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1. Εἰσαγωγή
ετὰ ἀπὸ τὴν ἑδραίωση τῆς βασισμένης
σὲ ἐνδείξεις ἰατρικῆς, διάγουμε σὲ μία
ἐποχὴ ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν
ἐπικράτηση μίας ἐξελισσόμενης θεραπευτικῆς φιλοσοφίας. Ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῶν βιολογικῶν
ἐπιστημῶν, μὲ τὴ συνεχόμενη διαπλάτυνση τῆς
γνώσης φυσιολογικῶν μηχανισμῶν καὶ μεταβολικῶν ὁδῶν, ἔχει ὁδηγήσει στὸ χαρακτηρισμὸ νέων
ὑποψήφιων θεραπευτικῶν στόχων σὲ μοριακὸ
ἐπίπεδο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει στρέψει τὴ φαρμακευτικὴ ἔρευνα στὴν ἀνάπτυξη νέων, ἐπαναστατικῶν οἰκογενειῶν φαρμάκων, ὅπως οἱ βιολογικοὶ
παράγοντες, οἱ ἀνταγωνιστὲς ὑποδοχέων αὐξητικῶν παραγόντων καὶ οἱ ἀναστολεῖς ἀνοσολογικῶν σημείων ἐλέγχου.
Ἀπὸ τὸ 1906, ὁπότε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος
Theodore Roosevelt ὑπέγραψε τὸ νόμο περὶ τροφίμων καὶ φαρμάκων (γεγονὸς ποὺ ἄνοιξε τὸ δρόμο
γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ FDA), περίπου 1.500 φάρμακα
ἔχουν βρεῖ τὸ δρόμο πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά1.
Ἐξ’ αὐτῶν, 35 ἔχουν ἀποσυρθεῖ λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, ποὺ ἔγιναν ἀντιληπτὲς κατὰ τὴν
περίοδο τῆς φαρμακοεπαγρύπνησης2. Συμβάματα
ἀσφαλείας (ἀπόσυρση, προειδοποιήσεις ἤ ἀνακοινώσεις ἀσφαλείας) σημάδεψαν τὴν κυκλοφορία
71 (ἐπὶ συνόλου 222) φαρμάκων, ποὺ ἐγκρίθηκαν
ἀπὸ τὸν FDA στὸ διάστημα 2001-20103.
Κατὰ συνέπεια, στὴν οὕτως ἤ ἄλλως ὑψηλὴ
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δαπάνη τῆς ἀνάπτυξης νέων φαρμάκων προστίθεται πλέον τὸ θεμιτὸ βάρος τῶν πολυεπίπεδων
ἐλέγχων ἀσφαλείας. Τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ μέσο
κόστος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς νέου φαρμακευτικοῦ σκευάσματος ἀνέρχεται σὲ ἰλιγγιώδη ὕψη καὶ
μάλιστα παρουσιάζει αὐξητικὴ τάση4,5. Κατὰ συνέπεια, ἡ ἔλευση μίας νέας φαρμακευτικῆς οὐσίας
συνήθως συνεπάγεται ὑψηλὸ κόστος ἀγορᾶς, τὸ
ὁποῖο ἐπωμίζονται τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κι ἐνίοτε ὁ ἴδιος ὁ ἄρρωστος.
Κατ’ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, στὴν
κλινικὴ πράξη ἐπιβιώνει μία σειρὰ ἀπὸ φάρμακα,
τὸ ἀναντικατάστατο τῶν ὁποίων ἔχει ἐπιβάλει τὸ
πλέον αὐστηρὸ κριτήριο: ἡ ἀντοχή τους στὴ δοκιμασία τοῦ χρόνου. Ἡ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία
καὶ τὴ χρήση ὁρισμένων ἐξ αὐτῶν, ἐκτὸς ἀπὸ ἐνδυνάμωση τῆς μνήμης, προσφέρει σημαντικὰ στοιχεῖα στὴν ἀποτίμηση τῆς πρόσφατης ἱστορίας τοῦ
οἰκοδομήματος τῆς φαρμακολογίας καὶ τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς.
2. Ἀντιμικροβιακοὶ παράγοντες
Ἰσονιαζίδη
Ἡ ἰσονιαζίδη συνετέθη γιὰ πρώτη φορὰ τὸ
1912 ἀπὸ δύο Τσέχους φοιτητὲς6. Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις γιὰ τὴ δραστικότητά της προέκυψαν τὸ 1945,
ὅταν μελέτες ἀπὸ τὸν Chorine V. ἀνέδειξαν τὴν
in vitro καὶ σὲ τρωκτικὰ μυκοβακτηριδιοκτόνο
δράση τῆς χημικὰ συγγενοῦς νικοτιναμίδης7.
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Τὸ 1951, σὲ μία πρωτοφανῆ χρονικὴ συγκυρία, τρεῖς φαρμακευτικὲς ἑταιρίες (Hoffmann-La
Roche, Squibb, Bayer Chemical) ξεκίνησαν τὴν παραγωγὴ ἰσονιαζίδης. Ἡ εἰσαγωγή της στὴν κλινικὴ πράξη, τὸ 1952, ἔγινε σὲ χρονικὴ στιγμή ποὺ οἱ
μόνοι διαθέσιμοι ἀντιφυματικοὶ παράγοντες ἦσαν
ἡ στρεπτομυκίνη καὶ τὸ παρα-αμινοσαλικυλικὸ
ὀξύ8. Ἡ ἐπανάσταση ποὺ ἔφερε στὸν τομέα τῆς
φυματιολογίας ἦταν ἀπότοκος τοῦ ἱκανοποιητικοῦ προφὶλ ἀσφαλείας, τοῦ χαμηλοῦ κόστους καὶ
τῆς ἐξαιρετικὰ ὑψηλῆς ἀποτελεσματικότητάς της.
Ἔκτοτε, τυγχάνει εὐρείας ἐφαρμογῆς στὴ θεραπευτικὴ τῆς πρωτογενοῦς (λανθάνουσας), πνευμονικῆς καὶ ἐξωπνευμονικῆς φυματίωσης, καθὼς
καὶ λοιμώξεων ἀπὸ ἄτυπα μυκοβακτηρίδια.
Πενικιλλίνη
Τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1928, ὁ βιολόγος Alexander
Fleming, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὸ ἐργαστήριό
του στὸ St. Mary’s Hospital στὸ Λονδῖνο, παρατήρησε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μύκητα Penicillium
notatum, σὲ ἕνα ξεχασμένο τρυβλίο, εἶχε ἀναστείλει κατὰ τόπους τὴν ἀνάπτυξη ἀποικιῶν σταφυλόκοκκου9. Ὀνόμασε τὴν ὑπαίτια οὐσία «πενικιλλίνη», χωρὶς νὰ χαρακτηρίσει περαιτέρω τὶς
ἰδιότητές της καὶ δημοσίευσε τὶς παρατηρήσεις
του σχετικὰ μὲ τὶς αντιμικροβιακές της ἰδιότητες,
τὴν ἀκόλουθη χρονιὰ10. Τὸ 1939 οἱ Florey, Chain
καὶ Heatley ἀνέπτυξαν στὴν Ὀξφόρδη μέθοδο
ἐκχύλισης καὶ ἀπομόνωσης τῆς πενικιλλίνης. Οἱ
πρῶτες συστηματικὲς δοκιμὲς σὲ ἀνθρώπους ἔγιναν μεταξὺ 1941 καὶ 1942, ἐνῶ συνεχίστηκαν μεσοῦντος τοῦ ΒϘ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ πενικιλλίνη βρῆκε τὸ δρόμο πρὸς τὴν ἀγορὰ τὸ 194611, ἐνῶ
εἶχε προλάβει νὰ χαρίσει τὸ βραβεῖο Nobel στοὺς
Fleming, Chain καὶ Florey τὸ 194512.
Ὁ ἴδιος ὁ Fleming, τὸ 1945, προέβλεψε μία
ἐποχὴ ἀλόγιστης χρήσης τῶν ἀντιβιοτικῶν καὶ συνακόλουθης ἀνάπτυξης ἀντοχῆς τῶν μικροβίων σὲ
αὐτά13. Τὴν εὐρεία χρήση τῆς πενικιλλίνης δὲν ἄργησε νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐπικράτηση ἀνθεκτικῶν
μικροβιακῶν στελεχῶν διεθνῶς11.
Παρὰ τὴν ἀνάπτυξη νεότερων β-λακταμῶν
καθὼς καὶ λοιπῶν τάξεων ἀντιμικροβιακῶν, ἡ
πενικιλλίνη, 90 ἔτη μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψή
της, ἀποτελεῖ φάρμακο ἐκλογῆς στὶς λοιμώξεις
ἀπὸ β-αιμολυτικὸ στρεπτόκοκκο ὁμάδας Α (S.
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pyogenes)14, τοῦ ὁποίου οὐδέποτε ἔχουν ἀπομονωθεῖ ἀνθεκτικὰ στελέχη. Χρησιμοποεῖται ἐπίσης
στὴ θεραπεία τῆς ἐνδοκαρδίτιδας καὶ μηνιγγίτιδας
ἀπὸ ἐπιλεγμένα εὐαίσθητα βακτήρια, τῆς σύφιλης,
τῆς ἀκτινομύκωσης, καθὼς καὶ στὶς κλωστηριδιακὲς νεκρωτικὲς φλεγμονὲς μαλακῶν μορίων.
Σουλφοναμίδες
Tὸ 1932, στὴ Γερμανία, ὁ βακτηριολόγος
Gerhard Domagk ἀπέδειξε τὴν in vivo δραστικότητα τῆς σουλφοαμιδοχρυσοϊδίνης, τῆς πρώτης
ἀντιμικροβιακῆς σουλφοναμίδης ἔναντι τοῦ S.
pyogenes σὲ τρωκτικά15. Ἀκολούθως, ἡ Bayer κυκλοφόρησε στὴν ἀγορὰ τὸ φάρμακο ὑπὸ τὴν ὀνομασία Prontosil, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξε τὸ πρῶτο ἐμπορικὰ διαθέσιμο ἀντιβιοτικό, καὶ παρέμεινε ἕως
τὴ δεκαετία τοῦ 1960, σταδιακὰ ἐκτοπιζόμενο
ἀπὸ τὶς νεότερες σουλφοναμίδες μὲ διευρυσμένο
φάσμα ἔναντι θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν κατὰ gram
μικροοργανισμῶν16.
Ἡ πρώιμη ἱστορία τῶν σουλφοναμιδῶν γράφτηκε κατὰ τὴ σκοτεινὴ περίοδο τῆς ἐπικράτησης
τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος· γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
σουλφοαμιδοχρυσοϊδίνης, στὸν Domagk ἀπενεμήθη τὸ Nobel Ἰατρικῆς τὸ 1939, ὁ ὁποῖος κατόπιν σύλληψης ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἀστυνομία τοῦ 3ου
Ράιχ ὑπέγραψε ἐπιστολὴ παραίτησης ἀπὸ τὸ βραβεῖο πρὸς τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπή17. Τὸ 1942, στὴν
ἰατρικὴ κοινότητα τοῦ 3ου Ράιχ ὑπῆρξε διχογνωμία
σχετικὰ μὲ τὴ χορήγηση σουλφοναμίδης στὸ στρατηγὸ Reinhard Heydrich, ὑψηλὸ στέλεχος τοῦ καθεστῶτος, κατόπιν τῆς ἀπόπειρας δολοφονίας του
στὴν Πράγα ἀπὸ τὴν Τσεχοσλοβάκικη ἀντίσταση.
Τὸ φάρμακο δὲν χορηγήθηκε, καὶ ὁ Heydrich κατέληξε μερικὲς ἡμέρες ἀργότερα ἀπὸ λοιμώδεις ἐπιπλοκὲς τῶν τραυμάτων του18. Στὸ διάστημα 19421945, στὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbrück
βορείως τοῦ Βερολίνου, ἔλαβαν χώρα πειράματα
μὲ ἐξαναγκασμένη χορήγηση σουλφοναμιδῶν σὲ
κρατούμενες γυναῖκες19.
Οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες τῶν σουλφοναμιδῶν, ὅπως ἡ πιθανότητα σοβαρῶν ἀντιδράσεων
ὑπερευαισθησίας, ἡ αἱμόλυση σὲ καταστάσεις ἔλλειψης G6PD, ἡ πιθανότητα ὑπερκαλιαιμίας καὶ
ὑπογλυκαιμίας καὶ ἡ πληθώρα φαρμακευτικῶν
ἀλληλεπιδράσεων, σταδιακὰ περιόρισαν τὴ χρήση
τους20. Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον, ὅτι οἱ σουλφοναμίδες, λόγῳ τῆς ὑπογλυκαιμικῆς τους δράσης,
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ἀποτέλεσαν τὸν πρόδρομο τῆς ἀνάπτυξης τῶν
σουλφονυλουριῶν, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα χρησιμοποιοῦνται στὴ θεραπεία τοῦ διαβήτη τύπου
2. Μολαταῦτα, μέχρι σήμερα, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τὸ συνδυασμὸ τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης, οἱ σουλφοναμίδες χρησιμοποιοῦνται στὴ
θεραπεία ποικίλων λοιμώξεων, ἰδιαίτερα αὐτῶν
ἀπὸ MRSA τῆς κοινότητας21. Χρησιμοποιοῦνται
ἐπίσης στὴ θεραπεία καὶ προφύλαξη λοιμώξεων
ἀπὸ μὴ βακτηριακοὺς μικροοργανισμούς, ὅπως
στὴν πνευμονία ἀπὸ P. Jiroveci καὶ τὴν τοξοπλάσμωση.
Τετρακυκλίνες
Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 στὶς ΗΠΑ,
ὁ Benjamin Duggar παρατήρησε ὅτι ὁρισμένες
ἀποικίες ἑνὸς βακτηρίου τοῦ γένους Streptomyces
ἦταν σὲ θέση νὰ ἀναστείλουν τὴν ἀνάπτυξη μίας
μεγάλης γκάμας gram θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν βακτηρίων in vitro. Ἐπιπλέον, ἐκχύλισμα ἀπὸ τὶς
παραπάνω καλλιέργειες παρουσίαζε δραστικότητα ἔναντι τῶν ἀτύπων ἐνδοκυτταρίων παθογόνων
Rickettsia rickettsii καὶ Orientia tsutsugamushi.22
Ἡ ὑπαίτια οὐσία ὀνομάστηκε τότε ἀουρεομυκίνη, λόγῳ τοῦ κίτρινου χρώματός της. Τὸ στοιχεῖο
ποὺ τήν διαφοροποιοῦσε ἀπὸ τὰ τότε διαθέσιμα
ἀντιβιοτικὰ ἦταν ἡ εὐρύτητα τοῦ φάσματός της
ἀπέναντι σὲ κοινοὺς καὶ ἄτυπους μικροοργανισμούς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἱκανοποιητικὸ προφὶλ
ἀσφαλείας της. Ὁ FDA ἐνέκρινε τὴν κυκλοφορία
τῆς οὐσίας τὸ 194822. Τὸ 1954, ὁ χημικὸς Lloyd
Conover παρασκεύασε ἕνα ἀποχλωριωμένο παράγωγο τῆς ἀουρεομυκίνης, μὲ βελτιωμένα φαρμακοδυναμικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ μόριο,
ποὺ ὀνομάστηκε τετρακυκλίνη ἀπὸ τοὺς τέσσερις
γραμμικὰ συνδεδεμένους ἑξαμελεῖς δακτυλίους
ποὺ σχημάτιζαν τὸ μόριό του. Τὰ ἑπόμενα χρόνια
ἡ τετρακυκλίνη ὑπῆρξε τὸ εὐρύτερα συνταγογραφούμενο ἀντιβιοτικὸ στὶς ΗΠΑ23. Οἱ δεύτερης γενιᾶς ἡμισυνθετικὲς τετρακυκλίνες, δοξυκυκλίνη
καὶ μινοκυκλίνη, ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὸν FDA τὸ
1967 καὶ 1971, ἀντίστοιχα24. Τὸ 2005 κυκλοφόρησε ἡ τιγκεκυκλίνη, στὸ ἀντιμικροβιακὸ φάσμα τῆς
ὁποίας περιλαμβάνεται σημαντικὸς ἀριθμὸς πολυανθεκτικῶν νοσοκομειακῶν παθογόνων25.
Σήμερα, ἡ δοξυκυκλίνη (κυρίως) καὶ ἡ μινοκυκλίνη τυγχάνουν ἐφαρμογῆς σὲ λοιμώξεις ἀπὸ
κοινὰ (καὶ ἰδίως ἀπὸ MRSA τῆς κοινότητας) καὶ
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ἀπὸ ἄτυπα παθογόνα, ὅπως, ἡ βρουκέλλωση, ἡ
τουλαραιμία, ὁ πυρετὸς Q, σὲ χλαμυδιακές, ρικετσιακὲς καὶ μυκοπλασματικὲς λοιμώξεις26.
3. Φάρμακα τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος
Ἀσπιρίνη
Ἡ χρήση σαλικυλικῶν ἀναφέρεται σὲ ποικιλία ἱστορικῶν πηγῶν: ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἀσσυρίων διασώζονται λίθινες στῆλες, ποὺ
περιγράφουν τὴ χρήση φύλλων ἰτέας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φλεγμονῆς27. Γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ
χρησιμοποιοῦντο καὶ στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, ὅπως
ἀναφέρεται στὸν πάπυρο Ebers (16ος αἰῶνας π.Χ.),
μαζὶ μὲ μία ἀκριβέστατη περιγραφὴ τῆς κλινικῆς
εἰκόνας τῆς φλεγμονῆς. Ὁ Ἱπποκράτης, μεταλαμπαδεύοντας τὴν προϋπάρχουσα γνώση, συνιστοῦσε τὴ χρήση ἐκχυλίσματος τοῦ φλοιοῦ τῆς
ἰτέας ὡς ἀναλγητικοῦ, κατὰ τὸν τοκετό καὶ ἀντιπυρετικοῦ28. Ἀντίστοιχες ἐφαρμογὲς τῶν φύλλων
καὶ τοῦ φλοιοῦ τῆς ἰτέας προκύπτουν καὶ ἀπὸ
πηγὲς τῆς ἀρχαίας Ρώμης, Κίνας, πολιτισμῶν τῆς
Κεντρικῆς Ἀμερικῆς καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς29.
Οἱ θεραπευτὲς τῆς ἀρχαιότητας ἀξιοποιοῦσαν τὴ σαλικίνη, οὐσία ποὺ ἀνευρίσκεται στὸ
φλοιὸ καὶ τὰ φύλλα τῆς ἰτέας (τοῦ γένους Salix)
καὶ σὲ ἄλλες φυτικὲς πηγές. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπὸ
τοῦ στόματος λήψη, ἡ σαλικίνη μεταβολίζεται σὲ
σαλικυλικὸ ὀξύ, τὸ ὁποῖο διαθέτει καλῶς χαρακτηρισμένες ἀντιφλεγμονώδεις, ἀναλγητικὲς καὶ
ἀντιπυρετικὲς ἰδιότητες28.
Τὸ 1838, ἡ σαλικίνη χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν
Raffaele Piria γιὰ τὴ σύνθεση σαλικυλικοῦ ὀξέος28.
Τὸ 1874, ὁ Thomas McLagan χρησιμοποίησε μὲ
ἐπιτυχία σαλικίνη στὴ θεραπεία τοῦ ρευματικοῦ
πυρετοῦ30. Τελικά, τὸ 1897, ὁ ἐργαζόμενος στὴν
ἑταιρία Bayer χημικὸς Felix Hofmann πέτυχε τὴν
ἀκετυλίωση τοῦ σαλικυλικοῦ ὀξέος, παράγοντας
τὸ πλέον ἀνεκτὸ ἀκετυλοσαλικυλικὸ ὀξύ, ποὺ
ὀνομάστηκε δύο ἔτη ἀργότερα «ἀσπιρίνη»28.
Ἡ ἄφιξη πληθώρας νεότερων κι ἀσφαλέστερων, γιὰ τὸ πεπτικὸ σύστημα, μὴ στεροειδῶν
ἀντιφλεγμονωδῶν καὶ ἐκλεκτικῶν ἀναστολέων
COX-2 ἔχει σταδιακὰ περιορίσει τὴ χρήση τῆς
ἀσπιρίνης ὡς ἀντιφλεγμονώδους, μολονότι παραμένει φάρμακο ἐκλογῆς σὲ καταστάσεις ὅπως τὸ
σύνδρομο μετὰ περικαρδιοτομή, ὁ ρευματικὸς πυρετὸς καὶ ἡ νόσος Kawasaki31. Ὡστόσο, παραμένει
ἀντιαιμοπεταλιακὸς παράγων πρώτης ἐπιλογῆς
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στὴν πρόληψη τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου, λόγῳ
τῆς ἐξαιρετικῆς ἀποτελεσματικότητάς της καὶ τοῦ
χαμηλοῦ κόστους της32,33. Ἐπιπλέον, ἡ συσχέτιση
τῆς λήψης ἀσπιρίνης μὲ μείωση τῆς ἐπίπτωσης καὶ
θνησιμότητας τοῦ ἀδενοκαρκινώματος παχέος
ἐντέρου ἔχει ὁδηγήσει σὲ σύσταση γιὰ χορήγηση
ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψή του σὲ ἐπιλεγμένους ἀσθενεῖς33.
Διγοξίνη
Ἡ διγοξίνη ἀποτελεῖ ἀλκαλοειδές, ἀπαντώμενο στὰ φύλλα τοῦ φυτοῦ Digitalis purpurea
(Διγιταλὶς ἡ πορφυρὰ ἤ δακτυλίτιδα)34. Ἡ χρήση
τῶν ἀλκαλοειδῶν τῆς δακτυλίτιδας ὡς ἐμετικῶν,
καρδιοτονωτικῶν, ἀντιεπιληπτικῶν ἤ ἀκόμα καὶ
μυοκτόνων ἤ δηλητηρίων ἀναφέρεται σὲ ἀρκετὲς
μεσαιωνικὲς πηγές35. Συστηματικὴ καλλιέργεια
τοῦ φυτοῦ τῆς δακυλίτιδας ἀναφέρεται ἀπὸ τὴν
περίοδο τῆς Ἁγίας Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἐπὶ
ἡγεμονίας τοῦ Καρλομάγνου36.
Ἡ πρώτη καταγραφὴ τῆς χρήσης της στὴν
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔρχεται στὰ τέλη τοῦ 18ου
αἰῶνα, ὅταν ὁ Βρεττανὸς ἰατρὸς William Withering
περιέγραψε τὴ χρήση (καὶ τοξικότητα) τοῦ ἐκχυλίσματος τῆς δακτυλίτιδας γιὰ τὴ θεραπεία τῶν
οἰδημάτων37.
Ἡ δακτυλίτιδα ἀπαντᾶται συχνὰ στὴ θεματολογία τῆς τέχνης: ἔχει σκιαγραφηθεῖ ἡ χρήση
της ὡς δηλητήριο, σὲ ἀριθμὸ λογοτεχνικῶν πονημάτων, ὅπως τῆς Agatha Christie καὶ τοῦ George
Eliott, καθὼς καὶ στὸν κινηματογράφο (James
Bond: Casino Royale). Ἀπεικόνιση δακτυλίτιδας
ἀνευρίσκεται σὲ πίνακες τοῦ Vincent Van Gogh, ὁ
ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι ἐλάμβανε θεραπεία μὲ ἐκχύλισμα δακτυλίτιδας γιὰ τὴ θεραπεία «κροταφικῆς
ἐπιληψίας». Μάλιστα, ἡ ἅλως γύρω ἀπὸ φωτεινὰ
ἀντικείμενα καὶ ἡ ἐπικράτηση τοῦ κίτρινου σὲ
ὁρισμένους πίνακες, ποὺ χαρακτήρισαν τὴν «κίτρινη ἐποχὴ» τοῦ ἔργου του, ἀποδίδονται ἀπὸ
ἱστορικοὺς σὲ τοξικότητα ἀπὸ τὸ φυτὸ τῆς δακτυλίτιδας38.
Σήμερα, ἡ διγοξίνη βρίσκει ἐφαρμογὴ στὴ
θεραπευτικὴ τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ὡστόσο παρουσιάζει
μικρὸ θεραπευτικὸ παράθυρο, πληθώρα φαρμακευτικῶν ἀλληλεπιδράσεων καί, παρὰ τὴν ἀνάπτυξη εἰδικοῦ μονοκλωνικοῦ ἀντισώματος-ἀντιδότου (idarucizumab), ἐν δυνάμει ἀπειλητικὴ
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γιὰ τὴ ζωὴ προαρρυθμικὴ τοξικότητα. Τὸ πτωχὸ
προφὶλ ἀσφαλείας της39, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν
ἀνάπτυξη ἀσφαλέστερων φαρμακευτικῶν παραγόντων ἐπὶ τῶν ἰδίων ἐνδείξεων, περιορίζουν σταδιακὰ τὴ χρήση της στὴν Kαρδιολογία.
Νιτρογλυκερίνη
Ἡ τρινιτρικὴ γλυκερόλη ἤ νιτρογλυκερίνη παρασκευάστηκε τὸ 1847 ἀπὸ τὸν χημικὸ Ascanio
Sombrero, στὸ Τορῖνο, ὡς ἰσχυρή, ἀσταθὴς κι ἐπικίνδυνη, ἐκρηκτικὴ οὐσία40. Ὁ Σουηδὸς Alfred
Nobel χρησιμοποίησε νιτρογλυκερίνη στὴν ἐφεύρεση τοῦ, πλέον χημικά, σταθεροῦ δυναμίτη.
Ἡ χρήση νιτρωδῶν (νιτρώδους ἀμυλίου) γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς στηθάγχης ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ
ἀπὸ τὸν Σκῶτο χειρουργὸ Sir Thomas Brunton, τὸ
186741. Τὸ 1879, ὁ Βρετανὸς ἰατρὸς William Murell
δημοσίευσε τὶς παρατηρήσεις του γιὰ τὸ διαρκέστερο
θεραπευτικὸ ἀποτέλεσμα τῆς νιτρογλυκερίνης σὲ
σχέση μὲ τὸ νιτρώδες ἀμύλιο42. Ἔκτοτε ἡ χρήση της
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς στηθάγχης καὶ τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης γενικεύθηκε. Ἡ οὐσία κυκλοφόρησε ὡς τρινιτρικὴ γλυκερόλη, οὕτως ὥστε νὰ μὴν
προκαλεῖ φόβο στὸ κοινό. Ὁ ἴδιος ὁ Alfred Nobel
λάμβανε κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες τῆς ζωῆς του
νιτρογλυκερίνη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς στηθάγχης,
ἐπισημαίνοντας τὴν εἰρωνεία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ
σὲ ἐπιστολές του43.
Ἡ νιτρογλυκερίνη συνεχίζει νὰ ἐφαρμόζεται σήμερα στὴν ἀντιμετώπιση καὶ πρόληψη τῆς στηθάγχης,
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἄλγους στὰ ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα καὶ στὸ καρδιογενὲς πνευμονικὸ
οἴδημα44. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης στὴ συμπτωματικὴ
ἀντιμετώπιση τοῦ διάχυτου οἰσοφαγικοῦ σπασμοῦ,
τῶν καλοήθων παθήσεων τοῦ πρωκτικοῦ σωλήνα,
στὴν ἐπικονδυλίτιδα τοῦ ἀγκῶνα καὶ σπανίως στὴν
ἐπώδυνη διαβητικὴ νευροπάθεια.
Σπιρονολακτόνη
Ἡ σπιρονολακτόνη εἶναι δομικὸ ἀνάλογο τῆς
προγεστερόνης, μὲ δράση ἀνταγωνιστικὴ αὐτῆς
τῶν ἁλατοκορτικοειδῶν. Συνετέθη γιὰ πρώτη
φορὰ τὸ 1957, ὡς στεροειδὲς ἱκανὸ νὰ ἐπάγει νατριούρηση μέσῳ τῆς παρεμπόδισης τῆς ἐπίδρασης
τῆς ἀλδοστερόνης45, 46. Ἡ σπιρονολακτόνη διατέθηκε γιὰ τὴ θεραπεία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
τὸ 195947.
Μετὰ ἀπὸ 45 ἔτη, τὸ 2002, ὁ FDA ἐνέκρινε τὴν
κυκλοφορία τοῦ δεύτερου ἀνταγωνιστῆ ἁλατο-
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κορτικοειδῶν, τῆς ἐπλερενόνης, ἡ ὁποία ἐμφανίζει
ἐκλεκτικὴ συγγένεια γιὰ τοὺς ὑποδοχεῖς τῶν ἁλατοκορτικοειδῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου στερεῖται τῶν ἐνδοκρινικῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν τῆς ἀλδοστερόνης
(γυναικομαστία, στυτικὴ δυσλειτουργία, μειωμένη
libido καὶ ὑπογονιμότητα σὲ ἄρρενες, διαταραχὲς τοῦ
καταμήνιου κύκλου σὲ θήλεις)48. Ἐπιπλέον, πιθανῶς
ἐμφανίζει μικρότερη τάση πρόκλησης ὑπερκαλιαιμίας καὶ στερεῖται ἐνεργῶν μεταβολιτῶν μὲ μακρὸ
χρόνο ἡμίσειας ζωῆς49.
Παρὰ τὰ κλινικὰ πλεονεκτήματα τῆς ἐπλερενόνης, ἡ σπιρονολακτόνη συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μὲ ἐλαττωμένο καὶ διατηρημένο κλάσμα ἐξώθησης, σὲ
εὐρύτατη κλίμακα, λόγῳ σημαντικὰ χαμηλότερου κόστους καὶ συγκρίσιμης ἀποστελεσματικότητας50. Ἡ χρήση της συνιστᾶται ἐπίσης γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης καὶ ὑποκαλιαιμίας
στὸν πρωτοπαθῆ ὑπεραλδοστερονισμό,51 καθὼς
καὶ στὴ θεραπεία τῆς ἀνθεκτικῆς ὑπέρτασης52.
Ἐπιπλέον, οἱ παράπλευρες ἐνδοκρινικὲς ἐπιδράσεις της ἀξιοποιοῦνται στὴ θεραπευτικὴ τῶν κλινικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ὑπερανδρογονισμοῦ σὲ
θήλεα ἄτομα53.
Θειαζιδικὰ διουρητικὰ
Ἕως τὰ μέσα τοῦ 20ου αἰῶνα, ἡ μόνη διαθέσιμη διουρητικὴ θεραπεία ἀφοροῦσε σὲ ἑνώσεις
ὑδραργύρου. Ὁ ὀρυκτὸς χλωριοῦχος ὑδράργυρος
(καλομέλας) χρησιμοποιήθηκε ὡς διουρητικό γιὰ
τὴ θεραπεία τῶν οἰδημάτων, ἀπὸ τὸν Παράκελσο,
τὸ 155254.
Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1930, ξεκίνησε μία εὐρείας κλίμακας προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀποτελεσματικῶν ἀπὸ τοῦ στόματος διουρητικῶν. Στὰ
τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, ταυτοποιήθηκαν οἱ
διουρητικὲς ἰδιότητες ὁρισμένων σουλφοναμιδῶν,
ἀποδιδόμενες στὴ δράση τους ὡς ἀναστολέων τῆς
καρβονικῆς ἀνυδράσης. Μία ἀκόμα σουλφοναμίδη, ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 1957, ἡ χλωροθειαζίδη,
παρουσίαζε πολὺ ἰσχυρότερη διουρητικὴ δράση,
ὀφειλόμενη κυρίως στὴν ἀναστολὴ τοῦ συμμεταφορέα νατρίου χλωρίου στὸ ἄπω ἐσπειραμένο σωληνάριο. Ἡ χλωροθειαζίδη, ἡ πρώτη ἐκπρόσωπος οὐσία
τῆς κατηγορίας τῶν θειαζιδῶν, κυκλοφόρησε στὴν
ἀγορὰ ὑπὸ τὸ ἐμπορικὸ ὄνομα Diuril, τὸ 195855.
Οἱ θειαζίδες συνεχίζουν νὰ χρησιμοποιοῦνται
σήμερα, συνηθέστερα ἡ ὑδροχλωροθειαζίδη, ἀλλὰ
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καὶ ἡ μακροῦ χρόνου ἡμιζωῆς, συγγενὴς μὲ τὶς
θειαζίδες, χλωροθαλιδόνη56. Στὴ θεραπευτικὴ τῆς
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης ἐφαρμόζονται ὡς μονοθεραπεία εἴτε σὲ ἕτοιμους συνδυασμοὺς μὲ ἄλλες
κατηγορίες ἀντιυπερτασικῶν, ἰδίως μὲ φάρμακα
ἀναστολῆς τοῦ ἄξονα ρενίνης-ἀγγειτασίνης-ἀλδοστερόνης.
Βαρφαρίνη
Τὴ δεκαετία τοῦ 1920, μία μυστηριώδης ἐπιδημία ξέσπασε μεταξὺ τῶν βοοειδῶν στὶς πεδιάδες
τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Καναδᾶ: τὰ ζῶα ἔβρισκαν τὸ
θάνατο ἀπὸ ἀνεξέλεγκτες αἱμορραγικὲς ἐκδηλώσεις. Ὁ κτηνίατρος Frank Schofield παρατήρησε
ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις ἦσαν σοβαρότερες, ὑπὸ συνθῆκες ποὺ εὐνοοῦσαν τὴν ἀνάπτυξη μυκήτων τοῦ
γένους Penicillium στὸ σανὸ τοῦ Μελιλώτου. Μαζὶ
μὲ τὸν Lee Roderick κατέδειξαν ὅτι ἡ ἀσθένεια
μποροῦσε νὰ προληφθεῖ μὲ τὴν ἀποφυγὴ κατανάλωσης μουχλιασμένου σανοῦ καὶ νὰ θεραπευθεῖ
μὲ τὴ μετάγγιση φρέσκου αἵματος στὰ πάσχοντα
ζῶα57. Ὁ Roderick ἐπισήμανε τὴν παρουσία παρατεταμένου χρόνου πήξης, ποὺ ἀπέδωσε σὲ ποσοτικὴ ἀνεπάρκεια τῆς προθρομβίνης58.
Τὸ 1940, ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Karl
Link στὸ Wisconsin, ταυτοποίησε τὴν οὐσία
3,3’-methylenebis-(4-hydroxycoumarin) ἤ δικουμαρόλη, ποὺ προκύπτει κατόπιν ὀξείδωσης τῆς κουμαρίνης, ποὺ ὑπάρχει στὸ φυτὸ τοῦ μελιλώτου59.
Ὁ Link, διαβλέποντας τὴν πιθανὴ ἐφαρμογὴ τῆς
νέας ἀνακάλυψης στὴ μυοκτονία, ἀνακάλυψε τὴν
πλέον δραστικὴ βαρφαρίνη (WARF-arin), ποὺ κυκλοφόρησε ὡς μυοκτόνο τὸ 194860.
Ἡ ἀναστρεψιμότητα τῆς δράσης τῆς βαρφαρίνης μὲ τὴ χορήγηση βιταμίνης Κ, ἡ μεγάλη ἀπὸ
τοῦ στόματος βιοδιαθεσιμότητα καὶ ἡ δυνατότητα
ἐργαστηριακῆς παρακολούθησης τοῦ θεραπευτικοῦ ἀποτελέσματος ὁδήγησαν στὴν ἔγκρισή της
γιὰ χρήση ὡς ἀντιπηκτικοῦ τὸ 195457. Τὰ προβλήματα ἐπαναληψιμότητας στὴ μέτρηση τοῦ χρόνου
προθρομβίνης, ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τὴ χρήση διαφορετικῆς εὐαισθησίας ἀντιδραστηρίων θρομβοπλαστίνης, λύθηκαν μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ INR
(International Normalized Ratio)60.
Ἡ ἄφιξη τῶν νεότερων ἀπὸ τοῦ στόματος
ἀντιπηκτικῶν, μὲ βασικὸ πλεονέκτημα τὴ μὴ ἀναγκαιότητα ἐργαστηριακῆς παρακολούθησης τοῦ
θεραπευτικοῦ ἀποτελέσματός τους, ἔχει περιορί-
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σει τὴ χρήση τῆς βαρφαρίνης. Μολαταῦτα, ἡ τελευταία διατηρεῖ τὴ θέση της, λόγῳ τοῦ χαμηλοῦ
κόστους, τῆς ἀναστρεψιμότητας τῶν ἀντιπηκτικῶν της δράσεων καὶ τῆς δυνατότητας παρακολούθησης τῆς συμμόρφωσης στὴ θεραπεία. Ἐξάλλου, σὲ ἐπιλεγμένες κλινικὲς καταστάσεις, ὅπως ἡ
παρουσία μεταλλικῶν καρδιακῶν βαλβίδων, τὰ
κουμαρινικὰ συνιστοῦν ἀκόμη τὴ μοναδικὴ θεραπευτικὴ ἐπιλογή61.
4. Ἐνδοκρινικοὶ παράγοντες
Κορτικοστεροειδῆ
Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, οἱ χημικοὶ
Edward Kendal καὶ Tadeus Reichstein, ἐργαζόμενοι ἀνεξάρτητα, πέτυχαν τὴν ἀπομόνωση στεροειδῶν ὁρμονῶν ἀπὸ ἐπινεφρίδια βοοειδῶν. Ἀπὸ
αὐτές, τὸ μέγιστο ἐνδιαφέρον συγκέντρωσε ἡ
ἕνωση «Ε» (compound E). Τὸ 1948, ὁ Kendal μὲ
τὸν Philip Hench ἀντιμετώπισαν μὲ ἐπιτυχία τὰ
συμπτώματα 30 ἀσθενῶν μὲ φλεγμονώδη ἀρθρίτιδα, χορηγώντας τους τὴ «θαυματουργὴ» ἕνωση
«Ε», ποὺ ἔμελλε νὰ μετονομασθεῖ σὲ «κορτιζόνη».
Στοὺς Hench, Kendal καὶ Reichstein ἀπονεμήθηκε
τὸ Nobel Ἰατρικῆς τὸ 195062.
Ὁ χημικὸς Lewis Sarett πέτυχε τὴ σύνθεση
κορτιζόνης, μέσῳ μίας πολύπλοκης διαδικασίας
36 βημάτων, τὸ 194663, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ ἀνάπτυξη ταχύτερων καὶ φθηνότερων μεθόδων σύνθεσης
τῶν κορτικοστεροειδῶν64. Στὸ θεραπευτικὸ ὁπλοστάσιο δὲν ἄργησαν νὰ προστεθοῦν συνθετικὰ
γλυκοκορτικοειδῆ, μὲ βελτιωμένες φαρμακοκινητικὲς παραμέτρους καὶ χαμηλότερη τάση κατακράτησης νατρίου, ὅπως ἡ πρεδνιζόνη, ἡ μεθυλπρεδνιζολόνη καὶ ἡ βηταμεθαζόνη.
Σήμερα, τὰ γλυκοκορτικοειδῆ ἀποτελοῦν μία
ἀπὸ τὶς εὐρύτερα συνταγογραφούμενες κατηγορίες φαρμάκων, μὲ τὴν ἀξία τῆς ἀγοράς τους νὰ
ἐκτιμᾶται στὰ 10 δισεκατομύρια δολάρια ἐτησίως65. Παρὰ τὰ «θαυματουργὰ» θεραπευτικὰ
ἀποτελέσματα, ἡ χρόνια ἀλλὰ καὶ ἐνδεχομένως ἡ
βραχυπρόθεσμη66 χορήγησή τους συνοδεύεται ἀπὸ
ποικιλία καλῶς χαρακτηρισμένων καὶ ἐν δυνάμει
σοβαρῶν ἀνεπιθυμήτων ἐνεργειῶν.
Ἰνσουλίνη
Παρὰ τὴν πτωχότατη πρόγνωση τοῦ διαβήτη, εἰδικὰ κατὰ τὴν ἐμφάνισή του στὴν παιδικὴ
ἡλικία, οὐδεμία ἀποτελεσματικὴ θεραπεία εἶχε
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ἀναπτυχθεῖ μέχρι τὴν αὐγὴ τοῦ 20ου αἰῶνα, ὁπότε
oἱ George Zuelzer, Nicolae Paulescu καὶ ἄλλοι, σὲ
ἀνεξάρτητες ἐρευνητικὲς προσπάθειες, πέτυχαν
μείωση τῆς γλυκοζουρίας καὶ τῆς κέτωσης, σὲ παγκρεατομηθέντες σκύλους, μὲ τὴ χορήγηση ἁδρῶν
ἐκχυλισμάτων παγκρεατικοῦ ἱστοῦ67. Ἀκολούθως,
οἱ Frederick Banting, Charles Best, James Collip
καὶ John McLeod πέτυχαν τὴν παρασκευὴ καθαρῶν ἐκχυλισμάτων ἰνσουλίνης, καὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1922 τήν χρησιμοποίησαν σωτήρια γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση διαβητικῆς κετοοξέωσης σὲ δεκατετράχρονο ἀγόρι, στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο τοῦ
Τορόντο68. Tὸ 1923, στοὺς Banting καὶ Macleod
ἀπενεμήθη τὸ βραβεῖο Nobel γιὰ τὴν ἀνακάλυψη
καὶ κλινικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἰνσουλίνης69.
Ἡ ἀπομόνωση τῆς ἰνσουλίνης σήμανε τὸ τέλος
τῆς ἐποχῆς ποὺ ὁ σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
θεωρεῖτο μία νομοτελειακῶς, ταχέως θανατηφόρα
ἀσθένεια. Στὴν πορεία τοῦ 20ου αἰῶνα, μία σειρὰ
ἀπὸ ἀνακαλύψεις μορφοποίησαν σταδιακὰ τὸ
χάρτη τῆς σύγχρονης ἰνσουλινοθεραπείας: ἡ ἀποσαφήνιση τῆς ἀμινοξικῆς ἀλληλουχίας τοῦ μορίου
της ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴ χημικὴ σύνθεση ἀνθρώπινης ἰνσουλίνης καὶ τελικὰ τὴ μαζικὴ παραγωγή της μὲ μεθόδους ἀνασυνδυασμένου DNA.
Ἡ ἀνάπτυξη ἀναλόγων ὑπερταχείας καὶ μακρᾶς
δράσης, καθὼς καὶ ἡ τελειοποίηση τῶν φορητῶν
ἀντλιῶν ἰνσουλίνης, ἔχουν πλέον καταστήσει τὴν
ἰνσουλινοθεραπεία τοῦ σακχαρώδη διαβήτη ἀποτελεσματικότερη καὶ ἀσφαλέστερη70.
Μετφορμίνη
Tὸ ἐκχύλισμα τοῦ φυτοῦ γαλαγούσα (Galega
officinalis) εἶναι πλούσιο σὲ γουανιδίνη, οὐσία
ποὺ, παρὰ τὴ μεγάλη της τοξικότητα, εὑρέθη, τὸ
1918, νὰ ἐπιφέρει μείωση τῆς γλυκόζης αἵματος σὲ
πειραματόζωα. Ἕνα λιγότερο τοξικὸ ἀλκαλοειδὲς
τῆς γουανιδίνης, ἡ γαλεγίνη, χρησιμοποιήθηκε σὲ
περιορισμένη κλίμακα γιὰ τὶς ὑπογλυκαιμικές της
ἰδιότητες στὴ θεραπεία τοῦ σακχαρώδη διαβήτη,
στὴ δεκαετία τοῦ 192071. Συγχρόνως, στὴν ἰατρικὴ
βιβλιογραφία ἐμφανίζονται οἱ πρῶτες ἀναφορὲς
γιὰ τὴ σύνθεση (1922) καὶ τὶς φαρμακολογικὲς
ἰδιότητες (1929) ἑνὸς διγουανιδίου, τῆς διμεθυλγουανιδίνης ἤ μετφορμίνης72. Ὡστόσο, λόγῳ τῆς
συγκυρίας τῆς ραγδαίας διάδοσης τῆς χρήσης τῆς
ἰνσουλίνης στὴν κλινικὴ πράξη, τὰ διγουανίδια
προσωρινῶς παρέμειναν στὸ σκοτάδι.
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Τὸ 1949, ὁ Φιλιππινέζος Eusebio Garcia δοκίμασε τὴ μετφορμίνη στὴ θεραπεία τῆς γρίππης,
ὑπογραμμίζοντας τὶς ὑπογλυκαιμικές της ἰδιότητες. Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Garcia κινητοποίησαν
τὸ Γάλλο διαβητολόγο Jean Sterne νὰ δοκιμάσει
τὴ μετφορμίνη στὴ θεραπεία τοῦ διαβήτη σὲ ἀνθρώπους, καὶ νὰ δημοσιεύσει τὰ ἀποτελέσματά
του τὸ 195773. Σχεδὸν ταυτόχρονα, ἀναπτύχθηκαν
δύο ἀκόμα διγουανίδια, ἡ φενφορμίνη καὶ ἡ βουφορμίνη, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιήθηκαν μέχρι ποὺ ἡ
πρόκληση ὀξέωσης ἀπὸ αὐτὰ ὁδήγησε σὲ σταδιακὴ ἀπόσυρσή τους, στὶς περισσότερες χῶρες.
Ἡ χρήση τῆς μετφορμίνης στὴν ἱστορικὴ μελέτη UKPDS φάνηκε νὰ σχετίζεται μὲ αὔξηση τῆς
ἐπιβίωσης, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐπιπέδου τοῦ γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου74. Πλέον, ἐλλείψει ἀντενδείξεων,
χορηγεῖται ὡς πρῶτο θεραπευτικὸ βῆμα σὲ ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Χρησιμοποιεῖται ἐπιπλέον στὸ σύνδρομο πολυκυστικῶν ὠοθηκῶν, γιὰ τὴ βελτίωση τῶν διαταραχῶν τοῦ καταμηνίου κύκλου καὶ τοῦ ὑπερανδρογονισμοῦ, ἐνῶ σταδιακὰ γενικεύεται ἡ χορήγησή
της στὶς προ-διαβητικὲς καταστάσεις καὶ τὸν σακχαρώδη διαβήτη τῆς κύησης75, 76.
5. Ἀναλγητικά
Παρακεταμόλη
Τὸ 1884, στὸ Στρασβοῦργο, οἱ νεαροὶ ἰατροὶ
A. Cahn καὶ A. Hepp συνέστησαν σὲ ἀσθενῆ μὲ
ἐντερικὴ παρασίτωση νὰ λάβει ναφθαλίνη, ἡ ὁποία
τότε ἦταν σὲ χρήση ὡς ἀντισηπτικὸ τοῦ ἐντέρου.
Ἡ θεραπεία ἀπέτυχε πλήρως στὴν ἐκρίζωση τῆς
παρασίτωσης, κατὰ τὴ διάρκειά της ὅμως τὰ πυρετικὰ κύματα τοῦ ἀσθενοῦς παρουσίασαν κάμψη.
Οἱ δύο ἰατροὶ ἀνακάλυψαν, ὅτι στὸν ἀσθενὴ εἶχε
χορηγηθεῖ κατὰ λάθος ἀκετανιλίδη ἀντὶ ναφθαλίνης77. Ἀκολούθησαν δοκιμές, οἱ ὁποῖες διαπίστωσαν τὶς ἀντιπυρετικὲς δράσεις τῆς ἀκετανιλίδης μὲ
τὸ κόστος τῆς ἐπαγωγῆς μεθαιμοσφαιριναιμίας78.
Τὸ 1913, ὁ χημικὸς Οscar Hinsberg ἐπινόησε
μέθοδο σύνθεσης τῆς φενακετίνης, ἡ ὁποία παρουσίαζε μικρότερη τάση πρόκλησης μεθαιμοσφαιριναιμίας καὶ πιὸ παρατεταμένη δράση, σχετικὰ μὲ
τὴ χημικὰ ὁμόλογη ἀκετανιλίδη78, 79. Ἡ φενακετίνη χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα τὰ ἑπόμενα χρόνια,
ἕως ὅτου ἡ χρήση της συνδέθηκε αἰτιολογικὰ μὲ
τὴν πρόκληση διάμεσης νεφρίτιδας καὶ νεφροπά-
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θειας ἐξ’ ἀναλγητικῶν80.
Τὸ ἐνδιαφέρον στράφηκε σὲ ἕνα μεταβολίτη
τῆς φενακετίνης, τὴν παρακεταμόλη, ἡ ὁποία εἶχε
συντεθεῖ ἀρχικὰ τὸ 1877 ἀπὸ τὸν Harmon Morse.
Σὲ ἀνθρώπους χρησιμοποιήθηκε τὸ 1887, ἀπὸ τὸν
Joseph von Mering, μέχρι ἡ χρήση της νὰ παραγκωνιστεῖ πρὸς ὄφελος τῆς φενακετίνης, λόγῳ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν ποὺ ὀφείλονταν σὲ προσμείξεις ἄλλων μεταβολιτῶν στὰ παρασκευάσματά
της81. Ἡ παρακεταμόλη ἐμφανίστηκε στὴν ἀγορὰ
φαρμάκων τὴ δεκαετία τοῦ 1950 ὡς ἀποτελεσματικὸ καὶ ἀσφαλὲς ἀναλγητικὸ καὶ ἀντιπυρετικό,
ἐνῶ ἡ δημοτικότητά της ἀνῆλθε ἐκθετικὰ μετὰ
ἀπὸ τὴν αἰτιολογικὴ σύνδεση τῆς ἀσπιρίνης μὲ τὴν
πρόκληση συνδρόμου Reye σὲ παιδιά82. Σήμερα, ἡ
παρακεταμόλη εἶναι τὸ συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο ἀναλγητικὸ–ἀντιπυρετικὸ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ
εὐρύτερα διαδεδομένα φάρμακα παγκοσμίως83.
Ὡστόσο, ἡ εὐρεία διαθεσιμότητά της ἔχει ὁδηγήσει στὴν αὔξηση τῶν περιστατικῶν ἡπατοτοξικότητας ἀπὸ σκόπιμη ἤ ἀκούσια ὑπερδοσολογία,
λόγῳ τοῦ τοξικοῦ μεταβολίτη N-ακέτυλο-P-βενζοκινονική ἰμίνη (NAPQI). Παρὰ τὴν ὕπαρξη ἀποτελεσματικῆς θεραπείας, τὸν καθορισμὸ τῆς μέγιστης
ἡμερήσιας δόσης στὰ 3-4 γραμμάρια, τοῦ περιορισμοῦ τῆς περιεκτικότητας τῶν σκευασμάτων καὶ
τὴν ἐλάττωση τῶν δισκίων ἀνὰ συσκευασία, στὸ
Ἡνωμένο Βασίλειο ἀποδίδονται σὲ ὑπερδοσολογία τῆς παρακεταμόλης 90-155 θάνατοι ἐτησίως84.
Ἡ χρήση παρακεταμόλης ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακοῦ θανάτου, νεφρικῆς βλάβης καὶ γαστρεντερικῆς αἱμορραγίας85.
Τὰ παραπάνω ἴσως ὁδηγήσουν στὸ μέλλον στὴν
αὐστηροποίηση τοῦ τρόπου ἀπόκτησής της.
Μορφίνη
Τὸ ὄπιο λαμβάνεται ὡς ἀποξηραμένη ρητίνη
τῶν καρπῶν τῆς παπαρούνας Μύκων ἡ ὑπνοφόρος
(Papaver somniferum). Ἡ μορφίνη ἀποτελεῖ τὸ ἰσχυρότερο ἀπὸ τὰ ἀλκαλοειδῆ τοῦ ὀπίου, στὰ ὁποῖα
περιλαμβάνονται ἡ παπαβερίνη, ἡ κωδεΐνη κ.ἄ.86.
Οἱ ἐφαρμογὲς τοῦ ὀπίου ὡς εὐφορικοῦ προηγήθηκαν τῆς ἀξιοποίησής του, στὴν ἰατρική,
ὡς ἀναλγητικοῦ. Ἀναφορὲς γιὰ τὴ χρήση του
ὑπάρχουν στὸν πολιτισμὸ τῶν Σουμερίων, τὴν
3η χιλιετία π.Χ., οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονταν στὴν P.
somniferum ὡς “hut gil” (φυτὸ τῆς χαρᾶς), ἐνῶ περιγραφή του πιθανῶς ἐμπεριέχεται στὸν Αἰγυπτι-

420

ακὸ πάπυρο Ebers (16ος αἰ. π.Χ.)87.
Ἡ μορφίνη ἀπομονώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ
ἀπὸ τὸν Γερμανὸ Friedrich Sertürner τὸ 1806,
ὁ ὁποῖος τήν ὀνόμασε, ἀπὸ τὸ θεὸ τῶν ὀνείρων,
Μορφέα88. Ταυτόχρονα, ἡ μορφίνη κατέστη ἐμπορικὰ διαθέσιμη ὡς ἀναλγητικὸ καὶ γιὰ τὴ θεραπεία
τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ ἀλκοόλ. Μὲ τὴν τελειοποίηση τῆς ὑποδερμικῆς σύριγγας, στὰ μέσα τοῦ 19ου
αἰῶνα, ἡ χρήση της εἰσήχθη στὴν περιεγχειρητικὴ
ἀναλγησία καὶ ἀναισθησία καὶ στὴ θεραπεία τοῦ
χρόνιου πόνου87.
Τὸ ἰσχυρὸ ἐξαρτησιογόνο δυναμικό της δὲν
ἄργησε νὰ γίνει φανερό, μὲ ἠχηρὸ παράδειγμα
τὴν ἐξαιρετικὰ διαδεδομένη κατάχρηση μορφίνης
ἀπὸ στρατιῶτες, κατὰ τὴν περίοδο μείζονων πολεμικῶν συρράξεων, ὅπως ὁ Ἀμερικανικὸς ἐμφύλιος (1861-1865)89, ὁ πόλεμος τῆς Κριμαίας (18531856) καὶ ὁ Γαλλο-Πρωσσικός πόλεμος τοῦ 1870
90
. Τὰ γεγονότα αὐτὰ «εὐόδωσαν» τὴν ἀνάπτυξη
ἡμι-συνθετικῶν καὶ συνθετικῶν ὀπιοειδῶν στὴν
προσπάθεια τῆς ἄμβλυνσης τοῦ κινδύνου ἀντοχῆς καὶ ἐξάρτησης. Εἰρωνικά, πρῶτο ἐμφανίστηκε
τὸ ἀκετυλιωμένο παράγωγο διακετυλομορφίνη ἤ
ἡρωίνη, τὸ 1898. Ἡ συνθετικὴ πεθιδίνη κυκλοφόρησε τὸ 1939, ἡ μεθαδόνη τὸ 1946 καὶ, ἡ φεντανύλη τὸ 195991.
Στὴ σύγχρονη πρακτική, ἡ μορφίνη καὶ τὰ
ὑπόλοιπα ὀπιοειδῆ ἀποτελοῦν σημαντικοὺς ἀρωγοὺς στὴ χειρουργικὴ ἀναισθησία καὶ ἀναλγησία,
στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χρόνιου πόνου καὶ στὴν
παρηγορητικὴ θεραπεία τερματικῶν νοσημάτων92,
93
. Ἡ πολύτιμη συνεισφορά τους σπιλώνεται ἀπὸ
τὴ συνεχιζόμενη πανδημία τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴν
ἡρωίνη καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὀπιοειδῆ: καθημερινά,
μόνο στὶς ΗΠΑ, 115 ἄνθρωποι καταλήγουν ἀπὸ
ἐπιπλοκὲς τῆς κατάχρησης94.
6. Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στὴ ρευματολογία
Ἀλλοπουρινόλη
Ἡ πρώτη αἰτιολογικὴ συσχέτιση τῆς ἀρθρίτιδας
μὲ τὸ οὐρικὸ ὀξὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν Sir Alfred Garrod,
τὸ 1859. Ὡστόσο, μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20ου αἰῶνα, τὰ
βασικὰ μέσα γιὰ τὴν πρόληψη τῶν κρίσεων οὐρικῆς
ἀρθρίτιδας ὑπῆρξαν ἡ διαιτητικὴ προσαρμογὴ καὶ
οἱ οὐρικοζουρικοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι αὔξαναν
τὸν κίνδυνο λιθίασης τοῦ οὐροποιητικοῦ95.
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Ἀπὸ τὸ 1950, ἡ προσπάθεια ἀνάπτυξης πουρινικῶν ἀναλόγων μὲ ἀντινεοπλασματικὴ δράση
στὰ ἐργαστήρια Wellcome Research Laboratories,
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν George Hitchings, ὁδήγησε στὴ
σύνθεση τῆς ἀλλοπουρινόλης, ἑνὸς ἀναλόγου τὸ
ὁποῖο ἀνέστειλε τὸ ἔνζυμο ξανθίνη ὀξειδάση,
χωρὶς νὰ ἐπηρεάζει σημαντικὰ τὴ βιοσύνθεση τῶν
πουρινῶν. Ἀρχικῶς δοκιμάστηκε ὡς ἐνισχυτικὸ
τῆς ἀντινεοπλασματικῆς δράσης τῆς 6-μερκαπτοπουρίνης, σύντομα ὅμως ἔγινε ξεκάθαρο, πὼς ἡ
μείωση τῶν ἐπιπέδων τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος θὰ ἀποτελοῦσε τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς της96,97. Γιὰ τὸ σύνολο τῶν σημαντικῶν εὑρημάτων τῆς ἐρευνητικῆς
ὁμάδας τοῦ G. Hitchings, συμπεριλαμβανομένης
τῆς ἀλλοπουρινόλης, στὸν Hitchings καὶ στὴν
Gertrude B. Elion ἀπονεμήθηκε τὸ Nobel Ἰατρικῆς,
τὸ 198898.
Ἡ ἀλλοπουρινόλη συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ θεραπεία τῆς τοφώδους ἀρθρίτιδας,
καθὼς καὶ γιὰ τὴν προφύλαξη ἀπὸ τὶς κρίσεις
οὐρικῆς ἀρθρίτιδας, τὸ σύνδρομο λύσης ὄγκου καὶ
στὴ λιθίαση τοῦ οὐροποιητικοῦ ἀπὸ λίθους οὐρικοῦ ὀξέος95. Ἡ συνήθης κατάχρηση τοῦ φαρμάκου
γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀσυμπτωματικῆς ὑπερουριχαιμίας θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται, ἀφοῦ ἡ χορήγησή του συνοδεύεται ἀπὸ σχετικὰ συχνὲς καὶ ἐν
δυνάμει σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες99. Μολαταῦτα, τὸ χαμηλὸ κόστος, ἡ πολυετὴς ἐμπειρία μὲ
τὴ χρήση της καὶ τὰ πιθανὰ ὀφέλη τῆς ἀλλοπουρινόλης, ὡς πρὸς τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα καὶ
τὴν ἐπιβίωση100,101 τήν διατηροῦν πρώτη θεραπευτικὴ ἐπιλογή, σὲ σχέση μὲ νεότερα φάρμακα ἐπὶ
τῶν ἰδίων ἐνδείξεων.
Κολχικίνη
Ἡ κολχικίνη ἀπαντᾶται στὰ ἄνθη καὶ τοὺς
βολβοὺς τοῦ βοτάνου «Κολχικὸ τὸ Φθινοπωρινὸ»
(Colchium autumnale). Ἡ ὀνομασία του προέρχεται εἴτε ἀπὸ τὴν τοποθεσία τῆς Κολχίδος, στὸν
Καύκασο, λόγῳ τῆς ἀφθονίας του στὴν περιοχὴ102
εἴτε ἀπὸ τὴ Μήδεια τῆς Κολχίδος, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴ μυθολογία, χρησιμοποίησε κολχικὸ γιὰ
νὰ δηλητηριάσει τὰ τέκνα της103.
Περιγραφὴ τῆς χρήσης κολχικοῦ, γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ρευματισμῶν, ὑπάρχει στὸν Αἰγυπτιακὸ
πάπυρο Ebers (περίπου 16ος αἰ. π.Χ.). Στὴν ἀρχαία
Ἑλλάδα εἶναι πιθανὸ πὼς τὸ βότανο χρησιμοποιεῖτο σὲ ποικιλία καταστάσεων, συμπεριλαμ-
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βανομένης τῆς ποδάγρας, κυρίως ὅμως λόγῳ τῶν
καθαρτικῶν, μᾶλλον, παρὰ τῶν ἀντιφλεγμονωδῶν ἰδιοτήτων του. Πρῶτος ὁ Βυζαντινὸς ἰατρὸς
Ἀλέξανδρος ὁ Τραλλιανὸς τό χρησιμοποίησε ὡς
εἰδικὴ θεραπεία γιὰ τὴν οὐρικὴ ἀρθρίτιδα, τὸν 6ο
αἰῶνα μ.Χ.104.
Tὸ 1820, οἱ Γάλλοι Pierre Pelletier καὶ Jean
Caventou (περισσότερο γνωστοὶ γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῆς κινίνης καὶ τῆς στρυχνίνης) ἀπομόνωσαν
τὸ ἐνεργὸ ἀλκαλοειδὲς ἀπὸ τὸ μητρικὸ βότανο.
Ἔκτοτε, ἡ χρήση τῆς κολχκίνης στὴν οὐρικὴ ἀρθρίτιδα βρῆκε εὐρεία ἐφαρμογή104.
Ἡ κολχικίνη παραμένει ἕνα φάρμακο στενοῦ
θεραπευτικοῦ παραθύρου, μὲ τὰ ἐπακόλουθα τῆς
ὑπερδοσολογίας νὰ εἶναι συχνὰ θανατηφόρα,
ὡστόσο διατηρεῖται, μεταξὺ ἄλλων, στὸ θεραπευτικὸ ὁπλοστάσιο τῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὀξείας
οὐρικῆς ἀρθρίτιδος, τῆς πρόληψης τῶν ὑποτροπῶν κατὰ τὴν ἔναρξη ὑποουριχαιμικῶν παραγόντων, τῆς ὀξείας καὶ ὑποτροπιάζουσας περικαρδίτιδος, τοῦ μεσογειακοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς νόσου
Ἀδαμαντιάδη-Bechet. Oἱ ἐμπλουτιζόμενες γνώσεις
γιὰ τὶς ἀνοσοτροποποιητικές της ἰδιότητες καθιστοῦν πιθανὴ τὴ μελλοντικὴ διεύρυνση τῆς ἐφαρμογῆς της στὴ δευτερογενῆ πρόληψη καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων105, 106.
7. Νευρολογικὰ καὶ ψυχιατρικὰ φάρμακα
Λίθιο
Τὸ 1817, ὁ χημικὸς Johan Arfwedson, ἐργαζόμενος μὲ ὀρυκτὸ πεταλίτη, ἀνακάλυψε ἕνα
στοιχεῖο μὲ παρόμοιες ἰδιότητες πρὸς αὐτὲς
ὁρισμένων ἀλκαλίων. Ὀνόμασε τὸ νέο στοιχεῖο
«λίθιο» ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη σχετικὴ μὲ τὴν
πέτρα107. Ἱστορικά, ἡ πρώτη χρήση τοῦ λιθίου
πιθανῶς ἀφοροῦσε στοὺς σκοποὺς τῆς θεραπευτικῆς. Ὁ Σορανὸς ὁ Ἐφέσιος (2ος αἰ. μ.Χ.) περιγράφει τὴ χρήση ἀλκαλικοῦ μεταλλικοῦ ὕδατος
γιὰ τὴ θεραπεία τῆς μανίας108. Tὴν ἀνακάλυψη
καὶ τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ στοιχείου, μετὰ ἀπὸ
ἀνεπιτυχεῖς ἐφαρμογές του στὴν ἀντιμετώπιση
τῆς ποδάγρας, ἀκολούθησε ἡ χρήση βρωμιούχου
λιθίου σὲ πάσχοντες ἀπὸ μανία, τὸ 1871, ἀπὸ
τὸν William Hammond, στὴ Νέα Υόρκη. Ἀνθρακικὸ λίθιο χρησιμοποιήθηκε στὰ τέλη τοῦ αἰῶνα
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς «μελαγχολίας», ἀπὸ
τὸ Δανὸ ψυχίατρο Frederik Lange109.

Ἔκτοτε, τὸ λίθιο παρέμεινε στὴ λήθη τῆς ψυχιατρικῆς θεραπευτικῆς μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20ου
αἰῶνα. Τὸ 1949, ὁ John Kade χρησιμοποίησε μὲ
ἐπιτυχία λίθιο σὲ ἀνθρώπους μὲ ἀνθεκτικὴ στὴ
θεραπεία μανία109. Ἡ καθιέρωση τοῦ λιθίου στὴ
θεραπευτικὴ τῆς διπολικῆς διαταραχῆς ξεκίνησε
ἀπὸ τὴ Δανία τὸ 1952, ὅταν ὁ Mogens Schou ἐπιβεβαίωσε, σὲ τυχαιοποιημένη μελέτη, τὴν ἀποτελεσματικότητά του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὀξέων
ἐπεισοδίων μανίας. Τὸ 1967, μαζὶ μὲ τὸν ψυχίατρο
Paul Baastrup ἀνέδειξαν τὴ λειτουργία του ὡς
σταθεροποιητικοῦ τῆς διάθεσης110. Δεδομένου τοῦ
στενοῦ του θεραπευτικοῦ παραθύρου, ἡ ἀνάπτυξη μεθόδων προσδιορισμοῦ τῶν ἐπιπέδων λιθίου
στὸ πλάσμα ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴ γενίκευση τῆς
χρήσης του σὲ διεθνῆ κλίμακα109.
Μέχρι σήμερα, παραμένει φάρμακο πρώτης
ἐκλογῆς στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μανιακοῦ ἄκρου
τοῦ φάσματος τῆς διπολικῆς διαταραχῆς, καθὼς
καὶ πολύτιμο θεραπευτικὸ ἐργαλεῖο στὴν πρόληψη τῶν κυκλικῶν ὑποτροπῶν της καὶ στὰ ἀνθεκτικά, στὴ συνήθη θεραπεία, μείζονα καταθλιπτικὰ ἐπεισόδια111. Τὰ ἀνωτέρω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ
στοιχειακὴ φύση τοῦ φαρμάκου καὶ τὴν πολυετῆ
περιφρονητικὴ στάση τῆς ἰατρικῆς κοινότητας
ἀπέναντί του, ἐξασφάλισαν στὸ λίθιο τὸ προσωνύμιο τῆς «Σταχτοποὺτας τῆς ψυχοφαρμακολογίας» (Cinderella of psychopharmacology)112.
8. Ἐπίλογος
Κοινὸ γνώρισμα τῆς ἑτερογενοῦς συλλογῆς
τῶν ἀνωτέρω φαρμάκων ἀποτελεῖ ἡ μακρὰ καὶ
ἐνδιαφέρουσα ἱστορία ποὺ φέρουν. Ἕκαστο μπορεῖ νὰ ἀναδύθηκε στὴν ἐπιφάνεια τῆς ἐφηρμοσμένης γνώσης ὡς συνέχεια παμπάλαιων προφορικῶν
θεραπευτικῶν παραδόσεων, ἀπὸ τύχη, ὡς εὕρημα
τῆς παρατηρητικότητας καὶ ὀξυδέρκειας μεμονωμένων ἰατρῶν κι ἐρευνητῶν ἤ ὡς ἀποτελέσματα
προσωπικῆς ἤ συλλογικῆς κοπιώδους στοχευμένης ἔρευνας. Ἀνεξαρτήτως τῆς ὁδοῦ, βέβαιο εἶναι
πὼς θὰ συνεχίσουν νὰ ἀποτελοῦν πολύτιμα ἐργαλεῖα τῆς θεραπευτικῆς προσπάθειας καὶ στὰ χρόνια ποὺ ἕπονται.
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