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θέση τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου στὴ θεραπεία
διαφορετικῶν νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν καρδιαγγειακῶν, ἀρχίζει τὴ δεκαετία
τοῦ 1950 καὶ συνεχίζεται μέχρι καὶ στὶς ἡμέρες μας.
Στὶς ἀρχικὲς ἀναφορὲς ἔχει ἐκτιμηθεῖ, ὅτι τὸ 35% τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ ἀντιμετωπίστηκαν μὲ εἰκονικὸ φάρμακο, ἔχουν αἰσθητὴ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων ἤ
τῶν μετρήσεων ζωτικῶν μεταβλητῶν (π.χ. ἀρτηριακὴ πίεση, χοληστερόλη). Παρὰ τὴ γενικὴ παραδοχὴ
ὅτι ἡ θεραπευτικὴ ἀποτελεσματικότητα τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου εἶναι σημαντική, ἐν τούτοις ὑπάρχουν
δεδομένα ποὺ ἀμφισβητοῦν τὶς ἐν λόγῳ εὐεργετικὲς
συνέπειες.
Ὁ ὁρισμὸς τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου φαίνεται
νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἁπλός, καὶ παραπέμπει σὲ θεραπεία
(ἀπο)μίμησης τῆς πραγματικῆς. Πράγματι, τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο, ὡς σκεύασμα, δὲν περιλαμβάνει δραστικὲς
φαρμακολογικὰ οὐσίες, ἀλλά, ἀντίθετα, περιλαμβάνει φαρμακολογικὰ ἀδρανῆ συστατικά, ποὺ ὅμως
φαίνεται νὰ ὁδηγοῦν σὲ εὐεργετικὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα, σὲ σχέση μὲ μὴ λήψη εἰκονικοῦ φαρμάκου.
Ἄρα, γιὰ νὰ ἀξιολογήσει κάποιος τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ
εἰκονικοῦ φαρμάκου, θὰ πρέπει νὰ τό χορηγήσει στὸν
ἀσθενῆ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χορήγησής του θὰ
πρέπει, ἰδεατά, νὰ συγκρίνεται μὲ μὴ χορήγηση του
(placebo vs no treatment). Ἀντιθέτως, τὶς περισσότερες (ἂν ὄχι ὅλες) τὶς φορές, οἱ ὅποιες θεραπευτικὲς
ἰδιότητες τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου ἀνάγονται ἔμμεσα
σὲ ἐλεγχόμενες μελέτες ἔναντι κάποιας ἐνεργοῦ φαρμακολογικὰ οὐσίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὰ ὅποια
εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα (π.χ. μείωση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, μείωση τῆς χοληστερόλης κτλ.) στὸ σκέλος

τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, μπορεῖ νὰ ὀφείλονται σὲ
ἐπιπρόσθετους παράγοντες ὅπως ἡ φυσικὴ πορεία
τῆς νόσου (π.χ. αὐτόματη βελτίωση, περιοδικότητα
ἤ μεταβλητότητα τῶν συμπτωμάτων/μετρήσεων, τὸ
φαινόμενο τῆς παλινδρόμησης στὸν μέσο ὅρο), ἡ
ἐπιπρόσθετη ἐνεργὸς ἀγωγὴ ποὺ χορηγεῖται μαζὶ
μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (stepped care), ἡ μεροληψία τοῦ παρατηρητῆ (π.χ. ἀνεπαρκὴς ὁρισμὸς τῆς
ἀποτελεσματικότητας τῆς συγκρινόμενης δραστικῆς
οὐσίας), ἡ ἀπόσυρση ἐπιβλαβοῦς ἀγωγῆς πρὶν τὴν
τυχαιοποίηση στὸ σκέλος τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου,
ἡ μεροληψία τοῦ ἀσθενοῦς σὲ σχέση μὲ ποιοτικὰ
μεγέθη ὑπὸ ἀξιολόγηση (π.χ. συμπτώματα).
Σχετικὰ μὲ τὴν αὐτόματη βελτίωση τῆς νόσου,
ὅταν χορηγεῖται εἰκονικὸ φάρμακο σὲ καταστάσεις
ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως θὰ ἐλέγχονταν μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἐνδέχεται ἡ ἐπίδρασή του νὰ μὴν
ὀφείλεται στὸ ἴδιο ἀλλὰ στὴν πορεία τῆς νόσου. Ἄς
δοῦμε τὸ ὑποθετικὸ παράδειγμα τῆς χορήγησης
εἰκονικοῦ φαρμάκου γιὰ τὴν καταστολὴ ἀρρυθμιῶν
στὸ πλαίσιο ὑποξεῖας μυοκαρδίτιδας. Εἶναι πράγματι
ἀναμενόμενο, ὅτι κάποιες ἡμέρες ἤ ἑβδομάδες μετὰ
τὴν ὀξεία ἐκδήλωση τῆς νόσου, οἱ φλεγμονώδεις
διεργασίες στὸ μυοκάρδιο ὑποχωροῦν καὶ γίνονται
χρόνιες. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ὅποια βελτίωση φαίνεται στὸ
σκέλος τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου δὲν ὀφείλεται στὸ
εἰκονικὸ φάρμακο, ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν πορεία τῆς
νόσου, ποὺ τείνει νὰ αὐτοπεριορίζεται. Ἀνάλογο εἶναι
τὸ παράδειγμα τῆς μετεμφραγματικῆς στηθάγχης,
ὅπου μετὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς μυοκαρδιακῆς οὐλῆς,
ἡ στηθάγχη ὑποχωρεῖ καὶ ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἐνδεχόμενες εὐμενεῖς συνέπειες τοῦ εἰκονικοῦ
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φαρμάκου, ἀλλὰ στὴ φυσικὴ πορεία τῆς νόσου.
Γιὰ τὴν περιοδικότητα τῶν συμπτωμάτων, θὰ
πρέπει νὰ σκεφτόμαστε, ὅτι γιὰ κάποιο καταληκτικὸ
σημεῖο, π.χ. δύσπνοια προσπάθειας ἤ στηθάγχη,
κάποιοι ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν εἰκονικὸ φάρμακο βελτιώνονται, ἐνῶ, ἀντιθέτως, κάποιοι ἄλλοι
χειροτερεύουν καὶ μάλιστα ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχει
ἐναλλαγὴ μεταξὺ βελτίωσης καὶ ἐπιδείνωσης στὸν
ἴδιο ἀσθενῆ. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι ἀδόκιμο νὰ συγκριθοῦν μόνο οἱ εὐμενεῖς ἐπιδράσεις (βελτίωση) τοῦ
εἰκονικοῦ φαρμάκου, σὲ σχέση μὲ τὴ δραστικὴ οὐσία
καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀγνοοῦνται οἱ ἀντίστοιχες δυσμενεῖς τους ἐπιδράσεις (ἐπιδείνωση) στὸ ἴδιο κλινικὸ
πλαίσιο. Ἐπίσης, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε, ὅτι ἡ
μεταβλητότητα – περιοδικότητα τῶν συμπτωμάτων
ἀποτελεῖ μία προδιαγεγραμμένη κλινικὴ ἐκδήλωση τοῦ
στατιστικοῦ φαινομένου παλινδρόμησης στὸ μέσο
ὅρο (Galton’s effect), ὅπου ἡ ἐπαναλαμβανόμενη
ἐκτίμηση τῶν συμπτωμάτων ὁδηγεῖ σὲ φαινότυπο,
ποὺ πλησιάζει τὸ μέσο ὅρο τῶν συμπτωμάτων στὸν
ὑπὸ μελέτη πληθυσμό.
Στὶς τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες μὲ εἰκονικὸ
φάρμακο μελέτες, ἀμφότερα τὰ δοκιμαζόμενα
σκέλη λαμβάνουν, πέραν τῆς ὑπὸ διερεύνηση τυχαιοποιημένης ἀγωγῆς, ἐπιπρόσθετα φάρμακα ἤ
παρεμβάσεις. Εἶναι πολὺ πιθανό, λοιπόν, ἡ «θεραπεία
ὑπόστρωμα» νὰ συμβάλει, σὲ ἀπόλυτους ἀριθμούς,
στὴ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων ἤ τῶν μετρήσεων
στὸ σκέλος τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, καὶ εἶναι λάθος,
ἡ βελτίωση αὐτὴ νὰ ἀποδίδεται μόνο στὴν ἐπίδραση
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.
Μία ἐπιπρόσθετη παγίδα, ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση
θεραπευτικῶν ἰδιοτήτων στὸ εἰκονικὸ φάρμακο, ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο switching (ἀλλαγὴ ἀπὸ τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο στὴ δραστικὴ οὐσία) κατὰ τὴ διάρκεια κάποιας μελέτης. Ἄν καὶ ἡ μεθοδολογία αὐτὴ ἐπιτρέπεται,
σὲ ὁρισμένες μελέτες, ἐν τούτοις, δημιουργεῖ πολλὰ
προβλήματα στὴν ἀξιολόγηση τόσο τῶν συνολικῶν
ἀποτελεσμάτων ὅσο καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου στὸ ὑπὸ διερεύνηση καταληκτικὸ σημεῖο. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, στεφανιαῖοι
ἀσθενεῖς, ποὺ ἀρχικὰ ἔχουν τυχαιοποιηθεῖ στὸ εἰκονικὸ φάρμακο, ἀναφέρουν πολλὰ ἐπεισόδια στηθάγχης (κλινικὰ σημαντικὸ φορτίο συμπτωμάτων), τότε
μεταφέρονται στὸ σκέλος τοῦ ἐνεργοῦ φαρμάκου
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καὶ ἔτσι δημιουργεῖται πλεονέκτημα ὑπερεκτίμησης
ἀποτελέσματος στὸ εἰκονικὸ φάρμακο.
Σὲ ὁρισμένες μελέτες, ὁ σχεδιασμὸς προβλέπει
τὴν ἀλλαγὴ τῶν τυχαιοποιημένων σκελῶν ἀπὸ τὸ
ἐνεργὸ φάρμακο στὸ εἰκονικὸ καὶ ἀντίστροφα, χωρίς
ἐνδιάμεση περίοδο ἔκπλυσης τῶν φαρμάκων (crossover). Στὴν περίπτωση αὐτή, καὶ εἰδικὰ γιὰ βραχεῖες
περιόδους μελέτης, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἐνεργῆς
οὐσίας μεταφέρεται στὸ εἰκονικὸ φάρμακο, ἐνῶ ἡ
«θεραπευτικὴ ἀδράνεια» τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου
μεταφέρεται στὸ σκέλος τῆς ἐνεργοῦ θεραπείας
(carry-over effect). Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἐνέχει κίνδυνο ὑπερθεμάτισης τῆς ἐπίδρασης τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου στὸ καταληκτικὸ σημεῖο.
Μία ἄλλη περίσταση, στὴν ὁποία τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο παρουσιάζεται νὰ ἔχει σημαντικὴ δράση,
εἶναι, ὅταν δὲν ὁρίζεται σωστὰ τὸ κλινικὰ σημαντικὸ
ἀποτέλεσμα τῆς παρέμβασης ἤ ὅταν ἡ ἐπίδραση
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου δὲν αναγιγνώσκεται στὶς
εἰδικὲς συνθῆκες τῆς μελέτης ποὺ παρατηρήθηκε. Γιὰ
παράδειγμα, σὲ κάποια μελέτη ὑπέρτασης τὸ εἰκονικὸ φάρμακο μείωσε τὴν ἀρτηριακὴ πίεση κατὰ 2
mmHg, ἐνῶ ἡ δραστικὴ ἀντιυπερτασικὴ οὐσία κατὰ
10 mmHg, ξεκινώντας ἀπὸ κοινὴ τιμὴ ἀρτηριακῆς
πίεσης στὴν εἴσοδο στὴ μελέτη. Ἄν καὶ τὸ κλινικὰ
σημαντικὸ μέγεθος εἶναι τὰ 8 mmHg διαφορᾶς μεταξὺ τῶν σκελῶν (10 μεῖον 2 mmHg), εἶναι ἄραγε
σημαντικὰ τὰ 2 mmHg μείωσης τῆς συστολικῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης ποὺ ἐπέτυχε ἀπὸ μόνη της ἡ χορήγηση εἰκονικοῦ φαρμάκου;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι πράγματι πολὺ δύσκολη καὶ
γενικὰ εἶναι ἀποδεκτὸ ὅτι κάθε μείωση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης εἶναι κλινικὰ σημαντική. Βέβαια, εἶναι πολὺ
διαφορετικὸ νὰ μειώνεις τὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ
πίεση ἀπὸ τὰ 180 mmHg στὰ 178 mmHg, σὲ σχέση
μὲ μείωση ἀπὸ τὰ 130 mmHg στὰ 128 mmHg. Στὸ
παράδειγμα αὐτό, ἡ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
στὴν πρώτη περίπτωση εἶναι ἀσήμαντη, ἐνῶ στὴ
δεύτερη φαντάζει περισσότερο σημαντική. Πράγματι,
μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ Wilder (ὅσο μεγαλύτερες εἶναι
οἱ τιμὲς κάποιας μεταβλητῆς πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξης
τῆς ἀγωγῆς, ἀκόμη καὶ μὲ εἰκονικὸ φάρμακο, τόσο
μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀναμενόμενη μείωση τῆς ἴδιας
μεταβλητῆς) ἡ μείωση τῶν 2 mmHg μὲ τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο, σὲ βαθμὸ 3 ὑπέρτασης (180 mmHg) θε-
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ωρεῖται ἀριθμητικὰ (καὶ κλινικὰ) ἀσήμαντη, ἐνῶ ἡ
μείωση ἀπὸ ἐπίπεδα ὑψηλῆς φυσιολογικῆς πίεσης
σὲ χαμηλότερα εἶναι περισσότερο σημαντική.
Ἐπίσης, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε, ὅτι ἡ φαρμακοτεχνικὴ τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου ἔχει μεγάλη
σημασία στὸ ἀποτέλεσμα ποὺ παράγει. Πράγματι,
ἔχουν παρατηρηθεῖ διαφορετικὲς ἐπιδράσεις τοῦ
εἰκονικοῦ φαρμάκου, ὅταν εἶναι σὲ μορφὴ χαπιοῦ
ἤ κάψουλας, ὅταν ἔχει διαφορετικὸ χρῶμα ἤ μέγεθος (π.χ. ἐρυθρὸ πρὸς διαφανὲς ἤ μεγαλύτερο
πρὸς μικρότερο, ἀντίστοιχα) καὶ ὅταν μελετᾶται σὲ
διαφορετικὲς ἐθνότητες. Μία ἐπιπρόσθετη σημαντικὴ
μεταβλητή, στὴν ἐνδεχόμενη ἐπίδραση τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου στὸ καταληκτικὸ σημεῖο, εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν συμμετεχόντων σὲ κλινικὲς μελέτες γιὰ τὴν
ἐπίδραση τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἐνημερώνονται παραπλανητικά ὅτι λαμβάνουν ἐνεργὴ φαρμακευτικὴ οὐσία, ἐνῶ τελικὰ τούς χορηγεῖται
εἰκονικὸ φάρμακο, δείχνουν μεγαλύτερη ἐπίδραση
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου στὸ καταληκτικὸ σημεῖο.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω:
1. Ὑπάρχουν πολλὰ φαινόμενα ποὺ ἑρμηνεύονται
λανθασμένα ὡς ἐπίδραση τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.
2. Τὸ εἰκονικὸ φάρμακο δὲν ἀποτελεῖ θεραπευτικὸ
ἐργαλεῖο, ἀλλὰ ἐργαλεῖο διενέργειας καλὰ σχεδια-
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σμένων κλινικῶν μελετῶν.
3. Ὅταν μιλᾶμε γιὰ κλινικὸ ἀποτέλεσμα εἰκονικοῦ
φαρμάκου, θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε πλήρη γνώση τῆς
κλινικῆς κατάστασης ὑπὸ διερεύνηση, τῶν ἀσθενῶν
ποὺ λαμβάνουν μέρος στὴ μελέτη, τοῦ μεγέθους
τῆς κλινικὰ σημαντικῆς ἐπίδρασης στὸ καταληκτικὸ
σημεῖο, καὶ, τέλος, τῆς σύστασης/φαρμακοτεχνικῆς
τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.
Γενικά, εἶναι ἀμφιλεγόμενο, ἐὰν τὸ εἰκονικὸ φάρμακο
ἔχει κλινικὰ ἀποτελέσματα στὴν ἰατρικὴ καὶ εἰδικότερα
στὴν καρδιολογία. Μάλιστα, μία ἔγκυρη Cochrane
μετα-ανάλυση (ἐπικαιροποιημένη τὸ 2010) ἀρνεῖται
τὴν ὕπαρξη θεραπευτικῶν ἐπιδράσεων τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, ὅταν συγκρίνεται μὲ μὴ θεραπεία
(randomized placebo trials with a non-treatment
control group). Ὅταν πολλὲς φορές, στὴν καθ’ ἡμέρα
κλινικὴ πράξη, μιλᾶμε γιὰ «ἐπίδραση εἰκονικοῦ φαρμάκου (placebo effect)» θεωροῦμε ἕνα διευρυμένο
σύνολο φαινομένων, ποὺ δίνουν μία ψευδὴ αἴσθηση
τοῦ πραγματικοῦ placebo effect. Οἱ ὅποιες μεταβολὲς τῆς ἐπίδρασης τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, σὲ
ἕνα συγ–κεκριμένο καταληκτικὸ σημεῖο, σχετίζονται
μὲ τὸν τρόπο ποὺ οἱ μελέτες ἔχουν σχεδιαστεῖ καὶ
μὲ τὸ πῶς οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ λαμβάνουν μέρος στὶς
μελέτες, ἔχουν ἐνημερωθεῖ. z

