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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εισηγείται 
περιορισμό της χρήσης φαρμάκων που περιέχουν 
σιλοσταζόλη 
 

Στις 22 Μαρτίου 2013 η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων εισηγήθηκε τον περιορισμό της χρήσης των φαρμάκων που περιέχουν 
σιλοσταζόλη στη θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας, μιας πάθησης στην οποία η ανεπαρκής 
αιμάτωση των μυών των κάτω άκρων προκαλεί πόνο και επηρεάζει την ικανότητα βάδισης. Σύμφωνα με 
την εισήγηση, ο περιορισμός θα εφαρμοστεί μέσω μιας σειράς νέων μέτρων στο πλαίσιο των οποίων τα 
φάρμακα αυτά θα χορηγούνται αποκλειστικά σε έναν πληθυσμό ασθενών ο οποίος αντλεί κλινικά οφέλη, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους σοβαρούς κινδύνους.  

Οι εισηγήσεις αυτές διατυπώθηκαν κατόπιν ανασκόπησης πρόσφατων στοιχείων σύμφωνα με τα οποία 
τα μέτρια οφέλη αυτών των φαρμάκων, δηλαδή η αύξηση της απόστασης βάδισης των ασθενών, 
υπερτερούν των κινδύνων, και ιδίως του κινδύνου καρδιακών ανεπιθύμητων ενεργειών ή αιμορραγίας, 
σε μικρή, μόνο, υποομάδα ασθενών. 

Τα φάρμακα που περιέχουν σιλοσταζόλη διατίθενται στην ΕΕ με τις ονομασίες Pletal και Ekistol. 

Η επιτροπή εισηγήθηκε να χορηγείται η σιλοσταζόλη μόνο σε ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα δεν 
παρουσιάζουν βελτίωση μετά την πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο ζωής τους, όπως η άσκηση, η 
υγιεινή διατροφή και η διακοπή του καπνίσματος. Επιπλέον, τα φάρμακα που περιέχουν σιλοσταζόλη 
δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής ταχυαρρυθμίας (ταχύς και ακανόνιστος 
καρδιακός ρυθμός) ή με πρόσφατη ασταθή στηθάγχη, ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του 
μυοκαρδίου ή σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή 
λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους αντιαιμοπεταλιακούς/αντιπηκτικούς παράγοντες, όπως 
ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη. 

Οι γιατροί πρέπει να εξετάζουν τους ασθενείς τους στην επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη και να 
αξιολογούν κατά πόσον συνεχίζει να είναι κατάλληλη γι’ αυτούς η θεραπεία με σιλοσταζόλη. 

Στη συνέχεια παρατίθενται λεπτομερείς συστάσεις για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας. 

Ο Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας της Ισπανίας (AEMPS) ζήτησε από τη CHMP να εξετάσει 
τα συγκεκριμένα φάρμακα, κατόπιν πλήθους αναφορών περί πρόκλησης σοβαρών πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδίως στην καρδιά, καθώς και περιστατικών σοβαρής αιμορραγίας.  
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Προτού διατυπώσει τις εισηγήσεις της, η CHMP εξέτασε τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών που 
υπέβαλαν οι παρασκευάστριες εταιρίες αυτών των φαρμάκων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους 
τους, καθώς και δεδομένα από την επιστημονική βιβλιογραφία, αναφορές πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών και μετεγκριτικές και πειραματικές μελέτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις μελέτες και τα πορίσματα της CHMP παρατίθενται στη συνέχεια. 

Η εισήγηση της CHMP διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την ενέκρινε, και στις 24 
Ιουνίου 2013 εξέδωσε νομικά δεσμευτική απόφαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  

 

Πληροφορίες για τους ασθενείς 

• Η σιλοσταζόλη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας, μιας κατάστασης η 
οποία χαρακτηρίζεται από πόνο και δυσκολία κατά τη βάδιση λόγω διαταραχών της αιματικής 
κυκλοφορίας στις αρτηρίες των κάτω άκρων. Τα φάρμακα που περιέχουν σιλοσταζόλη διατίθενται 
στην ΕΕ με τις ονομασίες Pletal και Ekistol. 

• Ο Οργανισμός εισηγήθηκε την επιβολή περιορισμών στη χρήση της σιλοσταζόλης. Εάν λαμβάνετε 
φάρμακα που περιέχουν σιλοσταζόλη, συνιστάται να επισκεφθείτε τον γιατρό σας (δεν είναι ανάγκη 
να προγραμματιστεί επείγουσα επίσκεψη) ώστε να επανεξετάσει την αγωγή σας.  

• Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει σχετικά με το εάν χρειάζεται συνέχιση ή διακοπή της θεραπείας με 
σιλοσταζόλη ή αλλαγή της δόσης που λαμβάνετε. Οι συστάσεις ποικίλουν για κάθε ασθενή ανάλογα 
με παράγοντες όπως η επιλογή ή όχι ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής ο οποίος μπορεί να βελτιώσει 
την κατάστασή του, η βελτίωση ή όχι των συμπτωμάτων μετά τη χρήση σιλοσταζόλης, η εμφάνιση ή 
όχι πρόσφατων καρδιακών προβλημάτων και η χρήση ταυτόχρονης αγωγής. 

• Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες συστάσεις: 

• Η σιλοσταζόλη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διαλείπουσας χωλότητας μόνο όταν οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής (μεταξύ άλλων διακοπή του καπνίσματος και προγράμματα άσκησης) 
καθώς και άλλες κατάλληλες παρεμβάσεις δεν είναι από μόνες τους επαρκείς για την επίτευξη του 
επιθυμητού οφέλους. 

• Η έναρξη της θεραπείας με σιλοσταζόλη πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από γιατρούς με εμπειρία 
στη διαχείριση της διαλείπουσας χωλότητας και να επανεξετάζεται μετά από τρεις μήνες. Η θεραπεία 
πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς οι οποίοι δεν επωφελούνται σε κλινικά σημαντικό βαθμό. 

• Η σιλοσταζόλη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη ή σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου ή έχουν υποβληθεί σε στεφανιαία επέμβαση (PCI) εντός του 
τελευταίου εξαμήνου, ούτε σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής ταχυαρρυθμίας. 

• Η σιλοσταζόλη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα ασπιρίνη και 
κλοπιδογρέλη ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων αντιαιμοπεταλιακών ή 
αντιπηκτικών φαρμάκων. 

• Οι συνταγογράφοι πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο αλληλεπίδρασης με τη σιλοσταζόλη. Η δόση της 
πρέπει να μειώνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 ή 
του CYP2C19.  
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• Οι λοιποί επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να παραπέμπουν τους ασθενείς στους 
συνταγογράφους ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι πλήρεις αλλαγές στις πληροφορίες για τους γιατρούς και τους ασθενείς διατίθενται στην καρτέλα «All 
documents». 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση: 

Οι συστάσεις του Οργανισμού βασίστηκαν στην εξέταση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Φαρμάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) βάσει των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους 
στης σιλοσταζόλης. 

• Διαπιστώθηκε ότι, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, η σιλοσταζόλη επιφέρει μέτριες αυξήσεις 
στην απόσταση βάδισης. Η μετα-ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σχετικά με 
μεμονωμένους ασθενείς από εννέα δοκιμές αποτελεσματικότητας στις οποίες μετείχαν 3.122 
ασθενείς υπέδειξε μέση ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με την έναρξη της τάξης του 59,4% για τη 
σιλοσταζόλη έναντι 24,3% για το εικονικό φάρμακο. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε απόλυτη 
αύξηση της απόστασης βάδισης κατά 87,4 μέτρα με τη σιλοσταζόλη και κατά 43,7 μέτρα με το 
εικονικό φάρμακο (με απόσταση βάδισης κατά την έναρξη τα 133 μέτρα περίπου). Η CHMP κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος του οφέλους είναι κλινικά σημαντικό σε μια υποομάδα ασθενών και 
ότι για να αξιολογηθεί επαρκώς η απόκριση πρέπει να παρέλθουν τρεις μήνες θεραπείας. 

• Τα δεδομένα που αντλήθηκαν σχετικά με την ασφάλεια από σχεδόν 14.000 αναφορές 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου (κατά τη διάρκεια περισσότερων από 6 
εκατομμύρια ασθενο-ετών έκθεσης παγκοσμίως) και 4.000 συμβαμάτων στο πλαίσιο μη επεμβατικών 
δοκιμών επιβεβαίωσαν την εικόνα των ανεπιθύμητων ενεργειών της σιλοσταζόλης που προέκυψε 
από τις κλινικές δοκιμές. Το 8% των αυθόρμητων αναφορών αφορούσαν περιστατικά αιμορραγίας. 
Οι συχνότερα αναφερόμενες καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αίσθημα παλμών και 
ταχυκαρδία (κάθε μία αντιστοιχούσε στο 5% των συνολικών αυθόρμητων αναφορών).   

• Η μακροχρόνια καρδιαγγειακή ασφάλεια της σιλοσταζόλης εξετάστηκε στη φάση που έπεται της 
χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της μελέτης CASTLE1, μιας τυχαιοποιημένης διπλής 
τυφλής, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης σε 1.439 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν 
100 mg σιλοσταζόλης δύο φορές την ημέρα (μειώθηκαν στα 50 mg δύο φορές την ημέρα όπου ήταν 
απαραίτητο) ή εικονικό φάρμακο. Η δοκιμή, πρωτεύον τελικό σημείο της οποίας ήταν η θνησιμότητα 
κάθε αιτιολογίας, διεκόπη πρόωρα (μετά από 3 περίπου έτη) λόγω αφενός του υψηλού ποσοστού 
αποχωρήσεων σε αμφότερες τις ομάδες (397 εκ των 721 ασθενών που λάμβαναν σιλοσταζόλη και 
391 εκ των 718 ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο) και, αφετέρου, του αρκετά 
χαμηλότερου από το αναμενόμενο ποσοστού θνησιμότητας. Στην ομάδα της σιλοσταζόλης 
σημειώθηκαν 49 θάνατοι, εκ των οποίων 12 οφείλονταν σε καρδιακές διαταραχές, στη δε ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου σημειώθηκαν 52 θάνατοι (13 λόγω καρδιακής αιτιολογίας). Κατά την εξέταση 
ενός σύνθετου τελικού σημείου καρδιακής νοσηρότητας (στεφανιαία και εγκεφαλοαγγειακά 
συμβάματα) και θνησιμότητας, σημειώθηκαν 135 συμβάματα με τη σιλοσταζόλη και 153 με το 
εικονικό φάρμακο. Αν και λόγω του σχεδιασμού και της πρόωρης διακοπής της μελέτης τα 
συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι περιορισμένα, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 
παρέχουν κάποιες εγγυήσεις ως προς την καρδιαγγειακή ασφάλεια της σιλοσταζόλης. 

• Από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων προκύπτει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας με τη 
χορήγηση σιλοσταζόλης σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη. 
Εντούτοις, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η σιλοσταζόλη χορηγούμενη ως μονοθεραπεία ή σε 
συνδυασμό με ένα ακόμη αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο δεν αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. 
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Συμπερασματικά, η CHMP έκρινε ότι, παρότι η αποτελεσματικότητα της σιλοσταζόλης είναι κατά μέσο 
όρο μέτρια, η ουσία παρέχει κλινικά σημαντικό όφελος σε μια μικρή ομάδα ασθενών, βοηθώντας τους, 
μεταξύ άλλων, να ξεκινήσουν κάποιο πρόγραμμα άσκησης. Οι ανησυχίες που προκύπτουν σχετικά με 
την ασφάλεια από τις αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου δεν 
επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών (περιλαμβανομένης της μελέτης CASTLE), ενώ 
επίσης στην κλινική πρακτική υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού των ασθενών που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο από τη θεραπεία. Κατά συνέπεια, η CHMP εισηγήθηκε μια σειρά μέτρων με σκοπό τη 
στοχευμένη χορήγηση της σιλοσταζόλης μόνο στον πληθυσμό που είναι πιθανότερο να ωφεληθεί από 
αυτήν και στον οποίο ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών είναι χαμηλός. 

Πηγές. 

1. Hiatt WR, Money SR, Brass EP. Long-term safety of cilostazol in patients with peripheral artery 
disease: the CASTLE study (Cilostazol: A Study in Long-term Effects). J Vasc Surg. 2008;47:330-336. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο 

Η σιλοσταζόλη είναι φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της απόστασης βάδισης σε 
ασθενείς με διαλείπουσα χωλότητα οφειλόμενη σε περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (απόφραξη 
και στένωση των αρτηριών των άκρων με αποτέλεσμα τη μείωση της αιματικής ροής).  

Τα φάρμακα που περιέχουν σιλοσταζόλη έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ από το 2000 μέσω 
εθνικών διαδικασιών και κυκλοφορούν στην Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη 
Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις ονομασίες Pletal και Ekistol.  

Η σιλοσταζόλη δρα αναστέλλοντας το ένζυμο φωσφοδιεστεράση τύπου 3, το οποίο βρίσκεται στα 
τοιχώματα των αρτηριών και ευθύνεται για διάφορες διαδικασίες που επηρεάζουν την αιματική 
κυκλοφορία, όπως η συσσωμάτωση (συγκόλληση) των αιμοπεταλίων και η στένωση των αρτηριών. Η 
αναστολή του ενζύμου ανακόπτει αυτές τις διαδικασίες και βελτιώνει την αιματική ροή, γεγονός που 
επιτρέπει στους ασθενείς να βαδίζουν ανώδυνα χωρίς δυσκολία. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

Η εξέταση της σιλοσταζόλης ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας σύμφωνα με το άρθρο 31 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ.  

Ο Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας της Ισπανίας (AEMPS) ζήτησε από τη CHMP να 
διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου της σιλοσταζόλης και να διατυπώσει τη 
γνώμη της σχετικά με το εάν οι άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν σιλοσταζόλη πρέπει 
να διατηρηθούν, να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να ανακληθούν σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Το αίτημα διατυπώθηκε κατόπιν αναφορών προς τον ισπανικό οργανισμό περί πρόκλησης σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών στην καρδιά, περιλαμβανομένων θανατηφόρων καρδιακών προσβολών, 
στηθάγχης και αρρυθμιών (ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός), καθώς και περιστατικών σοβαρής 
αιμορραγίας, περιλαμβανομένης της εγκεφαλικής αιμορραγίας. Πολλοί από τους ασθενείς στους οποίους 
συνταγογραφήθηκε το φάρμακο ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία και έπαιρναν περισσότερα φάρμακα 
από ό,τι οι ασθενείς στους οποίους δοκιμάστηκε αρχικά το φάρμακο πριν από την κυκλοφορία, γεγονός 
το οποίο εξηγεί τον αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπήρξαν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι 
πολλοί από αυτούς τους ασθενείς αναγκάστηκαν να διακόψουν τη θεραπεία με το φάρμακο. Συν τοις 
άλλοις, τα οφέλη της θεραπείας ήταν μέτρια. 
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Η γνώμη της CHMP διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την ενέκρινε στο πλαίσιο τελικής 
απόφασης που εκδόθηκε στις 24 Ιουνίου 2013. 
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