
 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο Αςθενών/Φροντιςτών 
για την Μεμαντίνη (Memantine)  

 Η Μεμαντίνη (Memantine hydrochloride - υδροχλωρίδιο μεμαντίνθσ), είναι ζνα φάρμακο για τθ 
κεραπεία των διαταραχϊν τθσ μνιμθσ και τθν άνοια. Είναι ζνα ςκεφαςμα που ςυνικωσ 
χρθςιμοποιείται για τθ κεραπεία των ςυμπτωμάτων τθσ μζτριασ ζωσ ςοβαρισ βαρφτθτασ άνοιασ, 
με ςυνθκζςτερθ μορφι τθν τφπου Alzheimer. 

 Η άνοια είναι μια νόςοσ που εξελίςςεται προοδευτικά, καταςτρζφοντασ τθ μνιμθ και άλλεσ 
ςθμαντικζσ νοθτικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου.  

Στθ ςοβαρι τφπου άνοια τα εγκεφαλικά κφτταρα εκφυλίηονται και πεκαίνουν νωρίτερα από το 
φυςιολογικό γιρασ. Έτςι προκαλείται μία ςτακερι μείωςθ των επιπζδων μνιμθσ και τθσ 
διανοθτικισ λειτουργίασ. Σε ςυνδυαςμό με κάποιεσ ςτρατθγικζσ,  θ μεμαντίνθ ςυνταγογραφείται 
για τθν επιβράδυνςθ τθσ νοθτικισ ζκπτωςθσ, αλλά κυρίωσ για τθν βελτίωςθ των διαταραχϊν τθσ 
ςυμπεριφοράσ των παςχόντων με άνοια. Το ςυγκεκριμζνο φάρμακο δεν επιδεινϊνει τα αρνθτικά 
ςυμπτϊματα τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ νόςου (απόςυρςθ, απάκεια κτλ). 

Στόχοσ τθσ κεραπείασ είναι να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ με νόςο Αλτςχάιμερ να μεγιςτοποιιςουν 
τθ λειτουργία τουσ και να τουσ βοθκιςει με το αυξθμζνο αίςκθμα ςφγχυςθσ και τισ αλλαγζσ ςτθν 
ςυμπεριφορά τουσ. 

Αντενδείξεισ:  Ιςτορικό επιλθψίασ, ςπαςμϊν ι ςυνοδοφσ προδιακεςικοφσ παράγοντεσ.  Αποφυγι 
ςυγχοριγθςθσ με ανταγωνιςτζσ NMDA όπωσ τθν αμανταδίνθ, τθν κεταμίνθ ι dextromethorphan. 
Σε αςκενείσ που θ νεφρικισ τουσ λειτουργία είναι διαταραγμζνθ (νεφρικι ανεπάρκεια), τότε κα 
πρζπει να προςαρμόηεται θ δόςθ αντιςτοίχωσ, ι να αποφεφγεται. 

Πιο ςυχνζσ ανεπιθφμητεσ παρενζργειεσ είναι θ ηάλθ, θ κεφαλαλγία, θ δυςκοιλιότθτα, θ υπνθλία 
και θ υπζρταςθ (για πιο ςπάνιεσ ελζγξτε το ενθμερωτικό φυλλάδιο που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 
κουτί του φαρμάκου).  

 Θεραπεία:  H ζναρξθ τθσ κεραπείασ γίνεται μζςω τιτλοποίθςθσ (ςταδιακι αφξθςθ) τθσ δόςθσ. 
Κατόπιν ιατρικοφ ελζγχου, θ δόςθσ ζναρξθσ είναι 5mg για τθν πρϊτθ εβδομάδα.  Μετζπειτα θ 
δόςθ αυξάνεται ανά 5mg ςε εβδομαδιαία βάςθ με μζγιςτθ δόςθ τα 20mg. Έτςι μετά από ιατρικι 
εντολι από τον κεράποντα ιατρό ςασ, τθν 1θ βδομάδα (θμζρεσ 1-7) ο/θ αςκενισ κα πρζπει να 
λάβει 5 mg. Τθν 2θ εβδομάδα (θμζρεσ 8-14)  ο/θ αςκενισ κα πρζπει να λάβει  10mg . Τθν 3θ 
εβδομάδα (θμζρεσ 15-21) ο/θ αςκενισ κα πρζπει να λάβει 15 mg τθν θμζρα. Τθν τζταρτθ κα 
πρζπει να λάβει 20 mg. Η ςυνιςτϊμενθ μζγιςτθ δόςθ είναι τα 20 mg τθν θμζρα, αλλά για τθν 
αποφυγι πικανϊν παρενεργειϊν (υπνθλία, πτϊςεισ κτλ) αυτι προςαρμόηεται με βάςθ τθν 
νεφρικι λειτουργία του αςκενοφσ ι τθν εμφάνιςθ ι μθ  παρενεργειϊν (μικρότερθ από τα 20mg). 

Για περιζζόηερες πληροθορίες ή πιο ζπάνιες παρενέργειες διαβάζηε ηο ενημερωηικό θσλλάδιο ενηός ηοσ 
κοσηιού 


