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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Παρενέργειες Φαρμάκων

• Σημασία και κόστος από τις παρενέργειες

• Αλληλεπιδράσεις

• Φάρμακα με συχνές παρενέργειες

• Ιατρικά λάθη από τη φαρμακοθεραπεία

• Φάρμακα και ηλικιωμένοι

• Λάθη και καταχρήσεις φαρμάκων

• Φαρμακογενετική

• Μεταβολισμός,  κινητική φαρμάκων

• Φάρμακα υψηλού κινδύνου

• Αλληλεπιδράσεις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές

• Αλληλεπιδράσεις στο ήπαρ (Κυτόχρωμα P450)

• Ισοένζυμα Ρ450

• Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων/νοσημάτων

• Επικίνδυνες και θανατηφόρες αλληλεπιδράσεις

• Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων / τροφής



Παρενέργειες Φαρμάκων

◼ Παρατηρούνται πάνω από 
2.000.000 σοβαρές παρενέργειες 
όπως και

◼ 100.000 θάνατοι κάθε χρόνο

Institute of  Medicine, National Academy Press, 2000 

Lazarou J et al. JAMA 1998;279(15):1200–1205 

Gurwitz JH et al. Am J Med 2000;109(2):87–94

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ?

ΗΠΑ



Το Κόστος από τις Παρενέργειες

Johnson JA et al. Arch Intern Med 1995;155(18):1949–1956 
Leape LL et al. N Engl J Med 1991;324(6):377–384 
Classen DC et al. JAMA 1997;277(4):301–306

$136 δισεκατομύρια/χρόνο 

Μεγαλύτερο ποσό από όσο χρειάζεται για την φροντίδα
καρδιοπαθών και διαβητικών 

Οι παρενέργειες ευθύνονται για 1/5 βλαβών ή
θανάτων σε νοσηλευόμενους, συνήθως λόγω 

αιμορραγίας ή νεφρικής ανεπάρκειας



Siobhan Dumbreck et al, BMJ,2015,350: 949

Το Κόστος από τις Παρενέργειες

6,5% των εισαγωγών στα επείγοντα 
οφείλονται σε παρενέργειες

Χρησιμοποιείται 4% των 
νοσοκομειακών κλινών

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας 
διπλασιάζεται



Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

• Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων αντιστοιχούν στο         
3–5% των παρενεργειών στα νοσοκομεία 

• Οι αλληλεπιδράσεις προκαλούν μεγάλο αριθμό 
επισκέψεων σε ιατρούς και εισαγωγών σε 
νοσοκομεία

Leape LL et al. JAMA 1995;274(1):35–43 
Raschetti R et al. Eur J Clin Pharmacol 1999;54(12):959–963



Γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ?

Schappert SM. Nat. Center Health Statistics. 1999, Series 13 No. 143 
National Association of Chain Drug Stores. 2001 
Jacubeit T et al. Agents Actions Suppl 1990;29:117–125

ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ

όσο περισσότερα φάρμακα τόσο περισσότερες ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• 2/3 των ασθενών που επισκέπτονται ιατρό λαμβάνουν φάρμακα
• Το 2000, γράφτηκαν 2.8 δις. συνταγές στις ΗΠΑ

Χρησιμοποιούμε περισσότερα φάρμακα και 
συνδυασμούς φαρμάκων από ποτέ 

US Food and Drug Administration 2016. Preventable adverse drug reactions: a focus on drug interactions



Prescribing 
Software?

• Με την έλευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υπήρξε η 
ελπίδα ότι το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστημα θα μας 
προειδοποιούσε για τις αλληλεπιδράσεις

• Όμως ήταν τόσο συχνές που οι γιατροί στο τέλος τις αγνοούσαν

• Οι κλινικοί γιατροί δεν μπορούν 
να βασιστούν σε αυτά τα 
ηλεκτρονικά συστήματα για να 
προλάβουν όλες τιςαλληλεπιδράσεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



Ασφάλεια φαρμάκων

◼ Τα περισσότερα φάρμακα εγκρίνονται από τον 
οργανισμό έλεγχου των φαρμάκων(FDA) 

μετά από έκθεση σε 1500 ασθενείς 

◼ Για φάρμακα με σπάνια τοξικότητα χρειάζονται πάνω 
από 100,000 ασθενείς για να αποκαλυφθεί

Friedman MA et al. JAMA 1999; 281(18):1728–1734



Τα 10 πιο συχνά φάρμακα που σχετίζονται με 

ανεπιθύμητες ενέργειες και απαιτείται νοσηλεία

• Iνσουλίνη (8%)

• Aντιπηκτικά (6.2%)

• Aμοξυκιλινη (s) (4.3%)

• Aσπιρίνη(2.5%)

• Trimethoprim-sulfamethoxazole (2.2%)

• Hydrocodone/acetaminophen (2.2%)

• Ibuprofen (2.1%)

• Acetaminophen (1.8%)

• Cephalexin (1.6%)

• Penicillin (1.3%)
Budnitz et al  JAMA. 2006;296:1858-1866



Ιατρικά ΛΑΘΗ από την 
φαρμακοθεραπεία

7.000 θάνατοι/χρόνο από λάθη

Η υπερδοσολογία των φαρμάκων αφορούσε το 40%, των λαθών  

έπονται αλλεργίες κ.λ.π. 

44.000-98.000 ιατρικά λάθη το χρόνο 



Φάρμακα και ηλικιωμένοι

34% των λαθών στην φαρμακοθεραπεία 
αφορά τους  ηλικιωμένους

Γράφονται 28,5 συνταγές/χρόνο/ηλικιωμένο

250,000 ηλικιωμένοι νοσηλεύονται/χρόνο για λάθη



Λάθη και καταχρήσεις στις ΗΠΑ

• 23 εκ./χρόνο συνταγές αντιβιοτικών για ιώσεις που 
δεν χρειάζονται

• 17 εκ. πάσχουν από αρθριτικά προβλήματα

• 30 εκ. λαμβάνουν ( NSAID) μη στερινοειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, λόγω δε της κακής τους 
χρήσης έχουμε 

• 103.000 νοσηλείες και 

• 16.000 Θανάτους/χρόνο
Grissinger M,2007 American Pharmacists Association



Ποιο όμως είναι το θετικό με τις 
Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων

Πολλά από αυτά τα 
λάθη μπορούν να 

προληφθούν!



Δράσεις φαρμάκων - Φαρμακογενετική

• Η γενετική ευθύνεται για το 20-95% της 
ποικιλομορφίας στην δράση τους

• Η διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα οφείλεται 
στις ποικιλίες των γονιδίων που κωδικοποιούν

• 1. Τα ένζυμα που μεταβολίζουν τα φάρμακα

• 2. Στους μεταφορείς τους

• 3. Στους στόχους τους



Δράσεις

• Η γενετική συνιστώσα σε σχέση με την δράση των 
φαρμάκων παραμένει σταθερή

Ενώ άλλες παράμετροι μεταβάλλονται εξελικτικά όπως

• η ηλικία

• η λειτουργία των οργάνων 

• η συν-χορήγηση άλλων ουσιών



Μεταφορά φαρμάκων στην μεμβράνη

• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ως μεταφορείς φαρμάκων 

• P- γλυκοπρωτεϊνη για την μετακίνηση της 
χολερυθρίνης, αντικαρκινικών φαρμάκων,
δακτυλίτιδα, κορτικοειδή, φάρμακα για τον ΗΙV κλπ.

• ABC μεταφορέας μεμβράνης για τα αντιϊκά 
φάρμακα 



Φαρμακογενετική και υποδοχείς

◼ Έχουν αναλυθεί 25 στόχοι (υποδοχείς) φαρμάκων 
που μεταβάλλουν την δράση τους

◼ Β2-αδρενεργικοί, ACE, ALOX-5, βραδυκινίνη Β2, 
Ντοπαμίνη, οιστρογόνων, Σεροτονίνη, 
γλυκοπρωτεϊνη κ.λ.π.

π.χ. Διαταραχή στην μεθυλίωση της μεθυλ-
γουανίνης μεθυλοτρανσφεράσης (MGMT) μετέβαλε 
την ευαισθησία των γλοιωμάτων σε καρμομουστίνη.



Αλληλεπιδράσεις

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από

• Τον ΕΥΡΥ ή ΣΤΕΝΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ του 
φαρμάκου

• Θεραπευτικός δείκτης= θεραπευτική/τοξική δόση

• ΕΥΡΥΣ δείκτης στη Πενικιλλίνη/// ΣΤΕΝΟΣ στα  
κουμαρινικά

Κλινικά σημαντική όταν το ΜΕΓΕΘΟΣ 
αλληλεπίδρασης είναι >30%



Φάρμακα Υψηλού Κινδύνου
με Στενό Θεραπευτικό Παράθυρο

• Αντιπηκτικά

• Αντιδιαβητικά 

• Ηρεμιστικά

• Ναρκωτικά

• Αντιδιαβητικά 

• Αντιψυχωτικά

• Χημειοθεραπευτικά



Πριν την χορήγηση σε ορούς

• Η φαινυντοϊνη καθιζάνει σε διάλυμα γλυκόζης όπως 
και η αμφοτερικίνη σε αλατούχο ορό

• Η γενταμυκίνη είναι ασύμβατη με τα β- λακταμικά
και μειώνεται η δράση τους



Αλληλεπιδράσεις

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. στο 
γαστρεντερικό)

2) Κατανομή (στο πλάσμα)

3) Μεταβολισμός (π.χ. Ήπαρ)

4) Αποβολή (νεφροί) 

Φαρμακοδυναμικές 
Όργανο στόχο

Μπορούν να επισυμβούν πριν ή μετά τη χορήγηση τους

Απαντάει στην 

ερώτηση ‘’τι προκαλεί 

το φάρμακο στον 

οργανισμό (what the 
drug does to the body)” 



Αλληλεπιδράσεις

Φαρμακοδυναμικές 
Όργανο στόχο

Συμβαίνουν όταν διάφοροι διακριτοί 

μηχανισμοί παράγουν την ίδια 
επίδραση

ΕπιθυμητήΑνεπιθύμητη

π.χ. όταν 2 φάρμακα μοιράζονται

συγχορηγούνται και προκαλούν την

ίδια ανεπιθύμητη ενέργεια

Lactulose + mycophenolate 

mofetil = διάρροια

π.χ. συνδυασμοί 

αντιβιοτικών σε σοβαρές λοιμώξεις



Αλληλεπιδράσεις

Η ικανότητα των φαρμάκων να ‘μπουν’ μέσα στον 

οργανισμό,  εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, 
περιλαμβανομένης της διαλυτότητας (solubility)

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. το γαστρεντερικό)

Drug interaction, cytochrome P450 

enzyme, cirrhosis, protease inhibitors, 

macrolides, prokinetic agents 

bioavailability, disintegration, stability 

gastro emptying time, and route of 

administration. 



Αλληλεπιδράσεις

Η απορρόφηση επηρεάζεται από καταστάσεις 
όπως η κυστική ίνωση ή διεργασίες όπως το 
γαστρικό bypass με αποτέλεσμα τη μείωση 

της έκθεσης του φαρμάκου 

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. το γαστρεντερικό)

Η βιοδιαθεσιμότητα 
του φαρμάκου 
Χαρακτηρίζεται από:

1) Τη μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου (Cmax) 

2) Από το χρόνο που χρειάζεται να επιτύχει 
τη μέγιστη συγκέντρωση (Tmax)



Στο γαστρεντερικό

Καθυστέρηση ή μείωση της απορρόφησης:
• Η σουκραλφάτη, τα γαλακτερά, τα αντιόξινα, ο σίδηρος, το 

ασβέστιο εμποδίζουν την απορρόφηση κινολονών, 
τετρακυκλινών και αζιθρομυκίνης

•

• Η ομεπραζόλη , λανσοπραζόλη και οι ανταγωνιστές Η2 
περιορίζουν την απορρόφηση  κετοκοναζόλης, δελαβερδίνης

• Χολεστυραμίνη

συνδέεται με την ραλοξιφαίνη, θυροξίνη και διγοξίνη

AΎΞΗΣΗ απορρόφησης δακτυλίτιδας με αντιβιοτικά



Αλληλεπιδράσεις

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. στο γαστρεντερικό)

2) Κατανομή (στο πλάσμα)

Η Κατανομή επιτρέπει στο 
φάρμακο να κατανεμηθεί στους 
ιστούς στόχους και επηρεάζεται 
από τον όγκο της κατανομής, τη 
μεμβράνη διαπερατότητας και τη 
λιποφιλία του φαρμάκου



Στον ορό

• Οι αλληλεπιδράσεις με τις πρωτεϊνες του ορού δεν 
έχουν κλινική σημασία σε υγιείς, 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

• Σε υποαλβουμιναιμία αυξάνεται το ελεύθερο 
δραστικό μόριο 

• Ανάλογα προβλήματα σε άτομα με κακή θρέψη η 
σύζευξη των φαρμάκων προκειμένου να 
αποβληθούν (με σάκχαρο, πεπτίδια, θειϊκά) 
δυσχεραίνεται  ΑΡΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ



Αλληλεπιδράσεις

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. στο γαστρεντερικό)

2) Κατανομή (στο πλάσμα)

3) Μεταβολισμός (π.χ. Ήπαρ)

Φάση 3: περιλαμβάνει μεταφορείς για την 

απέκκριση 

“what the body does to the drug” 

Μπορεί να συμβεί σε 

διάφορα σημεία στο 

σώμα: η ηπατικός 

μεταβολισμός  που 
χωρίζεται σε 3 φάσεις

Φάση 1: περιλαμβάνει υδρόλυση, 
οξείδωση, μετατροπή, μεθυλίωση

Φάση 2: περιλαμβάνει τη σύζευξη με 
γλυκουρονίδια



Μεταβολισμός φαρμάκων, οδηγεί

1.Αδρανή προϊόντα 

2.Ενεργούς μεταβολίτες 

• Όμοια δράση με το μητρικό

• Πιο ισχυρή

• Νέα δράση

3.Τοξικά προϊόντα



Αλληλεπιδράσεις

Φαρμακοκινητικές
1) Απορρόφηση (π.χ. στο 
γαστρεντερικό)

2) Κατανομή (στο πλάσμα)

3) Μεταβολισμός (π.χ. Ήπαρ)

4) Αποβολή

•Τα φάρμακα κυρίως απεκκρίνονται από τα νεφρά

•Αλληλεπιδράσεις γίνονται σε κάθε επίπεδο της 
νεφρικής λειτουργίας



Αλληλεπιδράσεις στο ήπαρ

• Συνήθως οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις στα 
ένζυμα  του P450 …

• ορισμένα ισοένζυμα ελλείπουν γενετικά

Σχεδόν πάντα οφείλονται 
σε αλληλεπιδράσεις στα 
ένζυμα της φάσης  I παρά 
της II 



Μικροσωμιακά ένζυμα

• Κυτόχρωμα P450 

• Φλαβίνη μονο-οξυγενάση FMO3



Ισοένζυμα P450

100 ισοένζυμα

• 10 για τον μεταβολισμό των φαρμάκων

• CYP1A2 

• CYP3A 

3 ελλείπουν γενετικά

• CYP2C9 

• CYP2C19 

• CYP2D6 



Oνοματολογία του κυτοχρώματος P450, 
CYP2D6

◼ CYP = κυτόχρωμα P450 

◼ 2 = γενετική οικογένεια 

◼ D = γενετική υποκατηγορία 

◼ 6 = συγκεκριμένο γονίδιο 

◼ Η ονοματολογία βασίζεται στην γενετική και όχι 
στην λειτουργία







Ισοένζυμα με πολύμορφη 
έκφραση

• CYP2C9 

• CYP2C19 

• CYP2D6 

• Αλλα άτομα μεταβολίζουν τα φάρμακα αργά άλλα 
γρήγορα άλλα καθόλου

• άρα ποικίλουν σε δράση



Κυτόχρωμα P450 3A

• Ανταγωνιστές Ca

• Βενζοδιαζεπίνες

• Περισσότερους αναστολείς πρωτεάσης (HIV)  

• Περισσότερους αναστολείς HMG-CoA-ρεδουκτάσης
(στατίνες)

• Κυκλοσπορίνη

• Αντιισταμικά μη κατασταλτικά 

• Σισαπρίδη

• Υπάρχει στο ήπαρ και γαστρεντερικό 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΖΕΙ: 



Αναστολείς του CYP3A

◼ Kετοκοναζόλη

◼ Ιντρακοναζόλη

◼ Φλουκοναζόλη

◼ Σιμετιδίνη

◼ Κλαρυθρομυκίνη

◼ Eρυθρομυκίνη

◼ Χυμός κρεϊπφρουτ

Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 2-3 ημέρες



Ενισχυτές του CYP3A 

• Καρβαμαζεπίνη

• Ριφαμπυκίνη

• Ριφαμπουτίνη

• Ριτοναβίρη

• Βότανο Αγ. Ιωάννη



P450 2D6

• Φλουοξετίνη 
• Αλλοπεριδόλη
• Παροξετίνη 
• Κινιδίνη

Απουσιάζει
• Στο 7% των Καυκασίων, 1–2% 

υπολοίπων 
• Υπερδραστήριο στο 30% των 

κατοίκων Ανατολικής Αφρικής

• Κωδεϊνη
• Πολλούς β-αναστολείς 
• Πολλά τρικυκλικά αντιταθλιπτικά 

Μεταβολίζει: 

Αναστέλεται:



P450 2D6

Αντίθετα με την κωδεϊνη, για να δράσει πρέπει να 

μεταβολιστεί σε μορφίνη οπότε

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ 

ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

έχουν όμως παρενέργειες

Το 5-10% που είναι πτωχοί μεταβολιστές μπορεί 

να έχουν παρενέργειες με συμβατικές δόσεις.

Aklillu E et al. J Pharmacol Exp Ther 1996;278(1):441– 446



P450 2C9

Μεταβολίζει: 

• Τα περισσότερα ΜΣΑΦ αντιφλεγμονώδη (περιλαμβάνοντας 
και τους COX-2) 

• S-ουαρφαρίνη (την ενεργή μορφή) 

• φαινυντοϊνη

Απουσιάζει στο 1% των Καυκασίων και Αφρο-Αμερικάνων 

Αναστέλεται: φλουκοναζόλη



P450 2C19

Απουσιάζει στο 20–30% των Ασιατών, 3–5% Καυκασίων

Μεταβολίζει: 
• διαζεπάμη
• φαινυντοϊνη
• ομεπραζόλη

Αναστέλεται: 
•ομεπραζόλη
•ισονιαζίδη
•κετοκοναζόλη



P450 1A2
Το συνέζυμο αυτό ενεργοποιείται από το κάπνισμα και 

επηρεάζει την δράση των φαρμάκων όπως

Μεταβολίζει:

• Θεοφυλίνη

• Ιμιπραμίνη

• Προπρανολόλη

• Κλοζαπίνη

Αναστέλεται: 
• Πολλές φλουοροκινολόνες 
• Φλουβοξαμίνη
• Σιμετιδίνη





Αλληλεπιδράσεις: Φαρμάκων/Νοσημάτων

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση 

φαρμακων σε συνύπαρξη νοσημάτων που 

επηρεάζουν τον μεταβολισμό των φαρμάκων 

όπως σε

• Ηπατική νόσο

• Νεφρική ανεπάρκεια

• Καρδιακή (ηπατική αιμάτωση) 

• Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου? 

• Οξεία ίωση? 

• Υπο/Υπερ- θυρεοειδισμός?



Αμινογλυκοσίδες

◼ Διαπερνούν ελεύθερα το σπείραμα

◼ Οτιδήποτε επηρεάζει την σπειραματική διήθηση 
επιδρά στην αποβολή τους ΠΧ η κακή ενυδάτωση 
του ασθενούς, η νεφρική ανεπάρκεια.



Λίθιο

◼ Επαναρροφάται από το εγγύς εσπειραμένο όπως το 
Να 

◼ Οποιονδήποτε φάρμακο συνχορηγούμενο που 
επηρεάζει το Να επιδρά στο λίθιο

◼ Όπως  με τα διουρητικά, τους ΜΣΑΦ, την 
υποογκαιμία 



Ενεργός απέκριση φαρμάκων

• Τα οργανικά οξέα, απεκρίνονται ως ανιόντα, OAT
π.χ. πενικιλλίνη

• Οι οργανικές βάσεις, ως κατιόντα, OCT
π.χ. σιμετιδίνη, τριμεθοπρίμη

• Με υπόστρωμα γλυκοπρωτεϊνης Ρ,
π.χ. διγοξίνη



Νεφρό

• Τα ανιόντα και κατιόντα απεκρίνονται στο μέσο και 
απώτερο τμήμα του εγγύς σωληναρίου ενώ με την 
γλυκοπρωτεϊνη στο άπω

• Υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις λίγες όμως με 
κλινική σημασία

• ΟΠΩΣ



όπως

• Η Μεθοτρεξάτη χρησιμοποιεί την οδό των ανιόντων 
που αναστέλεται από τα ΜΣΑΦ, προβενεσίδη

• Ανάλογο πρόβλημα με την προκαϊναμίδη με 
σιμετιδίνη και τριμεθοπρίμη

• Εμποδίζεται η απέκριση διγοξίνης από κινιδίνη αλλά 
και αμιοδαρόνη, βεραπαμίλη , διλτιαζέμη, 
φλεκαϊνίδη 



Επικίνδυνες και θανατηφόρες 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων



Σπαθόχορτο ή βαλσαμόχορτο 
(St John Wort) 

Περιέχει υπερφορίνη που 
επιταχύνει τον μεταβολισμό 
μέσω του CYP3A4/3A5 οπότε 

μειώνει τα επίπεδα και την 
δραστικότητα πολλών 

φαρμάκων

• Μειώνει τα επίπεδα Κυκλοσπορίνη (απόρριψη μοσχεύματος)
• Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη (αντισυλληπτικά)
• Αντιικα (indinavir, nevirapine)
• Αντικαρκινικά (inotecan, imanitib)





Eκλεκτικοί Aναστολείς Σεροτονίνης (SSRIs)

…λόγω υπερ-ενεργοποίησης των κεντρικών και περιφερικών 
μετασυναπτικών υποδοχέων, 5ΗΤ-1Α και 2Α

…σύγχυση, υπερκινητικότητα, 
πυρετό, θάνατο κ.λ.π.

Τα SSRI αντικαταθλιπτικά 
μπορούν να προκαλέσουν 
σύνδρομο σεροτονίνης… 

Ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με σεροτονινο-ενεργά φάρμακα 
όπως: Tramadol, trazodone, δεξτρομεθορφάνη, λινεζολίδη

Όσο μεγαλύτερη δόση των SSRI, τόσο πιο πιθανή είναι 
η αλληλεπίδραση να συμβεί



Στατίνες 1/2

ραβδομυόλυσηΣε μεγάλες δόσεις

σε μικρές ΟΜΩΣ δόσεις 

αυξάνεται ο κίνδυνος αν 
συγχορηγηθούν αναστολείς 
του P450 (CYP3A4)

however, not all statins pose the same risksimvastatin & 
lovastatin

pravastatin &
rosuvastatin



Στατίνες 2/2

Αν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός καλύτερα να χορηγείται 
πιταβαστατίνη, εναλλακτικά μεσοδιάστημα 12 ωρών

• Φιβράτες, 
• Αζόλες (αντιμυκητιασικά), 
• Αμιοδαρόνη, 

• Μακρολίδια (ιδιαίτερα 
κλαριθρομυκίνη, 
ερυθρομυκίνη ΌΧΙ η 
αζιθρομυκίνη),

• Ριτοναβίρη, 
• Διλτιαζέμη & βεραπαμίλη

Paauw DS. Statins and antibiotics: which 
combination is safest? 2015



Κλαριθρομυκίνη

Νιφεδιπίνη Clarithromycin impairs the action of  by inhibiting 

CYP3A4 metabolism, resulting in hypotension  

Αμλοδιπίνη ή 
φελοδιπίνη

υπόταση και νεφρική ανεπάρκεια

Με την κλαριθρομυκίνη έχουν περιγραφεί
82 μείζονες αλληλεπιδράσεις πχ με 
αναστολείς διαύλων Ca

Ο δακτυλιδισμός είναι 12 φορές συχνότερος με την 
κλαριθρομυκίνη

glipizide or glyburide υπογλυκαιμία



Προκαλεί υπερκαλιαιμία:

• Ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και νεφροπαθείς

• Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με αΜΕΑ το πρόβλημα μεγιστοποιείται

• Έχουν αναφερθεί θάνατοι

Τριμεθοπρίμη + Σουλφαμεθοξαζόλη

Με αντιδιαβητικά 6 φορές συχνότερη η υπογλυκαιμία

Η τριμεθοπρίμη δρα όπως η αμιλορίδη

The risk seems to be limited to TMP/SMX. 

In a population-based study, no other 

antibiotic given concurrently with an ACEI 
or ARB was associated with hyperkalemia

Antoniou T et al. Arch Intern Med. 2010;170:1045-1049



• Ιδιαίτερα με ινδομεθακίνη, πιροξικαμη, ναπροξένη

• Λιγότερο με ιβοπρουφαίνη, ροφεκοξίπη, σελεκοξίπη

• Η ασπιρίνη δεν επηρεάζει την Α.Π.

Αντιυπερτασικά & ΜΣΑΦ μη στερινοειδή 
αντιφλεγμονώδη

Αύξηση Α.Π.

αΜΕΑ/ΑΤ + διουρητικά + ΜΣΑΦ  
Αυξάνουν τον 
κίνδυνο για 
Οξεια Νεφρική 
Ανεπάρκεια 
κατά 31%



Βαρφαρίνη με …

• Η τακτική χρήση παρακεταμόλης ή ακεταμινοφαίνης αυξάνει το INR
• Το INR πρέπει να ελέγχεται κάθε 3-5 ημέρες  αφού ξεκινήσουν 

καθημέρινη χρήση ακεταμινοφαίνης
• Δε χρειάζεται μέτρηση σε περιστασιακή χρήση
• Όποτε, σε ανεξήγητη αύξηση του INR αξίζει να ρωτήσουμε για τη 

χρήση ακεταμινοφαίνης

Paauw DS. Warfarin and OTCs: An unrecognized risky combination. Medscape, 2015

Παρακεταμόλη ή Ακεταμινοφαίνη

Πρεδνιζολόνη

• Μια μικρή αύξηση του INR είναι καλά ανεκτή για λίγο, αλλά οι 
κλινικοί γιατροί πρέπει να είναι προσεκτικοί ιδιαίτερα αν οι ασθενείς 
λαμβάνουν επιπλέον φάρμακα που προκαλούν αύξηση του INR



Θυρεοειδικές Ορμόνες

Grissinger M, 2007

Δεν απορροφούνται με 
αντιόξινα, PPIs πραζόλες, 

στατίνες, οιστρογόνα, 
σκευάσματα Fe, ασβέστιο

Υποθυρεοειδισμός

Αν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός να απέχουν > 4 ώρες



Αλληλεπιδράσεις: φαρμάκων/τροφής

• Τετρακυκλίνη και γαλακτερά 

• βαρφαρίνη και τροφές με βιταμίνη Κ (σπανάκι, 
μπρόκολο)

• Χυμός γκρέιπφρουτ



Χυμός Grapefruit

◼ Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα φαρμάκων αναστέλλοντας το 
CYP3A4 στο λεπτό έντερο όπως με 

• Ανταγωνιστές Ca για υπέρταση κλπ

• Βενζοδιαζεπίνες ηρεμιστικά

• Περισσότερους αναστολείς πρωτεάσης (HIV)  

• Περισσότερους αναστολείς HMG-CoA-ρεδουκτάσης
(στατίνες)

• Κυκλοσπορίνη

• Αντιισταμικά μη κατασταλτικά 





Φάρμακο

• Πριν χορηγήσετε ένα φάρμακο να το μελετήσετε για 
τις δράσεις και αλληλεπιδράσεις του

• Μη στηρίζεστε μόνο σε αυτά που λένε οι 
φαρμακοβιομηχανίες



1. Πάρε καλό ιστορικό (φάρμακα, αλλεργίες, βότανα, 
βιταμίνες) 

2. Θυμήσου τους ασθενείς υψηλού κινδύνου κυρίως 
παιδιά και ηλικιωμένοι όπως και ‘ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ δύο και άνω ΦΆΡΜΑΚΑ

• Ιδιαίτερα αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά, δακτυλίτιδα, 
κουμαρινικά, αμιοδαρόνη, στατίνες, SSRIs
αντικαταθλιπτικά, ΜΣΑΦ αντιφλεγμονώδη κλπ

• Διάκοψε τα μη απαραίτητα φάρμακα

• Απόφυγε να θεραπεύεις τις παρενέργειες με άλλα 
φάρμακα

Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3. Να συμβουλεύεσαι φαρμακολόγους

4. Παρακολουθήστε τα προγράμματα ενημέρωσης στο 
internet

• Medical Letter Drug Interaction Program* 

• Clinical pharmacology (gsm.com)* 

• www.Uptodate.com

• www.epogrates.com

http://www.uptodate.com/


EΥΧΑΡΙΣΤΩ


