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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας . 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον .•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις .•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα .•Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία .•Σημα ντικές ειδήσεις από 
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών .•Eιδικά άρθρα .•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για 
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων .•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα .•Eπιστολές προς τη Σύνταξη .•Aνασκόπηση του 
διεθνούς Iατρικού Tύπου .•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες .•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική .•Γαστρεντερολογία 
και Iστορία .•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες .•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που α-
πεβίωσαν .•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .•Aγγελίες με ιατρικό περι-
εχόμενο .•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το Info 
GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων .

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών . H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου .

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται .

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet .gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Α. ΑΡχΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ†: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών,  
Δ/ντής Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOΥΡμΑΚλΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε ντερολο-
γικού Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΒλΑχΟΓΙΑΝΝAΚΟΣ: Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,  
ΓΝΑ «Λαϊκό»
Ι. ΓΟΥλHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής 
Κλινικής ΓΝ Ρόδου, Δρ . Παν/μίου Aθηνών
Σ. μΑΝΩλΑΚOΠΟΥλΟΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε-
ντερολογίας 
Γ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡIΔΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρ ε-
ντερολογίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Σ. ΠΟΤΑμΙAΝΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πα νεπι-
στημίου Θεσσαλίας
μ. ΡΟΥΣΟμΟΥΣΤΑΚAΚΗ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ . 
Κλινικής ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. ΣΓΟYΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. ΣΟΥΓΙΟΥλΤζΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ . Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών
Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα Αντικαρκινικό Νοσο-
κομείο «Μεταξά»

Ορισμός, τύποι και κλινικό φάσμα 
ηπατοτοξικότητας από φάρμακα

Ηπατοτοξικότητα από φάρμακα ονομάζεται η ηπατική βλάβη 
που συνοδεύεται από διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας . 
Στην καθημερινή κλινική πράξη πρέπει να γίνεται σαφής 
διάκριση μεταξύ της DILI/DILE (drug induced liver injury/
enzymes) η οποία δεν οδηγεί συνήθως σε επηρεασμένη 
ηπατική λειτουργία και της ηπατοτοξικότητας η οποία συνή-
θως υποσημαίνει κλινικά σημαντική διαταραχή της ηπατικής 
λειτουργίας .

Οι τύποι της ηπατοτοξικότητας είναι ποικίλοι και πρακτικά 
μπορεί να παρατηρηθούν οιασδήποτε μορφής ηπατικές 
βλάβες . Συχνότερα οι βλάβες διακρίνονται σε κυρίως ηπατο-
κυτταρικού τύπου, κυρίως χολοστατικού τύπου και σε μικτές 
βλάβες . Ανάλογα και αντίστοιχα, το κλινικό φάσμα της ηπα-
τοτοξικότητας ποικίλλει από μικρές μη ειδικές εργαστηριακές 
αποκλίσεις οι οποίες είναι παροδικές και μη εξελικτικές, έως 
υποκλινικές βλάβες και κλινικά σημαντικές ή πολύ σημαντικές 
βλάβες όπως οξεία/χρόνια ηπατίτιδα, οξεία/χρόνια χολόσταση, 
κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος .

Ηπατοτοξικότητα φαρμάκων για την 
πνευμονική υπέρταση

Η θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης περιλαμβάνει την 
ειδική και την μη ειδική θεραπεία . Για την μη ειδική θερα-
πεία δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κλινικά σημαντικής 
ηπατοτοξικότητας . Η ειδική θεραπεία περιλαμβάνει διάφορες 
κατηγορίες φαρμάκων . 

α. Προστανοειδή
Για τα προστανοειδή [(Treprostinil (i .v, s .c), Beraprost (pos)] 

δεν αναφέρεται ηπατοτοξικότητα . Το Epoprostenol (i .v) [flolan 
2-4 ng/Kg/min –30min] οδηγεί σε αύξηση της ηπατικής κά-
θαρσης του ενεργοποιητή του ιστικού πλασμινογόνου (t-PA) 
και επομένως σε μείωση της θρομβολυτικής ικανότητας . Για 
το Iloprost (i .v, oral, aerosol 10μg/ml) δεν έχει αναφερθεί 
ηπατοτοξικότητα ενώ η treprostinil δεν αλληλεπιδρά με τη 
warfarin . Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μεμονωμένες αναφο-
ρές για μικροαιμορραγίες με συγχορήγηση αντιπηκτικών . 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το iloprost (ανάλογο της 
prostacyclin PGI2) μειώνει την ηπατική βλάβη σε πειραματικό 
μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης ενώ τo beraprost (ανάλο-
γο της prostacyclin PGI2) βελτιώνει την επαγόμενη από την 
concanavalin A ηπατοτοξικότητα .

β. Ανταγωνιστές υποδοχέων της ενδοθηλίνης 
[Endothelin Receptor Antagonists (ERAs)]

Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης διακρί-
νονται σε σουλφοναμιδικούς (bosentan, sitaxentan) και μη 
σουλφοναμιδικούς (ambrisentan) .

Η πρώτη περίπτωση ηπατοτοξικότητας από το sitaxentan 
περιγράφηκε το 2009 και εμφανίστηκε 3-4 μήνες μετά την 
έναρξη της θεραπείας . Παρατηρήθηκε αύξηση των ALT, 
TBIL, InR και ιστολογικά διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για 
ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση με αυξημένα λεμφοκύτταρα 
και ηωσινόφιλα . Υπήρξε ανταπόκριση στη θεραπεία με 
κορτικοειδή και η έκβαση ήταν ομαλή .

Οι μελέτες STRIDE-2 & STRIDE-2X έδειξαν ότι η ηπατοτο-
ξικότητα είναι δοσοεξαρτώμενη και ότι θα πρέπει να γίνεται 
διακοπή λόγω ηπατοτοξικότητας όταν: AST/ALT > X5 ULn 
ή TBIL > X2 ULn + AST/ALT > X3 ULn .

Για το bosentan έχει αναφερθεί τρανσαμινασαιμία που 
φθάνει μέχρι στο 10% των περιπτώσεων η οποία είναι επίσης 
δοσοεξαρτώμενη . Επιπρόσθετα η τρανσαμινασαιμία είναι 
αντιστρεπτή μετά από μείωση της δόσης ή διακοπή του φαρ-
μάκου . Χρειάζεται μηνιαία παρακολούθηση των LfTs σε κάθε 
ασθενή, ενώ έχει δειχθεί ότι η ταχεία τιτλοποίηση της δόσης 
bosentan δεν επιδρά στην ηπατοτοξικότητά της . Παρ’ όλα 
αυτά, κατά την αύξηση της δόσης χρειάζεται παρακολούθηση 
των LfTs ανά 15 ημέρες τον μήνα 1 . Η παρακολούθηση και 
η διαχείριση της τρανσαμινασαιμίας κατά τη λήψη bosentan 

υπόκειται σε ορισμένους κανόνες που περιγράφονται ανα-
λυτικά στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου και αφορούν 
τιμές AST/ALT <x3, >x3 & <x5, >x5 & <x8, >x8, όπου στην 
τελευταία περίπτωση απαιτείται οριστική διακοπή του φαρ-
μάκου . Επίσης απαιτείται άμεση διακοπή του φαρμάκου εάν 
AST/ALT >3 x ULn και χολερυθρίνη >2 x ULn ή υπάρχουν 
σημεία ηπατικής δυσλειτουργίας . 

Δύο μελέτες με παιδική πνευμονική υπέρταση και bosentan 
(2mg b .i .d) έδειξαν ότι κανένας ασθενής δεν εμφάνισε τραν-
σαμινασαιμία ή όταν εμφανίστηκε ήταν σημαντικά σπανιότερη 
σε σύγκριση με ασθενείς >12 ετών (2,7% vs 7,8%) υποδη-
λώνοντας ότι πιθανόν να υπάρχει καλύτερη ηπατική ανοχή 
της bosentan στα παιδιά .

H ambrisentan (5mg 1x1) μεταβολίζεται κυρίως με γλυ-
κουρονίδωση και πολύ λιγότερο μέσω του CYP/P450 . Οι 
μελέτες ARIES 1 & 2 [ χορήγηση Ambrisentan 2 .5, 5, 10mg] . 
Με βάση τα δεδομένα των μελετών, κανένας ασθενής δεν 
διαγνώστηκε με >x3 UnL LfTs σε 1 έτος, ενώ σε διάστημα 
παρακολούθησης 79,5 μηνών, τρανσαμινασαιμία εμφάνισε 
το 2,1% των ασθενών . Οι περισσότερες τρανσαμινασιαμίες 
ήταν ήπιες χωρίς ανάγκη διακοπής του φαρμάκου .

γ. Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου-5 
Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου-5 (Sildenafil, 

Tadalafil, Vardenafil) δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας 
από ακετυλοσαλυκιλικό οξύ και δεν επαυξάνουν τη δράση 
του οινοπνεύματος .

Η Sildenafil (20mg 1x3) μεταβολίζεται μέσω του CYP3A4 
(κύρια οδός) και του CYP2C9 (επικουρική οδός) . Για το 
λόγο αυτό έχουμε μείωση των επιπέδων του φαρμάκου με 
επαγωγείς του CYP3A4 όπως καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, 
φαινοβαρβιτάλη, ριφαμπικίνη και αύξηση των επιπέδων του 
με αναστολείς CYP3A4, ισχυρούς (ριτοναβίρη, κετοκοναζόλη, 
ιτρακοναζόλη), ενδιάμεσης ισχύος (κλαριθρομυκίνη) και 
ασθενείς (χυμός grapefruit) όπως και με β-blockers .

Υπάρχουν κάποιες αναφορές για αύξηση του κινδύνου 
αιμορραγίας με ανταγωνιστές της vit K, ενώ άλλες μελέτες 
in vivo έδειξαν ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τολβου-
ταμίδη ή warfarin [CYP2C9] ή acenocoumarol .

Ηπατοτοξικότητα συνδυασμών φαρμάκων 
για την πνευμονική υπέρταση

Οι θεραπείες συνδυασμού χρησιμοποιούνται συχνά στην 
πνευμονική υπέρταση . Ο διπλός συνδυασμός έχει αναφερθεί 
ότι χρησιμοποιείται έως και στο 36% των περιπτώσεων, ενώ 
ο τριπλός συνδυασμός στο 9% .

Οι θεραπείες συνδυασμού είναι διάφορες και βρίσκονται στο 
στάδιο αξιολόγησης αποτελεσματικότητας . Ο συνδυασμός 
Sildenafil (αναστολέας CYP3A4) με Bosentan (επαγωγέας 
CYP3A4) οδηγεί σε αύξηση κατά 50% της συγκέντρωσης του 
bosentan και μείωση κατά 63% της sildenafil με ενδεχόμενη 
μεταβολή της πιθανότητας δυνητικής ηπατοτοξικότητας . Η 
Sildenafil δεν αλληλεπιδρά με sitaxentan και ambrisentan, 
ενώ παραμένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα . 

Ηπατοτοξικότητα και κλινικά σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις μέσω του κυτοχρώματος 
CYP/P450

Τα είδη αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων για την πνευ-
μονική υπέρταση μέσω του CYP/P450 οφείλονται είτε στην 
επαγωγή είτε στην αναστολή που προκαλούν στο κυτόχρω-
μα . Επομένως χρειάζεται προσοχή κατά τη συγχορήγηση 
φαρμάκων που μεταβολίζονται (επάγουν ή αναστέλλουν) 
το CYP/P450 . 

Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που συγχορηγούνται στην 
πνευμονική υπέρταση μαζί με σουλφοναμιδικούς ERAs (π .χ 
αντιπητκικά) είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν . Επιπρόσθετα η λειτουργικότητα του 
CYP/P450 επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως 
η διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και γενετικούς 
πολυμορφισμούς . 

Φάρμακα 
για την πνευμονική υπέρταση και ήπαρ

Κ. Χ. Κατσάνος, Β. Ε. Τσιάνος, Ε. Β. Τσιάνος
Α΄ Παθολογική Κλινική & Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα, 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Ηπατοτοξικότητα μετά από διαδοχική 
χορήγηση φαρμάκων για πνευμονική 
υπέρταση

Η χορήγηση sitaxentan μετά τη διακοπή bosentan σε 12 
ασθενείς που διέκοψαν το bosentan λόγω ηπατοτοξικό-
τητας οδήγησε σε έναν ασθενή με τρανσαμινασαιμία υπό 
sitaxentan την 13η εβδομάδα .

Σε άλλη μελέτη με 36 ασθενείς και αλλαγή sitaxentan 
ή bosentan σε ambrisentan [2,4mg qd x 4wks, μετά 
5mg/d x 8wks] και τελικό σημείο μελέτης LfTs> x3 ULn 
δεν διαπιστώθηκαν κλινικά σημαντικές περιπτώσεις τραν-
σαμινασαιμίας . 

Διάγνωση και προδιαθεσικοί παράγοντες 
ηπατοτοξικότητας

Η διάγνωση τίθεται με την υποψία, ακολουθεί η εργαστηρι-
ακή επιβεβαίωση, επέρχεται βελτίωση των τρανσαμινασών 
με διακοπή του φαρμάκου και επανεμφάνιση τρανσαμινα-
σαιμίας μετά επαναχορήγηση του φαρμάκου . Ο ρόλος της 
βιοψίας ήπατος δεν είναι σαφώς καθορισμένος ενώ αμφι-
λεγόμενη είναι η χρησιμότητά της σε κάποιες περιπτώσεις 
ηπατοτοξικότητας . 

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες ηπατοτοξικότητας διακρίνονται 
σε περιβαλλοντικούς, γενετικούς/ατομικούς και εξαρτώμενους 
από το ίδιο το φάρμακο . Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

συμπεριλαμβάνονται: το βάρος, άλλα φάρμακα και το αλκοόλ . 
Στους γενετικούς/ατομικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το 
φύλο (θήλυ, κύηση), η ηλικία (>50 έτη δυσμενέστερη πρό-
γνωση) - οι ενήλικες έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση από 
τα παιδιά, η τυχόν υποκείμενη νόσος (ήπατος, διαβήτης) και 
το ιστορικό προηγηθείσας τοξικότητας . Στους εξαρτώμενους 
από το ίδιο το φάρμακο παράγοντες περιλαμβάνονται παρά-
γοντες που ενέχονται στον μεταβολισμό του φαρμάκου, στην 
αποτοξίνωση, στη μεταφορά του φαρμάκου, στους ενεργούς 
μεταβολίτες του και την τυχόν δράση του στα μιτοχόνδρια . 
Πρόγνωση ηπατοτοξικότητας και γενικές 
εμπειρικές οδηγίες

Για την πρόγνωση της ηπατοτοξικότητας και την απόφαση 
οριστικής διακοπής ή μείωσης της δόσης των φαρμάκων 
που χορηγούνται για την πνευμονική υπέρταση πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν υποκείμενη ηπατική νόσος και 
ο κανόνας ‘Hy’s rule’ (Hyman Zimmerman, 2001) όπου εάν 
συνυπάρχει ΑLT> x3 ULn και ίκτερος η θνητότητα κυμαίνεται 
από 5%-50% . Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η τιμή του InR .

Οι γενικές εμπειρικές οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψιν είναι: 
•  Ο συνδυασμός υψηλών τιμών τρανσαμινασών (> x 3 ULN) 

και κλινικά εμφανούς ικτέρου (>3 mg/dl) υποδεικνύει 
υψηλό κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης .

•  Τα κλινικά σημεία μπορεί να είναι ελάχιστα ακόμη και σε 
ασθενή με σοβαρή βιοχημική ή ιστολογική διαταραχή .

• Τα πρώιμα συμπτώματα είναι συνήθως μη ειδικά.
•  Στις περισσότερες περιπτώσεις μια ήπια αύξηση των τραν-

σαμινασών δεν είναι κλινικά σημαντική και μπορεί να 
αυτοδιορθωθεί .

Η θεραπεία της επαγόμενης από φάρμακα 
για την πνευμονική υπέρταση χολόστασης

Η θεραπευτικοί χειρισμοί σε περίπτωση ηπατοτοξικότητας 
κατά τη χορήγηση φαρμάκων για την πνευμονική υπέρταση, 
περιλαμβάνουν τη μείωση δοσολογίας ή την προσωρινή 
ή και οριστική διακοπή του φαρμάκου . Η επανέναρξη του 
φαρμάκου δεν συνιστάται από όλους τους συγγραφείς και 
για όλα τα σκευάσματα και θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
περιπτώσεις σοβαρής προηγηθείσας ηπατοτοτοξικότητας . Η 
εμπειρική χορήγηση κορτικοειδών ή ουρσοδεοξυχολικού 
οξέος ίσως βοηθήσει κάποιους ασθενείς . 

Μηχανισμοί ηπατοτοξικότητας από φάρμακα 
για την πνευμονική υπέρταση

Οι μηχανισμοί ηπατοτοξικότητας των φαρμάκων για την 
πνευμονική υπέρταση δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως . Με το 
παράδειγμα του bosentan πιστέυεται ότι η ηπατοτοξικότητα 
των φαρμάκων για την πνευμονική υπέρταση οφείλεται στη 
δράση των φαρμάκων σε ηπατικούς μεταφορείς χολικών 
αλάτων . Οι ηπατικοί μεταφορείς αυτοί είναι οι: 
• Bile Salt Export Pump (BSEP)
• Sodium taurocholate co-transporter (NTCP)
• Organic anion export pump (OATP)
•  Multi-drug resistance protein-2 (MRP-2), και μελετώνται 

εντατικά σε πειραματικά πρότυπα χολοστατικής και ηπα-
τοκυτταρικής βλάβης .

Μακροχρόνια δεδομένα ηπατοτοξικότητας
Τα post-marketing δεδομένα ηπατοτοξικότητας [2009] 

είναι ότι για το Bosentan [>60,000 ασθενείς] υπάρχουν 
σπάνιες περιπτώσεις κίρρωσης ή ηπατικής ανεπάρκειας, για 
το ambrisentan [>5,000 ασθενείς] δεν υπάρχουν αναφο-
ρές σημαντικής ηπατοτοξικότητας αλλά υπάρχει αναμονή 
μεγαλύτερου αριθμού δεδομένων ενώ για το Sitaxentan 
[<5,000 ασθενείς] έχουν αναφερθεί 6 περιπτώσεις σοβαρής 
ηπατίτιδας . Θεωρείται όμως ότι για κανένα από τα σκευά-
σματα τα δεδομένα δεν είναι επαρκή για να στοιχειοθετηθεί 
επακριβώς ο κίνδυνος της ηπατοτοξικότητας κάθε σκευάσμα-
τος σε συγκεκριμένο πληθυσμό . Επίσης υπάρχει πληθώρα 
συγχυτικών παραγόντων (συννοσηρότητα, άλλα φάρμακα) 
αλλά και μικρός αριθμός ασθενών που εμφανίζουν τελικά 
κλινικά σημαντική τοξικότητα . Η φαρμακοεπαγρύπνηση καθώς 
και η εφαρμογή των οδηγιών και των θέσεων ομοφωνίας 
για την θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης μπορούν να 
βοηθήσουν στην πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμάκων αυτών . 
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Πίνακας 2.
Sitaxentan Bosentan

Warfarin Coadministration significantly increases InR level 
requiring pre-emptive dose adjustment

Coadministration decreases plasma concentration of S and R war-
farin

oral contracep-
tive pill

Exposure to ethinyl oestradiol and norethindrone 
increased with concomitant administration

Coadministration decreases bioavailability of norethisterone and ethinyl 
oestradiol by over 50% in individual cases

Sildenafil Coadministration increased Cmax and AUC of 
sildenafil

Coadministration decreases bioavailability of sildenafil whilst concomi-
tantly increasing AUC of bosentan*

Πίνακας 3.
Endothelin Receptor Antagonist Αύξηση LFTs* Placebo

Bosentan 11,2% 1,8%

Sitaxentan 7% 5%

Ambrisentan 0,8% 0,2%

Πίνακας 1.
Φάρμακο Μηχανισμός αλληλεπίδρασης Αλληλεπίδραση

Bosentan

CYP3A4 + Sildenafil Πτώση επιπέδων sildenafil 50%, αύξηση 
bosentan 50%. Προσαρμογή δόσης;

CYP3A4 + Κυκλοσπορίνη Πτώση CyA 50%, αύξηση bosentan x4 . 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

CYP3A4 + Ερυθρομυκίνη Αύξηση bosentan, χρειάζεται 
προσαρμογή;

CYP3A4 + Κετοκοναζόλη Αύξηση bosentan x2

CYP3A4 + BSEP inh. Γλιβενκλαμίδη Τρανσαμινασαιμία . ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

CYP3A4 + CYP2C9 + Φλουκοναζόλη, Αμιοδαρόνη Αύξηση bosentan. ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ;

CYP3A4 + CYP2C9 + Ριφαμπικίνη, Φαινυτοΐνη Μείωση bosentan 58%, 
χρειάζεται προσαρμογή;

CYP2C9 + Αναστολείς HMG Simvastatin μείωση 50% .

CoA αναγωγάσης Παρακολούθηση χοληστερίνης

CYP2C9 + Warfarin Αύξηση μεταβολισμού warfarin, 
χρειάζεται προσαρμογή;

CYP3A4 + CYP2C9 + Ορμονικά αντισυλληπτικά Μείωση ορμονών, 
αντισύλληψη μη αξιόπιστη

Sitaxentan

CYP2C9 - Warfarin Αναστολή μεταβολισμού warfarin . 
Μείωση δόσης 80% . 
Παρακολούθηση InR?

Αναστολή ΟΑΤΡ Κυκλοσπορίνη Αύξηση επιπέδων sixtasentan .
ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

Sildenafil

CYP3A4 + Bosentan Πτώση επιπέδων sildenafil 50%, αύξηση 
bosentan 50%. Προσαρμογή δόσης;

CYP3A4 + Αναστολείς HMG CoA 
αναγωγάσης

Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα simvastatin 
/ atorvastatin . Αύξηση επιπέδων sildenafil . 
Κίνδυνος ραβδομυόλυσης;

CYP3A4 + HIV αναστολείς πρωτεασών Ritonavir / saquinovir αυξάνουν τα επίπεδα 
sildenafil. Προσαρμογή δόσης;

CYP3A4 + Φαινυτοΐινη Πτώση επιπέδων sildenafil

CYP3A4 + Ερυθρομυκίνη Αύξηση επιπέδων sildenafil . Προσαρμογή 
δόσης;

CYP3A4 + Κετοκοναζόλη Αύξηση επιπέδων sildenafil . Προσαρμογή 
δόσης;

CYP3A4 + Σιμετιδίνη Αύξηση επιπέδων sildenafil . Προσαρμογή 
δόσης;

cGMP Νιτρώδη Υπόταση . ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

Ambrisentan

; Κυκλοσπορίνη, Κετοκοναζόλη Προσοχή στη συγχορήγηση
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