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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το τελευταίο τεύχος του περιοδικού αυτής της χρονιάς ελπίζουμε
να σας προσφέρει ενδιαφέρον υλικό, να προβληματίσει, αλλά και
να σας συντροφεύσει κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, στον επίλογο ενός έτους με πολλές εξελίξεις στον χώρο
της Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας.
Στο πρώτο άρθρο, οι Χ. Παπανδρέου και Ν. Αντωνίου, από τη θέση του ουρολόγου, περιγράφουν τη νόσο Crohn, μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς οι ασθενείς αυτοί χρήζουν τακτικών ελέγχων στο πεπτικό και ουροποιητικό σύστημα.
Στο δεύτερο άρθρο, ο Α. Σπαντιδέας αναπτύσσει ένα θέμα από τον
χώρο της φαρμακολογίας και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον
οποίο επιτυγχάνεται γαστροπροστασία σε ασθενείς υπό θεραπεία με Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ). Η χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων είναι εξαιρετικά συνήθης, καθώς αντιμετωπίζουν σχεδόν κάθε μορφή πόνου και φλεγμονής.
Είναι βέβαιο, επομένως, πως ο γαστρεντερολόγος θα χρειαστεί να
αντιμετωπίσει πιθανές τοξικές παρενέργειες στον γαστρικό βλεννογόνο σε πληθώρα ασθενών.
Στο τελευταίο τεύχος της χρονιάς φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε
άρθρα όχι αποκλειστικά από τον χώρο της Γαστρεντερολογίας, αλλά να παρέχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε πολυδιάστατα νοσήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι.
Όπως πάντα, ελπίζουμε στην ικανοποίησή σας από το υλικό που
παρουσιάζουμε και την κινητοποίησή σας για δημιουργική συνεισφορά με πρωτότυπες παρουσιάσεις στα ερχόμενα τεύχη!
Καλή ανάγνωση και Καλή Χρονιά να έχετε!

Για τη Συντακτική επιτροπή
Μαρία Μελά
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Νόσος Crohn και επιπλοκές
από το ουροποιητικό Θεραπευτική προσέγγιση
ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ1, Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ2
Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β© Γ.Ν. Άρτας, 2Διευθυντής Ουρολογίας Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

1

Ην. Crohn είναι μία φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η οποία σχετίζεται με το ουροποιητικό σύστημα λόγω
των επιπλοκών που προκαλεί. Η νεφρολιθίαση, η ουρητηρική απόφραξη και τα εντεροκυστικά συρίγγια
είναι οι συχνότερες από αυτές. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι κλινικά έκδηλες ή ασυμπτωματικές.
Ως εκ τούτου οι ασθενείς με ν. Crohn χρήζουν τακτικού ελέγχου του ουροποιητικού συστήματος
με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών αυτών.
Λέξεις ευρετηριασμού: ν.Crohn, νεφρολιθίαση, ουρητηρική απόφραξη, εντεροκυστικά συρίγγια.
Εισαγωγή

Κλινική εικόνα-Διάγνωση

Η ν. Crohn είναι σχετικά σπάνια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η οποία συνήθως εμφανίζεται στο τελικό τμήμα του ειλεού (τελική ειλείτις).
Μπορεί όμως να προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα της πεπτικής οδού (από
το στόμα έως τον πρωκτό). Η νόσος παρουσιάζει σήμερα αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της, προσβάλλοντας κυρίως τις ηλικίες μεταξύ 15-35
και 50-60 ετών. Προσβάλλει εξίσου τα δυο φύλλα και εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα στα μέλη της ίδιας οικογένειας. Η νόσος προσβάλλει κατά
τμήματα το έντερο, οι δε φλεγμονώδεις διηθήσεις επεκτείνονται κατά βάθος του εντερικού τοιχώματος μέχρι του ορογόνου και ιστολογικά χαρακτηρίζονται από επιθηλιοειδή κοκκιώματα (κοκκιωματώδης εντεροκολίτις)1.

Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι τα κοιλιακά άλγη, εντοπιζόμενα περιομφαλικά ή στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλιάς. Οι διαρροϊκές κενώσεις,
η αιμορραγία από το ορθό, η απώλεια βάρους και ο πυρετός επίσης παρατηρούνται στη ν. Crohn. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, τον
εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τον αιματολογικό, ο οποίος μπορεί να αποκαλύψει αναιμία και
λευκοκυττάρωση και τον έλεγχο των κοπράνων. Ο ακτινολογικός έλεγχος συνίσταται στο βαριούχο υποκλυσμό και στο βαριούχο γεύμα. Τέλος
η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών από το πάσχων τμήμα του εντέρου.

Αιτιολογία

Επιπλοκές

Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Η επικρατέστερη άποψη είναι
ότι η νόσος είναι συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πιθανόν η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι ιών
και βακτηριδίων να προκαλεί την έναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας στο έντερο2.

Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η απόφραξη του εντέρου, οφειλόμενη στην
πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου λόγω της φλεγμονής. Χαρακτηριστική
για τη νόσο είναι η ανάπτυξη συριγγίων μεταξύ των πασχόντων τμημάτων
του εντέρου ή μεταξύ εντέρου και ουροδόχου κύστεως, κόλπου ή δέρματος. Διαταραχές θρέψης επίσης είναι συχνές λόγω απώλειας πρωτεϊνών
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Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)ΓΠ 32221 - ΦΕΚ B’ 1049/29.4.2013
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

και κακής απορρόφησης από το έντερο. Άλλες επιπλοκές είναι: αρθρίτιδες, δερματικές παθήσεις, φλεγμονές των οφθαλμών και στόματος, αλλοιώσεις ήπατος, χολολιθίαση, γαστρικά έλκη και επιπλοκές από το ουροποιητικό, οι οποίες θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω.

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την εντόπιση, τη βαρύτητα, τις επιπλοκές
της νόσου και την ανταπόκριση στην προηγούμενη θεραπεία. Στόχος είναι ο έλεγχος της φλεγμονής, η διόρθωση των θρεπτικών ελλειμμάτων
και η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική, χειρουργική ή συνδυασμός αυτών. Σήμερα πάντως δεν επιτυγχάνεται ίαση. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες φαρμάκων: τα αντιφλεγμονώδη, τα ανοσοκατασταλτικά, τα αντιβιοτικά
και τα φάρμακα συμπτωματικής αντιμετώπισης. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: η μεσαλαζίνη (5-αμινοσαλικυλικό οξύ) και τα κορτικοστεροειδή
(πρεδνιζολόνη). Τα τελευταία είναι τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα στην
οξεία φάση. Στα ανοσοκατασταλτικά περιλαμβάνονται: η αζαθειοπρίνη, η
μερκαπτοπουρίνη, η μεθοτρεξάτη και η κυκλοσπορίνη. Στα αντιβιοτικά περιλαμβάνονται: η μετρονιδαζόλη και η σιπροφλοξασίνη. Τέλος στα φάρμακα συμπτωματικής αντιμετώπισης ανήκουν: τα αντιδιαρροϊκά, τα αναλγητικά και τα σπασμολυτικά. Σήμερα νέα φάρμακα δοκιμάζονται όπως η
budenoside (ένα νέο κορτικοστεροειδές με λιγότερες παρενέργειες από τα
άλλα), κυτοκίνες (ιντερλευκίνη 10) και αντικυτοκίνες (anti-tumor necrosis
factor, anti-TΝΡ)2,3.
Παρά την αρχική συντηρητική θεραπεία, το 70-90% των ασθενών με ν.
Crohn καταλήγουν κάποια στιγμή στο χειρουργείο, συνήθως λόγω απόφραξης του εντέρου. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι τα συρίγγια, τα αποστήματα, η αιμορραγία και η διάτρηση του εντέρου. Δυστυχώς σε ποσοστό
30-80% επισυμβαίνει υποτροπή, η οποία καθιστά αναγκαία δεύτερη χειρουργική επέμβαση ή και τρίτη (ποσοστό 20-30%). Η επέμβαση συνήθως αφορά στην αφαίρεση του πάσχοντος εντέρου και τελικοτελική αναστόμωση ή ειλεοστομία4.

Επιπλοκές από το ουροποιητικό
Οι επιπλοκές από το ουροποιητικό δεν είναι σπάνιες στη ν. Crohn. Μπορεί
να οφείλονται σε μεταβολικές διαταραχές όπως ο σχηματισμός λίθων και
η αμυλοείδωση ή στη φλεγμονή όπως το οπισθοπεριτοναϊκο απόστημα, η
περιουρητηρική ίνωση και ουρητηρική απόφραξη, η κυστίτιδα και ο σχηματισμός συριγγίων8,9.

Ουρητηρική Απόφραξη
Η ουρητηρική απόφραξη μη λιθιασικής αιτιολογίας παρατηρείται σε ποσοστό 4-14% των ασθενών με ν. Crohn, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί με ενδοφλέβια πυελογραφία6. Εν τούτοις, λόγω της συχνά ασυμτττωματικής εικόνας το
ποσοστό πιθανόν να είναι μεγαλύτερο. Συνήθως οφείλεται στην ενεργό οπι-

σθοπεριτοναϊκή φλεγμονή ή σε οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση λόγω προηγηθείσας φλεγμονής. Η διάταση παρατηρείται συχνότερα δεξιά, λόγω της γειτνίασης με τον τελικό ειλεό7. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση, η συντηρητική
θεραπεία ακολουθείται αρχικά, με σκοπό την καταπολέμηση της φλεγμονής και την άρση του κωλύματος. Όταν όμως η εικόνα δεν βελτιώνεται η
χειρουργική παρέμβαση είναι απαραίτητη10. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφαιρείται το πάσχον τμήμα του εντέρου. Αν παρά ταύτα δεν λυθεί
το πρόβλημα της απόφραξης ή επισυμβαίνουν επιπλοκές όπως η πυελονεφρίτις, μπορεί να επιχειρηθεί ουρητηρόλυση, παρόλο που η τελευταία
συχνά επιπλέκεται με πυονέφρωση ή σχηματισμό συριγγίου. Αν και η ουρητηρόλυση αποτύχει μπορεί να απαιτηθεί νεφρεκτομή6.

Εντεροκυστικά Συρίγγια
Η συχνότητα των συριγγίων ανέρχεται σε ποσοστό 1-8% επί του συνόλου των ασθενών με ν. Crohn6. Στην πλειονότητα τους πρόκειται για εντεροκυστικά, ενώ σπανιότερα παρατηρούνται εντεροουρητηρικά και εντεροουρηθρικά συρίγγια. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι τα δυσουρικά ενοχλήματα, τα οποία συχνά προηγούνται των πιο σοβαρών συμπτωμάτων όπως η πνευματουρία και η αποβολή κοπράνων με τα ούρα αρκετούς μήνες πριν. Η έγκαιρη διάγνωση των συριγγίων απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας. Συχνά οι ασθενείς αντιμετωπίζονται για υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις μήνες πριν τεθεί η διάγνωση των συριγγίων. Αρχικά το φλεγμαίνον
έντερο προσκολλάται στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως και καθώς η
φλεγμονή επεκτείνεται σε αυτά, εμφανίζονται έντονα ερεθιστικά κυστικά
ενοχλήματα και πυουρία. Καθώς προσβάλλεται ο κυστικός βλεννογόνος
μπορεί να εμφανιστεί μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία. Η επακόλουθη διάτρηση του κυστικού τοιχώματος και ο σχηματισμός συριγγίου εκδηλώνεται με πνευματουρία και αποβολή κοπράνων από τα ούρα9.
Η έξοδος ούρων από το ορθό με τη μορφή υδαρών κενώσεων είναι σπάνια αλλά διαγνωστική. Η αξονική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής για
την εκτίμηση ύπαρξης συριγγίου. Μπορεί να αποκαλύψει αέρα στην κύστη, πάχυνση του εντερικού και κυστικού τοιχώματος, παρακυστική μάζα και αποκάλυψη επικοινωνίας μεταξύ εντέρου και ουροδόχου κύστεως
μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης
να είναι χρήσιμη. Η κυστεοσκόπηση έχει μεγάλη αξία στη διάγνωση, παρόλο που το συρίγγιο είναι εμφανές στο 6,7-67% των περιπτώσεων. Η
εικόνα ποικίλλει από οίδημα και ερυθρότητα μέχρι θηλωματώδη υπερπλασία του βλεννογόνου που μοιάζει με νεόπλασμα κύστεως. Από τις υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού πολυτιμότερη
είναι η κυστεογραφία. Επίσης χρήσιμες είναι το βαριούχο γεύμα και ο βαριούχος υποκλυσμός, ιδίως όταν συνδυάζονται με το τεστ Bourne, κατά
το οποίο τα ούρα που συλλέγονται μετά την εξέταση ακτινοσκοπούνται
για την αναζήτηση βαρίου6. Κλείσιμο του συριγγίου μετά από συντηρητική αγωγή παρατηρείται αλλά είναι σπάνια. Η χειρουργική αφαίρεση του
συριγγίου είναι συνήθως η τελική θεραπεία5,6,10.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟιΟΝΤΟΣ:
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ.
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Daklinza 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Daklinza 60 mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Daklinza 30 mg
δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει διυδροχλωρικό daclatasvir ισοδύναμο με 30 mg daclatasvir. Έκδοχο(α) με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 30 mg περιέχει 58 mg λακτόζης (ως άνυδρη). Daklinza 60 mg δισκία:Κάθε επικαλυμμένο με
λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει διυδροχλωρικό daclatasvir ισοδύναμο με 60 mg daclatasvir. Έκδοχο(α) με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 60 mg περιέχει 116 mg λακτόζης (ως άνυδρη). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Daklinza 30 mg δισκία: Πράσινο
αμφίκυρτο πεντάγωνο δισκίο με διαστάσεις 7,2 mm x 7,0 mm, με το «BMS» τυπωμένο στη μία
πλευρά και το «213» στην άλλη πλευρά. Daklinza 60 mg δισκία: Ανοιχτό πράσινο αμφίκυρτο πεντάγωνο δισκίο με διαστάσεις 9,1 mm x 8,9 mm, με το «BMS» τυπωμένο στη μία πλευρά και το
«215» στην άλλη πλευρά. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Daklinza ενδείκνυται σε συνδυασμό
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) σε ενήλικες (βλ. παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1). Για την ειδική για τους HCV γονότυπους δράση, βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η
συνιστώμενη δόση του Daklinza είναι 60 mg χορηγούμενα από στόματος, άπαξ ημερησίως, με ή
χωρίς γεύματα. Το Daklinza πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
Πριν την έναρξη της θεραπείας με Daklinza θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος των άλλων φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο δοσολογικό σχήμα. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο
από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Η συγχορήγηση με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ισχυροί επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 3A4 (CYP3A4) και του μεταφορέα Pγλυκοπρωτεΐνη (P-gp) και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη έκθεση και απώλεια της αποτελεσματικότητας του Daklinza. Σε αυτές τις δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η φαινυτοΐνη, η καρβαμαζεπίνη, η οξκαρβαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η ριφαμπικίνη, η ριφαμπουτίνη, η ριφαπεντίνη, η συστηματικά χορηγούμενη δεξαμεθαζόνη και το βότανο St. John’s
(Hypericum perforatum). ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:
Το Daklinza δεν θα πρέπει να χορηγείται ως μονοθεραπεία. Το Daklinza πρέπει να χορηγείται σε
συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της χρόνιας λοίμωξης από HCV
(βλ. παραγράφους 4.1 και 4.2). Σοβαρή βραδυκαρδία και καρδιακός αποκλεισμός Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το Daklinza χορηγείται σε συνδυασμό με sofosbuvir και αμιοδαρόνη ταυτόχρονα, με ή χωρίς άλλα φάρμακα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα. Ο μηχανισμός δεν είναι τεκμηριωμένος. Η ταυτόχρονη χρήση της
αμιοδαρόνης περιορίστηκε κατά την κλινική ανάπτυξη του sofosbuvir σε συνδυασμό με τη χορήγηση αντι-ιικών άμεσης δράσης (DAA). Τα περιστατικά είναι δυνητικά απειλητικά για τη ζωή, συνεπώς, η αμιοδαρόνη πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ασθενείς που λαμβάνουν
Daklinza και sofosbuvir όταν άλλες εναλλακτικές αντιαρρυθμικές θεραπείες δεν είναι ανεκτές ή αντενδείκνυνται. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγηση αμιοδαρόνης, συνιστάται οι ασθενείς να παρακολουθούνται στενά κατά την έναρξη της θεραπείας με Daklinza σε
συνδυασμό με sofosbuvir. Οι ασθενείς που έχουν προσδιορισθεί ότι ανήκουν στην ομάδα υψηλού
κινδύνου για βραδυαρρυθμία πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς επί 48 ώρες σε κατάλληλο
κλινικό περιβάλλον. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ημιζωής της αμιοδαρόνης, σε κατάλληλη παρακολούθηση πρέπει να υποβάλλονται και οι ασθενείς που διέκοψαν την αμιοδαρόνη κατά τους τελευταίους μήνες και πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία με το Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir.
Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν Daklinza και sofosbuvir σε συνδυασμό με αμιοδαρόνη με ή χωρίς άλλα φάρμακα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα πρέπει επίσης να προειδοποιούνται για
τα συμπτώματα βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού και πρέπει να παροτρύνονται να αναζητούν ιατρική συμβουλή αμέσως μόλις εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα. Ειδική για τους γονότυπους δράση Για τα συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα για διαφορετικούς HCV γονότυπους, βλ. παράγραφο 4.2. Για την ειδική για τους γονότυπους ιολογική και κλινική δράση, βλ. παράγραφο 5.1.
Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη θεραπεία της λοίμωξης γονότυπου 2 με Daklinza και sofosbuvir
είναι περιορισμένα. Τα δεδομένα από τη μελέτη ALLY-3 (AI444218) υποστηρίζουν τη θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων με Daklinza + sofosbuvir για την αντιμετώπιση πρωτοθεραπευόμενων ασθενών και ασθενών που έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν με λοίμωξη γονότυπου 3 χωρίς
κίρρωση. Χαμηλότερα ποσοστά SVR παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με κίρρωση (βλ. παράγραφο 5.1). Δεδομένα από προγράμματα παρηγορητικής χρήσης, στα οποία συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3 και κίρρωση, υποστηρίζουν τη χρήση του συνδυασμού Daklinza +
sofosbuvir για 24 εβδομάδες σε αυτούς τους ασθενείς. Η συνάφεια της προσθήκης ριμπαβιρίνης
σε αυτό το σχήμα δεν έχει διευκρινιστεί (βλ. παράγραφο 5.1). Τα κλινικά δεδομένα για την υποστήριξη της χρήσης του Daklinza και του sofosbuvir σε ασθενείς με λοίμωξη από HCV γονότυπου 4
και 6 είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα σε ασθενείς με γονότυπο 5 (βλέπε παράγραφο 5.1). Ασθενείς με ηπατική νόσο βαθμολογίας Child-Pugh C Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Daklinza στη θεραπεία της λοίμωξης από HCV σε ασθενείς με ηπατική νόσο βαθμολογίας Child-Pugh C έχουν τεκμηριωθεί στην κλινική μελέτη ALLY-1 (AI444215, Daklinza +
sofosbuvir + ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες). Ωστόσο, τα ποσοστά SVR ήταν χαμηλότερα από ότι
σε ασθενείς με βαθμολογία Child-Pugh A και B. Ως εκ τούτου, για τους ασθενείς με βαθμολογία
Child-Pugh C προτείνεται ένα συντηρητικό σχήμα θεραπείας με Daklinza + sofosbuvir +/- ριμπαβιρίνη για 24 εβδομάδες (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.1). Η ριμπαβιρίνη μπορεί να προστεθεί με
βάση την ατομική κλινική αξιολόγηση κάθε ασθενούς. Επανέναρξη θεραπείας με daclatasvir Η αποτελεσματικότητα του Daklinza στα πλαίσια εκ νέου χορηγούμενου θεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα NS5A δεν έχει τεκμηριωθεί. Απαιτήσεις σχετικά με
την κύηση και την αντισύλληψη Το Daklinza δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης καθώς και σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς την χρήση αντισύλληψης.
Η χρήση άκρως αποτελεσματικής αντισύλληψης πρέπει να συνεχίζεται για 5 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με το Daklinza (βλ. παράγραφο 4.6). Όταν το Daklinza χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη, ισχύουν οι αντενδείξεις και οι προειδοποιήσεις για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Έχουν καταδειχθεί σημαντικές τερατογόνες και/ή εμβρυοκτόνες επιδράσεις σε όλα
τα είδη ζώων που εκτέθηκαν σε ριμπαβιρίνη και, ως εκ τούτου, πρέπει να επιδεικνύεται μεγάλη
προσοχή για την αποφυγή κύησης σε γυναίκες ασθενείς και γυναίκες συντρόφους ανδρών ασθενών (βλ. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος της ριμπαβιρίνης). Συλλοίμωξη HCV/HBV
(ιός της ηπατίτιδας B) Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Daklinza για τη θεραπεία της λοίμωξης από HCV σε ασθενείς με συλλοίμωξη από HBV δεν έχουν διερευνηθεί. Αλληλεπιδράσεις
με φαρμακευτικά προϊόντα Η συγχορήγηση του Daklinza μπορεί να τροποποιήσει τη συγκέντρωση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αντίστοιχα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να
τροποποιήσουν τη συγκέντρωση του daclatasvir. Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.3 για μια λίστα των
φαρμακευτικών προϊόντων που αντενδείκνυνται για χρήση με το Daklinza λόγω πιθανής απώλειας
της θεραπευτικής δράσης. Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 για τεκμηριωμένες και άλλες πιθανώς
σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου. Παιδιατρικός πληθυσμός Το Daklinza δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί σε αυτόν τον πληθυσμό. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Daklinza Το Daklinza περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή κακής απορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του daclatasvir βασίζεται σε

δεδομένα από 2.215ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από HCV, οι οποίοι έλαβαν Daklinza άπαξ ημερησίως, είτε σε συνδυασμό με sofosbuvir με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (n=679, συγκεντρωτικά δεδομένα), είτε σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη (n=1536, συγκεντρωτικά δεδομένα) από συνολικά 14 κλινικές μελέτες. Το Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν κόπωση, κεφαλαλγία και ναυτία. Ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 αναφέρθηκαν σε λιγότερο από 1% των ασθενών, ενώ κανένας ασθενής δεν εμφάνισε ανεπιθύμητη ενέργεια Βαθμού 4. Τέσσερις ασθενείς διέκοψαν το σχήμα του Daklinza λόγω
εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων, από τα οποία μόνο το ένα θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με τη
θεραπεία της μελέτης. Το Daklinza σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο συχνά ήταν κόπωση, κεφαλαλγία, κνησμός, αναιμία,
γριππώδης συνδρομή, ναυτία, αϋπνία, ουδετεροπενία, εξασθένιση, εξάνθημα, μειωμένη όρεξη,
ξηροδερμία, αλωπεκία, πυρεξία, μυαλγία, ευερεθιστότητα, βήχας, διάρροια, δύσπνοια και αρθραλγία. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με Βαθμό βαρύτητας τουλάχιστον 3
(συχνότητα 1% ή μεγαλύτερη) ήταν ουδετεροπενία, αναιμία, λεμφοπενία και θρομβοπενία. Το
προφίλ ασφαλείας του daclatasvir σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη ήταν
παρόμοιο με αυτό της πεγκιντερφερόνης άλφα και της ριμπαβιρίνης μεμονωμένα, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με κίρρωση. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
παρατίθενται στον Πίνακα 5 ανά σχήμα θεραπείας, κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότητα. πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
Πίνακας 5: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες
Κατηγορία Οργανικού
Συστήματος
Συχνότητα

Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Daklinza + sofosbuvir + ριμπαβιρίνη Ν=203

Daklinza + sofosbuvir
N=476

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
πολύ συχνές

αναιμία

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
συχνές

μειωμένη όρεξη

Ψυχιατρικές διαταραχές
συχνές

αϋπνία, ευερεθιστότητα

αϋπνία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
πολύ συχνές

κεφαλαλγία

κεφαλαλγία

συχνές

ζάλη, ημικρανία

ζάλη, ημικρανία

Αγγειακές διαταραχές
συχνές

εξάψεις

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
συχνές

δύσπνοια, δύσπνοια μετά κόπωση, ρινική
συμφόρηση

Διαταραχές του γαστρεντερικού
πολύ συχνές

ναυτία

συχνές

διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, δυσκοιλιότητα,
ξηροστομία, μετεωρισμός

ναυτία, διάρροια, κοιλιακό άλγος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
συχνές

εξάνθημα, αλωπεκία, κνησμός, ξηροδερμία

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
συχνές

αρθραλγία, μυαλγία

αρθραλγία, μυαλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
πολύ συχνές

κόπωση

κόπωση

Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές Σε κλινικές μελέτες του Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir
με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, το 2% των ασθενών παρουσίασαν μείωση της αιμοσφαιρίνης Βαθμού 3.
Όλοι αυτοί οι ασθενείς λάμβαναν Daklinza + sofosbuvir + ριμπαβιρίνη. Αυξήσεις της ολικής χολερυθρίνης Βαθμού 3/4 παρατηρήθηκαν στο 5% των ασθενών (όλες παρατηρήθηκαν σε ασθενείς
με συλλοίμωξη από τον HIV που λάμβαναν ταυτόχρονα αταζαναβίρη, ασθενείς με κίρρωση βαθμολογίας Child-Pugh A, B ή C, ή ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Καρδιακές αρρυθμίες. Έχουν σημειωθεί περιστατικά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το Daklinza χορηγείται σε συνδυασμό με sofosbuvir και αμιοδαρόνη ταυτόχρονα ή/και με άλλα φάρμακα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Daklinza σε παιδιά και εφήβους ηλικίας <18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλέπε λεπτομέρειες παρακάτω).
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +
30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, www.eof.gr
Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649
www.moh.gov.cy/phs
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UB8 1DH,
Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Daklinza 30 mg δισκία: EU/1/14/939/001, EU/1/14/939/002
Daklinza 60 mg δισκία: EU/1/14/939/003, EU/1/14/939/004
ημερομηνια πρωτησ εγκρισησ/ανανεωσησ της αδειασ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Αυγούστου 2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 01/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων www.ema.europa.eu.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ATC & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άμεσης δράσης αντι-ιικά, Κωδικός ATC: J05AX14.
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Λιανική τιμή: 9587,04 €
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του «DAKLINZA» που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

Νεφρολιθίαση
Η λιθίαση παρατηρείται σε ποσοστό 1-9% των ασθενών που πάσχουν
από τη νόσο Crohn και συχνότερα στις χρόνιες και σοβαρότερες μορφές της
νόσου5. Η συχνότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ασθενείς με ειλεοστομία. Ο
σημαντικότερος λιθογενής παράγοντας είναι η υπεροξαλουρία που οφείλεται στην αυξημένη απορρόφηση οξαλικών από το προσβαλλόμενο από τη
νόσο τελικό τμήμα του ειλεού (εντερική υπεροξαλουρία). Εκτός από τους λίθους οξαλικού ασβεστίου, που αποτελούν την πλειονότητα, ανευρίσκονται
και λίθοι ουρικού οξέος ιδίως σε ασθενείς με ειλεοστομία, λόγω απώλειας
μεγάλων ποσοτήτων αλκαλικών εντερικών υγρών. Επίσης άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για τη λιθίαση είναι η αφυδάτωση, η ουρητηρική
απόφραξη, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και η χορήγηση κορτικοστεροειδών9. Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη.
Η θεραπεία πρέπει να αποσκοπεί στη διόρθωση των μεταβολικών διαταραχών που προκαλεί η νόσος και στην αντιμετώπιση πιθανής απόφραξης
ή φλεγμονής του ουροποιητικού. Η αυξημένη λήψη υγρών με σκοπό την
αποβολή τριών λίτρων υγρών ημερησίως είναι αναγκαία. Δίαιτα χαμηλής
περιεκτικότητας σε οξαλικά και η χορήγηση χολυστεραμίνης μπορούν να
αποβούν χρήσιμα μέτρα σε ασθενείς με λίθους οξαλικού ασβεστίου. Η
αλλοπουρινόλη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με λίθους ουρικού οξέος5,6.

Συμπέρασμα
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί ασθενείς με ν. Crohn που εμφανίζουν επιπλοκές από το ουροποιητικό μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί όσον αφορά στις επιπλοκές αυτές ή τα συμπτώματα να επισκιάζονται
από τα κύρια συμπτώματα του εντέρου8, σε βαθμό που μέχρι να γίνουν

αντιληπτά σημαντική βλάβη στο ουροποιητικό να έχει προκληθεί. Αυτός
ο κίνδυνος καθιστά αναγκαίο τον επιμελή και περιοδικό ουρολογικό έλεγχο στο πλαίσιο της γενικότερης αντιμετώπισης της νόσου6.
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Η σημασία της γαστροπροστασίας
σε άτομα υπό θεραπεία με μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ MD, PhD, FCCP
Παθολόγος – Κλινικός Φαρμακολόγος

Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) ανήκουν στην κατηγορία των πιο συχνά συνταγογραφούμενων
φαρμάκων. Αυτό οφείλεται βασικά στο ότι τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση σχεδόν κάθε μορφής
πόνου (του συχνότερου συμπτώματος που απαντάται στην καθημερινή ιατρική πράξη) καθώς και της φλεγμονής μιας άλλης
εξ ίσου πολύ συχνής παθολογικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι ειδικότητες.

Γ

ια να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της συνταγογραφίας των ΜΣΑΦ αρκεί να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ το 5 % του πληθυσμού λαμβάνει ΜΣΑΦ και ότι ετησίως αναγράφονται 100 εκατομμύρια συνταγές ΜΣΑΦ και καταναλώνονται
16 τόνοι μόνο ασπιρίνης με κόστος 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων
διεθνώς ιδιοσκευασμάτων ΜΣΑΦ είναι τρομακτικά μεγάλος. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν εν κυκλοφορία περίπου 53.000 ιδιοσκευάσματα, ενώ στην
Ελλάδα ο αριθμός των ιδιοσκευασμάτων ξεπερνάει τα 250. Στην Ελλάδα μεταξύ των 20 πρώτων σε
πωλήσεις φαρμάκων τα 8 ανήκαν στην κατηγορία
των αναλγητικών και εξ αυτών τα 4 στην κατηγορία των ΜΣΑΦ τα οποία το 2015 είχαν και πωλήσεις πάνω από 19 εκατομμύρια κουτιά.1
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ΜΣΑΦ προσφέρουν
σημαντικά οφέλη στους χρήστες τους. Έχουν τροποποιήσει ριζικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων
από χρόνια βασανιστικά νοσήματα κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος και εάν το πρόβλημα των
συχνών και σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών δεν
απασχολούσε τόσο έντονα γιατρούς και ασθενείς τα
φάρμακα αυτά θα είχαν ακόμα εντονότερη χρήση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν τα
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ
ΛΟΓΩ ΛΗΨΕΩΣ ΜΣΑΦ
1. Ιστορικό ελκοπάθειας
2. Μεγάλη ηλικία ( >65 ετών)
3. Γυναικείο φύλο
4. Ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοειδών
5. Υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών
6. Κάπνισμα
7. Υψηλές δόσεις ΜΣΑΦ
8. Συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων ΜΣΑΦ
9. Διάρκεια λήψεως ΜΣΑΦ για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών
10. Συνύπαρξη άλλης συστηματικής πάθησης όπως
π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κ.ά
11. Παρουσία H. pylori
Πίνακας 1. Παράγοντες που προδιαθέτουν σε εμφάνιση επιπλοκής από το ΓΕΣ λόγω λήψης ΜΣΑΦ

ΜΣΑΦ αφορούν πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά στο 90% των περιπτώσεων
τους εντοπίζονται στο γαστρεντερικό σωλήνα και
μπορεί να κυμαίνονται από απλή επιγαστραλγία
μέχρι σοβαρή ή και θανατηφόρα γαστρορραγία
ή διάτρηση του στομάχου. Θα πρέπει να τονισθεί
ότι οι βλάβες που προκαλούν τα ΜΣΑΦ δεν περιορίζονται μόνο στον βλεννογόνο του στομάχου,
αλλά επεκτείνονται και στον βλεννογόνο του λεπτού και του παχέος εντέρου.2 Πέρα από την προαναφερθείσα αιμορραγία και διάτρηση του στομάχου, τα φάρμακα αυτά μπορούν να προκαλέσουν και μόνιμη στένωση του εντερικού αυλού.
Τα ΜΣΑΦ μπορούν να καταταγούν σε διάφορες
ομάδες ανάλογα με τη χημική τους προέλευση, τη
διάρκεια δράσης, την αντιφλεγμονώδη τους ισχύ, την
εκλεκτικότητα αναστολής της CΟΧ-1 και CoX-2 κ.ά
Τα ΜΣΑΦ αποτελούν φάρμακα πρώτης επιλογής
για την αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής
σε μια πλειάδα νόσων του μυοσκελετικού μας συστήματος, αλλά και κεφαλαλγιών και πόνων της
εμμήνου ρύσεως. Τα εναλλακτικά των ΜΣΑΦ αναλγητικά φάρμακα όπως π.χ. η παρακεταμόλη (ή
ακεταμινοφαίνη) συχνά δεν προσφέρουν ικανοποιητική αναλγησία, ιδιαίτερα σε φλεγμονώδεις επώδυνες καταστάσεις3,4, ενώ τα ναρκωτικά αναλγητικά, πέρα του κινδύνου ανάπτυξης εθισμού, συνοδεύονται και από τον κίνδυνο εκδήλωσης σημαντικών νοητικών ανεπιθύμητων ενεργειών.5,6
Υπολογίζεται ότι πάνω από το 20% των ατόμων άνω
των 65 ετών λαμβάνουν με συνταγή κάποιο ΜΣΑΦ,
ενώ ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό προμηθεύεται
παρόμοια φάρμακα από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή.7
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα ΜΣΑΦ προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στον πόνο πολλών ασθενών, η ζωή των οποίων θα ήταν αφόρητη χωρίς τη χρήση των φαρμάκων αυτών. Εν τούτοις, η χρήση και αυτών των φαρμάκων συνοδεύεται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως από τον γαστρεντερικό σωλήνα (ΓΕΣ), μερικές
από τις οποίες θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή των
ασθενών που τα λαμβάνουν.

Μηχανισμός δράσης των ΜΣΑΦ στο γαστρικό
βλεννογόνο
Για πολλά χρόνια σαν βασικός αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός για την πρόκληση των βλαβών
του γαστρικού βλεννογόνου εθεωρείτο η αναστοΣΕΛΙΔΑ 10

λή της σύνθεσης των προσταγλανδινών μέσω της
αναστολής της κυκλο-οξυγενάσης (CoX), του ενζύμου δηλαδή που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε προσταλγανδίνες.
Οι προσταγλανδίνες αναστέλλουν την απελευθέρωση ισταμίνης, ενώ προάγουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του γαστρεντερικού βλεννογόνου. Οι προσταγλανδίνες ασκούν προστατευτική δράση στον γαστρικό βλεννογόνο αυξάνοντας
την τοπική μικροκυκλοφορία, καθώς και την έκκριση διττανθρακικών. Η έλλειψη προσταγλανδινών και κυρίως της Ε2 οδηγεί σε8:
- Ελάττωση έκκρισης διττανθρακικών.
- Ελάττωση έκκρισης βλέννας.
- Μείωση του πάχους και μεταβολή της σύστασης
της γαστρικής βλέννας.
- Μείωση της μικροκυκλοφορίας του γαστρικού
βλεννογόνου.
- Αύξηση έκκρισης ισταμίνης.
- Μείωση πολλαπλασιασμού κυττάρων βλεννογόνου ΓΕΣ.
- Προσκόλληση πολυμορφοπύρηνων και ηωσινόφιλων στο ενδοθήλιο των τριχοειδών του βλεννογόνου και μετανάστευση σε εστίες φλεγμονής.
- Αναστολή μηχανισμού υδατο-αραιώσεως τοξικών ουσιών εντός του βλεννογόνου.
Σήμερα όμως είναι γνωστό ότι και άλλοι σημαντικοί παράγοντες εμπλέκονται στο μηχανισμό πρόκλησης βλάβης στον γαστρικό βλεννογόνο από τα
ΜΣΑΦ όπως π.χ. η αντισταθμιστική αύξηση λευκοτριενών και ιδιαίτερα της λευκοτριένης Β4 η οποία
είναι εξαιρετικά τοξική, η έκλυση ελευθέρων ριζών
οξυγόνου, καθώς και η άμεση επίδραση στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων.9

Προδιαθεσικοί παράγοντες εκδήλωσης τοξικής
δράσης ΜΣΑΦ στον γαστρικό βλεννογόνο
Παρότι οι δράσεις των ΜΣΑΦ ασκούνται σε κάθε
άτομο που λαμβάνει τα φάρμακα αυτά, εν τούτοις
τόσο τα θεραπευτικά αποτελέσματα, όσο και η εμφάνιση τοξικής δράσης ποικίλει από άτομο σε άτομο. Η μακρόχρονη κλινική εμπειρία καθώς και
πλήθος κλινικών μελετών έχουν δείξει ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό όταν λαμβάνουν θεραπευτικά ΜΣΑΦ (Πίνακας 1). Σημαντική
υποχρέωση κάθε γιατρού είναι η αναγνώριση των
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ατόμων αυτών και η προστασία τους.
Τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν μια ιδιαίτερα
ευαίσθητη ομάδα, διότι και μεγάλη χρήση αυτών των φαρμάκων κάνουν αλλά και η ικανότητα παραγωγής προσταγλανδινών είναι μειωμένη.
Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών από
τον γαστρεντερικό σωλήνα που οφείλεται σε λήψη ΜΣΑΦ εμφανίζεται σχετικά νωρίς. Οι πιθανότητες εμφάνισης ανεπιθυμήτων ενεργειών μετά το
πρώτο τρίμηνο μειώνονται σημαντικά λόγω προσαρμογής και ανάπτυξης προστατευτικών μηχανισμών από το στομάχι.
Οι γυναίκες, όπως και τα ηλικιωμένα άτομα, εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο διότι εκτός των άλλων έχουν
μικρότερη σωματική μάζα που οδηγεί σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις των φαρμάκων αυτών στους ιστούς

Στρατηγικές μείωσης των κινδύνων
εμφάνισης επιπλοκών από το ΓΕΣ σε
χρήστες ΜΣΑΦ
Προς μείωση των κινδύνων που προκύπτουν
από τη χρήση των ΜΣΑΦ έχουν προταθεί διάφορες στρατηγικές όπως π.χ. η χορήγηση των περισσότερο ασφαλών εκλεκτικών CoX-2 αναστολέων
ή η συγχορήγηση με τα ΜΣΑΦ κάποιου γαστροπροστατευτικού παράγοντα (κυρίως πραζολών ή
Η2 αναστολέων). Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε
ότι οποιαδήποτε στρατηγική και αν ακολουθήσουμε, ο κίνδυνος εμφάνισης κάποιας σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας στο ΓΕΣ από ΜΣΑΦ απλώς
μειώνεται και ποτέ δεν μηδενίζεται.
Από τις προταθείσες στρατηγικές μείωσης των κινδύνων εμφάνισης επιπλοκών από το ΓΕΣ λόγω χρήσης ΜΣΑΦ αναφέρουμε τη:

1. Χρήση εκλεκτικών αναστολέων της
κυκλοοξυγενάσης-2 (εκλεκτικοί COX-2
αναστολείς)
Οι προσπάθειες για ασφαλέστερα ΜΣΑΦ τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στη δημιουργία
εκλεκτικών αναστολέων της CoX-2. Σχετικά πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η CoX υφίσταται με τη μορφή δύο ισοενζύμων ήτοι της CoX-1 και της CoX-2.
Η CoX-1 βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους ιστούς
(περιλαμβανομένου του στομάχου, των νεφρών
και των αιμοπεταλίων) και συμμετέχει σε φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού μας, καθώς και
στην παραγωγή των γαστροπροστατευτικών προ-

σταγλανδινών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου.
Αντίθετα η CoX-2 δεν ανιχνεύεται υπό φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται κατά βάση στα φλεγμονώδη κύτταρα και επάγεται από παθολογικά
φλεγμονώδη ερεθίσματα όπως π.χ. διάφορες κυτοκίνες και κυρίως την ιντερλευκίνη 1( Πίνακας 2).
Οι εκλεκτικοί CoX-2 αναστολείς παρεμβαίνουν
στην παραγωγή ουσιών που προκαλούν τη φλεγμονή και τον πόνο αφήνοντας ανεπηρέαστη την παραγωγή των ευεργετικών για τη γαστροπροστατευτική
τους δράση προσταγλανδινών, η παραγωγή των οποίων γίνεται μέσω της κυκλοοξυγενάσης 1 (CoX-1).
Η αναστολή της CoX-1 είναι αυτή που ευθύνεται
για την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ
η αναστολή της CoX-2 είναι αυτή που ευθύνεται
για την αναστολή της φλεγμονής. Όλα τα υπάρχοντα σήμερα κλασικά ΜΣΑΦ αναστέλλουν τόσο την
CoX-1 όσο και την CoX-2 σε διαφορετική βέβαια
αναλογία που εκφράζεται σαν αναλογία αναστολής CoX-2/CoX-1. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός
ο λόγος τόσο μεγαλύτερη είναι η εκλεκτικότητα και
κατά συνέπεια και η ασφάλεια του σκευάσματος.
H κυκλοφορία των εκλεκτικών CoX-2 αναστολέων χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό, μιας και βελτίωναν σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες από
το ΓΕΣ σε σύγκριση με τα κλασικά ΜΣΑΦ.
Όλοι οι εκλεκτικοί CoX-2 αναστολείς δεν φαίνεται
να μοιράζονται τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών γι΄αυτό και στην κυκλοφορία παρέμειναν οι πιο ασφαλείς. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 3 σκευάσματα εκλεκτικών CoΧ-2 αναστολέων: η Etoricoxib (Arcoxia) και η Celecoxib
(Celebrex) που χορηγούνται από το στόμα καθώς
και η Parecoxib (Dynastat) που χορηγείται ΕΜ ή
ΕΦ. Τα φάρμακα αυτά φαίνεται να είναι τα ασφαλέστερα της κατηγορίας μιας και δεν έχουν ενοχοποιηθεί για αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Παρόλη όμως την ειδικότητα που έχουν
τα φάρμακα αυτά στην αναστολή της CoX-2, εντούτοις και αυτά έχουν τις ανεπιθύμητες ενέργειές
τους από το ΓΕΣ, έστω και σε σημαντικά μικρότερο
βαθμό από τα κλασικά ΜΣΑΦ, γι΄αυτό άλλωστε
και στις οδηγίες χρήσεώς τους αναφέρονται οι ίδιες προφυλάξεις με αυτές των υπολοίπων MΣΑΦ.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η αναλγητική
δράση των εκλεκτικών CoX-2 αναστολέων είναι παρόμοια με αυτή των κλασικών ΜΣΑΦ.10-12
ΣΕΛΙΔΑ 11

Σχήμα 1: Μελέτες στις οποίες φαίνεται η χορήγηση γαστροπροστασίας σε ασθενείς με ένα τουλάχιστον παράγοντα εμφάνισης σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας
από το γαστρεντερικό. Η κάθετη γραμμή δείχνει το μέσο όρο και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο του
μεγέθους του πληθυσμού που συμμετείχε στη μελέτη14

Οι εκλεκτικοί CoX-2 αναστολείς έχει βρεθεί να
είναι σημαντικά πιο ασφαλείς όσον αφορά την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από το ΓΕΣ σε σύγκριση με τα κλασικά ΜΣΑΦ. Σε τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες έχει βρεθεί ότι η χρήση εκλεκτικών CoX-2 αναστολέων έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών
από το ΓΕΣ κατά 50-60% σε σύγκριση με τη χρήση κλασικών ΜΣΑΦ.11,12
Επίσης οι ασθενείς που χρησιμοποιούν εκλεκτικούς CoX-2 αναστολείς εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο ποσοστό διακοπής της θεραπείας τους λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με τους
ασθενείς που χρησιμοποιούν κλασικά ΜΣΑΦ.13

2. Χρήση γαστροπροστασίας
Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την όσο
το δυνατόν ασφαλέστερη χρήση των ΜΣΑΦ στην

καθημερινή θεραπευτική πράξη περιλαμβάνουν
αρκετούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας από
το γαστρεντερικό σύστημα. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται:
• Ηλικία άνω των 65 ετών
• Προϋπάρχον ιστορικό πεπτικού έλκους
• Παρατεταμένη χρήση ΜΣΑΦ
• Χορήγηση αυξημένων δόσεων ΜΣΑΦ
• Συννοσηρότητα με άλλες παθήσεις και λήψη άλλων φαρμάκων όπως ασπιρίνη και αντιπηκτικά
Εάν ο ασθενής έχει τουλάχιστον έναν από τους
ανωτέρω παράγοντες και υπάρχει ανάγκη χορήγησης ΜΣΑΦ, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να συγχορηγήσουμε και γαστροπροστασία η οποία περιλαμβάνει κυρίως είτε κάποια πραζόλη (ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη) ή αυξημένη δόση κάποιου Η2 αναστολέα (κατά κύριο λόγο φαμοτιδίνη ή ρανιτιδίνη).
Παρόλες όμως τις επίσημες οδηγίες και τις κατευθύνσεις από αντίστοιχους Ιατρικούς φορείς και
Υπηρεσίες, ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους ασθενείς που θα έπρεπε να λαμβάνει γαστροπροστασία βρίσκεται υπό την κάλυψη αυτών.
Στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα δημοσιευθείσα συστηματική ανασκόπηση που αφορούσε τη γαστροπροστασία διερευνήθηκε ο βαθμός συνταγογράφησης γαστροπροστασίας, σύμφωνα με τις ανωτέρω
οδηγίες, σε ασθενείς που ελάμβαναν μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ και οι οποίοι διέθεταν έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση αιμορραγίας από το πεπτικό,
καθώς και ο βαθμός συμμόρφωσης των ασθενών.14
Στη συστηματική αυτή ανασκόπηση περιελήφθησαν 11 μελέτες που σχετίζονταν με την κατάλληλη χρήση γαστροπροστατευτικών στρατηγικών σε
ασθενείς που ελάμβαναν ΜΣΑΦ και είχαν δημοσιευθεί μέχρι το 2002. Το σύνολο των ασθενών που
περιελήφθησαν στις 11 μελέτες που ανασκοπήθηκαν ήταν 1,56 εκατομμύρια και εξ αυτών 911.000
ασθενείς ελάμβαναν θεραπεία με κάποιο ΜΣΑΦ. Στις
8 από τα 11 ανασκοπηθείσες μελέτες αναφέρθηκε
ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών με κάποιο

παράγοντα κινδύνου εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας από το πεπτικό, δεν ελάμβανε καμία γαστροπροστασία. Ειδικότερα το ποσοστό αυτό ήταν στις ΗΠΑ 73%-90%, στην Ιταλία 76%, στην
Ολλανδία 87%, στον Καναδά 65% και στο Ηνωμένο
Βασίλειο 76%. Αθροίζοντας τα ποσοστά αυτών των
11 μελετών καταλήγουμε στο εύρημα ότι το 76% ή
αλλιώς 3 στους 4 ασθενείς με κάποιον παράγοντα
κινδύνου εμφάνισης κάποιας σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας από το γαστρεντερικό, δεν ελάμβανε
καμία γαστροπροστατευτική αγωγή.
Μεταξύ των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για
γαστροπροστασία είναι οι αναστολείς των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης (Η2 αναστολείς), η μισοπροστόλη και οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙs).

Α. Η2 αναστολείς

Οι Η2 αναστολείς αποτελούν τους πρώτους αντιεκκριτικούς παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για
την αντιμετώπιση των νοσημάτων εξ υπεροξύτητας
του πεπτικού. Βρίσκονται αρκετές δεκαετίες στη θεραπευτική χρήση και χρησιμοποιούνται ευρύτατα
και με μεγάλη αποτελεσματικότητα για τη θεραπευτική, αλλά και προληπτική αντιμετώπιση των
γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών, της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) των ελκών από
stress, καθώς και για την αντιμετώπιση του συνδρόμου Zollinger-Ellison και την πρόληψη των ελκών
που οφείλονται στη δράση των ΜΣΑΦ.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν στην κυκλοφορία η σιμετιδίνη, η ρανιτιδίνη και η φαμοτιδίνη που
διαφέρουν σημαντικά στις φαρμακολογικές τους
δράσεις.( Πίνακας 3)
Η φαμοτιδίνη φαίνεται ότι διαθέτει τις καλύτερες
φαρμακολογικές ιδιότητες από τους υπόλοιπους
Η2 αναστολείς και ιδιαίτερα της πλέον συχνά χρησιμοποιούμενης ρανιτιδίνης, αφού είναι πολύ πιο
ισχυρός αναστολέας των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης, (32 έναντι 5-10), έχει ταχύτερη έναρξη δράσης (1,5 έναντι 3 ωρών), μεγαλύτερη διάρκεια δράσεως (12 έναντι 8 ωρών) και καμία αλληλεπίδραση με το κυτόχρωμα Ρ450.15
Η χρήση των Η2 αναστολέων περιορίστηκε ση-

μαντικά μετά την είσοδο στην κυκλοφορία των
ΑΑΠ, παρά το γεγονός ότι και η αποτελεσματικότητά τους αλλά και το κόστος τους δεν θα δικαιολογούσε τέτοιου βαθμού υποκατάσταση.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Η2 αναστολέων σε σύγκριση με τους ΑΑΠ και τη μισοπροστόλη, είναι η ασφάλειά τους η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή του Placebo. Eιδικότερα σε σύγκριση
με την μισοπροστόλη, οι Η2 αναστολείς δεν προκαλούν τις συχνές και έντονες διάρροιες που προκαλεί η μισοπροστόλη, ενώ σε σύγκριση με τους
ΡΡΙs, οι Η2 αναστολείς δεν προκαλούν αλληλαντιδράσεις με άλλα φάρμακα όπως π.χ. η κλοπιδογκρέλη, η βαρφαρίνη, η προπανολόλη κ.ά, δεν ενοχοποιούνται για αυξημένη συχνότητα καταγμάτων (ισχίου, καρπού και σπονδύλων) και δεν σχετίζονται με την πρόκληση ή επιδείνωση της άνοιας.

Β. Μισοπροστόλη
Η μισοπροστόλη είναι ένα συνθετικό παράγωγο της προσταγλανδίνης Ε1 ουσίας που εκκρίνεται από τον γαστρικό βλεννογόνο τον οποίον και
προστατεύει από χημικές βλάβες.16
Η χορήγηση 200μg μισοπροστόλης 4 φορές ημερησίως φαίνεται να μειώνει κατά 40% την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας επιπλοκής από το ΓΕΣ
σε περίπτωση συγχορήγησης με ΜΣΑΦ.17 Επίσης
η μισοπροστόλη φαίνεται να μειώνει, τα ενδοσκοπικά διαπιστούμενα, έλκη και τις διαβρώσεις του
στομάχου σε χρήστες ΜΣΑΦ.18
Εν τούτοις φαίνεται ότι η απόλυτη μείωση του κινδύνου από τη χρήση μισοπροστόλης είναι πολύ μικρή, αφού χρειάζεται να λαμβάνουν μισοπροστόλη
266 χρήστες ΜΣΑΦ για να προληφθεί 1 επιπλοκή
από το ΓΕΣ που να αποδίδεται στη χρήση ΜΣΑΦ.19
Κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια της μισοπροστόλης
είναι η διάρροια η οποία εμφανίζεται στο 20% των
ατόμων που λαμβάνουν το φάρμακο αυτό και η οποία αναγκάζει πολλά άτομα να διακόπτουν τη θεραπεία.19 Η μείωση της δοσολογίας της μισοπροστόλης σε 2 ή 3 δόσεις ημερησίως, για να μειωθεί
η συχνότητα εμφάνισης των διαρροιών, μειώνει την
αποτελεσματικότητά της και γι΄αυτό δεν ενδείκνυται.20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

IASIS PHARMA
ΣΤo 36o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
DIVANI CARAVEL HoTEL
ΑΘΗΝΑ 24-27/11/2016

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας το οποίο διεξήχθη
στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 24-27 Νοεμβρίου 2016.
Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει μία υψηλού επιπέδου επιστημονική εκδήλωση με
παρουσίαση και συζήτηση των σημαντικότερων εξελίξεων στο χώρο της Γαστρεντερολογίας, τόσο σε
κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο με συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών.
H IASIS PHARMA ανταποκρίθηκε θετικά για άλλη μια φορά στην προσπάθεια αυτή, με την ενεργό
συμμετοχή της στο συνέδριο. Στο εκθεσιακό της περίπτερο είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ειδικούς για το μοναδικό, φυσικό, φαρμακευτικό της ιδιοσκεύασμα στη θεραπεία των γαστρεντερικών διαταραχών, τα Mastihatherapy caps. Κάθε κάψουλα περιέχει 350 mg Pistacia lentiscus L, resin ως
δραστική ουσία και ενδείκνυνται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας.
Με κλινική εμπειρία από το 2.500 π.Χ., η Μαστίχα
Χίου έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (European Medicines Agency,ΕΜΑ) το
2015, ως Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης με
ένδειξη στην από του στόματος λήψη,την αντιμετώπιση των ήπιων δυσπεπτικών διαταραχών. Τα
Mastihatherapy caps διατίθενται από τα φαρμακεία σε συσκευασίες των 30 & 90 καψουλών.
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ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δε λτ ίο Τύ που

Γ. Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙs)
Οι ΡΡΙs αποτελούν σήμερα τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα τόσο στην επούλωση των γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών, όσο και για την πρόληψη αυτών σε περιπτώσεις χορήγησης ΜΣΑΦ μέσω
της μείωσης της έκκρισης του γαστρικού οξέος.21-24
Οι ΡΡΙs είναι πιο αποτελεσματικοί στην πρόληψη των
επιπλοκών από το ΓΕΣ σε χρήστες ΜΣΑΦ τόσο από
τη μισοπροστόλη, όσο και από την ρανιτιδίνη.23-25
Η συγχορήγηση ενός ΡΡΙ στη συνήθη δόση ημερησίως έχει δειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής
γαστρορραγίας κατά 90% σε ασθενείς με ιστορικό
πρόσφατης γαστρορραγίας από λήψη μικρών δόσεων ασπιρίνης ή συνεχή χορήγηση άλλου ΜΣΑΦ.26,27
Παρά το γεγονός ότι οι ΡΡΙs βρίσκονται σε θεραπευτική χρήση αρκετές δεκαετίες και η ασφάλειά τους
έχει αποδειχθεί εν τούτοις τα τελευταία χρόνια έχει
δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός όσον αφορά μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν έρθει
στην επιφάνεια από κάποιες μελέτες. Συγκεκριμένα
σε μελέτες παρατήρησης, η χρήση ΡΡΙs έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας της
κοινότητας28 και διαρροιών που οφείλονται στην υπερανάπτυξη του Clostridium difficile.29 Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι η μακροχρόνια χρήση
ΡΡΙs αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων από το ισχίο, τον καρπό και τους σπονδύλους30,31,
ενώ σε συγχορήγησή της με κλοπιδογκρέλη φαίνεται ότι μειώνεται η αντιαιμοπεταλιακή και αντιθρομβωτική δράση της κλοπιδογκρέλης, αυξάνοντας τα
καρδιαγγειακά συμβάματα.30-33 Οι δύο τελευταίες
ανεπιθύμητες ενέργειες οδήγησαν τον Οργανισμό
Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (το γνωστό fDA)
στην έκδοση ειδικής προειδοποίησης για τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων και αλληλεπίδρασης με την κλοπιδογρέλη σε μακροχρόνιους χρήστες ΡΡΙs.34, 35 Προβληματισμός επίσης έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τη συσχέτιση της χρόνιας χρήσης ΡΡΙs και τoυ αυξημένου κινδύνου εμφάνισης άνοιας στους ηλικιωμένους.36,37

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι:
1. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που λαμβάνει ΜΣΑΦ διαθέτει έναν ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας από το ΓΕΣ.
2. Μελέτες δείχνουν σταθερά και διαχρονικά ότι
περίπου το 50% ασθενών που λαμβάνουν ΜΣΑΦ
θα έπρεπε να λαμβάνει και κάποιον γαστροπροστατευτικό παράγοντα, δηλαδή έναν PPI ή Η2 αναστολέα. Το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται να βελτιώνεται με την πάροδο των ετών και την επανειλημμένη υπενθύμιση της ανάγκης αυτής.
3. Παρότι όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες τονίζουν την ανάγκη χορήγησης γαστροπροστασίας σε
ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ και διαθέτουν έναν ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες
εκδήλωσης κάποιας επιπλοκής από το ΓΕΣ, εν τούτοις οι οδηγίες αυτές δεν ακολουθούνται.
4. Από τους διαθέσιμους γαστροπροστατευτικούς παράγοντες, οι PPIs και οι Η2 αναστολείς αποτελούν σήμερα τους πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενους παράγοντες, με τους Η2 να υπερτερούν
σε ασφάλεια και κόστος.
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