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ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων αυ-
ξάνουν σημαντικά με την αύξηση του 
αριθμού των λαμβανομένων φαρμά-

κων και τη χρονική διάρκεια χορήγησης. Για 
παράδειγμα όταν λαμβάνονται λιγότερο από 
5 φάρμακα, η πιθανότητα να συμβεί μια ανε-
πιθύμητη ενέργεια είναι 4%, ενώ όταν τα φάρ-
μακα είναι περισσότερα από 15 η πιθανότητα 
ανεβαίνει στο 45%.

Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης φαρμάκων που 
συνταγογραφούμε θα πρέπει πάντα να υπολογίζε-
ται σοβαρά πριν συστήσουμε συγκεκριμένο φάρ-
μακο ή φάρμακα, γιατί μπορούμε να οδηγηθούμε 
ή σε αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής αν το ένα 
φάρμακο δρα εξουδετερωτικά στο άλλο ή ακόμα 
χειρότερα, με έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων όταν αφορούν 
την ενεργό κινητική του φαρμάκου αναφέρονται σαν 
φαρμακοκινητικές ενώ όταν αφορούν το μέρος της 
δράσης του φαρμάκου σε επίπεδο υποδοχέα, τότε 
αναφέρονται σαν φαρμακοδυναμικές.

φαρμακοκινητική επίδραση φαρμάκων
α. Απορρόφηση

Η απορρόφηση ενός φαρμάκου μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί από αυτή ενός δεύτερου φαρμάκου και 
μπορεί να επηρεασθεί με τους ακόλουθους τρό-
πους:

1) Φάρμακα που αλλάζουν τις φυσιολογικές 
και χημικές ιδιότητες τους στην περιοχή του γα-
στρεντερικού συστήματος (ΓΕΣ). Έτσι τα αντιόξι-
να ή τα αντιχολινεργικά μπορούν να επηρεάσουν 
το γαστρικό pH και επομένως να μεταβάλλουν την 
όξινη ισορροπία. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να 
αλλάξει τον ιονισμό, τη διαλυτότητα και τη σταθε-
ρότητα του δευτέρου φαρμάκου, π.χ. ενώ ένα όξι-
νο περιβάλλον είναι ιδανικό για απορρόφηση σι-
δήρου, το ίδιο μπορεί να οδήγησε σε καταστροφή, 
σε έκταση που ποικίλλει διάφορες οξινοευαίσθη-

τες πενικιλλίνες. Ένα άλλο παράδειγμα: διάφορες 
τροφές ή φάρμακα στο ΓΕΣ (γαστρεντερικό σύστη-
μα) μπορούν να δεσμεύσουν άλλα φάρμακα και 
να ελαττώνουν τη διαθεσιμότητα τους (ασβέστιο ή 
προϊόντα γάλακτος που δεσμεύουν τετρακυκλίνες 
και ελαττώνουν τη δράση τους).

2) Φάρμακα που επηρεάζουν το βλεννογόνο 
του εντέρου. Η φαινολοφθαλεΐνη, που είναι το 
δραστικό συστατικό πολλών υπακτικών, μπορεί να 
προκαλέσει σε διάφορο βαθμό ατροφία στις λάχνες 
και να οδηγήσει σε δυσαπορρόφηση με αποτέλε-
σμα ελαττωμένη ή αυξημένη απορρόφηση άλλων 
σύγχρονα χορηγούμενων φαρμάκων.

3) Φάρμακα που επηρεάζουν μηχανισμούς 
μεταφοράς στο έντερο διαμέσου του εντερικού 
βλεννογόνου. Υπάρχουν ενεργητικοί και παθητικοί 
μηχανισμοί μεταφοράς διαμέσου του ΓΕΣ βλενογόν-
νου. Συναγωνισμός για αυτούς τους μηχανισμούς 
από δύο όμοια φάρμακα οδηγεί πολλές φορές σε 
ελαττωμένη απορρόφηση ενός από τα δύο.

4) Φάρμακα που μεταβάλλουν την εντερική 

μικροχλωρίδα. Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά που 
μειώνουν τους βακτηριδιακούς πληθυσμούς στο 
έντερο, μπορούν να οδηγήσουν σε ελαττωμένη 
ικανότητα πήξης αίματος, επειδή η εντερική χλω-
ρίδα εμπλέκεται στη σύνθεση των από τη βιταμί-
νη Κ εξαρτώμενων παραγόντων πήξης και τελικά 
να οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της δράσεως των 
per os λαμβανομένων αντιπηκτικών.

5) Φάρμακα που επηρεάζουν την κένωση του 
στομάχου ή την κινητικότητα του λε πτού εντέ-
ρου. Καθυστέρηση στην κένωση του γαστρικού 
σάκκου λόγω λήψης αντιχολινεργικών θα προκα-
λούσε αύξηση του διαθέσιμου χρόνου που ο γα-
στρικός βλεννογόνος διαθέτει για να απορροφήσει 
κάποιο δεύτερο φάρμακο. Το αντίθετο, αυξημένη 
περισταλτικότητα του λεπτού εντέρου λόγω υπα-
κτικών, μειώνει το διαθέσιμο χρόνο απορρόφησης 
ενός δευτέρου φαρμάκου.

6) Φάρμακα που επηρεάζουν την τοπική κυ-
κλοφορία του αίματος. Κλασσικό πα ράδειγμα 
η χορήγηση λιδοκαΐνης (τοπικού αναισθητικού) 
και επινεφρίνης συγ-χρόνως, που έχει σαν απο-
τέλεσμα ελάττωση του χρόνου απορρόφησης της 
πρώτης.

β. Κατανομή
Όταν δύο φάρμακα συναγωνίζονται για να δε-

σμεύσουν περιοχές στις πρωτεΐνες του πλάσματος, 
το ένα μπορεί να εκτοπίσει το άλλο δηλ. να οδηγή-
σει σε μια ψηλότερη συγκέντρωση του αδέσμευτου 
ελεύθερου φαρμάκου. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε 
παρατεινόμενη θεραπευτική απάντηση και μικρό-
τερο χρόνο ημιζωής του εκτοπιζόμενου φαρμάκου, 
π.χ. ΡΑΒΑ ή φαινυλβουταζόνη μπορεί να εκτοπί-
σει τη μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) από τα σημεία δέσμευ-
σης αυξάνοντας την τοξικότητα της ΜΤΧ.

γ. Μεταβολισμός-Βιομεταβλητότητα
Ειδικά μικροσωμικά ένζυμα των ιστών που εντο-
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Όταν φάρμακα χορηγούνται συγχρόνως ή κατ’ 
ακολουθία είναι δυνατό ή να δρουν ανεξάρτητα το ένα 
από το άλλο ή να παρατηρηθεί επίδραση του ενός στο 
άλλο. 
Όταν συμβαίνει το δεύτερο, τρεις πιθανότητες υπάρχουν: 
1) μπορεί να συμβεί αυξημένη απάντηση στο φάρμακο, 
2) ελαττωμένη απάντηση στο φάρμακο, 
3) μια απρόβλεπτη αντίθετη απάντηση.
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πίζονται στο ήπαρ, νεφρούς και στο βλεννο-
γόνο του ΓΕΣ, εκλύονται από πολλά φάρ-
μακα και τους μεταβολίτες τους. Δια μέσου 
της δράσης αυτής των ενζύμων ένα φάρμα-
κο μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει 
το βαθμό μεταβολισμού το δικό του ή άλ-
λων φαρμάκων. 

Η φαινοβαρβιτάλη είναι στην πρώτη κα-
τηγορία και μπορεί να αυξήσει τον μεταβο-
λισμό των σύγχρονα χορηγούμενων στερο-
ειδών, οιστρογόνων, ανδρογόνων όπως και 
κουμαρίνης (αντιπηκτικό). Έτσι αν ο χρόνος 
προθρομβίνης ενός αρρώστου ελέγχεται με 
μια κανονική δόση κουμαρίνης, η σύγχρονη 
χορήγηση φαινοβαρβιτάλης μπορεί να αυ-
ξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

δ. Απέκκριση
Αύξηση ή ελάττωση στη νεφρική σωλη-

ναριακή έκκριση ή επαναρρόφηση μπορεί 
να τροποποιήσει την απέκκριση του δευτέ-
ρου φαρμάκου, π.χ. η σύγχρονη χορήγηση 
προβενεσίδης και πενικιλλίνης όπου η πρώ-
τη ελαττώνει την απέκκριση της δεύτερης στα 
νεφρικά σωληνάρια και έτσι επιτυγχάνονται 
ψηλότερες τιμές στο πλάσμα.

φαρμακοδυναμική 
αλληλεπίδραση φαρμάκων

Επειδή πολλά φάρμακα δρουν σε επίπεδο 
υποδοχέων, η φαρμακοδυναμική προσέγγιση 
του θέματος αφορά τα παρακάτω. Έτσι:

1) Ένα φάρμακο μπορεί να μεταβάλλει τη 
συγκέντρωση και/ή μπορεί να εκλύει ένα εν-
δογενώς αποθηκευμένο στοιχείο αν δράσει 
στον υποδοχέα που το δεύτερο φάρμακο δρα 
(τυραμίνη και αμφεταμίνες επικρατούν η μια 
στην άλλη στην έκλυση επινεφρίνης).

2) Ενα φάρμακο μπορεί να μεταβάλλει την 
ευαισθησία του υποδοχέα στον οποίο το δεύ-
τερο φάρμακο δρα. Έτσι έχουμε τη θυροξί-
νη που αυξάνει την ευαισθησία των υποδο-
χέων στις κουμαρίνες.

Ακόμη και ευωδότες και ανταγωνιστές υπο-
δοχέων φαρμάκων λειτουργούν επίσης σε 
φαρμακοδυναμικό επίπεδο. Έτσι σύγχρονη 
χορήγηση προπανόλης και επινεφρίνης οδη-
γεί σε υπερτασική κρίση γιατί οι β-υποδοχείς 
στο αγγειακό ενδοθήλιο μπλοκάρονται από 
την πρώτη με αποτέλεσμα αυξημένη δράση 
αγγειοσυστολής από τη δεύτερη.

Έτσι αν και μερικές αλληλεπιδράσεις φαρ-
μάκων φαίνονται σχετικά αθώες και χρειά-
ζονται μόνο μια απλή προσαρμογή στη δο-
σολογία, άλλες μπορεί να είναι επικίνδυνες. 
Και φυσικά όλα είναι συνάρτηση των θερα-
πευτικών ορίων μέσα στα οποία κινούνται 
τα φάρμακα επηρεάζοντας διάφορες ζωτι-
κές λειτουργίες.

Στον πίνακα παρατίθενται οι πιο συχνά συ-
ναντώμενες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που 
αναφέρονται στην Αμερικανική και Βρετανι-
κή Συνταγογραφία.

φαΡΜαΚΟ αλληλΕΠΙΔΡαΣη ΜΕ αΠΟΤΕλΕΣΜα
Αλκοόλ αντιϊσταμινικά αυξ. ΚΝΣ επίδραση 

σαλικυλικά αυξ. αιματική ροή στο ΓΕΣ

Αμπικιλλίνη Αλοπουρινόλη αυξ. κίνδυνος δερματικού εξανθήματος

Αμφοτερικίνη-Β συστηματικά κορτ/δή Υποκαλιαιμία

διγοξίνες Δακτυλιδισμός

Flycitosine αυξ. αντιμυκητιασική δράση

Αντιβακτηριδιακά per os αντιπηκτικά αυξ. αντιπηκτική δράση

Αντιπηκτικά Καρμπαμεζεπίνη ελατ. αντιπηκτική δράση 

στεροειδή (συστ.) αυξ. ή ελατ. αντιπηκτική δράση

γκριζεφουλβίνη ελατ. αντιπηκτική δράση

ινδομεθακίνη κίνδυνος αιμορραγίας από ΓΕΣ

φαινυλβουταζόνη, φεννυτοΐνη αυξ. αντιπηκτική δράση

ριφαμπικίνη ελατ. αντιπηκτική δράση 

σαλυκικά αυξ. ή ελατ. αντιπηκτική δράση, 
αυξ. κίνδυνος αιμορραγίας από ΓΕΣ

Αζαθιοπρίνη Αλοπουρινόλη αυξ. τοξικότητα

Σιμετιδίνη αντιπηκτικά (per os) αυξ. αντιπηκτική δράση

κετοκοναζόλη ελατ. απορρόφηση κετοκοναζόλης

Κλινταμικίνη και 
Αμινογυκοσίδες

νευρομυϊκοί blockers αυξ. νευρομυϊκό blocking

Ινδομεθακίνη κατασταλτικά ΚΝΣ από ΚΝΣ αυξ. καταστολή ΚΝΣ

αντιόξινα ελατ. δράσης ινδομεθακίνης

προβενεσίδη αυξ. επιπέδων στο αίμα προβενεσίδης

Ισονιαζίδη αντιόξινα ελατ. απορρόφησης ισονιαζίδης

ριφαμπικίνη αυξ. ηπατοτοξικότητας

Ισοτρετινοΐνη αλκοόλ αυξ. τριγλυκεριδίων

τετρακυκλίνη αυξ. κινδύνου pseudo tumor Celebris

βιταμίνη Α αυξ. όλων γνωστών παρενεργειών των ρετινοειδών

Μεθοτρεξάτη αλκοόλ αυξ. ηπατοτοξικότητα 

σκευάσματα κατά ουρικού οξέως αυξ. ουρικού οξέως

χλωραμφενικόλη, φαινυλβουταζόνη, 
προβενεσίδη, σαλικυλικά, τετρακυκλίνη, 

φαινυντοΐνη

αυξημένος κίνδυνος τοξικότητας μεθοτρεξάτης

D-Πενικιλλαμίνη αντιόξινα, σίδηρος, θειϊκό, ψευδάργυρος ελατ. απορρόφησης D-πενικιλλαμίνης

Πενικιλλίνη νεομυκίνη ελατ. απορρόφησης πενικιλλίνης

προβενεσίδη αυξ. συγκέντρωσης

Κορτικοστεροειδή Αμφοτερικίνη Β υποκαλιαιμία

αντιπηκτικά αυξ. ή ελατ. αντιπηκτικής δράσης

Furosemide, Thiasine υποκαλιαιμία

ινσουλίνη, αντιδιαβητικά ελατ. υπογλυκαιμικής δράσης

φαινυντοΐνη, βαρβιτουρικά, ριφαμπικίνη ελατ. δράση στεροειδών

Δαψόνη προβενεσίδη ελατ. απέκκριση δαψόνης

Doxycycline βαρβιτουρικά, σίδηρος, φαινυντοΐνη ελατ. στο πλάσμα της Doxycycline

Ερυθρομυκίνη αντιπηκτικά ελατ. μεταβολισμού ερυθρομυκίνης, αυξ. αντιπηκτικής δράσης

Θεοφυλλίνη αυξ. επιπέδων θεοφυλλίνης

Γκριζεοφουλβίνη αλκοόλ αυξ. δράσης αλκοόλ

αντιπηκτικά ελατ. δράσης αντιπηκτικών

βαρβιτουρικά αυξ. μεταβολισμός γκριζεοφουλβίνης

αντισυλληπτικά αυξ. μεταβολισμού αντισυλληπτικών ελατ. αντισύλληψης

Hydroxizine αλκοόλ κατασταλτικά σημεία

Φαινυντοίνη Λίθιο ορό πενικιλλίνης αυξ. δράσης φαινυντοΐνης

φαινυλβουταζόνες ελατ. δράσης φαινυντοΐνης 

σαλικυλικά ελατ. δράσης φαινυντοΐνης

Ριφαμπικίνη PAS ελατ. απορρόφησης ριφαμπικίνης

αντιπηκτικά ελατ. αντιπηκτικής δράσης

αντισυλληπτικά ελατ. δράσης αντισυλληπτικών 

προβενεσίδη αυξ. δράσης ριφαμπικίνης

Σουλφοναμίδες αντιδιαβητικά αυξ. ή ελατ. δράσης αντιδιαβητικών

διάφορα τοπικά αναισθητικά ελατ. αντιμικροβιακής δράσης σουλφοναμιδών

Τετρακυκλίνη αντιόξινα ελατ. απορρόφησης τετρακυκλίνης 

ισοτρετινοΐνη κίνδυνος pseudotumor Celebris

λίθιο αυξ. νεφρρικής τοξικότητας 

αντισυλληπτικά ελατ. αντισυλληπτικής δράσης

αντιπηκτικά αυξ. χρόνου προθρομβίνης

 φωτοευαισθητοποιά αυξ. χρόνου φωτοευαισθησίας

άλατα αλουμινίου, ασβεστίου, μαγνησίου, 
ψευδαργύρου

ελατ. απορρόφησης από το ΓΕΣ τετρακυκλίνης




