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Γενικά

 Αντιβιοτικά χορηγούνται για πληθώρα δερματικών • 
παθήσεων (φλεγμονές, κοινή ακμή, ροδόχρους 
νόσος)
 Ετησίως συνταγογραφούνται από δερματολόγους • 
8-9 εκατ. συνταγές αντιβιοτικών σε παγκόσμια 
κλίμακα
 60% των συνταγών αφορούν τις τετρακυκλίνες • 
 Η αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής θεραπείας • 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (επαρκής 
απορρόφηση του φαρμάκου, μετατροπή του με-
ταβολισμού του φαρμάκου, κλπ)

Συστηματική Τοξικότητα

 Δευτεροπαθής ραβδομυόλυση από συγχορήγηση • 
ατορβαστατίνης με ερυθρομυκίνη 
 Η ερυθρομυκίνη ελαττώνει το μεταβολισμό της • 
ατορβαστατίνης από το ήπαρ

Τετρακυκλίνες  
(Μινοκυκλίνη-Δοξυκυκλίνη)

 Συγχορήγηση με μεταλλικά ιόντα (Ca, Ag, Zn, Bi, • 
Fe)  => μειωμένη γαστρεντερική απορρόφηση 
λόγω χηλικής ένωσης
 Αποφυγή σύγχρονης κατανάλωσης γαλακτοκο-• 
μικών

Κινολόνες (Σιπροφλοξασίνη)

 Συγχορήγηση με μεταλλικά ιόντα (Ca, Ag, • 
Mg) => μειωμένη γαστρεντερική απορρόφηση 
λόγω χηλικής ένωσης
 Συγχορήγηση Ca+ και σιπροφλοξασίνης μέσα • 
σε 15 λεπτά ελαττώνει κατά 40% την απορρό-
φηση του αντιβιοτικού
 Χορήγηση σιπροφλοξασίνης μέσα σε 4 ώρες • 
από τη χορήγηση αντιόξινων (Ag, Mg) ελαττώνει 
την απορρόφηση της πρώτης, κατά 75%

Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις 
που Επηρεάζουν 

τον Ηπατικό Μεταβολισμό

Ενζυμική Αναστολή
Ο μεταβολισμός ενός φαρμάκου αναστέλλεται από τη 
συγχορήγηση ενός άλλου φαρμάκου
 
Ενζυμική Επαγωγή
Ο μεταβολισμός ενός φαρμάκου αυξάνεται από τη 
συγχορήγηση ενός άλλου φαρμάκου

Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Χορήγησης Ορισμένων 

Αντιβιοτικών

 Αποφυγή συγχορήγησης μεταλλικών ιό-• 
ντων ή αντιόξινων με ορισμένα αντιβιοτικά 
(κινολόνες-τετρακυκλίνες)

 Χορήγηση του αντιβιοτικού 1-2 ώρες πριν • 
ή 4 ώρες μετά τα μεταλλικά ιόντα

 Αποφυγή ταυτόχρονης λήψης ορισμένων • 
αντιβιοτικών και γαλακτοκομικών προϊό-
ντων (πλούσια σε ασβέστιο)

 Διακοπή, εάν είναι εφικτό, της χορήγησης • 
μεταλλικών ιόντων κατά τη διάρκεια της 
αντιβιοτικής θεραπείας

Ενζυμικά Συστήματα Και 
Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις

 Συχνότερα επηρεάζεται το μεταβολικό ενζυμικό • 
σύστημα του CYP 450
 Το CYP 450 περιλαμβάνει διάφορες ενζυμικές • 
οικογένειες (CYP 3A4, CYP 2D6, CYP 2C, 
CYP 1A2)
 Το CYP 3A4 είναι το συχνότερο ενζυμικό σύ-• 
στημα που σχετίζεται με φαινόμενα ενζυμικής 
επαγωγής ή αναστολής

Μειωμένη Αποτελεσματικότητα

 Μειωμένη απορρόφηση σιπροφλοξασίνης από • 
συγχορήγηση αντιόξινων ή συμπληρωμάτων 
ιχνοστοιχείων (Ag, Mg, Ca, Fe)

 Χηλική ένωση σιπροφλοξασίνης με μεταλλικά • 
ιόντα που μειώνει την απορρόφηση και τη συ-
γκέντρωση του αντιβιοτικού στη συστηματική 
κυκλοφορία

Μηχανισμοί Φαρμακευτικής 
Αλληλεπίδρασης

• Απορρόφηση

• Μεταβολισμός 

• Κατανομή

• Απέκκριση

Συχνότεροι Μηχανισμοί 
Φαρμακευτικής Αλληλεπίδρασης

 Μειωμένη γαστρεντερική απορρόφηση • 
του φαρμάκου 

 Αναστολή ή επαγωγή του μεταβολισμού • 
του φαρμάκου

 Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις συμβαί-• 
νουν συχνά χωρίς όμως κλινικά σημαντική 
έκβαση

 Κλινική συνέπεια αποκτούν όταν σχετίζονται • 
με μειωμένη φαρμακευτική αποτελεσματι-
κότητα ή συστηματική τοξικότητα

Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις 
που Επηρεάζουν τη 

Γαστρεντερική Απορρόφηση

Τετρακυκλίνες + μεταλλικά ιόντα 
                         ή αντιόξινα 

Κινολόνες + μεταλλικά ιόντα ή αντιόξινα 
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Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις των από του στόματος αντιβιοτικών 
με κλινική σημασία για τους δερματολόγους

Παρουσίαση: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Ειδικευόμενος ιατρός Β΄ Δερματολογικής κλινικής, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Συντονισμός: ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 
Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Δερματολογική κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
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Παραδείγματα

 Συγχορήγηση αζολών + στατινών (αναστολή CYP 3A4) => ραβδο-• 
μυόλυση 
 Συγχορήγηση μακρολιδών + στατινών (αναστολή CYP 3A4) => • 
ραβδομυόλυση 
 Συγχορήγηση μακρολιδών + καρβαμαζεπίνης ή βενζοδιαζεπινών  => • 
ίλιγγος, αταξία, καρ.αρρυθμία, υπνηλία, καταστολή 
 Συγχορήγηση μακρολιδών + κυκλοσπορίνης => υπέρταση, νεφρική • 
ανεπάρκεια
 Συγχορήγηση ΤΜΡ-sulfa + MTX (αναστολή CYP 3A4)  => μυελοτο-• 
ξικότητα, κυτταροπενίες 

Συμπεράσματα

 Τετρακυκλίνες και κινολόνες υφίστανται χηλική ένωση με μεταλλικά ιόντα, αντιόξινα, συμπληρώματα • 
ιχνοστοιχείων => μειωμένη απορρόφηση, θεραπευτική αποτυχία
 Μακρολίδες (ερυθρομυκίνη) και αζόλες αναστέλλουν τον ηπατικό μεταβολισμό πολλών φαρμάκων • 
(στατινών, καρβαμαζεπίνης, βενζοδιαζεπινών, κυκλοσπορίνης) => τοξικότητα
 Η ριφαμπικίνη αυξάνει το μεταβολισμό πολλών φαρμάκων (αντισυλληπτικών, κορτικοστεροειδών, • 
κυκλοσπορίνης, αζολών) => μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα, θεραπευτική αποτυχία
 Οι συχνότεροι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φαρμάκων αφορούν την αναστολή της γαστρικής απορρό-• 
φησης και την τροποποίηση του μεταβολισμού ενός φαρμάκου
 Οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις είναι συχνές, πιθανές και εύκολα αποτρεπτές όταν κατανοηθούν και • 
αναγνωριστούν εκ των προτέρων

Φαρμακευτική 
Αλληλεπίδραση Ενζυμικής 

Επαγωγής

Επαγωγή του μεταβολισμού ενός φαρ-
μάκου

=> μείωση επιπέδων ορού
=> μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα
=> θεραπευτική αποτυχία

Παραδείγματα

 Συγχορήγηση ριφαμπικίνης + αντισυλληπτι-• 
κών (επιτάχυνση μεταβολισμού των αντισυλ-
ληπτικών μέσω CYP 3A4)   => ανεπαρκής 
αντισυλληπτική προστασία, ανεπιθύμητη 
κύηση
 Συγχορήγηση ριφαμπικίνης + κορτικοστε-• 
ροειδών
 Συγχορήγηση ριφαμπικίνης + κυκλοσπο-• 
ρίνης 
Συγχορήγηση ριφαμπικίνης + αζολών • 
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Φαρμακευτική 
Αλληλεπίδραση 

Ενζυμικής Αναστολής

Αναστολή μεταβολισμού ενός 
φαρμάκου 
=> αύξηση επιπέδων ορού 
=> συσσώρευση στην κυκλοφο-
ρία 
=> αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα 
=> τοξικότητα φαρμάκου
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