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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 
 

Τίτλος εργασίας:  Συνολική φαρμακευτική αγωγή ασθενών με ΧΑΠ και πιθανές  

αλληλεπιδράσεις 

Του:                                 Λεντάρη Ευαγγέλου  
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Στόχος: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της συνολικής φαρμακευτικής 

αγωγής σε ασθενείς με ΧΑΠ σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Επιπλέον σκοπός 

είναι η ανίχνευση πιθανών αλληλεπιδράσεων στην φαρμακευτικής τους αγωγής, το 

είδος και η σοβαρότητα αυτών. 

Μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν 68 άτομα που έπασχαν από ΧΑΠ, η 

οποία διαπιστώθηκε μετά από σπιρομέτρηση σε περιφερειακά ιατρεία και ιατρεία 

ΚΑΠΗ. Η φαρμακευτική αγωγή αυτών καταγράφηκε από τα βιβλιάρια υγείας και  

συμπληρωνόταν σε ερωτηματολόγιο από επιστήμονα υγείας μετά από συνέντευξη με 

τον ασθενή. Η συνολική αγωγή καθώς και οι αλληλεπιδράσεις καταγράφηκαν και 

διαπιστώθηκαν μέσα από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Αποτελέσματα: Τα φάρμακα του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού, και του 

γαστρεντερικού αποτελούσαν αυτά που κυρίως λάμβαναν οι συμμετέχοντες. Το 47% 

του δείγματος παρουσίαζε έστω και μια αλληλεπίδραση (13% φαρμακοδυναμικές, 

21% φαρμακοκινητικές, και 13% συνδυασμό φαρμακοκινητικών και 

φαρμακοδυναμικών), ενώ η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων φάνηκε να έχει σχέση με τον 

αριθμό των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των δραστικών ουσιών (p <0.0001 

αμφότερα) και, σε μικρότερο βαθμό, με την ειδικότητα του ιατρού που 

συνταγογραφεί τη μηνιαία αγωγή (p = 0.021). Στο 41% των ατόμων, οι 

αλληλεπιδράσεις ήταν κλινικά σημαντικές (μέτριες και σοβαρές). Δεν βρέθηκε σχέση 

μεταξύ ύπαρξης αλληλεπιδράσεων και ηλικίας (95% ΔΕ για τη διαφορά -3.2 έως 4.8). 

Η ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων φάνηκε να έχει σχέση με την κακή 
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οικονομική κατάσταση (p = 0.012), την κατανάλωση αλκοόλης (p = 0.049), τον 

αυξημένο αριθμό των σκευασμάτων και τον αριθμό των δραστικών ουσιών (p 

<0.0001 αμφότερα). Σε πολυμεταβλητή ανάλυση, βρέθηκε ότι η πιθανότητα (odds) 

ύπαρξης κλινικά σημαντικής αλληλεπίδρασης ατόμου με αυτό-αναφερόμενη μέτρια-

καλή οικονομική κατάσταση ήταν 0.27 (95% ΔΕ 0.10 έως 0.76) φορές την 

πιθανότητα ύπαρξης αλληλεπίδρασης σε άτομο με ΧΑΠ που θεωρεί ότι έχει κακή 

οικονομική κατάσταση. 

Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε υψηλό ποσοστό αλληλεπιδράσεων 

και κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων στους ΧΑΠ ασθενείς, και χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ΧΑΠ, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, Φαρμακευτική αγωγή 
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Abstract 
 
 
Title:                Total medication of COPD patients and its potential drug interactions 

By:                Evangelos Lentaris  

Supervisors:   Nikolaos Tzanakis, Associate Professor of Epidemiology 

    Joanna Moschandreas, Assistant Professor of Biostatistics 

Date:    June 2012 

 
 
 
Aim: Objective of this study was to investigate the total pharmaceutical treatment of 

COPD patients in East Crete. Added to this, detection of potential drug interactions as 

well as the type and the severity of their treatment were conducted. 

Methods: 68 COPD patients were the sample size. The ascertaining of the disease was 

made by spirometry in peripheral infirmaries and infirmaries of KAPI. Information 

concerning their medication was gathered from the patient’s health booklets, and an 

interview with the patient with a help of a health care professional resulted in 

completion of a questionnaire. The overall treatment and its interactions were 

recorded and detected through the completed questionnaires. 

Results: The subjects involved in this study, were mainly administered with 

respiratory, cardiovascular and gastrointestinal drug classes. 47% of the sample had at 

least one interaction (13% pharmacodynamic, 21% pharmacokinetic, and 13% 

combined parmacodynamic and pharmacokinetic), while the existence of interactions 

seemed to be related more to the number of pharmaceuticals and the number of active 

ingredients (p <0.0001 both), and to a lesser extent, by the physician’s specialty 

prescribing the monthly treatment (p = 0.021). 41% of the sample presented clinically 

significant interactions (moderate and severe). There was no relation between age and 

interactions (95% CI for difference -3.2 to 4.8 years). The existence of clinically 

significant interactions appeared to be related to the low economic status (p = 0.012), 

alcohol consumption (p = 0.049), increased number of preparations as well as the 

number of active substances (p <0.0001 both). In a multivariate analysis, obtained that 

the odds of a clinically significant interaction with individual self-reported moderate-

good economic status were 0.27 (95% CI 0.10 to 0.76) times the odds of a person with 

COPD who considered themselves poor economic status. 
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Conclusion: This study reported a high rate of interactions and clinically significant 

interactions in COPD patients, leading in further investigation. 

 

 
 
Key words: COPD, Drug interactions, medication, pharmaceutical treatment 
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1. Εισαγωγή 

1.1. ΧΑΠ  

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα Δημόσιας Υγείας, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες 

νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως1.  

Η «ΧΑΠ»  είναι ένας γενικός όρος που συχνά χαρακτηρίζει τη Χρόνια Βρογχίτιδα και 

το Εμφύσημα. Οι συγκεκριμένες δύο παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος (ΑΣ) 

χαρακτηρίζονται από απόφραξη των αεραγωγών, η οποία προκύπτει μετά από 

φλεγμονή, και καταστροφή των βρόγχων και βρογχιόλιων2,3.  

Ειδικότερα, η Χρόνια Βρογχίτιδα αφορά κυρίως την απόφραξη των μικρών 

αεραγωγών, ενώ το Εμφύσημα χαρακτηρίζεται από διεύρυνση των αεροχώρων και 

καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος, απώλεια της ελαστικότητας των 

πνευμόνων , καθώς και απόφραξη των μικρών αεραγωγών4.  

Κύρια συμπτώματα της ΧΑΠ αποτελούν ο βήχας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

υπέρμετρη παραγωγή πτυέλων, δυσχέρεια αναπνοής κατά την προσπάθεια, συριγμός 

και σφίξιμο στο στήθος, καθώς και συχνές λοιμώξεις του ΑΣ5,6. 

Σύμφωνα με την GOLD1 (Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), η 

ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από «μείωση της ροής του αέρα, η οποία δεν είναι πλήρως 

αναστρέψιμη, και σχετίζεται με παθολογική φλεγμονώδη αντίδραση του πνεύμονα σε 

ερεθιστικά σωματίδια ή αέρια».  

1.1.1. Διάγνωση και ταξινόμηση της ΧΑΠ 

Η ΧΑΠ συνήθως δεν διαγιγνώσκεται σε αρχικό στάδιο. Κατά κανόνα, ο ασθενής 

προσέρχεται και ζητά ιατρική βοήθεια, μετά από συμπτώματα που παρουσιάζει όπως 

δύσπνοια, συριγμό και παραγωγικό βήχα7, ή μετά από δυσκολία στην αναπνοή2.  

Ωστόσο, η πνευμονική λειτουργία του ασθενούς μπορεί να μειωθεί έως και 50% πριν 

αυτός αρχίσει να παρουσιάζει τα συμπτώματα αυτά7.  

Η κλινική διάγνωση και ταυτοποίηση της νόσου είναι αρκετά απλή και μη οδυνηρή 

για τον εξεταζόμενο, και γίνεται με τη χρήση ενός ειδικού μηχανήματος που καλείται 

σπιρόμετρο. Ο ασθενής παίρνει μια βαθιά αναπνοή και την απελευθερώνει βίαια στο 

στόμιο του σπιρομέτρου. Το σπιρόμετρο καταγράφει τον όγκο του αέρα που 
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κυκλοφόρησε μέσα σε αυτό κατά την εισπνοή και την εκπνοή του ασθενούς σε σχέση 

με το χρόνο2.  

Η σπιρομέτρηση γίνεται όχι μόνο για να ταυτοποιήσει τη νόσο, αλλά και να την 

ταξινομήσει σε ένα από τα τέσσερα στάδια της2. 

Η ΧΑΠ με αυτόν τον τρόπο ταξινομείται σε τέσσερα στάδια βαρύτητας, την ήπια 

(στάδιο Ι), τη μέτρια (στάδιο ΙΙ), τη σοβαρή (στάδιο ΙΙΙ), και την πολύ σοβαρή 

(στάδιο ΙV), ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς και την πνευμονική 

λειτουργία, όπως αυτή εκτιμάται από τη μέτρηση του βίαιου εκπνεόμενου όγκου στο 

πρώτο δευτερόλεπτο και της βίαιης ζωτικής χωρητικότητας8,9,10.  

 Η σπιρομέτρηση γίνεται μετά από χρονικό διάστημα δεκαπέντε λεπτών από την 

εισπνοή βρογχοδιασταλτικού, το οποίο συνήθως είναι σαλβουταμόλη και η δόση 

αυτής είναι 200 μg11,12.  

Σύμφωνα με την GOLD1, η σταδιοποίηση της ΧΑΠ γίνεται ανάλογα με τον FEV1  

και τον FVC, και παρουσιάζεται στον αμέσως επόμενο πίνακα. 

Ταξινόμηση της σοβαρότητας της ΧΑΠ με βάση τη σπιρομέτηση  μετά από 
βρογχοδιαστολή   
       
Στάδιο Ι:  Ήπια  FEV1/FVC < 0,70     
  FEV1 ≥ 80% της προβλεπόμενης τιμής     
       
Στάδιο ΙΙ: 
Μέτρια  FEV1/FVC < 0,70     

  
50% ≤ FEV1 < 80% της προβλεπόμενης 
τιμής     

       
Στάδιο ΙΙΙ: 
Σοβαρή  FEV1/FVC < 0,70     

  
30% ≤ FEV1 < 50 % της προβλεπόμενης 
τιμής     

       
Στάδιο IV: Πολύ 
σοβαρή FEV1/FVC < 0,70     

  
FEV1< 30% της προβλεπόμενης τιμής ή FEV1< 50% της 
προβλεπόμενης τιμής και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

 

1.1.2. Επιδημιολογία της ΧΑΠ 

Η ΧΑΠ αποτελεί συνηθισμένη νόσο, και η επίπτωση της φαίνεται να αυξάνεται 

παγκοσμίως και ειδικότερα στις δυτικές χώρες2,13,14. Συναντάται περισσότερο συχνά 
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στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες, αλλά ακριβή 

στατιστικά στοιχεία για τον επιπολασμό της νόσου δεν υπάρχουν παγκοσμίως, και το 

γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ χωρών14.  

 Ο ακριβής υπολογισμός της επίπτωσης της ΧΑΠ καθίσταται δύσκολος, διότι η 

συγκεκριμένη νόσος πολλές φορές υποδιαγνώσκεται15. Η ραγδαία αύξηση της 

συχνότητας αυτής, θεωρείται ότι μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες όπως η μόλυνση του περιβάλλοντός από χημικούς ρύπους, καθώς και 

στην αύξηση του καπνίσματος16,17.  

Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη ΧΑΠ είναι το κάπνισμα 

(ενεργητικό και παθητικό). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% των ασθενών με ΧΑΠ 

είναι πρώην ή νυν καπνιστές16. 

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της νόσου θεωρείται η 

ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης2. Η α1-αντιθρυψίνη αποτελεί ένα γενετικό 

παράγοντα κινδύνου για τη νόσο και είναι ένας αναστολέας της κυκλοφορούσας 

πρωτεάσης της σερίνης. Η συγκεκριμένη κληρονομούμενη ανεπάρκεια συναντάται 

συχνότερα σε άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Ευρώπη1. 

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν, η ατμοσφαιρική ρύπανση 

(οικιακή έκθεση σε απορρυπαντικά, σκόνη και προϊόντα καύσης ξύλου καθώς και 

επαγγελματική έκθεση σε σκόνη και καπνό), το φύλο με τους άνδρες να έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν τη νόσο στην Ελλάδα (ενώ στις χώρες του 

δυτικού κόσμου η πιθανότητα μεταξύ των δύο φύλων φαίνεται να είναι η ίδια),  

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, oι συχνές λοιμώξεις του ΑΣ κατά την παιδική 

ηλικία, το χαμηλό βάρος γέννησης, η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλης, καθώς 

επίσης και το οικογενειακό ιστορικό1,2,14,18. Η νόσος πλήττει κυρίως ηλικίες άνω των 

35 ετών και αυτό οφείλεται στο γεγονός της αθροιστικής έκθεσης στον καπνό και 

στους άλλους παράγοντες κινδύνου19. 

1.1.3. Νοσηρότητα - Επιπολασμός ΧΑΠ 

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου δεκατέσσερα εκατομμύρια άτομα  πάσχουν από 

ΧΑΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής1. 
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το 1990 αποτελούσε την 6η 

αιτία θνησιμότητας ενώ τον 20ο αιώνα αποτελεί την 4η και το 2020 αναμένεται να 

αποτελέσει την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως2,13,14,20.  

O επιπολασμός της ΧΑΠ σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται στο 10%. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κυμαίνεται από 5% έως 15%, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται 

στο 8,4%, με τους άνδρες να παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου 

(11,6%) σε σχέση με τις γυναίκες (4,8%)11,21,22,23,24.  

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ιαπωνία, ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 

4% έως και 10% στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων11. 

Η ακριβής νοσηρότητα από ΧΑΠ στην Ελλάδα είναι άγνωστη λόγω έλλειψης 

μελετών καθώς και διαφορετικής μεθοδολογίας στις μελέτες οι οποίες έχουν ήδη 

γίνει. Όμως σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, φαίνεται να 

κυμαίνεται μεταξύ 9,6% και 17,1%11. 

Μελέτες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) το 1992 έδειξαν ότι η Ελλάδα 

είχε τον υψηλότερο επιπολασμό βαρέων καπνιστών στην Ε.Ε., καθώς επίσης και την 

υψηλότερη κατανάλωση τσιγάρων ανά κάτοικο. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η 

νοσηρότητα στην Ελλάδα από ΧΑΠ θα αναμένετο να είναι από τις υψηλότερες στην 

Ε.Ε.25,26,27. 

1.1.4. Συνοσηρότητα ασθενών με ΧΑΠ 

Αρκετές ασθένειες συνυπάρχουν στους ασθενείς που πάσχουν από ΧΑΠ. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι παράγοντες κινδύνου για τη ΧΑΠ, όπως για παράδειγμα 

το κάπνισμα, αποτελούν παράγοντες κινδύνου και για άλλες ασθένειες. Επιπλέον, η 

ηλικία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα για την συνύπαρξη συνοδών νοσημάτων 

στους συγκεκριμένους ασθενείς1. 

Ασθένειες κυρίως που συναντώνται αρκετά συχνά στους ασθενείς με ΧΑΠ είναι τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος του πνεύμονα1,2. Η ΧΑΠ, σύμφωνα με 

μελέτες των τελευταίων ετών, μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη καρδιαγγειακών 

νοσημάτων, και γενικά φαίνεται οι ασθενείς με ΧΑΠ να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

για κάποιο ισχαιμικό επεισόδιο28. Μελέτη του Javier de Miguel Díez et al29,  έδειξε τα 

άτομα με ΧΑΠ να έχουν 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη Καρδιακής 
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Ανεπάρκειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς ΧΑΠ. Επιπλέον, τα Αγγειακά Εγκεφαλικά 

Επεισόδια (ΑΕΕ) είναι συχνά στους συγκεκριμένους ασθενείς. Επιπροσθέτως, σχεδόν 

το 50% των ασθενών με ΧΑΠ υποφέρουν από Μεταβολικό Σύνδρομο, το οποίο 

αυξάνει τον κίνδυνο για νόσους του καρδιαγγειακού2.  

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΑΠ διατρέχουν πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο να νοσήσουν από Καρκίνο του Πνεύμονα, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν 

ΧΑΠ30. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Καρκίνος του Πνεύμονα αποτελεί μια από τις 

κυριότερες αιτίες θνησιμότητας αυτών29. 

Ο Διαβήτης, αποτελεί ένα ακόμη συνοδό νόσημα σε ασθενείς με ΧΑΠ. Περίπου το 

17% των ασθενών με ΧΑΠ πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ29. 

Άλλα συνοδά νοσήματα σε ασθενείς που πάσχουν από ΧΑΠ είναι η Κατάθλιψη, η 

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ), η Πνευμονική Υπέρταση, η Αναιμία, τα νοσήματα 

του Θυρεοειδούς, η Υπνική Άπνοια, η Νόσος του Parkinson, ο Καρκίνος του Προστάτη, 

η ‘Άνοια, η Οστεοαρθρίτιδα,  καθώς και η Οστεοπόρωση1,29,31. Σύμφωνα με μελέτες 

πάνω από το 50% των ασθενών με άνω του μετρίου σταδίου ΧΑΠ πάσχουν και από 

Οστεοπόρωση ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 75% των ασθενών με ΧΑΠ 

σταδίου IV30,31. 

1.1.5. Θεραπευτικοί στόχοι και φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με 

ΧΑΠ 

Αν και η ΧΑΠ δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί, ο κύριος στόχος είναι η ανακούφιση 

από τα συμπτώματα, και η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου1. 

Έτσι οι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν: 

 Τη μείωση της έκθεσης σε παράγοντες κίνδυνου της ΧΑΠ και κυρίως στο 

κάπνισμα. 

 Την ανακούφιση των συμπτωμάτων της με φαρμακευτική αγωγή. 

 Τη βελτίωση της αντοχής στην άσκηση. 

 Τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας.  

 Την πρόληψη και θεραπεία των επιπλοκών, καθώς και των παροξύνσεων. 

 Τη μείωση της θνησιμότητας1,32. 

Οι ασθενείς ανακουφίζονται σημαντικά από τα συμπτώματα της ΧΑΠ ενώ 

παράλληλα επιβραδύνεται και η εξέλιξη της νόσου με διάφορες κατηγορίες 
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φαρμάκων. Τα βρογχοδιασταλτικά αποτελούν κύρια κατηγορία φαρμάκων που 

χρησιμοποιείται στους συγκεκριμένους ασθενείς. Περιλαμβάνουν τα αντιχολινεργικά 

και τους β2-αγωνιστές, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συστηματική βάση από το 

στάδιο ΙΙ έως και το ΙV, και κατ’ επίκληση σε όλα τα στάδια, για να ανακουφίσουν 

από συμπτώματα όπως η δύσπνοια και για να βελτιώσουν την ικανότητα της 

άσκησης. Επίσης, οι β2-αγωνιστές μακράς δράσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

για συστηματική θεραπεία, ενώ οι β2-διεγέρτες βραχείας δράσης χρησιμοποιούνται 

περισσότερο σε οξείες καταστάσεις σαν φάρμακα «διάσωσης». Οι β2-διεγέρτες και τα 

αντιχολινεργικά χαλαρώνουν τις λείες μυϊκές ίνες του αναπνευστικού δέντρου, και 

δίδονται στους ασθενείς συνήθως σε εισπνεόμενη μορφή. Η σαλμετερόλη και η 

φορμοτερόλη αποτελούν δύο μακράς δράσης β2-αγωνιστές, ενώ η αλβουτερόλη είναι 

ένας βραχείας δράσης β-αγωνιστής. Επίσης συχνά χρησιμοποιείται και η 

ινδακατερόλη, η οποία αποτελεί έναν πολύ μακράς δράσης β2-αγωνιστής. Στα 

αντιχολινεργικά περιλαμβάνονται το ιπρατατρόπιο, ένα βραχείας δράσης 

αντιχολινεργικό, και το τιοτρόπιο ένα μακράς δράσης αντιχολινεργικό3,6,33,34. 

Άλλη κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ευρέως αποτελούν τα εισπνεόμενα 

κορτικοστεροειδή. Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων φαίνεται να μειώνει τη 

συχνότητα και τη σοβαρότητα των παροξύνσεων της ΧΑΠ, και γι’ αυτό 

συνταγογραφούνται κατά κόρον σε ασθενείς με επαναλαμβανόμενες συχνές 

παροξύνσεις. Η βουδεσονίδη και η φλουτικαζόνη αποτελούν τα κυριότερα 

εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή προτιμώνται από 

τη χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα, διότι δρουν απευθείας στους 

πνεύμονες, και δεν παρουσιάζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών τόσο συχνά σε 

σχέση με το αν θα χορηγούνταν από το στόμα3,6,33,34. 

Επίσης, σήμερα διατίθενται σκευάσματα που περιέχουν σε μια μόνο συσκευή 

αερολύματος, συνδυασμό ενός μακράς διάρκειας δράσης β2-αγωνιστή και ενός 

εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς. Αυτά τα σκευάσματα φαίνεται να είναι αρκετά 

χρήσιμα σε ασθενείς ΧΑΠ σταδίου από μεσαίο (ΙΙ) έως σοβαρό (ΙΙΙ). Διάφορες 

μελέτες έδειξαν ότι ο συνδυασμός των μακράς διάρκειας δράσης β2-αγωνιστών και 

εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών παρουσίαζε μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη δράση, 

απ’ ότι αν χορηγείτο το καθένα από μόνο του. Επιπροσθέτως, στις ίδιες μελέτες 

παρουσιάστηκε αύξηση του FEV1 στους ασθενείς και μείωση των διαταραχών ύπνου 

που προκαλούσε η δύσπνοια, βελτιώνοντας με αυτό το τρόπο την ποιότητα ζωής των 

συγκεκριμένων ασθενών2,35.  
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Η από του στόματος φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ περιλαμβάνει και τα 

παράγωγα της ξανθίνης όπως και βλεννολυτικά σιρόπια. Κύριος εκπρόσωπος των 

παραγώγων ξανθίνης είναι η θεοφυλλίνη. Οι ξανθίνες αναστέλλουν την 

φωσφοδιεστεράση, ένα ένζυμο που καταλύει τη διάσπαση της κυκλικής 

μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP). Έτσι, επιτυγχάνεται βρογχοδιαστολή, μέσω 

της χάλασης των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων. Η χρήση της θεοφυλλίνης είναι 

περιορισμένη διότι παρουσιάζει πολύ μικρό «θεραπευτικό παράθυρο» και 

παρουσιάζει πολλές αλληλεπιδράσεις με άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα. Η χρήση 

της περιορίζεται σε ασθενείς ΧΑΠ, οι οποίοι δεν ελέγχονται αρκετά καλά με 

εισπνεόμενα αερολύματα3,6,34,36. 

Τα βλεννολυτικά σιρόπια χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το ιξώδες των πτυέλων, 

και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνουν την απόχρεμψη. Ως βλεννολυτικά 

χρησιμοποιούνται η Ν-ακέτυλο-κυστεΐνη, η καρβοκυστεΐνη και η αμβροξόλη. Τα 

παράγωγα κυστεΐνης φαίνεται να έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνοντας έτσι το 

οξειδωτικό στρες και να συμβάλουν με αυτό το τρόπο, ακόμη καλύτερα στη θεραπεία 

της ΧΑΠ. Η θεραπεία με βλεννολυτικά θα πρέπει να δίδεται μονάχα σε ασθενείς με 

χρόνιο παραγωγικό βήχα και να συνεχίζεται εάν υπάρχει βελτίωση στην κατάσταση 

του ασθενούς μετά από τη λήψη τους2,34,36.  

Απαραίτητος είναι ο εμβολιασμός για τον πνευμονιόκοκκο και για την κοινή γρίπη 

στους συγκεκριμένους ασθενείς λόγω του ότι οι πνεύμονες τους είναι 

κατεστραμμένοι, και πλήττονται πολύ συχνά από λοιμώξεις του αναπνευστικού 

συστήματος (ΑΣ)2.  

Πολύ συχνά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ασθενείς αυτοί πλήττονται από 

λοιμώξεις του ΑΣ, και λαμβάνουν αντιβιοτική αγωγή η οποία περιλαμβάνει 

μακρολίδια, β-λακτάμες, κινολόνες, κ.α.2,3,6,14,34. 

Η κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία είναι ακόμη μια επιπρόσθετη θεραπεία για τη 

βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς με ΧΑΠ και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

ζωής του, ιδιαίτερα σε ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο. Επίσης προγράμματα 

πνευμονικής αποκατάστασης, αποτελούν ακόμη μια στρατηγική για την θεραπεία των 

ασθενών αυτών1,2,7. 

Επιπλέον, λόγω της αυξημένης συνοσηρότητας αλλά και της αυξημένης ηλικίας των 

ασθενών με ΧΑΠ αυξάνεται η πιθανότητα να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και 
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για άλλες νόσους37,38,39.  Έτσι πολλές φορές λαμβάνουν πολλαπλές αγωγές για τις 

συνοδούς νόσους, όπως για παράδειγμα η υπέρταση. Μια μεγάλη ποικιλία 

αντιυπερτασικών, με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης είναι διαθέσιμη για τη 

θεραπεία της υπέρτασης σε αυτούς τους ασθενείς. Τα αντιυπερτασικά που συνήθως 

λαμβάνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ περιλαμβάνουν διουρητικά, αναστολείς διαύλων 

ασβεστίου, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, ανταγωνιστές 

υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ, α και β αδρενεργικούς ανταγωνιστές, κ.α.40,41 Δυνητικά 

οι ασθενείς με ΧΑΠ λαμβάνουν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων λόγω της 

συνοσηρότητας. Το γεγονός αυτό όμως αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιαστούν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων που λαμβάνουν, και 

να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν 

επικίνδυνες για τη ζωή τους. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο 

την αύξηση των εισαγωγών των ασθενών αυτών στο νοσοκομείο καθώς και την 

αύξηση της θνησιμότητας20,37,38,39. 

 1.2. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 

Αλληλεπίδραση ενός φαρμάκου με ένα άλλο καλείται το φαινόμενο της μεταβολής 

της χημικής δομής ή των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων ή της φαρμακοδυναμικής 

ενέργειας του ενός φαρμάκου λόγω της ύπαρξης του άλλου. Αλληλεπίδραση δύναται 

να υπάρχει και μεταξύ ενός φαρμάκου και μιας αδρανούς χημικής ουσίας ή ενός 

συστατικού της τροφής42,43,44.  

Έτσι, η ταυτόχρονη λήψη δύο ή περισσότερων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει στην 

εμφάνιση κάποιας μεταξύ τους αλληλεπίδρασης ή αλληλεπιδράσεων, με αποτέλεσμα 

την αύξηση ή τη μείωση της δράσης ενός ή και περισσοτέρων από αυτά34. Συνήθως, 

οι αλληλεπιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση παρενεργειών αλλά σε 

μερικές περιπτώσεις μπορεί να καταστούν ωφέλιμες για τη θεραπεία του ασθενούς. 

Πάντως, γίνεται σαφές ότι όσο αυξάνεται η λήψη περισσότερων φαρμάκων τόσο 

αυξάνεται και η πιθανότητα να παρουσιαστούν αλληλεπιδράσεις44,45. 

Σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς που πάσχουν από πολλές ασθένειες 

παρουσιάζονται συχνότερα αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες λόγω της ταυτόχρονης 

λήψης πολλών διαφορετικών κατηγοριών φαρμάκων38. Επίσης, ασθενείς με ηπατική 

ή/και νεφρική ανεπάρκεια, Σ.Δ., καρδιοπάθειες, ψυχικά νοσήματα, καρκίνο και τα 

παιδιά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αλληλεπιδράσεις και 

παρενέργειες42. 
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Έχει υπολογιστεί ότι οι αλληλεπιδράσεις αποτελούν το 7% όλων των ανεπιθύμητων 

ενεργειών των φαρμάκων και ότι, από τους λίγους ασθενείς που πεθαίνουν από 

ανεπιθύμητες ενέργειες (περίπου 4% του συνόλου των θανάτων), το ένα τρίτο 

οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις44. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) 

περίπου το 5% των εισαγωγών ηλικιωμένων στα νοσοκομεία οφείλεται σε 

παρενέργειες φαρμάκων, και από αυτές το 10% οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις 

φαρμάκων38,44. 

 

1.2.1. Φάρμακα που είναι πιθανό να εμπλακούν σε αλληλεπιδράσεις 

Πολλές φορές είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη των φαρμακευτικών κατηγοριών ή 

και δραστικών ουσιών που υπάρχει πιθανότητα να εμπλακούν σε αλληλεπιδράσεις. 

Τα φάρμακα τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις  καλούνται 

πρώτα φάρμακα, ενώ τα φάρμακα που είναι πιθανό να υποστούν τις αλληλεπιδράσεις 

καλούνται δεύτερα φάρμακα44.  

Πρώτα φάρμακα μπορούν να είναι: 

• Φάρμακα που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό πρωτεϊνικής σύνδεσης και έτσι 

μπορούν να εκτοπίσουν άλλα φάρμακα από το σημείο δράσης τους, π.χ. το 

ακετυλοσαλικυλικό οξύ και οι σουλφοναμίδες.  

• Φάρμακα που μεταβάλλουν (επιτείνουν ή αναστέλλουν) το μεταβολισμό 

άλλων φαρμάκων. Παραδείγματα φαρμάκων που επιτείνουν το μεταβολισμό 

αποτελούν διάφορα αντιεπιληπτικά όπως η φαινυντοίνη και η καρβαμαζεπίνη, 

η ριφαμπικίνη κ.α., ενώ φάρμακα που αναστέλλουν το μεταβολισμό 

αποτελούν η αλλοπουρινόλη, η σιμετιδίνη, η μετρονιδαζόλη, η κετοκοναζόλη, 

οι κινολόνες κ.α. 

• Φάρμακα που επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία και μεταβάλουν την νεφρική 

κάθαρση άλλων φαρμάκων. Τέτοια είναι τα διουρητικά, καθώς και η 

προβενεσίδη. 

Δεύτερα φάρμακα είναι συνήθως τα φάρμακα που έχουν απότομη καμπύλη δόσης-

αποτελέσματος (δηλαδή, τα φάρμακα για τα οποία μια μικρή αλλαγή στη δόση 

προκαλεί μια σχετικά μεγάλη αλλαγή στο θεραπευτικό αποτέλεσμα) και τα φάρμακα 

που έχουν «στενό» θεραπευτικό παράθυρο (δηλαδή τα φάρμακα των οποίων η τοξική 
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δόση είναι λίγο μεγαλύτερη από τη θεραπευτική)44. Με βάση τα μόλις αναφερθέντα, 

δεύτερα φάρμακα αποτελούν τα αντιπηκτικά, τα αντιεπιληπτικά, τα κυτταροτοξικά, 

τα ανοσοκατασταλτικά, οι καρδιακές γλυκοσίδες, τα από του στόματος 

αντισυλληπτικά κ.α34,44. 

 

1.2.2. Τύποι αλληλεπιδράσεων 

Υπάρχουν τρείς τύποι φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, οι οποίοι θα εξεταστούν 

ξεχωριστά παρακάτω: 

• οι φαρμακευτικές  

• οι φαρμακοκινητικές  

• οι φαρμακοδυναμικές34,43,44.  

1.2.2.1. Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις 

Είναι γνωστές και ως ασυμβασίες και πρόκειται για τις αλληλεπιδράσεις εκείνες κατά 

τις οποίες προκαλείται η χημική αδρανοποίηση του φαρμάκου ή μεταβάλλονται οι 

φυσικοχημικές του ιδιότητες λόγω της παρουσίας ενός δεύτερου φαρμάκου ή τροφής 

ή ενός εκδόχου42. Για παράδειγμα, τέτοια αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ ενός 

φαρμάκου με ένα διάλυμα ενδοφλέβιας έγχυσης, είτε δύο φαρμάκων που βρίσκονται 

στο ίδιο διάλυμα44. 

Οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις είναι αρκετές. Ορισμένοι βασικοί κανόνες για να 

αποφευχθούν είναι οι εξής: 

 Η χορήγηση των ενδοφλέβιων φαρμάκων οφείλεται να πραγματοποιείται με 

μία μαζική ένεση, ή με φλεβοκαθετήρα εάν αυτό είναι δυνατόν. 

 Εκτός από φυσιολογικό ορό και δεξτρόζη, καλό θα είναι να αποφεύγεται η 

συγχορήγηση των φάρμακων σε άλλα διαλύματα έγχυσης. Ακόμη και σε 

φυσιολογικό ορό ή διάλυμα δεξτρόζης κάποια φάρμακα είναι ασταθή και 

φωτοευαίσθητα, και θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από το φως για να 

αποφεύγεται η απώλεια της δραστικότητας τους. 
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 Μετά την ανάμειξη των φαρμάκων θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος, 

αμέσως αλλά και κατά τη διάρκεια της έγχυσης, πιθανής εμφάνισης ορατών 

μεταβολών (π.χ. καθίζηση ή αλλαγή χρώματος) στο διάλυμα. Παρ’ όλα αυτά, 

η απουσία τέτοιων μεταβολών δε συνεπάγεται και απουσία αλληλεπιδράσεων. 

 Θα ήταν προτιμότερο, να χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικά σημεία έγχυσης 

εάν πρέπει να χορηγηθούν δυο φάρμακα ταυτόχρονα, εκτός εάν είναι βέβαιο 

ότι τα δύο φάρμακα δεν αλληλεπιδρούν. 

 Η διαλυτοποίηση κόνεων στους διαλύτες τους θα πρέπει να πραγματοποιείται  

την ώρα που θα πρέπει να γίνει η χρήση τους και όχι νωρίτερα, εκτός από τα 

φάρμακα που διατίθενται σε έτοιμα διαλύματα για έγχυση. 

Τέλος, για οποιαδήποτε αμφιβολία καλό θα είναι να ερωτάται κλινικός 

φαρμακοποιός, ο οποίος είναι και ο πιο κατάλληλος44. 

1.2.2.2. Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις 

Οι φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται όταν η απορρόφηση, η 

κατανομή, ο μεταβολισμός ή η απέκκριση του ενός φαρμάκου μεταβάλλεται από το 

άλλο φάρμακο με το οποίο αλληλεπιδρά44. Μπορεί να προκαλούν αύξηση ή μείωση 

της ποσότητας του φαρμάκου που φθάνει στη θέση δράσης του. Αυτού του τύπου 

αλληλεπιδράσεις δεν είναι εύκολα προβλέψιμες και εμφανίζονται σε σχετικά μικρό 

ποσοστό, των ασθενών που λαμβάνουν τον συνδυασμό των αλληλεπιδρώντων 

φαρμάκων. Χωρίζονται σε αλληλεπιδράσεις που μειώνουν, ή αυξάνουν την παροχή34. 

1.2.2.2.1. Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις που προκαλούν μείωση 

της παροχής 

i. Μέσω μείωσης της  απορρόφησης από το γαστρεντερικό σωλήνα. 

Η μείωση του ρυθμού απορρόφησης ενός φαρμάκου σπάνια έχει κλινική σημασία. Η 

μείωση όμως της ολικής απορροφούμενης ποσότητας μπορεί να μειώσει το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα34. Η χολεστυραμίνη για παράδειγμα, δεσμεύει τη θυροξίνη 

και τις καρδιακές γλυκοσίδες και εμποδίζει την απορρόφησή τους34,44. Οι Η2- 

ανταγωνιστές, αυξάνοντας το pH του γαστρικού υγρού, μειώνουν τη διαλυτότητα και 

την απορρόφηση ασθενών βάσεων όπως η κετοκοναζόλη3,6,34. 

ii. Μέσω επαγωγής των ηπατικών ενζύμων που μεταβολίζουν τα φάρμακα. 
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Η αύξηση του ρυθμού μεταβολισμού μειώνει τη διαθεσιμότητα φαρμάκων που 

αποβάλλονται κυρίως μετά από ηπατικό μεταβολισμό.  Ο τελευταίος επιτελείται από 

κάποια ομάδα του κυτοχρώματος Ρ450. Τα ενζυμικά αυτά συστήματα οξειδώνουν τις 

φαρμακευτικές ουσίες με διάφορες αντιδράσεις, όπως  η υδροξυλίωση και η 

απομεθυλίωση, και τις καθιστούν πιο πολικές και υδατοδιαλυτές έτσι ώστε να 

αποβάλλονται ευκολότερα από τους νεφρούς34. 

Τα βαρβιτουρικά αποτελούν το πρότυπο φαρμάκων που επάγουν τα ηπατικά 

ένζυμα34.  Άλλοι γνωστοί επαγωγείς είναι η ριφαμπικίνη, η καρβαμαζεπίνη, η 

φαινυτοΐνη, η γλουτεθυμίδη, το κάπνισμα και ο χρόνιος αλκοολισμός3,6,34. Φάρμακα 

των οποίων οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα, μειώνονται με τον μηχανισμό της 

επαγωγής, είναι η βαρφαρίνη, η κινιδίνη, η μεξιλετίνη , η βεραπαμίλη, η κετοναζόλη, 

η ιτρακοναζόλη, η κυκλοσπορίνη, και η δεξαμεθαζόνη3,6,34. Η διακοπή λήψης ενός 

επαγωγέα θα έχει ως συνέπεια την αύξηση σε τοξικά όρια των επιπέδων του 

επαγόμενου φαρμάκου στο πλάσμα34. 

iii. Μέσω αναστολής της δέσμευσης ή της πρόληψης από τα κύτταρα. 

Αναστολείς της πρόσληψης της νορεπινεφρίνης, όπως τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά εμποδίζουν την πρόσληψη της γουνεθιδίνης από τους 

αδρενεργικούς νευρώνες και αναστέλλουν την δράση της. Την ίδια αλληλεπίδραση 

προκαλούν  η δοξεπίνη, η χλωροπρομαζίνη και η εφεδρίνη. Τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά ανταγωνίζονται επίσης την αντιυπερτασική  δράση της 

κλονιδίνης34. 

1.2.2.2.2. Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις που προκαλούν αύξηση 

της παροχής 

i. Μέσω αναστολής του μεταβολισμού. 

Η αναστολή του μεταβολισμού φαρμάκων, των οποίων η δραστική μορφή 

απομακρύνεται με βιομετατροπή, οδηγεί σε μείωση της κάθαρσης, επιμήκυνση της 

ημίσειας ζωής, και αύξηση της συγκέντρωσης κατά τη θεραπεία συντήρησης. Οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες34. 

Η σιμετιδίνη αποτελεί έναν ισχυρό αναστολέα του οξειδωτικού μεταβολισμού 

πολλών φαρμάκων, όπως της βαρφαρίνης, της κινιδίνης, της νιφεδιπίνης, της 

λιδοκαϊνης, της θεοφυλλίνης, και της φαινοτοϊνης3,6,34,44. 
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Η  ερυθρομυκίνη, η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, και οι αναστολείς πρωτεάσης 

του HIV, είναι ισχυροί αναστολείς της ομάδας  CYP3A των ενζύμων, η οποία επίσης 

μπορεί να ανασταλεί από τη διλτιαζέμη, τη νικαρδιπίνη, τη βεραπαμίλη και την 

κυκλοσπορίνη3,6,34,44. 

Φάρμακα των οποίων ο μεταβολισμός εξαρτάται από τη CYP3A είναι η 

κυκλοσπορίνη, η κινιδίνη, η λοβοστατίνη, η βαρφαρίνη, η νιφεδιπίνη, η λιδοκαϊνη, η 

τερφεναδίνη, η αστεμιζόλη, η σιζαπρίδη, η ερυθρομυκίνη, η μεθυλοπρεδνιζολόνη, η 

καρβαμαζεπίνη, η μιδαζολάμη και η τριαζολάμη3,6,34,44. 

Η κινιδίνη, η χλωροπρομαζίνη, η αλοπεριδόλη και η  φλουοξετίνη, αναστέλλουν την 

ομάδα CYP2D6 των ενζύμων.  Από την ομάδα αυτή εξαρτάται ο μεταβολισμός της 

κωδεϊνης προς μορφίνη. Η κινιδίνη μειώνει την αναλγητική δράση της κωδεϊνης στα 

άτομα με έντονο μεταβολισμό της, καθώς και την αντικαταθλιπτική δράση της 

δεσιπραμίνης34. 

ii. Μέσω αναστολής της νεφρικής απέκκρισης. 

Η αναστολή του σωληναριακού συστήματος μεταφοράς οργανικών ανιόντων μπορεί 

να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση ενός φαρμάκου. Η φαινυλβουταζόνη, η 

προβενεσίδη και τα σαλικυλικά αναστέλλουν το σύστημα αυτό και αυξάνουν τις 

συγκεντρώσεις της μεθοτρεξάτης και της πενικιλλίνης34. 

iii. Μέσω εκτόπισης από τις πρωτεΐνες του πλάσματος. 

Οι θέσεις σύνδεσης των φαρμάκων με τις πρωτεΐνες του πλάσματος δεν είναι ειδικές 

και ένα φάρμακο μπορεί να εκτοπίσει ένα άλλο αυξάνοντας έτσι το αδέσμευτο 

κλάσμα που διαχέεται από το πλάσμα προς τις θέσεις δράσης. Ο μηχανισμός αυτός 

θεωρείται ότι έχει μικρή σημασία στην πρόκληση των αλληλεπιδράσεων. Η 

φαινυλβουταζόνη, οι σουλφουναμίδες και η τολβουταμίδη αυξάνουν τη δράση της 

βαρφαρίνης και διαμέσου αυτού του μηχανισμού3,6,34. 

 

1.2.2.3. Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις 

Πρόκειται για τις αλληλεπιδράσεις εκείνες κατά τις οποίες η ενέργεια του ενός 

φαρμάκου επηρεάζεται από την ενέργεια του άλλου φαρμάκου, επειδή αυτό είτε 

συνδέεται με τον ίδιο υποδοχέα, είτε δρα στο ίδιο λειτουργικό σύστημα45. 
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Συμβαίνουν μεταξύ φαρμάκων που έχουν όμοια ή ανταγωνιστική δράση. Είναι 

προβλέψιμες σύμφωνα με τη φαρμακολογική δράση των αλληλοεπιδρώντων 

φαρμάκων, και εμφανίζονται στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών που λαμβάνουν 

τέτοια φάρμακα. Μπορούν να είναι είτε ευνοϊκές στη θεραπευτική για την επίτευξη 

ενός καλύτερου φαρμακολογικού αποτελέσματος, είτε ανεπιθύμητες και βλαπτικές 

για την υγεία του ασθενούς34. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι άμεσες ή 

έμμεσες και περιγράφονται στη συνέχεια44. 

1.2.2.3.1. Άμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις 

Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις υπάρχουν όταν τα δύο φάρμακα δρουν στο ίδιο 

σημείο (ανταγωνισμός ή συνέργεια) ή δρουν σε δύο διαφορετικά σημεία και δίδουν 

παρόμοιο τελικό αποτέλεσμα44. 

«Ανταγωνισμός» υπάρχει όταν η δράση του ενός φαρμάκου (αγωνιστής) 

αναστέλλεται από τη δράση ενός άλλου φαρμάκου ή φαρμάκων στον ίδιο υποδοχέα3. 

Συνήθως ο ανταγωνισμός χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς και είναι 

χρήσιμος στην ιατρική. Παράδειγμα τέτοιας αλληλεπίδρασης αποτελεί ο 

ανταγωνισμός μεταξύ οπιούχων και ναλοξόνης ή αυτός της βαρφαρίνης με τη 

βιταμίνη Κ44. 

«Συνέργεια» υφίσταται όταν κατά τη συγχορήγηση δύο ή και περισσότερων 

φαρμάκων προκύπτει ενίσχυση της φαρμακολογικής ενέργειας αυτών3. 

Παραδείγματα τέτοιων αλληλεπιδράσεων είναι ο συνδυασμός βεραπαμίλης με β-

αδρενεργικούς αποκλειστές, τα αντιπηκτικά με ακετυλοσαλικυλικό οξύ και η 

προμεθαζίνη με τη μορφίνη44. Επιπλέον παράδειγμα «συνέργειας» μπορεί να 

αποτελούν οποιοδήποτε φάρμακα που δρουν στο ίδιο σύστημα, παρότι μπορεί να μην 

επιδρούν στους ίδιους υποδοχείς αυτού του συστήματος44. Χαρακτηριστική είναι η 

«συνέργεια» μεταξύ αιθυλικής αλκοόλης και άλλων κατασταλτικών του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) όπως τα βαρβιτουρικά ή οι βενζοδιαζεπίνες3,44. 

1.2.2.3.2. Έμμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις 

Σε αυτές, ένα φαρμακολογικό, θεραπευτικό ή τοξικό αποτέλεσμα του ενός φαρμάκου 

μεταβάλλει με κάποιο τρόπο το θεραπευτικό ή τοξικό αποτέλεσμα  του άλλου 

φαρμάκου, αλλά και των δύο τα αποτελέσματα δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν 

αλληλεπιδρούν44. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βαρφαρίνη και άλλα 
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αντιπηκτικά φάρμακα που μπορεί να εμπλακούν σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις με 

τελικό αποτέλεσμα είτε τη μειωμένη συγκόλληση των αιμοπεταλίων (σε 

συγχορήγηση με μεφαιναμικό οξύ), είτε την αυξημένη πιθανότητα για γαστρικό 

έλκος (με ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), είτε την 

ινωδόλυση (με διγουανίδια)3,6,34,44. 

 

1.2.3. Σοβαρότητα μιας αλληλεπίδρασης 

Μια αλληλεπίδραση μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με τη σοβαρότητα-

επικινδυνότητα για την υγεία του ασθενούς ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή42. 

Ως «σοβαρές» αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται εκείνες που είναι απειλητικές για τη 

ζωή του ασθενούς42,46,47. Αμέσως μετά την ανίχνευση τέτοιων αλληλεπιδράσεων θα 

πρέπει να αποτρέπεται η συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς, και οφείλεται να 

παραπέμπεται επειγόντως στον κλινικό, ο οποίος θα αποφασίσει για νέα αγωγή42. 

Οι «μέτριες» αλληλεπιδράσεις είναι αρκετά σοβαρές αλλά δεν απειλούν άμεσα τη 

ζωή του ασθενούς42,47,48. Μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση της υγείας του 

ασθενούς και θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται ο ιατρός ή οι ιατροί που 

συνταγογράφησαν τα συγκεκριμένα φάρμακα έτσι ώστε να τροποποιείται η θεραπεία 

του ασθενούς42. 

Οι «ήπιες» αλληλεπιδράσεις δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία, και δεν είναι 

αναγκαία η τροποποίηση της αγωγής από τον κλινικό που αποφασίζει για την 

θεραπεία42,47. Το μεγαλύτερο μέρος των αλληλεπιδράσεων ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία και είναι η λιγότερο σοβαρή42.  Δίδονται απλά ως πληροφορία και 

αφορούν συγκεκριμένες ευαίσθητες υποομάδες ασθενών, όπως για παράδειγμα αυτοί 

που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια κ.α..  

1.3. Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της συνολικής 

φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 

καθώς και η ύπαρξη ή μη αλληλεπιδράσεων σε αυτήν.  

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας της κάθε 

φαρμακευτικής κατηγορίας που λαμβάνουν ασθενείς με ΧΑΠ, η συχνότητα, το είδος 
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και η σοβαρότητα των πιθανών αλληλεπιδράσεων στη συνολική φαρμακευτική 

αγωγή τους, και οι συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των ασθενών μεταξύ των δύο 

ομάδων (με αλληλεπιδράσεις και χωρίς). 
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2. Μεθοδολογία 

2.1. Τύπος μελέτης, τόπος και χρόνος διεξαγωγής αυτής 

Η παρούσα μελέτη ήταν μια μελέτη συγχρονική49. Διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Κρήτης (Νομός Ηρακλείου και Λασιθίου) σε Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) 

και Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), και οι συμμετέχοντες 

ήταν εθελοντές. Πραγματοποιήθηκε σε πέντε εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες 

παρέχονταν δωρεάν σπιρομετρήσεις. Οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες των 

σπιρομετρήσεων ήταν οι εξής: 27 Απριλίου στην Τύλισο του δήμου Μαλεβυζίου, 24 

Ιουνίου στα Καλέσσα του δήμου Μαλεβυζίου, 1 Ιουλίου στο Τζερμιάδο του δήμου 

Οροπεδίου, 7 Οκτωβρίου στον Κατσαμπά του δήμου Ηρακλείου και τέλος 1 

Δεκεμβρίου στον Κρουσώνα του δήμου Μαλεβυζίου. Όλες οι περιοχές, εκτός από το 

Τζερμίαδο που βρίσκεται στο νομό Λασιθίου, βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου και το 

έτος πραγματοποίησης της μελέτης ήταν το έτος 2011. 

2.2. Διαδικασία μελέτης και εξακρίβωσης της  ΧΑΠ 

Πριν την διεξαγωγή κάθε σπιρομέτρησης υπήρχε συνεννόηση  με τον υπεύθυνο 

Γενικό Ιατρό της εκάστοτε περιοχής καθώς και την ομάδα του Καθηγητή  κ. Τζανάκη 

Νικόλαου, η οποία αποτελείτο από ιατρούς πνευμονολόγους και από παραϊατρικό 

προσωπικό. Πριν από τη διαδικασία της σπιρομέτρησης, τα άτομα προς εξέταση 

προσέρχονταν στο χώρο αναμονής του εκάστοτε εξεταστηρίου όπου και τους ζητείτο 

να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου έγινε με τη μορφή συνέντευξης. Οι ερωτούμενοι απαντούσαν 

στις ερωτήσεις και επαναλαμβάνονταν σε περίπτωση που τυχόν δεν ήταν κατανοητές.  

Έπειτα, ο κάθε εξεταζόμενος περνούσε στο χώρο του εξεταστηρίου στον οποίο 

γινόταν η σπιρομέτρηση με τη βοήθεια του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. 

Η ταυτοποίηση και η σταδιοποίηση της νόσου γινόταν σύμφωνα με τα κριτήρια της 

GOLD2,7.   

 2.3. Ερωτηματολόγιο μελέτης, και δημιουργία των μεταβλητών της 

βάσης  

Το ερωτηματολόγιο της μελέτης παρατίθεται στο παράρτημα 1. Οι ερωτήσεις για τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος δηλαδή φύλο, ηλικία, περιοχή, ύψος, βάρος, 

εκπαίδευση, οικονομική κατάσταση,  οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, 
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καπνιστική συνήθεια και κατανάλωση αλκοόλης δημιουργήθηκαν βάσει 

σταθμισμένου ερωτηματολογίου της Metron Analysis. Μετά από επεξεργασία των 

δεδομένων, οι μεταβλητές αυτοεκτίμηση οικονομικής κατάστασης, καπνιστική 

συνήθεια και κατανάλωση αλκοόλης, μετατράπηκαν σε νέες δυαδικές μεταβλητές. Η 

αυτοεκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μετατράπηκε σε δύο κατηγορίες, κακή 

οικονομική κατάσταση και μέτρια-καλή οικονομική κατάσταση. Η καπνιστική 

συνήθεια μετατράπηκε σε νυν καπνιστής και πρώην-καθόλου καπνιστής, καθότι για 

το αποτέλεσμα ουσιαστικό ρόλο είχε εάν κάποιος καπνίζει στο παρόν. Η ίδια ακριβώς 

μετατροπή και για τον αντίστοιχο λόγο έγινε και στην κατηγορία κατανάλωσης 

αλκοόλης (νυν καταναλωτής έναντι πρώην-καθόλου καταναλωτής αλκοόλ). Οι 

απαντήσεις για τις ερωτήσεις βάρος και ύψος, δίνονταν με βάση την προσωπική 

εκτίμηση των ερωτούμενων.  Ο Δ.Μ.Σ. δημιουργήθηκε με βάση τις απαντήσεις για το 

ύψος και το βάρος και κάνοντας χρήση του τύπου βάρος (σε kg) / ύψος2 (σε m2)50.  

Το κομμάτι του ερωτηματολογίου που αφορά τη φαρμακευτική αγωγή 

δημιουργήθηκε με βάση μια φόρμα καταγραφής φαρμακευτικής αγωγής, την Drug 

History Recording Form (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), από Φαρμακευτική σχολή 

πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου (University of Brighton, U.K.). Η φόρμα 

αυτή μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της μελέτης. Η φαρμακευτική 

αγωγή που λάμβαναν οι ερωτούμενοι καταγραφόταν από το βιβλιάριο υγείας τους, 

όπως και από τις μαρτυρίες τους. Η καταγραφή γινόταν από φαρμακοποιό ή ιατρό ή 

νοσηλευτή.  

Οι μεταβλητές που δημιουργήθηκαν με βάση τη φόρμα καταγραφής της 

φαρμακευτικής αγωγής ήταν οι εξής· φαρμακοτεχνική μορφή, συστήματα στα οποία 

δρουν τα φάρμακα, φαρμακευτικές κατηγορίες στις οποίες δρουν τα φάρμακα, 

κατηγορίες των ΜΗΣΥΦΑ, κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής, αντιγριπικός 

εμβολιασμός, αντιπνευμονιοκοκικός εμβολιασμός, αριθμός φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και αριθμός δραστικών ουσιών, ειδικότητα του γιατρού που 

συνταγογραφεί τη μηνιαία αγωγή, ποιος συστήνει τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ, και η 

ύπαρξη ή μη αλλεργίας.  Μετά από βιβλιογραφική μελέτη3,6,34,35,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56 

και εξετάζοντας ένα προς ένα τα ερωτηματολόγια, δημιουργήθηκαν οι εξής 

μεταβλητές· αριθμός αλληλεπιδράσεων, τύπος αλληλεπιδράσεων 

(φαρμακοδυναμικές, φαρμακοκινητικές) και αριθμός κάθε τύπου, σοβαρότητα 

αλληλεπιδράσεων (ήπιες, μέτριες και σοβαρές) και αριθμός της κάθε κατηγορίας της 

σοβαρότητας, αλληλεπιδράσεις που οφείλονται σε συγχορήγηση 
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συνταγογραφούμενων μεταξύ τους, συνταγογραφούμενων με ΜΗΣΥΦΑ που τα 

συνέστησε επαγγελματίας υγείας και  αλληλεπιδράσεις που οφείλονται σε 

συγχορήγηση συνταγογραφούμενων με ΜΗΣΥΦΑ που λαμβάνει ο ασθενής με δική 

του πρωτοβουλία ή με το κάπνισμα ή με τη χρήση αλκοόλης. 

 Τέλος δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή που στηριζόταν στην ύπαρξή ή μη κλινικά 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων στο δείγμα. Έτσι, στην κατηγορία μη κλινικά 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων ανήκαν τα άτομα χωρίς αλληλεπιδράσεις και με ήπιας 

σοβαρότητας, και στην κατηγορία κλινικά σημαντικών αυτοί με μέτριες και σοβαρές 

αλληλεπιδράσεις47. 

2.4. Δείγμα, δειγματοληψία και κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού της 

μελέτης 

Το δείγμα της μελέτης θεωρείται δείγμα ευκολίας γιατί τα άτομα που έλαβαν μέρος 

στην μελέτη, ήταν τα άτομα που δήλωσαν συμμετοχή και έδειξαν ενδιαφέρον για  

πνευμονολογική εκτίμηση. Για όλα τα άτομα πριν από την σπιρομέτρηση 

συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο ασχέτως εάν τηρούσαν ή όχι τα κριτήρια 

εισαγωγής στη μελέτη. Έπειτα, με βάση τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού 

επιλέχτηκε το τελικό δείγμα της μελέτης. 

Τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν· άτομα ανεξαρτήτως φύλου, που λάμβαναν 

τουλάχιστον ένα φαρμακευτικό σκεύασμα για κάποια νόσο, ήταν ηλικίας άνω των 35 

ετών καθώς και έπασχαν από ΧΑΠ (διαπίστωση της νόσου μετά από τη 

σπιρομέτρηση). Δεν συμμετείχαν στη μελέτη άτομα που αντενδείκνυται η 

σπειρομέτρηση. Επίσης αποκλείστηκαν άτομα που έπασχαν από άλλη νόσο του ΑΣ, 

καθώς και συμμετείχαν σε κάποια  κλινική δοκιμή ή μελέτη. Επιπλέον, δεν 

αποκλείστηκαν άτομα που δεν διέμεναν στην περιοχή της διεξαγωγής της 

σπιρομέτρησης.  

Το σύνολο των ατόμων που πήραν μέρος στις σπιρομετρήσεις ήταν 269 άτομα. Τα 

201 άτομα δεν πληρούσαν το κριτήριο της ύπαρξης της ΧΑΠ και γι’ αυτό 

αποκλείστηκαν. Τελικά, τα κριτήρια εισαγωγής πληρούσαν τα 68 και τα οποία ήταν 

κατά συνέπεια και το τελικό δείγμα της μελέτης. 
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2.5. Στατιστική Ανάλυση 

Αρχικά, έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση για τα δεδομένα της μελέτης49,57. Οι 

ποιοτικές μεταβλητές, περιγράφηκαν με συχνότητα και σχετική συχνότητα.  Η 

ακρίβεια της εκτίμησης της σχετικής συχνότητας υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις 

ιδιότητες της διωνυμικής κατανομής (exact CIs) επειδή οι συχνότητες ήταν σχετικά 

μικρές58. Για τη σύγκριση δύο ποσοστών υπολογίστηκε το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (95% ΔΕ) της διαφοράς  σχετικών συχνοτήτων με βάση το Newcombe-

Wilson hybrid score CI59. Οι ποσοτικές μεταβλητές περιγράφηκαν με μέση τιμή και 

τυπική απόκλιση, διότι φάνηκε να παρουσιάζουν κανονική κατανομή. 

Έπειτα, έγινε μονοπαραγοντική ανάλυση με t-test και χ2 (chi-square)49,57 όπου 

ελέγχτηκε η ύπαρξη ή μη διαφοράς στα χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών ατόμων 

(με ύπαρξη ή μη  αλληλεπιδράσεων), ανάλογα με τη φύση της μεταβλητής (συνεχής ή 

διχοτόμος μεταβλητή, αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, με t-test ελέγχτηκαν οι εξής 

μεταβλητές· ηλικία, Δ.Μ.Σ., αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων και αριθμός 

δραστικών ουσιών. Επιπλέον, με t-test ελέγχτηκε η σχέση μεταξύ του Δ.Μ.Σ. και της 

οικονομικής κατάστασης.  Με χ2 (chi-square) ελέγχτηκαν το φύλο, το στάδιο της 

ΧΑΠ, η εκπαίδευση, η οικονομική κατάσταση (σε 2 κατηγορίες), η καπνιστική 

συνήθεια (σε 2 κατηγορίες), η κατανάλωση αλκοόλ (σε 2 κατηγορίες), η ειδικότητα 

του γιατρού που συνταγογραφεί τη μηνιαία φαρμακευτική αγωγή, η μεταβλητή που 

περιγράφει ποιος συστήνει τη λήψη ΜΗΣΥΦΑ, η συμμόρφωση με την φαρμακευτική 

αγωγή, και η ύπαρξη αλλεργίας. 

 Επιπροσθέτως, η ίδια διαδικασία έγινε για τα ίδια χαρακτηριστικά του δείγματος σε 

σχέση με την ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων του δείγματος. 

Ακολούθησε έλεγχος συσχέτισης κατά Pearson και κατά Spearman49,57. Έτσι, με 

Spearman’s correlation έγινε έλεγχος της μεταβλητής αριθμός αλληλεπιδράσεων, με 

τις μεταβλητές αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων και αριθμός δραστικών 

ουσιών, ενώ με Pearson’s correlation του αριθμού αλληλεπιδράσεων με το Δ.Μ.Σ.. 

Επίσης έλεγχος συσχέτισης κατά Pearson έγινε και με την ηλικία, και με τον αριθμό 

των παιδιών που είχαν οι ερωτούμενοι.  

Τέλος, έγινε πολυπαραγοντική ανάλυση με λογιστική παλινδρόμηση49,57 όπου 

χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές που είχαν στατιστικά σημαντική σχέση (αριθμός 

δραστικών ουσιών και Δ.Μ.Σ.) με την  δυαδική μεταβλητή μη ύπαρξη-ύπαρξη 
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κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων (καθόλου-ήπιες αλληλεπιδράσεις έναντι 

μέτριες-σοβαρές αλληλεπιδράσεις). Μετά από μετατροπή της μεταβλητής της 

ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού της μηνιαίας φαρμακευτικής αγωγής σε 

δυαδική (γενικός ιατρός και άλλη ειδικότητα), έγινε μια επιπλέον ανάλυση με 

λογιστική παλινδρόμηση για την ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων με 

τις δυαδικές μεταβλητές οικονομική κατάσταση και ειδικότητα συνταγογράφου 

ιατρού. 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 20.0 και τη βοήθεια του Microsoft Excel 

2010. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε επίπεδο σημαντικότητας α=5%57. 
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3. Αποτελέσματα 

Στα 68 άτομα του δείγματος, τα 32 (ποσοστό 47.1% με 95%ΔΕ από 35.1% έως 

58.8%) παρουσίαζαν έστω και μια αλληλεπίδραση στη αγωγή που ακολουθούσαν.  

Από το δείγμα της μελέτης, τα 7 άτομα (10.3%) προέρχονταν από τα Καλέσσα, τα 9 

(13.2%) από το ΚΑΠΗ του Κατσαμπά, τα 27 (39.7%) από τον Κρουσώνα, τα 12 

(17.6%) από την Τύλισσο, και τα 13 (19.1%) από το Τζερμιάδο. Τα άτομα που 

παρουσίαζαν αλληλεπιδράσεις ήταν 5 στα Καλέσσα (71.4%), 4 στον Κατσαμπά 

(44.4%), 12 στον Κρουσώνα (44.4%), 2 στην Τύλισσο (16.7%), και 9 στο Τζερμιάδο 

(69.2%). 

Στον πίνακα 1 διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Συνολικά 25 ήταν οι 

γυναίκες (36.8%)  και 43 οι άνδρες (63.2%). Στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο 

ομάδες (ομάδα με αλληλεπιδράσεις και ομάδα χωρίς αλληλεπιδράσεις) δεν φάνηκε να 

υπάρχει σε σχέση με το φύλο (p = 0.260). Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ σταδίου της 

ΧΑΠ και της ύπαρξης αλληλεπιδράσεων επίσης δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά (p = 

0.772). Η πλειονότητα του δείγματος, 62 άτομα (91.2% του δείγματος), ήταν έως 

απόφοιτοι δημοτικού, ενώ 4 (5.9%) και 2 (2.9%) ήταν με σπουδές έως το λύκειο και 

μετά το λύκειο αντίστοιχα, και πάλι όμως χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις 2 ομάδες (p = 0.291). Τα 31 άτομα της μελέτης (45.6%) δήλωσαν κακή 

οικονομική κατάσταση και τα 36 (52.9%) μέτρια έως καλή, μη διαφέροντας 

σημαντικά στις 2 ομάδες (p = 0.117). Νυν καπνιστές και νυν καταναλωτές αλκοόλης  

δήλωσαν 17 (25.0%)  και 20 άτομα (29.4%) αντίστοιχα. Η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων 

δεν φάνηκε να σχετίζεται με τις δύο προηγούμενες μεταβλητές (p = 0.993 και p = 

0.191 αντίστοιχα). Η μηνιαία φαρμακευτική αγωγή 43 ατόμων (63.2%) 

συνταγογραφούνταν  από γενικό ιατρό, ενώ 14 (20.6%) και 11 (16.2%) από παθολόγο 

ή άλλης ειδικότητας γιατρό αντίστοιχα. Η ειδικότητα του ιατρού φάνηκε να έχει 

στατιστικά σημαντική σχέση με την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων (p = 0.021). Επιπλέον, 

από τα άτομα που λάμβαναν ΜΗΣΥΦΑ, τα 11 (16.2%) τα έπαιρναν μετά από ιατρική 

σύσταση, άλλα 11 (16.2%) μετά από σύσταση του φαρμακοποιού τους, και τέλος 27 

(39.2%) μετά από δική τους πρωτοβουλία ή σύσταση από κάποιον οικείο τους. Μετά 

από σύμπτυξη των κατηγοριών ιατρός και φαρμακοποιός, δεν βρέθηκε σημαντική 

διαφορά στις δυο ομάδες (p = 0.220). Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 82.4% 

συμμορφωνόταν με την φαρμακευτική αγωγή του (56 άτομα) , και  το 10.3% (7 

άτομα) παρουσίαζαν ή είχαν παρουσιάσει έστω και μια φορά αλλεργία σε κάποιο 
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φάρμακο. Μετά από μονοπαραγοντική ανάλυση δεν φάνηκε να υπάρχει σημαντική 

σχέση καμιάς εκ των δύο αυτών μεταβλητών με την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων (p = 

0.249 και p = 0.567 αντίστοιχα). Τέλος, η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 72.7 

χρόνια με τυπική απόκλιση (τ.α.) 8.2 χρόνια, ο μέσος Δ.Μ.Σ. 27.9 με τ.α. 4.2,  ο 

μέσος αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, που λάμβαναν, 

ήταν 5.2 και 6, και οι τ.α. 2.6 και 2.9 αντίστοιχα. Στατιστικά σημαντική διαφορά 

βρέθηκε στις 2 ομάδες του δείγματος για τον μέσο αριθμό σκευασμάτων και 

δραστικών ουσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με αλληλεπιδράσεις φάνηκε να 

λαμβάνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο αριθμό σκευασμάτων και δραστικών ουσιών 

σε σχέση με την άλλη ομάδα (95% ΔΕ: 1.6 - 3.8 για τον αριθμό των σκευασμάτων, 

και 1.5 - 4.0 για τις δραστικές ουσίες). Αντίθετα, η μέση ηλικία και ο μέσος Δ.Μ.Σ. 

δεν φάνηκε να διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις 2 ομάδες, με 95% ΔΕ από -3.2 έως 

4.8 έτη, και από -3.6 έως 0.5 κγ/μ2 αντίστοιχα. 

Στον πίνακα 2 φαίνεται η φαρμακευτική αγωγή του δείγματος και περιλαμβάνει τη 

μορφή των φαρμάκων, τα συστήματα στα οποία δρουν τα φάρμακα, τις 

φαρμακευτικές κατηγορίες, τα ΜΗΣΥΦΑ, τα συμπληρώματα διατροφής που 

λαμβάνουν τα 68 άτομα, καθώς και τον αντιγριπικό και αντιπνευμονοκοκικό 

εμβολιασμό αυτών. Έτσι το 91.2% του δείγματος λάμβαναν τουλάχιστον είτε μία 

κάψουλα, είτε μία ταμπλέτα, και το 79.4% λάμβαναν εισπνεόμενη μορφή φαρμάκων. 

Φάρμακα για το αναπνευστικό και για το κυκλοφορικό σύστημα λάμβαναν το 80.9% 

και 77.9% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν το γαστρεντερικό (33.8%), το ενδοκρινικό 

(32.4%), το ουρογεννητικό (19.1%) το νευρικό (11.%), και τελευταίο το ειδικών 

οργάνων, με μόλις δύο άτομα (2.9%) να λαμβάνουν αγωγή για το σύστημα αυτό. 

Στον ίδιο πίνακα οι κατηγορίες των αντιυπερτασικών (όπως οι ανταγωνιστές 

αγγειοτενσίνης 42.6%, τα διουρητικά 33.8%, οι β-blockers 27.9%), των 

αντιλιπιδαιμικών (όπως οι στατίνες 42.6%), των φαρμάκων για γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση και γαστροπροστασία (όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων 25.0%)  

και των φαρμάκων για το αναπνευστικό (χολινεργικοί ανταγωνιστές 57.4%, 

κορτικοστεροειδή 51.5%, και β-αγωνιστές 52.9%), παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

συχνότητα. Όσον αφορά τα ΜΗΣΥΦΑ, 35 άτομα (51.5% του δείγματος)  δηλώνουν 

ότι λαμβάνουν παρακεταμόλη, και 14 (20.2%) τοπικά αναλγητικά (δερματικής 

χρήσης). Τέλος, 8 άτομα (11.8%)  έπαιρναν συμπληρώματα διατροφής (από τα οποία 

τα 3 φυτικά σκευάσματα και τα 5 πολυβιταμινούχα), ενώ εμβολιασμός κατά της 

γρίπης είχε γίνει στο 61.8% του δείγματος, και κατά του πνευμονόκοκκου στο 22.1%.  
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Στον πίνακα 3 διακρίνονται τα χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων που βρέθηκαν 

στο δείγμα. Φαίνεται ότι, 9 άτομα του δείγματος (13.2%) παρουσίαζαν μόνο 

φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις, 14 (20.6%) μόνο φαρμακοκινητικές, και 9 

(13.2% του συνολικού δείγματος) παρουσίαζαν παράλληλα και φαρμακοκινητικές 

και φαρμακοδυναμικές. Τα περισσότερα άτομα με αλληλεπίδραση  παρουσίαζαν 

μέτριας σοβαρότητας αλληλεπίδραση (59.4%), ακολουθούμενο από τα άτομα με 

ήπιας (12.5%) και σοβαρής (περίπου 10%). Σχεδόν ένα στα 5 άτομα (18.8%) 

παρουσίαζε συνδυασμό αλληλεπιδράσεων διαφορετικής σοβαρότητας. Εξετάζοντας 

αν οι αλληλεπιδράσεις οφείλονταν στην απόφαση επιστήμονα υγείας να χορηγηθούν 

τα φάρμακα ή οφείλονταν στις συνήθειες του ασθενούς (όπως κάπνισμα, 

κατανάλωση αλκοόλης και ΜΗΣΥΦΑ που τα λάμβανε με δική του πρωτοβουλία) 

βρέθηκε ότι η πλειονότητα (59.4%) οφείλονταν στην απόφαση των επιστημόνων 

υγείας. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των ατόμων που παρουσίαζαν πάνω από δύο 

αλληλεπιδράσεις (14 άτομα), και ο αριθμός των ατόμων με πάνω από δύο μετρίου 

βαθμού αλληλεπιδράσεις (11 άτομα). 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων και το αθροιστικό ποσοστό σε 

κάθε  αριθμητική κατηγορία για τις δραστικές ουσίες και τα φαρμακευτικά 

σκευάσματα, ανάλογα με το αν ανήκουν στην ομάδα των αλληλεπιδράσεων ή όχι. 

Παρατηρείται ότι ένα άτομο από το δείγμα λάμβανε τουλάχιστον 12 δραστικές 

ουσίες, και το ίδιο άτομο λάμβανε 11 σκευάσματα. Επιπλέον, το 90.6% των ατόμων 

με αλληλεπιδράσεις έπαιρναν τουλάχιστον 5 δραστικές ουσίες, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στα άτομα χωρίς αλληλεπιδράσεις ήταν 55.6%. Πάνω από τα μισά άτομα με 

αλληλεπιδράσεις (56.3%) έπαιρναν τουλάχιστον 7 φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ 

στην ομάδα χωρίς αλληλεπιδράσεις, τουλάχιστον 7 σκευάσματα, έπαιρναν μόλις 2 

άτομα (5.6%). 

Στον πίνακα 5 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων που λάμβαναν φάρμακα για 8 

ανατομικά συστήματα ανάλογα με την ύπαρξη η όχι αλληλεπιδράσεων. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά  στις 2 ομάδες φάνηκε να υπάρχει στα φάρμακα του 

γαστρεντερικού 30.6% (95% ΔΕ: 8% - 49%), και του κυκλοφορικού  29.9% (95% 

ΔΕ: 10% - 47%). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες  φαρμάκων η διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες ήταν από 3.8% (φάρμακα ενδοκρινικού) έως 13.2% (φάρμακα νευρικού), 

και δεν φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες.  
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Το 41.1% (95% ΔΕ: 28.3% - 51.6%) του συνολικού δείγματος, παρουσίαζε 

αλληλεπιδράσεις με κλινική σημασία. Διαχωρίζοντας τις αλληλεπιδράσεις σε κλινικά 

σημαντικές και μη κλινικά σημαντικές, στον Πίνακα 6 παρατηρούνται οι ίδιες 

μεταβλητές με τον Πίνακα 1.  Σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται να μην υπάρχει 

σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες όσον αφορά το φύλο (p = 0.167), το στάδιο της 

ΧΑΠ (p = 0.797) και την εκπαίδευση (p = 0.433). Σημαντική σχέση με την ύπαρξη 

κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων φάνηκε να έχει η οικονομική κατάσταση, με 

τα άτομα που παρουσίαζαν κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις να δηλώνουν 

χειρότερη οικονομική κατάσταση (p = 0.012). Συγκεκριμένα, κακή οικονομική 

κατάσταση δήλωσε το 64.3% των ατόμων με κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις, 

ενώ το ποσοστό αυτό ήταν 32.5% στα άτομα χωρίς κλινικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις (διαφορά 31.8% , 95% ΔΕ: 7.7% - 51.2%). H διαφορά του 

ποσοστού κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στις 2 ομάδες ήταν 22.9% (95% ΔΕ: 1% -

43%) με τα άτομα με αλληλεπιδράσεις να καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ (p = 

0.049). Τέλος, μεγαλύτερο κατά μέσο όρο αριθμό φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

δραστικών ουσιών χρησιμοποιούσαν τα άτομα με κλινικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις (p <0.0001 και τα δύο). Δεν φάνηκε να σχετίζεται η ύπαρξη κλινικά 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων με την καπνιστική συνήθεια (p = 0.979), την 

ειδικότητα του γιατρού που συνταγογραφεί τη μηνιαία αγωγή (p = 0.060), το ποιός 

συστήνει τη λήψη ΜΗΣΥΦΑ (p = 0.543), τη συμμόρφωση με την φαρμακευτική 

αγωγή (p = 0.271) και την παρουσία αλλεργίας (p = 0.613). 

 Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση των κλινικά 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων, με παράγοντες πρόβλεψης το Δ.Μ.Σ., και τον αριθμό 

των δραστικών ουσιών. Ο αριθμός των δραστικών ουσιών βρέθηκε να έχει 

στατιστικά σημαντικά σχέση με  το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον 

ουσία που λάμβανε κάποιος, έχει 1.5 φορές την πιθανότητα (odds) να παρουσιάσει 

κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις (95% ΔΕ: 1.19-1.96, p = 0.001). Ένα επιπλέον 

μοντέλο παλινδρόμησης δημιουργήθηκε για να εξετάσει τη σχέση των κλινικά 

σημαντικών αλληλεπιδράσεων με την ειδικότητα του γιατρού που συνταγογραφεί τη 

μηνιαία αγωγή (OR: 0.55, 95% ΔΕ: 0.18-1.64, p = 0.281), και την οικονομική 

κατάσταση. Σε αυτό το μοντέλο φάνηκε να υπάρχει σημαντική σχέση με την 

οικονομική κατάσταση, και συγκεκριμένα οι μέτριας-καλής οικονομικής κατάστασης 

φάνηκε να έχουν μειωμένη πιθανότητα να παρουσιάσουν κλινικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις (OR: 0.27, 95% ΔE: 0.10 - 0.76, p = 0.013). 
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Τέλος στα σχεδιαγράμματα 1, 2 και 3,  παρουσιάζεται η συσχέτιση του αριθμού των 

αλληλεπιδράσεων με τον αριθμό των δραστικών ουσιών που λάμβαναν τα άτομα, τον 

αριθμό των σκευασμάτων και το Δ.Μ.Σ. Μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική 

φαίνεται να είναι η συσχέτιση του αριθμού των αλληλεπιδράσεεων με τον αριθμό των 

δραστικών ουσιών (ρ = 0.532 και p <0.0001) και τον αριθμό των σκευασμάτων (ρ = 

0.573 και p <0.0001), ενώ ασθενώς θετική και στατιστικά σημαντική ήταν η 

συσχέτιση με το Δ.Μ.Σ. (r = 0.283  και p = 0.019). 

Επίσης διαπιστώθηκε μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του Δ.Μ.Σ. και της 

οικονομικής κατάστασης (r = -0.266) και ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0.029).  
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4. Συζήτηση 

Το 47% του πληθυσμού της μελέτης παρουσίαζε έστω και μία αλληλεπίδραση, και το 

41% του δείγματος κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Και τα δύο αυτά 

αποτελέσματα αποτελούν πολύ σημαντικά ευρήματα της παρούσας μελέτης. 

Ανάλογες μελέτες σε ασθενείς με ΧΑΠ δεν έχουν γίνει, αλλά από μελέτες σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς και με διαφορετική μεθοδολογία φάνηκε ότι η συχνότητα 

των αλληλεπιδράσεων ήταν από 1% έως 52%60. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν βρέθηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ αλληλεπιδράσεων και 

ηλικίας. Παλαιότερη έρευνα61 έδειξε να υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας και της 

ύπαρξης αλληλεπιδράσεων και συγκεκριμένα, όποιος ήταν μεγαλύτερος από 60 ετών 

είχε 3.85 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για αλληλεπίδραση σε σχέση με αυτόν που 

ήταν κάτω των 60 ετών.  

 Επίσης, η ύπαρξη κλινικά σημαντικής αλληλεπίδρασης βρέθηκε να σχετίζεται με το 

οικονομικό επίπεδο του δείγματος και φάνηκε ότι όσοι είχαν χαμηλότερη οικονομική 

κατάσταση είχαν και αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν κλινικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις. Αυτό πιθανότατα να εξηγείται στο δείγμα της παρούσας μελέτης 

από το ότι η οικονομική κατάσταση σχετιζόταν με το Δ.Μ.Σ., και συγκεκριμένα οι 

κακής οικονομικής κατάστασης ήταν περισσότερο υπέρβαροι και παχύσαρκοι σε 

σχέση με αυτούς με μέτρια και καλή οικονομική κατάσταση. Η συσχέτιση 

οικονομικής κατάστασης και παχυσαρκίας έχει τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά62. Έτσι, 

αφού παρουσίαζαν μεγαλύτερο Δ.Μ.Σ. οι κακής οικονομικής κατάστασης ασθενείς, 

είχαν και μεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από περισσότερες νόσους και 

επομένως να παίρνουν περισσότερα φάρμακα.  

Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας μελέτης αποτελεί η ασθενής συσχέτιση  του Δ.Μ.Σ. 

με την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων. Αυτό πιθανότατα να εξηγείται από το γεγονός ότι 

οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι πάσχουν από περισσότερες νόσους63 και άρα 

λαμβάνουν περισσότερα φάρμακα σε σχέση με τους ασθενείς κανονικού βάρους. 

Έτσι, αυξανόμενός ο αριθμός των φαρμάκων που λαμβάνουν, αυξάνεται και η 

πιθανότητα για ύπαρξη αλληλεπιδράσεων. Ανάλογη μελέτη δεν βρέθηκε να έχει γίνει, 

και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Ένας από τους στόχους αυτής της μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας  

φαρμακοδυναμικών και φαρμακοκινητικών αλληλεπιδράσεων. Σημαντικό εύρημα 
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αποτελεί το γεγονός ότι η συχνότητα των φαρμακοκινητικών φάνηκε να είναι 

μεγαλύτερη, κάτι που δεν συμβαδίζει με αυτό που γνωρίζουμε, δηλαδή ότι οι 

φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται σπανιότερα σε σχέση με τις 

φαρμακοδυναμικές34. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει διότι η αγωγή του δείγματος 

δύναται να είναι τέτοια που να εμπλέκεται συχνότερα σε φαρμακοκινητικές παρά σε 

φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως να μιλήσουμε με 

σιγουριά, γιατί αυτό δεν εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη. 

Επίσης, από τα άτομα που παρουσίαζαν αλληλεπιδράσεις σχετικά μεγάλο ήταν το 

ποσοστό που παρουσίαζαν 2 ή περισσότερες αλληλεπιδράσεις (43.8%). Σε μια 

παλαιότερη Σουηδική έρευνα64 αυτό το ποσοστό βρέθηκε να είναι κάπως μικρότερο 

(36.8%). Όμως, υπάρχει διαφορά στο δείγμα της παρούσας μελέτης και της 

Σουηδικής, και άρα η σύγκριση δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Παρόμοιες μελέτες δεν 

βρέθηκαν. 

Η παρουσία δύο ή περισσότερων αλληλεπιδράσεων κατ’ άτομο, οι οποίες 

ανιχνεύτηκαν στο δείγμα της μελέτης, βιβλιογραφικά δεν βρέθηκε πόσο περισσότερο 

επιβλαβείς μπορεί να ήταν σε σχέση με αυτούς που παρουσιάζουν μια 

αλληλεπίδραση. Παρόλα αυτά, εάν μια μόνο αλληλεπίδραση μπορεί να είναι 

επιβλαβής, τότε μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι δύο ή περισσότερες δύνανται να 

είναι ακόμη περισσότερο επιβλαβείς και απειλητικές για τη ζωή ενός ασθενούς. 

Με βάση την παρούσα μελέτη, δεν είναι δυνατό να συμπεράνει κάποιος αν οι 

επιστήμονες υγείας που συνταγογραφούσαν και χορηγούσαν τα φάρμακα γνώριζαν 

τις αλληλεπιδράσεις στην φαρμακευτική αγωγή των ατόμων. Χρήσιμο θα ήταν να 

διερευνηθεί αν και κατά πόσο γνώριζαν για τις αλληλεπιδράσεις των ασθενών τους, 

και να λάβουν πρόσθετη επιμόρφωση για αυτές. 

Αναμενόμενο εύρημα της παρούσας μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι το δείγμα 

λαμβάνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, τα οποία 

περιλαμβάνουν β2-αγωνιστές, αντιχολινεργικά-αντιμουσκαρινικά φάρμακα, καθώς 

και εισπνεόμενα και συστηματικά κορτικοστεροειδή. Τo πολύ μεγάλο ποσοστό 

χρήσης των φαρμάκων αυτών εξηγείται από το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς έπασχαν 

από ΧΑΠ και οι κατηγορίες αυτές αποτελούν θεραπεία εκλογής για τη συγκεκριμένη 

ασθένεια. Μελέτες  σε ασθενείς με ΧΑΠ έδειξαν ότι η χορήγηση αντιχολινεργικών 

μπορεί να μειώσει 70% την εισαγωγή για νοσηλεία των ασθενών στα νοσοκομεία, και 

κατά 30% την αναπνευστική θνησιμότητα, ενώ στη συνολική θνησιμότητα δεν 
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φάνηκε να έχει σημαντικά αποτελέσματα65. Επιπλέον, η χρήση κορτικοστεροειδών 

μειώνει τη φλεγμονή των αεραγωγών και ανακουφίζει αποτελεσματικά τους ασθενείς 

με ΧΑΠ ειδικά κατά τις παροξύνσεις της νόσου και  ειδικότερα τους ασθενείς με άνω 

του δευτέρου σταδίου ΧΑΠ3,6,66. Γενικά, η εισπνεόμενη χορήγηση των 

βρογχοδιασταλτικών και κορτικοστεροειδων έχει τα πλεονεκτήματα της απευθείας 

δράσης στους αεραγωγούς, της μικρότερης δόσης σε σχέση με το αν χορηγούνταν 

από το στόμα, και της μείωσης του κινδύνου για εμφάνιση αλληλεπιδράσεων με άλλα 

φάρμακα και για ανεπιθύμητες ενέργειες.18 Όλα τα παραπάνω φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα. Ωστόσο,  μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

μελέτες για την συχνότητα της κάθε κατηγορίας σε ασθενείς με ΧΑΠ δεν φαίνεται να 

έχουν γίνει. 

Ένα επίσης μεγάλο μέρος των ασθενών ΧΑΠ της μελέτης, φαίνεται να λαμβάνουν 

άλλες κατηγορίες φαρμάκων για τις συνοδούς νόσους από τις οποίες πάσχουν. Οι 

κατηγορίες φαρμάκων για την υπέρταση ήταν από τις κατηγορίες των φαρμάκων που 

λάμβανε περισσότερο το δείγμα μας.  Συγκεκριμένα, οι ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης, 

τα διουρητικά και οι β-ανταγωνιστές αποτελούσαν τις κατηγορίες που έκαναν 

περισσότερο  χρήση για τον αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης. 

Αυτό πιθανόν να εξηγείται από την ηλικία του δείγματος. Η αντιυπερτασική αγωγή 

συνηθίζεται στους ηλικιωμένους καθώς αποτελεί τη συνηθέστερη νόσο σε αυτή την 

ομάδα ατόμων 26,41. 

Επίσης, οι στατίνες, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των λιπιδίων του αίματος, 

αποτελούσαν μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβανε το δείγμα, και 

εξηγείται πιθανόν από το γεγονός ότι η υπερλιπιδαιμία αποτελεί συνυπάρχουσα νόσο 

στους ασθενείς με ΧΑΠ26,41. Επιπλέον σε μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων φάνηκε οι 

στατίνες να προστατεύουν από την εξέλιξη καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος 

αποτελεί συχνή συνυπάρχουσα νόσο στους ασθενείς με ΧΑΠ67. 

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων και τα Η2-αντιισταμινικά, φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται για το πεπτικό έλκος και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, 

ήταν από τις φαρμακευτικές κατηγορίες που συναντήθηκαν στο δείγμα της μελέτης. 

Αυτό πιθανόν να εξηγείται από το γεγονός ότι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

συνυπάρχει πολύ συχνά στους ασθενείς με ΧΑΠ. Ειδικότερα ασθενείς με υψηλότερο 

στάδιο ΧΑΠ πάσχουν και από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία δύναται να 

είναι ασυμπτωματική68.  
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Η χρήση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων και των Η2-αντιισταμινικών μπορεί 

πιθανότατα να εξηγηθεί και από την χρήση αντιπηκτικών (σαλικυλικών και μη), που 

βρέθηκε να κάνει χρήση το δείγμα μας. Τα αντιπηκτικά είναι μία κατηγορία η οποία 

χρησιμοποιείται σε καρδιαγγειακές νόσους οι οποίες συνυπάρχουν στους ασθενείς με 

ΧΑΠ41. 

Ένα από τα ευρήματα της ερευνάς ήταν, ότι το δείγμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

έπαιρνε φάρμακα για το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Επίσης το ένα 

τρίτο του δείγματος λάμβανε φάρμακα για το γαστρεντερικό και το ενδοκρινικό 

σύστημα. Σε σχέση με τη φαρμακοτεχνική μορφή, παρατηρήθηκε ότι σχεδόν όλοι 

λάμβαναν  ταμπλέτες ή κάψουλες για τις ασθένειές τους. Ανάλογες έρευνες δεν 

βρέθηκαν να έχουν γίνει για να συγκρίνουμε τα παρόντα αποτελέσματα, όμως με 

βάση άρθρο41 για τη ΧΑΠ και τη συνοσηρότητα της φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα 

ευρήματα αυτά. 

Πάνω από το μισό του δείγματος βρέθηκε  να λαμβάνει πέντε σκευάσματα και έξι 

δραστικές. Μελέτη69 που έλαβε δεδομένα από πανεπιστημιακό νοσοκομείο της 

Βραζιλίας έδειξε ότι εκείνο το δείγμα λάμβανε κατά μέσο όρο 7 φάρμακα. Βέβαια, ο 

πληθυσμός της μελέτης και η μεθοδολογία  ήταν διαφορετικά από την παρούσα, και 

έτσι καθίσταται δύσκολή η σύγκριση.  Ανάλογη μελέτη σε ασθενείς με ΧΑΠ δεν 

φαίνεται να έχει γίνει. 

Βιβλιογραφικά70 βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων χρησιμοποιεί από 

2 έως 5 φάρμακα, ενώ στο δείγμα μας η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη. Στη παρούσα 

μελέτη δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των 

δραστικών και του αριθμού των σκευασμάτων με την ηλικία του δείγματος, ενώ 

αντίθετα, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός χρησιμοποιούμενων φαρμάκων σχετίζεται 

με την ηλικία. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και ο αριθμός των 

λαμβανόμενων φαρμάκων70. Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός φαρμάκων 

συσχετίζεται και με τις υπάρχουσες νόσους σε ένα ασθενή, δηλαδή όσο αυξάνονται οι 

νόσοι αυξάνεται και ο αριθμός των λαμβανόμενων φαρμάκων70.  

4.1. Περιορισμοί 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι ο 

μικρός αριθμός του δείγματος, καθώς και η μη τυχαία επιλογή αυτού. Επίσης, οι 

περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι σπιρομετρήσεις ήταν προγραμματισμένες από 
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την ομάδα της Πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα παραπάνω περιορίζουν τη γενικευσιμότητα των 

αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης στο γενικό πληθυσμό των ασθενών με ΧΑΠ. 

Επιπλέον, η δημογραφική κατανομή του πληθυσμού αυτών των περιοχών δεν είναι 

γνωστή στον ερευνητή, έτσι ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικό της εκάστοτε περιοχής. Επιπροσθέτως, στις σπιρομετρήσεις της 

κάθε περιοχής προσέρχονταν και άτομα που δεν διέμεναν σε αυτές, και αυτό αποτελεί 

ένα ακόμη πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού της εκάστοτε περιοχής. 

Η μεγάλη ηλικία του δείγματος πιθανότατα αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό της 

παρούσας μελέτης. Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

νοσηρότητα και κατά συνέπεια λαμβάνουν περισσότερα φάρμακα. Με αυτόν τον 

τρόπο αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης αλληλεπιδράσεων το οποίο μπορεί να 

οδηγεί σε υπερεκτίμηση του ποσοστού των αλληλεπιδράσεων σε ασθενείς με ΧΑΠ. 

Μεγάλο μέρος του δείγματος ήταν χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής 

κατάστασης. Το εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο έχει σχετιστεί με αυξημένη 

νοσηρότητα και άρα λήψη αυξημένου αριθμού φαρμάκων, ο οποίος οδηγεί με τη 

σειρά του σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αλληλεπιδράσεων. 

Σημαντικός περιορισμός της μελέτης είναι το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι από το 

δείγμα να μην συνταγογραφούσαν όλη  την φαρμακευτική τους αγωγή στα βιβλιάρια 

υγείας τους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν φτηνά φάρμακα, όπως για παράδειγμα τα 

διουρητικά, τα οποία μπορεί να λαμβάνονται χωρίς απαραίτητα να είναι 

συνταγογραφημένα. Αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε υποεκτίμηση του επιπολασμού 

των αλληλεπιδράσεων. 

Τέλος, κατά την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων δεν ελήφθησαν υπ’ όψη 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων και της τροφής ή συμπληρωμάτων 

διατροφής, ή ακόμη και αντιβιοτικών που μπορεί να είχαν ληφθεί κατά διαστήματα. 

Ήταν σχεδόν αδύνατη η εκτίμηση τέτοιων αλληλεπιδράσεων και ειδικότερα με την 

διατροφή. Αυτό το γεγονός μπορεί επίσης να έχει οδηγήσει σε υποεκτίμηση των 

ευρημάτων αυτής της μελέτης. 

Λόγω όλων των παραπάνω, θα πρέπει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης να 

διερευνηθούν και από άλλες νέες μελέτες. 
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5. Συμπέρασμα - Προτάσεις 

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών του δείγματος ανιχνεύτηκαν αλληλεπιδράσεις, και 

σε επίσης μεγάλο ποσοστό ήταν κλινικά σημαντικές. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να 

είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ασθενούς και να αποβούν μοιραίες. Οδηγούν σε 

ανεπιθύμητες ενέργειες και θεωρείται ότι αποτελούν  ένα από τα προβλήματα 

Δημόσιας Υγείας στις μέρες μας71.  

Λόγω της επικινδυνότητάς τους θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την αποφυγή 

αυτών όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Αρχικά, θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι των 

αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των επιστημόνων υγείας. 

Επίσης, ωφέλιμο θα ήταν να υπάρχει συνεχής ενημέρωση αυτών μέσω σεμιναρίων 

και άλλων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. 

Επίσης, θα ήταν ωφέλιμο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ 

των ιατρών που συνταγογραφούν και των φαρμακοποιών που χορηγούν τη 

φαρμακευτική αγωγή. Πολλές φορές συμβαίνει ένας ασθενής να προσέρχεται σε 

ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας, για τις διαφορετικές ασθένειες που πάσχει, χωρίς ο 

ένας ιατρός να δίνει προσοχή στην αγωγή που μπορεί να χορηγείται από άλλο 

συνάδελφό του. Εδώ θα πρέπει να παίξει ρόλο κλειδί ο φαρμακοποιός, ο οποίος 

χορηγεί τα φάρμακα, και θα πρέπει μόλις εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή 

αλληλεπίδραση στις διαφορετικές αγωγές να έλθει σε επαφή με τους συνταγογράφους 

ιατρούς, με σκοπό την τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. 

Επιπροσθέτως, η μείωση του αριθμού των δραστικών ουσιών που λαμβάνουν οι 

ασθενείς, θα ήταν δυνατό να αποτελέσει ένα ακόμη μέτρο για την ελαχιστοποίηση 

πιθανών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, ένα νεότερο και αποτελεσματικότερο 

φάρμακο για μια συγκεκριμένη νόσο θα ήταν δυνατόν να υποκαταστήσει δύο ή 

περισσότερα παλαιότερα ή και λιγότερο αποτελεσματικά, με σκοπό την αποφυγή της 

λήψης αυξημένου αριθμού δραστικών ουσιών. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να εκτιμηθεί  από μια μελέτη το ποσοστό των ιατρείων, των 

κλινικών και των φαρμακείων στα οποία υπάρχει λογισμικό ηλεκτρονικής ανίχνευσης 

αλληλεπιδράσεων. Ανάλογα με τα ευρήματα  μιας τέτοιας μελέτης  και λόγω της 

δυσκολίας κάποιος να απομνημονεύσει όλες τις αλληλεπιδράσεις, θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για την καθολική καθιέρωση των συστημάτων ηλεκτρονικής 
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ανίχνευσης αλληλεπιδράσεων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να 

διαφεύγουν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων από τους επιστήμονες 

υγείας. 
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Πίνακας 1 
Κατανομή χαρακτηριστικών του δείγματος ανάλογα με την ύπαρξη οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης ή μη. 

   

Μεταβλητές 
Σύνολο            Ομάδα με                     

    αλληλεπιδράσεις 
Ομάδα χωρίς 

αλληλεπιδράσεις    
           n=68   (%)    n=32 (%)       n=36  (%)  p‐value 

Φύλο               0.260*

Γυναίκες   25  (36.7)  14 (43.8)  11 (30.6)   
Άντρες  43  (63.3)  18 (56.3)  25 (69.4)   
           
Στάδιο ΧΑΠ              0.772**

Ήπια (Ι)  11  (16.2)  5 (15.6)  6 (16.7)   
Μέτρια (ΙΙ)  35  (51.5)  16 (50.0)  19 (52.8)   
Σοβαρή (ΙΙΙ)  18  (26.5)  9 (28.1)  9 (25.0)   
Πολύ σοβαρή (IV)  4  (5.8)  2 (6.3)  2 (5.6)   
           
Εκπαίδευση               0.291**
Έως το δημοτικό  62  (91.2)  31 (96.9)  31 (86.1)   
Έως το λύκειο  4  (5.9)  0 (0.0)  4 (11.1)   
Σπουδές  μετά  το 
λύκειο 

2  (2.9) 
1 (3.1)  1 (2.8)   

           
Αυτοεκτίμηση 
οικονομικής 
κατάστασης 

   

        0.117*

Κακή  31  (45.6)  18 (56.3)  13 (36.1)   
Μέτρια‐Καλή  36  (52.9)  14 (43.8)  22 (61.1)   
Απουσία  δεδομένων  1  (1.5)  0 (0.0)  1 (2,8)   

           
Καπνιστική 
συνήθεια 

   
    0.993* 

 Καπνιστής  17  (25.0)  8 (25.0)  9 (25.0)   

 Μη καπνιστής  49  (72.0)  23 (71.9)  26 (72.2)   

 Απουσία δεδομένων  2  (3.0)  1 (3.1)  1 (2.8)   

           
Κατανάλωση 
Αλκοόλης 

   
    0.191* 

 Καταναλωτής   20  (29.4)  12 (37.5)  8 (22.2)   

 Μη καταναλωτής   47  (69.1)  20 (62.5)  27 (75.0)   
 Απουσία  
δεδομένων 

1  (1.5) 
0 (0.0)  1 (2.8)   

           
Ειδικότητα 
ιατρού  που 
συνταγογραφεί 
τη μηνιαία αγωγή 

   

    0.021* 

Γενικής Ιατρικής  43  (63.2)  24 (75.0)  19 (52.8)   

Παθολόγος  14  (20.6)  7 (21.9)  7 (19.4)   
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Άλλη ειδικότητα  11  (16.2)  1 (3.1)  10 (27.8)   

           
Ποιος συστήνει τη 
λήψη ΜΗΣΥΦΑ  

   
    0.220*,Δ 

Ο γιατρός  11  (16.2)  5 (15.6)  6 (16.7)   

Ο φαρμακοποιός  11  (16.2)  5 (15.6)  6 (16.7)   

Ο ίδιος ή άλλο  27  (37.6)  17 (53.1)    10 (27.8)   
Απουσία  
δεδομένων/  μη 
εφαρμόσιμη 
ερώτηση 

19  (28.0)  5 (15.6)  14 (38.9) 

 

           
Συμμόρφωση  με 
την 
φαρμακευτική 
αγωγή 

   

    0.249* 

Ναι  56  (82.4)  25 (78.1)  31 (86.1)   

Όχι  11  (16.2)  7 (21.9)  4 (11.1)   

Απουσία  δεδομένων  1  (1.4)  0 (0.0)  1  (2.8)   

           

Αλλεργία          0.567*** 

Ναι  7  (10.3)  3 (9.4)  4 (11.1)   

Όχι  61  (89.7)  29 (90.6)  32 (88.9)   

           

              Mean (s.d)          Mean (s.d.)  Mean (s.d.)  95%CI p-value 
             

Ηλικία              72.7 (8.2)           73.1 (7.8) 72.3 (8.6) (‐3.2, 4.8)  0.804**** 

Δ.Μ.Σ.             27.9 (4.2)          28.7 (4.1)  27.2 (4.2) (0.5, 3.6)  0.132**** 
Αριθμός 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

             5.2 (2.6)           6.6 (2.4)  3.9 (2.2) (1.6, 3.8)  <0.0001**** 

Αριθμός 
δραστικών 
ουσιών 

              6.0 (2.9)           7.4 (2.4)  4.7 (2.6) (1.5, 4.0)  <0.0001**** 

*  Pearson’s chi-square 
** Linear by linear association    
*** Fisher’s exact test     
****  Independent samples t-test     
Δ Tο συγκεκριμένο p-value υπολογίστηκε με σύμπτυξη των κατηγοριών ιατρός και φαρμακοποιός  
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Πίνακας 2   

Φαρμακευτική αγωγή του δείγματος (n=68).   
   
Μεταβλητή Συχνότητα (n) (%) 
 
Μορφή φαρμάκων 

  

Ταμπλέτα ή κάψουλα 62 91.2 
Εισπνεόμενο (αεροζόλ ή διάλυμα) 54 79.4 
Κολλύριο 2 2.9 
Σιρόπι 1 1.5 
Άλλες μορφές 9 13.2 
   
Συστήματα στα οποία δρουν   
Αναπνευστικό   55 80.9 
Γαστρεντερικό   23 33.8 
Δέρμα     0   0.0 
Ειδικών οργάνων     2   2.9 
Ενδοκρινικό   22 32.4 
Κυκλοφορικό   53 77.9 
Μυοσκελετικό     8 11.8 
Νευρικό     8 11.8 
Ουρογεννητικό 
 

13 19.1 

Φαρμακευτικές κατηγορίες   
Αναπνευστικού   
β-αδρενεργικοί αγωνιστές 36 52.9 
Χολινεργικοί ανταγωνιστές 39 57.4 
Κορτικοστεροειδή 35 51.5 
Άλλα βρογχοδιασταλτικά 7 10.3 
Αναστολείς λευκοτριενίων 2 2.9 
Καρδιαγγειακού   
β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές 19 27.9 
Ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης 29 42.6 
Αναστολείς ΜΕΑ 10 14.7 
Άλλα αγγειοδιασταλτικά 8 11.8 
Διουρητικά 23 33.8 
Καρδιακές γλυκοσίδες 2 2.9 
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου 10 14.7 
Στατίνες 29 42.6 
Άλλα αντιλιπιδαιμικά 3 4.4 
Αντιπηκτικά (εκτός σαλικυλικών) 17 25.0 
Νευρικού   
Βενζοδιαζεπίνες 3 4.4 
Άλλα αγχολυτικά-υπνωτικά 1 1.5 
Διεγερτικά ΚΝΣ 3 4.4 
Αντικαταθλιπτικά 1 1.5 
Αντιεπιληπτικά 1 1.5 
Γαστρεντερικού   
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων 17 25.0 
Η2-ανταγωνιστές 5 7.4 
Ενδοκρινικού   
Θυρεοειδικά φάρμακα 9 13.2 
Ινσουλίνη 5 7.4 
Σουλφονυλουρίες 2 2.9 
Διγουανίδια 6 8.8 
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Υπόλοιπες   
Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης 1 1.5 
α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές 11 16.2 
Ασβέστιο και βιταμίνες 11 16.2 
Διφωσφονικά 4 5.9 
Αντινεοπλασματικά 6 8.8 
Αντιυπερουριχαιμικά 9 13.2 
Μ.Σ.Α.Φ. 18 26.5 
Μεθοτρεξάτη 2 2.9 
Χολινεργικοί αγωνιστές 1 1.5 
Ανάλογα προσταγλανδίνης 2 2.9 
Άλλα στεροειδή 1 1.5 
*   
   
ΜΗΣΥΦΑ   
Μ.Σ.Α.Φ. peros 4 5.9 
Παρακεταμόλη peros 35 51.5 
Τοπικής (δερματικής) χρήσης 14 20.6 
Άλλα 10 14.7 
   
Συμπληρώματα   
Φυτικά σκευάσματα 3 4.4 
Πολυβιταμινούχα 5 7.4 
Τίποτα 60 88.2 
 
Εμβολιασμοί 

  

Αντιγριπικός 42 61.8 
Αντιπνευμονιοκοκκικός 15 22.1 
* Δεν βρέθηκαν να λαμβάνουν α-αγωνιστές, Αναισθητικά, Νευροληπτικά, Αναστολείς Ρενίνης,  
Φιμπράτες, Αναστολείς DPP4, και Η1-ανταγωνιστές. 
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Πίνακας 3 

 

    

Χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων. 
 

Μεταβλητές n (%)   
Αλληλεπίδραση       
Ναι   32 (47.1)   
Όχι   36 (52.9)   
       
Τύπος αλληλεπίδρασης       
 Φαρμακοδυναμικές    9 (13.2)   
Φαρμακοκινητικές   14 (20.6)   
Φαρμακοδυναμικές και 
φαρμακοκινητικές 

  9 (13.2)   

Καμία   36 (52.9)   
       
Σοβαρότητα αλληλεπίδρασης       
Ήπια   4 (12.5)   
Μέτρια   19 (59.4)   
Σοβαρή   3 (9.4)   
Ήπια και μέτρια   1 (3.1)   
Μέτρια και σοβαρή   2 (6.3)   
Ήπια και μέτρια και σοβαρή   3 (9.4)   
       
Σοβαρότητα αλληλεπίδρασης σε 2 
κατηγορίες 

      

Καθόλου και ήπια   40 (58.8)   
Μέτρια και σοβαρή   28 (41.2)   
       
Αίτια αλληλεπιδράσεων       
Λόγω χορήγησης φαρμάκων και 
ΜΗΣΥΦΑ από επιστήμονα υγείας 

  19 (59.4)   

Λόγω των συνηθειών του ασθενούς 
(κάπνισμα- κατανάλωση αλκοόλης-
ΜΗΣΥΦΑ) 

  5 (15.6)   

Λόγω και των δύο παραπάνω αιτιών   8 (25.0)   
       
Αριθμός αλληλεπιδράσεων      
0    36 (53.0) 
1    18 (26.5) 
≥2    14 (17.5) 
      
Φαρμακοδυναμικές αλ/σεις      
0    50 (73.5) 
1    14 (20.6) 
≥2    4 (5.9) 
      
Φαρμακοκινητικές αλ/σεις      
0    45 (66.2) 
1    16 (23.5) 
≥2    7 (10.3) 
      
Ήπιες αλ/σεις      
0    60 (88.2) 
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1    7 (10.3) 
≥2    1 (1.5) 
      
Μέτριες αλ/σεις      
0    43 (63.2) 
1    14 (20.6) 
≥2    11 (16.2) 
      
Σοβαρές αλ/σεις      
0    60 (88.2) 
1    8 (11.8) 
≥2    0 (0.0) 
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Πίνακας 4 

Αριθμός δραστικών ουσιών και σκευασμάτων σε κάθε ομάδα. 

 

  

 Δραστικές ουσίες Σκευάσματα φαρμάκων  

 Ομάδα με 
αλληλεπιδράσεις 

(n=32) 

Ομάδα χωρίς 
αλληλεπιδράσεις 

(n=36) 

Ομάδα με 
αλληλεπιδράσεις 

(n=32) 

Ομάδα χωρίς 
αλληλεπιδράσεις 

(n=36) 

 

Αριθμός n (%) n  (%) n (%) n  (%)  

          
≥1 32 100.0 36 100.0 32 100.0 36 100.0  
≥2 32 100.0 32 88.9 31 96.9 30 83.3  

≥3 32 100.0 25 69.4 31 96.9 24 66.7  
≥4 30 93.8 21 58.3 29 90.6 20 55.6  
≥5 29 90.6 20 55.6 25 78.1 18 50.0  

≥6 24 75.0 15 41.7 22 68.8 8 22.2  
≥7 21 65.6 10 27.8 18 56.3 2 5.6  
≥8 15 46.9 4 11.1 11 34.4 2 5.6  

≥9 12 37.5 3 8.3 7 21.9 1 2.8  
≥10 6 18.8 1 2.8 5 15.6 1 2.8  
≥11 4 12.5 1 2.8 1 3.1 0 0.0  

≥12 1 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
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Πίνακας 5 

Αριθμός ατόμων που λάμβαναν φάρμακα για 8 ανατομικά συστήματα ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι 
αλληλεπιδράσεων 
 

Σύστημα στο 
οποίο δρα το 
φάρμακο  

Σύνολο 
ατόμων 

Ομάδα με 
αλληλεπιδράσεις 

Ομάδα χωρίς 
αλληλεπιδράσεις 

  

 n   (%) n (%) n (%) Διαφορά 
ποσοστών 

95%CI 
Διαφοράς* 

Αναπνευστικό 55  (80.9)  27 (84.4) 28 (77.8) 6.6% (-12.0%, 24.0%) 
Γαστρεντερικό 23  (33.8) 16 (50.0) 7 (19.4) 30.6% (8.0%, 49.0%) 
Ειδικών οργάνων 2  (2.9) 2 (6.3) 0 (0.0) 6.3% (-4.5%, 20.0%) 
Ενδοκρινικό 22  (32.4) 11 (34.4) 11 (30.6) 3.8% (-17.5%, 25.0%) 
Κυκλοφορικό   53  (77.9) 30 (93.8) 23 (63.9) 29.9% (10.0%, 47.0%) 
Μυοσκελετικό   8  (11.8) 5 (15.6) 3 (8.3) 7.3% (-9.0%, 24.0%) 
Νευρικό  8  (11.8) 6 (18.8) 2 (5.6) 13.2% (-3.0%, 30.0%) 
Ουρογεννητικό 
 

  13  (19.1) 5 (15.6) 8 (22.2) 6.6% (-12.5, 24.5%) 

* Ο υπολογισμός έγινε με το Newcombe-Wilson hybrid score CI 
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Πίνακας 6 
Κατανομή χαρακτηριστικών του δείγματος ανάλογα με την ύπαρξη κλινικά σημαντικής ή μη  αλληλεπίδρασης 

Μεταβλητές 
    Ομάδα με        

      κλινικά σημαντική αλ/ση 
Ομάδα χωρίς κλινικά 
σημαντική αλ/ση   

   n=28  (%)  n=40 (%)  p‐value
Φύλο           0.167*

Γυναίκες   13  (46.4)  12 (30.0)   
Άντρες  15  (53.6)  28 (70.0)   
         
Στάδιο ΧΑΠ          0.797**

Ήπια (Ι)  4  (14.3)  7 (17.5)   
Μέτρια (ΙΙ)  14  (50.0)  21 (52.5)   
Σοβαρή (ΙΙΙ)  9  (32.1)  9 (22.5)   
Πολύ σοβαρή (IV)  1  (3.6)  3 (7.5) 
       
Εκπαίδευση           0.433**

Έως το δημοτικό  27  (96.4)  35 (87.5)   
Έως το λύκειο  0  (0.0)  4 (10.0)   
Σπουδές μετά το λύκειο  1  (3.6)  1 (2.5)   
         
Αυτοεκτίμηση 
οικονομικής 
κατάστασης          0.012*

Κακή  18  (64.3)  13 (32.5)   
Μέτρια‐Καλή  10  (35.7)  26 (65.0)   
Απουσία  δεδομένων  0  (0.0)  1 (2.5)   

         

Καπνιστική συνήθεια        0.979* 

 Καπνιστής  7  (25.0)  10 (25.0)   

 Μη καπνιστής  20  (71.4)  29 (72.5)   

 Απουσία δεδομένων  1  (3.6)  1 (2.5)   

         

Κατανάλωση Αλκοόλης        0.049* 

 Καταναλωτής   12  (42.9)  8 (20.0)   

 Μη καταναλωτής   16  (57.1)  31 (77.5)   

 Απουσία  δεδομένων  0  (0.0)  1 (2.5)   

         

         
Ειδικότητα ιατρού που 
συνταγογραφεί τη 
μηνιαία αγωγή        0.060* 

Γενικής Ιατρικής  20  (71.4)  23 (57.5)   

Παθολόγος  7  (25.0)  7 (17.5)   

Άλλη ειδικότητα  1  (3.6)  10 (25.0)   

         
Ποιος συστήνει τη λήψη 
ΜΗΣΥΦΑ         0.543* 
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Ο γιατρός  4  (14.3)  7 (17.5)   

Ο φαρμακοποιός  5  (17.9)  6 (15.0)   

Ο ίδιος ή άλλο  15  (53.6)  12 (30.0)   
Απουσία  δεδομένων/ μη 
εφαρμόσιμη ερώτηση  4  (14.3)  15 (37.5)   

         
Συμμόρφωση με την 
φαρμακευτική αγωγή        0.271*** 

Ναι  22  (78.6)  34 (85.0)   

Όχι  6  (21.4)  5 (12.5)   

Απουσία  δεδομένων  0  (0.0)  1 (2.5)   

         

Αλλεργία        0.613*** 

Ναι  3  (10.7)  4 (10.0)   

Όχι  25  (89.3)  36 (90.0)   

         

  Mean (s.d.)                              Mean (s.d.)  95% CI  p-value 
         

Ηλικία  73.1 (8.2)                               72.4 (8.2)  (‐3.3, 4.9)  0.697**** 

Δείκτης Μάζας Σώματος  29.6 (3.5) 26.7 (4.3) (0.9, 4.8)  0.005**** 
Αριθμός 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων  7.0 (2.2)                                  4.0 (2.1)  (2.0, 4.1)  <0.0001**** 
Αριθμός δραστικών 
ουσιών  7.7 (2.4) 4.8 (2.5)  (1.7, 4.2)  <0.0001**** 
*  Pearson’s chi‐square 
** Linear by linear association 
*** Fisher’s exact test 
**** Independent samples t‐test 
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Πίνακας 7 

 

  

Πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση:  Μεταβλητές πρόβλεψης για κλινικά σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις 
 
Μεταβλητή Συντελεστής παλινδρόμησης (Β) 

(Τυπικό Σφάλμα) 
Odds ratio (CI) p-value

Σταθερά -6.672 (2.270)       0.001          0.003
Δ.Μ.Σ.  0.131 (0.078)         1.14 (0.98, 1.33)              0.093 
Αριθμός δραστικών 
ουσιών 

 0.424 (0.127)     1.53 (1.19, 1.96)    0.001

 

Μεταβλητή Συντελεστής παλινδρόμησης (Β) 
(Τυπικό Σφάλμα) 

Odds ratio (CI) p-value

Σταθερά   0.545 (0.422)        1.72          0.197
Οικονομική κατάσταση 
(μέτρια-καλή) 

-1.302 (0.527)        0.27 (0.10, 0.76)           0.013 

Ειδικότητα 
συνταγογράφου ιατρού 
(άλλη ειδικότητα) 

-0.602 (0.558)     0.55 (0.18, 1.64)    0.281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

57 

Γράφημα 1 

Scatter plot συσχέτισης μεταξύ αριθμού αλληλεπιδράσεων και αριθμού δραστικών 
ουσιών που λάμβανε το δείγμα 

ρ = 0.532, p-value <0.0001 
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Γράφημα 2 

Scatter plot συσχέτισης μεταξύ αριθμού αλληλεπιδράσεων και αριθμού 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που λάμβανε το δείγμα 

ρ = 0.573, p-value <0.0001 
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Γράφημα 3 

Scatter plot συσχέτισης μεταξύ αριθμού αλληλεπιδράσεων με το δείκτη μάζας 
σώματος του δείγματος 

r=0.283, p-value=0.019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ερωτηματολόγιο 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

2. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

4. ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:   

5. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:   

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

  

7. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

  

 

8. ΕΔΩΣΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

9. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ a. ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                                                    
b. ΑΛΛΗ 
(Ποιά;_________________________________________________)   

 

10. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ   
ΠΑΤΕΡΑ 

a. ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                                                    
b. ΑΛΛΗ 
(Ποιά;_________________________________________________)   

 

11. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

a. ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                                                    
b. ΑΛΛΗ 
(Ποιά;_________________________________________________)   
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
12. (Nα συμπληρωθεί από ερευνητή) 
 
 
a. Ημερομηνία Γέννησης           /              / 
 
b. Βάρος σε κιλά  Kg 
 
c. Ύψος σε μέτρα   Cm 

 
13. Σε ποιο ταμείο είστε ασφαλισμένος; 
(Nα σημειωθεί με X) 
 
 
a. ΙΚΑ   
 
b. ΟΓΑ   
 
c. ΔΗΜΟΣΙΟ   
 
d. ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ   
 
e. ΝΑΤ   
 
f. ΤΣΑΥ   
 
g. ΤΣΜΕΔΕ   
 
h. Άλλο   
 
i. Κανένα   
 
j. Δε γνωρίζω/ Δεν απαντώ   

 
14. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
(Nα σημειωθεί με X) 
 

 
a. Παντρεμένοι με παιδιά   
 
b. Παντρεμένοι χωρίς παιδιά   
 
c. Άγαμοι που ζουν μόνοι    
 
d. Άγαμοι που ζουν με γονείς ή συζούν   
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e.Άγαμοι που ζουν με άλλους συγγενείς/αδέρφια                                 
 
f. Διαζευγμένοι   
 
g. Χήροι   

 
 
15. Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει;  
Και ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει ο κύριος 
εισοδηματίας του νοικοκυριού;  
Δεν συμπληρώνεται τίποτα στη δεξιά στήλη, εάν εσείς είστε ο κύριος 
εισοδηματίας. 
(Nα σημειωθεί με X) 
 

 ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΚΥΡΙΟΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
 
a. Έως μερικές τάξεις Δημοτικού     
 
b. Απόφοιτος/η Δημοτικού     
 
c. Απόφοιτος/η τριτάξιου Γυμνασίου     
 
d. Απόφοιτος/η εξατάξιου Γυμνασίου/Λυκείου     
 
e. Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή επαγγελματικής σχολής     
 
f. Απόφοιτος/η ΤΕΙ     
 
g. Απόφοιτος/η ΑΕΙ και άνω     
 
h. Δεν απαντώ     

 

16. Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; 
(Nα σημειωθεί με X) 
 
 
a. Αυτοαπασχολούμενος   
 
b. Εργοδότης   
 
c. Μισθωτός πλήρους απασχόλησης   
 
d. Μισθωτός μερικής απασχόλησης   
 
e. Άνεργος/η (δεν έχει εργασία και ψάχνει για εργασία)    
 
f. Νοικοκυρά   
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g. Φοιτητής/τρια   
 
h. Συνταξιούχος   
 
i. Εισοδηματίας   
 
j. Άλλο   

 
17.Πως κρίνετε την οικονομική σας κατάσταση; 

a. Κακή  

b. Μέτρια  

c. Καλή  

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

18. Έχετε καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα σε όλη σας τη ζωή (περίπου 5 
πακέτα τσιγάρα); 

Ναι…………………………………………………………….………………… 

Όχι…………………………………………………………….………………… 

19. Έχετε καπνίσει ποτέ συστηματικά, σχεδόν κάθε μέρα για 
τουλάχιστον ένα έτος; 

(Κυκλώστε) 

a. ΝΑΙ  

b. ΟΧΙ 

c. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 

20. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα;   

(Κυκλώστε) 

a. Λιγότερα από 1  

b. 1-4 

c. 5-9 

d. 10-19 

e. 20-29 

f. Περισσότερα από 30 

g. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 
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21. Πριν από πόσο καιρό ξεκινήσατε να καπνίζετε συστηματικά; 

 (Αφαιρούνται οι περίοδοι διακοπής του καπνίσματος) 

Ημέρες…………………………………………………………………… 

Εβδομάδες…………………………………………………………………. 

Μήνες……………………………………………………………………… 

Έτη………………………………………………………………………… 

22. Καπνίζετε τώρα; 

a. ΝΑΙ  

b. ΟΧΙ 

c. Μη εφαρμόσιμη ερώτηση 

d. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 

23.Αν όχι, πότε σταματήσατε να καπνίζετε;  _________(έτος διακοπής) 

24. Πίνετε αλκοόλ; 

a. Ναι 

b. Όχι πια 

c. Όχι ποτέ δεν έπινα 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 25. Παρούσα Φαρμακευτική Αγωγή: 

Φάρμακο (μορφή, όνομα, ουσία, 
δόση) 

Συχνότητα Ημερ. 
Έναρξης 
ηη/μμ/εεεε

Ένδειξη-
Ειδ. 
Συντ. 
Ιατρού 

Πιθανές Αν. 
Ενέργειες 
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26. Φαρμακευτική Αγωγή που διεκόπη πρόσφατα (το τελευταίο έτος): 

 Φάρμακο (μορφή, όνομα, ουσία, 
δόση) 

 Συχνότητα  Ημερ. 
Διακοπής 
ηη/μμ/εεεε

 Ένδειξη-Ειδ. 
Συντ. Ιατρού 

 Λόγος Διακοπής 

          

          

          

          

 

27. Μη Υποχρεωτικά Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.): 

 Φάρμακο (μορφή, όνομα, ουσία, 
δόση) 

 Συχνότητα  Ποιός  του 
το 
συνέστησε 

 Ένδειξη  Πιθανές Αν. Ενέργειες 

          

          

          

          

          

 

28.Ομοιοπαθητικά, Βότανα, Συμπληρώματα Διατροφής ή Άλλες φαρμακευτικές και μη 
ουσίες: 
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 Φάρμακο (μορφή, όνομα, ουσία, 
δόση) 

 Συχνότητα  Ποιός  του 
το 
συνέστησε 

 Ένδειξη  Πιθανές Αν. Ενέργειες 

          

          

          

 

 29. Εμβολιασμοί 

Αντιγριπικός                                  ΝΑΙ         ΟΧΙ   

Αντιπνευμονιοκοκκικός              ΝΑΙ         ΟΧΙ           Έτος Εμβολιασμού: _________ 

 

 

 

30. Αλλεργίες σε φάρμακα, Έλλειψη Ενζύμου G-6-PD, κτλ: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________  

 

31. Συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

32. Πρόσφατη Χρήση Αντιβιοτικού (τελευταίο έτος)            

Αντιβιοτικό Δοσολογία     Ημερομηνία 
(ηη/μμ/εεεε)        

Λόγος λήψης του 
αντιβιοτικού                
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33. Σχόλια: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Τιμή FEV1 

 

 

Τιμή FEV1/FVC 

 

 

 

Ασθενής με Χ.Α.Π.: 

 

 

 

Σταδιοποίηση Ασθενούς:  

 

 

Πόσες φορές έγινε σπιρομέτρηση: _______ 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Στάδιο ΙΙΙ Στάδιο ΙV 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Drug History Recording Form 
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DRUG HISTORY RECORDING FORM 
 

Patient Initials:_________________   Gender __________Age: ________________ 
 

1. Current Prescribed Medicines 

 (inc. inhalers/drops/creams and ointments) 
 

Drug Dose + 
Frequency 

Date 
started 

Indications Any problems 
experienced 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

2. Drugs recently stopped 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
3. Over the counter preparations 

Drug Dose + 
frequency 

Indications Any problems 
experienced 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
4. Complementary medicines  

 (inc. herbal products/homeopathy/Chinese herbs, etc.) 
 

Product Dose + 
frequency 

Indications Any problems 
experienced 
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5. Αllergies/Problems 

Is the patient allergic to any medicine? 

 
Comments 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Social history 

 
i) Units of alcohol a week = ……………………………. 
 
ii) Cigarettes smoked a day = …………………………… 
 
iii) Recreational drug use = ……………………………… 
 
 

7. Compliance Assessment 

 
Provide an overview of whether you think the patient takes their medicine as prescribed.  Identify any 
unintentional (e.g. forgot to take, unable to use/open product) or intentional   
What concerns about medicines does patient have? What is the perceived benefit of taking medicines?) 
non-compliance. 
 
Comments ………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
ADDITIONAL COMMENTS 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PHARMACIST: ………………………………………………. DATE: ……………………. 
 
SIGNATURE: ………………………………………………………. 


