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λήψη 
συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων ανά μήνα

Gu et al. Prescription drug use continues to 
increase. U.S. prescription drug data for 2007-
2008. NCHS Data Brief 2010, 42:1-8

όλες οι ηλικίες

48% >1

31% 2-3

11% >5

>60 ετών

76% >2

37% >5



ανεπιθύμητες ενέργειες

 οδηγούν σε θάνατο

 είναι άμεσα απειλητικές για τη ζωή

 οδηγούν σε νοσηλεία ή παρατείνουν τη νοσηλεία
 5% όλες οι ηλικίες

 20% ηλικιωμένοι

 οδηγούν σε μόνιμη λειτουργική βλάβη, αναπηρία

 αποτελούν συγγενή ανωμαλία ή βλάβη κατά τη γέννηση

 συνιστούν σημαντικό ιατρικό συμβάν

ΕΟΦ, Εθνικό Συνταγολόγιο 2010



ανεπιθύμητες 
ενέργειες
φαρμάκων

• χρονική συσχέτιση βλάβης με λήψη 
φαρμάκου

• αποκλεισμός άλλων πιθανών αιτίων

• διακοπή φαρμάκου οδηγεί σε ύφεση 
της βλάβης

• επαναχορήγηση του φαρμάκου οδηγεί 
σε υποτροπή βλάβης

• βιολογικός μηχανισμός



ανεπιθύμητες ενέργειες στη 
στοματοπροσωπική περιοχή
• αγγειοοίδημα

• διαταραχές ΚΓΔ

• καντιντίαση

• χειλίτιδα

• ξηροστομία

• διαταραχές σιελογόνων

• πολύμορφο ερύθημα

• ερύθημα προσώπου

• διόγκωση ούλων

• μελάγχρωση

• λειχηνοειδείς αντιδράσεις

• βλάβες πέμφιγας/πεμφιγοειδούς

• ελκώσεις

• διαταραχές γεύσης

• νευρολογικές διαταραχές τριδύμου

Scully and Bagan. Adverse Drug Reactions in the 
Orofacial Region. CROBM 2004 15: 221



συχνότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στο στόμα 100 
συχνότερα συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων

Zavras et al. Adverse drug and device reactions 
in the oral cavity: Surveillance and reporting. 
JADA 2013, 144:1014-21

δυσγευσία 82%

ξηροστομία 81%

διόγκωση γλώσσας 75%

διόγκωση χείλους 69%



ανεπιθύμητες 
ενέργειες στη 
στοματοπροσωπική 
περιοχή

διαταραχές γεύσης

διαταραχές σάλιου

διογκώσεις

ελκώσεις

μελαγχρώσεις



διαταραχές γεύσης

ποσοτικές

• υπεργευσία

• υπογευσία ή μικρογευσία

• αγευσία

ποιοτικές

• δυσγευσία ή αλλογευσία
• κακή γεύση, αλλοιωμένη γεύση, 

μικτή κατάσταση, άλλη γεύση

• γεύση «φάντασμα»

• γευστική αγνωσία



αίτια 
διαταραχών 
γεύσης

νοσήματα στοματικής κοιλότητας

• ηλικία, εγκυμοσύνη

• συστηματικά νοσήματα

• τοξικές ουσίες

συστηματικές καταστάσεις

• ακτινοβολία κεφαλής-τραχήλου

• χειρουργικές επεμβάσεις

• φάρμακα, κυρίως καρδιαγγειακά

ιατρογενείς καταστάσεις

ιδιοπαθείς



διαταραχές 
γεύσης 
από ΚΑΦ

αναστρέψιμη δυσγευσία

• καπτοπρίλη, όχι άλλοι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης

• αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ 

• επροσαρτάνη 

• αγωνιστές διαύλων ασβεστίου

• νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη

υπογευσία

• αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ 

• καντεσαρτάνη, βαλσαρτάνη

• μιδοδρίνη

αναστρέψιμη αγευσία

• κλοπιδογρέλη



διαταραχές 
γεύσης

ξηροστομία

απέκκριση μεταβολιτών στο σίαλο

επίδραση στα γευστικά κύτταρα

επίδραση στα περιφερικά νεύρα



επιπτώσεις διαταραχών γεύσης

«… μόνες η όσφρηση και η γεύση 
επιμένουν… στηρίζοντας, πάνω 
στη σχεδόν άπιαστη σταλαγματιά 
τους, το τεράστιο οικοδόμημα που 
λέγεται ανάμνηση…»

διαταραχές θρέψης

επιβάρυνση γενικής υγείας

έκπτωση ποιότητας ζωής



ξηροστομία

σημείο ή σύμπτωμα

• όχι νόσος

υπολειτουργία σιελογόνων αδένων 

• μειωμένη έκκριση

• μειωμένη ροή

• ποιοτικές μεταβολές

συχνή

• 10% στο γενικό πληθυσμό

• 15%-25% σε ηλικιωμένα άτομα



αίτια ξηροστομίας

παροδική

• αφυδάτωση
• διάρροια, έμετοι, πολυουρία

• ψυχογενή αίτια
• άγχος, κατάθλιψη

• υπερβολικό κάπνισμα και 
αλκοόλ

• στοματική αναπνοή

• λοιμώξεις
• ιογενείς και βακτηριακές

παρατεταμένη

• φάρμακα 

• ηλικία 

• ακτινοβολίες

• αιμοκάθαρση

• σιαλαδένωση
• ανορεξία, βουλιμία 

υπερλιποπρωτεϊναιμία

• συστηματικά νοσήματα 



αίτια ξηροστομίας

• 90% λήψη φαρμάκων

• 80 κατηγορίες φαρμάκων

• >500 σκευάσματα

• αύξηση επιπολασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες
• αύξηση του μέσου όρου ζωής

• πολυφαρμακία



ξηροστομία και φάρμακα

«We found 56 chemical 
substances with a higher level 
of evidence and 50 with a 
moderate level of evidence of 
causing the abovementioned
disorders».



επιπτώσεις ξηροστομίας
πολυτερηδονισμός



επιπτώσεις ξηροστομίας
ξηρότητα βλεννογόνου



επιπτώσεις ξηροστομίας

καντιντίασητριχωτή γλώσσα



καυσαλγία 
στόματος

χρόνιος, συνεχής, καυστικός πόνος του 
βλεννογόνου του στόματος

σύνδρομο καυσαλγίας στόματος, 
στοματοδυνία, γλωσσοδυνία, 
γλωσσοπύρωση, στοματοπύρωση, 
δυσαισθησία στόματος

σχέση με ξηροστομία (66%) και διαταραχές 
γεύσης (11%)



καυσαλγία 
στόματος

• πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής
• χωρίς σχέση με τοπικούς ή συστηματικούς 

παράγοντες

• ψυχογενείς ή νευροπαθητικοί μηχανισμού

• δευτεροπαθής
• σχέση με τοπική ή συστηματική παθολογική 

κατάσταση
• ελκοδιαβρωτικά νοσήματα, καντιντίαση, ξηροστομία, 

αντιδράσεις υπερευαισθησίας, τραύμα, 
παραλειτουργικές έξειες

• αναιμίες, αβιταμινώσεις, σακχαρώδης διαβήτης και 
άλλες ενδοκρινοπάθειες, ΓΟΠ, φάρμακα



καυσαλγία 
στόματος

1-15% στις δυτικές χώρες

γυναίκες, μετά την εμμηνόπαυση

διαταραχές προσωπικότητας, ψυχολογικά 
προβλήματα

κλινική εικόνα

• κλινικά υγιής βλεννογόνος

• πρόσθια περιοχή γλώσσας

• διακύμανση στη διάρκεια της ημέρας

• επιδείνωση με άγχος, ερεθιστικές τροφές

• βελτίωση κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή με μάσηση τσίχλας



καυσαλγία 
στόματος από 
φάρμακα

αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης

καπτοπρίλη, εναλαπρίλη, 
λισινοπρίλη

“scalded mouth syndrome”



γενικευμένη 
διόγκωση ούλων

• φαινυτοΐνη 50%

• αποκλειστές διαύλων ασβεστίου 

• 14-83% νιφεδιπίνη

• <5% αμλοδιπίνη, φελοδιπίνη, 
νικαρδιπίνη, μανιδιπίνη

• <5% βεραπαμίλη

• διλτιαζέμη

• άγνωστος παθογενετικός μηχανισμός

• κακή στοματική υγιεινή



στοχευμένες θεραπείες και 
αναστολείς σημείων ελέγχου 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Vigarios et al. Supp Care cancer, 2017

Lacouture & Sibaud. Am J Clin Dermatol, 2018

δράση δραστική ουσία

mTORi everolimus, temsirolimus, sirolimus

MKi sorafenib, sunitinib, cabozantinib, pazopanib

EGFRi/HER1i cetuximab, panitumumab, erlotinib, gefitinib

pan-HERi dacomitinib, afatinib

BRAFi vemurafenib, dabrafenib

BCR-ABLi imatinib

PD-1/PD-L1 nivolumab, pembrolizumab



θηλωματώδεις βλάβες

pembrolizumab? vemurafenib?



αγγειοοίδημα

• αιφνίδια οιδηματώδης διόγκωση

• εντοπισμένη και μη-συμμετρική

• παροδική και αυτοπεριοριζόμενη

• 1:4.000 έως 1:50.000 

• αντίδραση υπερευαισθησίας 
τύπου Ι



αγγειοοίδημα

• κληρονομικό

• επίκτητο

• οφειλόμενο σε αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου αγγειοτασίνης ή ανταγωνιστές 
υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ

• αλλεργικό

• μη αλλεργικό/ οφειλόμενο σε φυσικούς 
παράγοντες

• ιδιοπαθές



αγγειοοίδημα

 αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης

 σταθμισμένη επίπτωση 0,30%

 28-35% των περιπτώσεων αγγειοοιδήματος

Shino et al. 2011



επιπτώσεις 
αγγειοιδήματος

• μόνιμη διόγκωση

• δυνητικά θανατηφόρο



ελκώσεις στόματος

• υποτροπιάζουσες

• μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
αναλγητικά 

• β-αναστολείς, νικοναρδίλη, 
καπτοπρίλη, αποκλειστές
υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ

• στοχευμένες θεραπείες

• ανοσοκατασταλτικά



σταθερό φαρμακευτικό 
εξάνθημα

• ιστορικό προηγούμενης βλάβης 
στην ίδια θέση με το ίδιο
φάρμακο

• επαναχορήγηση του ίδιου
φαρμάκου προκαλεί υποτροπή 
στην ίδια θέση

πυροξικάμη



ελκώσεις από μεθοτρεξάτη



mTOR inhibitor

 αναστολέας στόχου ραπαμυκίνης (mammalian target of rapamycin
inhibitor- mTOR inhibitor

 μεταμοσχεύσεις (σιρόλιμους) και κακοήθη νεοπλάσματα (τεμσιρόλιμους, 
εβερόλιμους)

 εβερόλιμους (Afinitor®)







λειχηνοειδείς 
βλάβες

• παρόμοια κλινική και 
ιστοπαθολογική εικόνα με τον 
ομαλό λειχήνα

• φάρμακα

• ανθελονοσιακά, 
αντιμικροβιακά, NSAID, 
υπογλυκαιμικά, πενικιλλαμίνη, 
φάρμακα ΚΝΣ, αντιρετροιικά

• ΚΑΦ-«σύνδρομο Grinspan»



αντιδράσεις όμοιες με 
δερματοβλεννογόνια 
νοσήματα

• αναστολείς μετατρεπτικού 
ενζύμου αγγειοτενσίνης

• πέμφιγα

• καπτοπρίλη, 
φοσινοπρίλη, 
κουιναπρίλη

• πεμφιγοειδές

• γραμμική νόσος IgA

• νέες ηλικίες



πολύμορφο ερύθημα

 οξεία δερματοβλεννογόνια νόσος φλεγμονώδους αρχής

 αυτο-περιοριζόμενη και υποτροπιάζουσα

 λοιμώξεις και φάρμακα
 αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες), ΜΣΑΦ, 

αντιεπιληπτικά (καρμπαμαζεπίνη, φενυτοϊνη)







αιμορραγικές/αγγειακές 
βλάβες

• πολλά φάρμακα

• ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις 

• πολλά νοσήματα

• ασπιρίνη + διαβήτης: σχετικός 
κίνδυνος αιμορραγίας 1,36

• λάθη στη λήψη ή/και αδυναμία 
συμμόρφωσης στη φαρμακευτική 
αγωγή

• «πήρα 4 ασπιρίνες το 
προηγούμενο βράδυ»



συστηματική απορρόφηση
και σε τοπική χρήση



Proprotein convertase subtilisin/kexin type 
9 (PCSK9) inhibitor



μελάχρωση

• ανθελονοσιακά: κινακρίνη, χλωροκίνη, 
υδοξυχλωροκίνη

• κλοφαζαμίνη, φαινοθιαζίνες, τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά, αντι-σεροτονίνοεργικα

• χημειοθεραπευτικά: busulphan, 
δοξυρουμπικίνη, μπλεομυκίνη, χρυσός, 
ιματινίμπη

• αντι-υπερτασικά

• ACTH

• φάρμακα HIV+: ζιδοβουδίνη, 
αζιδοθυμιδίνη (AZT), κετοκοναζόλη

• μινοκυκλίνη

• αντισυλληπτικά (δέρμα)

υδροξυχλωροκίνη



μελάχρωση

ιματινίμπη αντικαταθλιπτικά



συμπεράσματα

πολλά φάρμακα =
πολλές παρενέργειες



συμπεράσματα

• ιστορικό

•υψηλός δείκτης υποψίας



• αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

• 94% δεν αναφέρονται

• μετά την κυκλοφορία
• επιβεβαιώνονται

• επαναπροσδιορίζεται η συχνότητάς τους

• αναγνωρίζονται νέες


