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Φάρμακα 

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

• ΗΠΑΡΙΝΗ
• ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
• ΣΙΔΗΡΟΣ
• ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β
• Βιταμίνη D
• KAΡΝΙΤΙΝΗ
• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΕΚΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

• ΦΩΣΦΟΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ

• ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

• ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ

• ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ

• ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ 



Γιατί πρέπει να τα 
παίρνουμε?

1.ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

2.ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ



ΗΠΑΡΙΝΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• AΠΟΦΥΓΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (aPTT) 

• OXI INR



ΗΠΑΡΙΝΗ / ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ >ΑΝΤΙΔΟΤΟ 
(ΘΕΕΙΚΗ ΠΡΩΤΑΜΙΝΗ)

• ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ

• ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

• ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ/ΚΑΛΣΙΦΥΛΑΞΗ

• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ



XAMHΛΟΥ MB ΗΠΑΡΙΝΕΣ;;;

• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΗΜΙΣΕΙΑΣ 
ΖΩΗΣ /ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΞ

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙ Χα

• ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΘΕΕΙΚΗ 
ΠΡΩΤΑΜΙΝΗ





Ερυθροποιητινη / ενδειξεις

• Αναιμία 



Παρενέργειες ερυθροποιητίνης 

• Αλλεργία

• Ερυθροκυτταρικη απλασία

• Υπέρταση 

• ANT/ΞΗ ?> ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

• Η υποδόρια χρήση 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ !!!



ΣΙΔΗΡΟΣ /ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ



ΣΙΔΗΡΟΣ / ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

• AΠΟΦΥΓΗ ΣΕ ΥΠΟΝΟΙΑ 
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ



ΒΙΤΑΜΙΝEΣ Β1/B6/B12

• ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

• ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΌ ΑΛΚΟΟΛ

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΑΠΟ 
ΕΡΠΗΤΟΙΟ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ>ΑΛΛΕΡΓΙΑ (< 
1/10,000),ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ , ΑΚΜΗ , ΕΚΖΕΜΑ



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ BITAMINH D
(ΠΑΡΑΚΑΛΣΙΤΟΛΗ-REXTOL….)
• Σε υπερπαραθυρεοειδισμο

κάθε g της δραστικής 
ουσίας κοστίζει
1.156.000 €



Καρνιτίνη

• Η ονομασία 
της καρνιτίνης προέρχεται από την 
λατινική λέξη carnus που 
σημαίνει σάρκα.

• Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο 
καθώς η κύρια διατροφική πηγή 
της καρνιτίνης είναι το κρέας.

• Γενικά αποθηκεύεται στους ιστούς 
που χρησιμοποιούν ως ενέργεια το 
λίπος, για παράδειγμα η ενέργεια 
της καρδιάς προέρχεται κατά 60% 
από το λίπος.

• Η καρνιτίνη παράγεται κυρίως στο 
συκώτι και τα νεφρά

• Η καρνιτίνη διατίθεται ως 
συμπλήρωμα διατροφής τόσο για 
όσους θέλουν να αδυνατίσουν 
(υπάρχει συχνά σε χάπια 
αδυνατίσματος) …



Καρνιτίνη και ΑΜΚ;

• Μπορεί να εφαρμοσθεί για την 
πρόληψη των υποτασικών 
επεισοδίων της αιμοκάθαρσης

• Μπορεί αν βοηθήσει στις κράμπες 
κατά την ΑΜΚ

• Βοηθάει στη μυική αδυναμία

• Βελτιώνει την ικανότητα για 
άσκηση

• Βοηθάει στην αναιμία 

• Πλειοτροπικές δράσεις 
(μεταβολικό σύνδρομο)



Καρνιτίνη / παρενεργειες

υψηλές ποσότητες καρνιτίνης στη 
διατροφή, σε συνδυασμό με 
ορισμένα βακτήρια που την 
αποδομούν στο λεπτό έντερο, 
μπορούν να επιταχύνουν την 
διαδικασία αθηροσκλήρωσης 
μέσω μιας ουσίας που παράγεται 
από τον μεταβολισμό της 
καρνιτινης, την Trimethylamine N-
oxide (TMAO)



Αντιβιοτικά ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΑΝΑ 48ΩΡΟ 

• ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

• ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘ

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ 
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ



Φωσφοροδεσμευτικά

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ

• CALCIORAL- Ανθρακικό 
ασβέστιο (Calcioral ® tabl 500)

• OSVAREN- Συνδυασμός οξικού 
ασβεστίου / ανθρακικού 
μαγνησίου 

ΜΗ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ (ασβεστοποίηση       )

είναι όλα ενώσεις μετάλλων 
(μαγνησίου, αλουμινίου, λανθανίου, 
σιδήρου) πλην της σεβελαμέρης

• FOSRENOL (LANTHANUM 
CARBONATE) από 2004

• RENVELA ( sevelamer)

• ΑLUCAP



Ανθρακικό ασβέστιο (Calcioral ® tabl 500)

• Το ανθρακικό ασβέστιο 
διαλύεται μόνο σε όξινο pH, γι’ 
αυτό μπορεί να μη δρα σε 
άτομα με αχλωρυδρία ή σε 
άτομα που λαμβάνουν 
ανταγωνι- στές των υποδοχέων 
ισταμίνη

• ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ 
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ

• η ολική δόση του στοιχειακού 
ασβεστίου (Ca++) που 
παρέχεται από τα ασβεστούχα 
φωσφοροδεσμευτικά δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 
mg/24h

• Η θεραπεία με ασβεστούχα 
φωσφοροδεσμευτικά έχει μικρό 
κόστος



Osvaren® tabl 435 mg οξικού Ca + 235 mg 
MgCO3 = 110 mg Ca++ + 60 mg Mg++ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

• Η απορρόφηση είναι μικρότερη 
με το οξικό ασβέστιο

• ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ υπερμαγνησιαιμία

• Η θεραπεία με ασβεστούχα 
φωσφοροδεσμευτικά έχει μικρό 
κόστος



ALUCAP(ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ)
caps 475 mg Al(OH)3

Πλεονεκτήματα 

• περιεκτικότητας σε (στοιχειακό) 
Al +++ 167 mg, σε κουτιά των 
120 καψουλών, λιανική τιμή 
17,14 €, δηλαδή ~0,14 € / cap. 

• . Πράγματι, οι ενώσεις του 
αλουμινίου ήσαν και πιθανόν 
είναι ακόμη τα πιο ισχυρά 
φωσφοροδεσμευτικά φάρμακα 
που διατίθενται για κλινική 
χρήση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Η συμμόρφωση των ασθενών είναι 
καλύτερη από όλα τα άλλα 
φωσφοροδεσμευτικά. 

• Είναι πιο εύληπτο εξαιτίας του 
μικρότερου μεγέθους των κα-
ψουλών, του μικρότερου αναγκαίου 
αριθμού καψουλών (λόγω 
αποτελεσματικότητας), της 
δυνατότητας εύκολης κατάποσης 
χωρίς μάσηση και της μη πρόκλησης 
επιγαστραλγιών στα πλαίσια και 
αντιόξινης δράσης.

• ΦΤΗΝΟ



Όμως… 

• Στη  ΧΝΝ το αλουμίνιο 
κατακρατείται και 
συσσωρεύεται, με αποτέλεσμα 
τοξικότητα από το αίμα 
(αναιμία), το κεντρικό νευρικό 
σύστημα (εγκεφαλοπάθεια) και 
τα οστά (οστεομαλακία ή 
αδυναμική νόσος)

• οδηγίες των K/DOQI και KDIGO, 
τα αλουμινούχα
φωσφοροδεσμευτικά μπορούν 
ίσως να χρησιμοποιηθούν σε 
ασθενείς με επίπεδα φωσφόρου 
ορού >7 mg/dl ως 
βραχυπρόθεσμη θεραπεία (4 
εβδομάδων)



FOSRENOL® (lanthanum carbonate) Chewable 
tablets 500-750-1000 mg 
Oral Powder 750-1000 mg

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

• ΌΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

• ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΗΨΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• NAYTIA

• EMETOI

• ΔΙΑΡΡΟΙΑ 

• ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ



RENVELA (SEVELAMER CARBONATE)
800mg tab /2,4gr powder
• Αρχικά (1998) κυκλοφόρησε η 

υδροχλωρική σεβελαμέρη
(Renagel ®) υπό μορφή καψουλών 
403 mg και κατόπιν δισκίων 400 
και 800 mg. Στη συνέχεια (2005) η 
υδροχλωρική σεβελαμέρη
αντικαταστάθηκε από την 
ανθρακική σεβελαμέ- ρη
(Renvela®)

• Πρόκειται για κατιονικό πολυμερές 
χωρίς ασβέστιο ή άλλα μέταλλα, 
που δρα ως ιοντοανταλλακτική
ρητίνη

• η χορήγησή της σε 
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς 
συνδέθηκε με πρόκληση 
μεταβολικής οξέωσης και 
υπερκαλι- αιμίας που μπορούσαν 
σχετικά εύκολα να αντιμε-
τωπιστούν με αύξηση της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών στο 
διάλυμα αιμοκάθαρσης



RENVELA (SEVELAMER CARBONATE)
800mg tab /2,4gr powder
• Sevelamer has demonstrated 

interaction with ciprofloxacin, 
mycophenolate mofetil, and 
therefore these drugs should be 
dosed separately 

!!!μεγάλος αριθμός δισκίων

• Ψηλό κόστος 

• Συμμόρφωση ασθενών

Table 7. Sevelamer Carbonate Powder Preparation 
Instructions

Renvela 
Powder
Packet 

Strength

Minimum amount of water for dose 
preparation

(either ounces, mL or teaspoon/Tablespoon)

ounces mL tsp/Tbsp

0.8 g 1 30
6 teaspoons/2 
Tablespoons

2.4 g 2 60 4 Tablespoons



Σίδηρος

• Έχει γίνει προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθεί ως 
φωσφοροδεσμευτικό από 
20ετίας περίπου

• Πλέον κυκλοφορεί 



Mimpara (cinacalcet) 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ/ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

• Χορήγηση σε 
υπερπαραθυρεοειδισμό
(α’παθή-β’παθή)

• Όχι όταν το ασβεστιο είναι 
χαμηλό

• ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ

Να λαμβάνετε μαζί ή λίγο μετά το φαγητό



Αντιυπερτασικά

• ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΠΟΙΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ 

• ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΗΜΑ 
ΕΠΙ ΑΝΟΥΡΙΑΣ



Αντιθρομβωτικά

• ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

• ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ/ STENT



Υπολιπιδαιμικά

• ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
(crestor όχι πάνω από 
10mg/day)



Αντιδιαβητικά χρειάζονται προσαρμογή!!!

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

• LANTUS

ΔΙΣΚΙΑ στην ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΟ

• TRAJENTA (LINAGLIPTIN)



ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΜΚ? ΧΑΜΗΛΑ….ΦΤΑΙΕΙ

• ΣΥΧΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

• ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  Ο ΑΣΘ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΛΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• ΚΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

• ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

• ΕΛΛΕΙΨ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ




