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Αλοιφές, αυτοκόλλητα ή κρέμες που εφαρμόζο- y
νται στην επιδερμίδα.
Εισπνεόμενα φάρμακα για τη θεραπεία του  y
άσθματος για την άμεση βρογχοδιαστολή των 
αεραγωγών.
Σταγόνες ή αλοιφές για ενδοφθαλμική χρήση. y
Υπόθετα και κολπικά υποθέματα, τα οποία το- y
ποθετούνται μέσα στην πρωκτική ή κολπική 
κοιλότητα, αντιστοίχως (βλ. παρακάτω). Κάποια 
από τα φάρμακα θα απορροφηθούν, αλλά τα 
περισσότερα από αυτά θα παραμείνουν στην 
επιφάνεια που εφαρμόστηκαν, εκτός αν έχουν 
σχεδιαστεί να διαπερνούν στην κυκλοφορία 
του αίματος.

Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων

Ο όρος παρεντερική χορήγηση χρησιμοποιείται 
για την περιγραφή των εγχύσεων φαρμάκων εντός 
των ιστών, περιλαμβάνοντας και άμεση πρόσβαση 
στην κυκλοφορία του αίματος. Η από του στόματος 
χορήγηση κυρίως σημαίνει τη λήψη φαρμάκων που 
απορροφώνται διά μέσου της γαστρεντερικής οδού, 
αν και, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, ορισμένα 
φάρμακα απορροφώνται άμεσα από τον βλεννογό-
νο της στοματικής κοιλότητας.

Εξετάζοντας τις οδούς χορήγησης φαρμάκων, 
προκύπτουν κάποια ερωτήματα:

Ποια είναι η ευκολότερη οδός για τον ασθενή; y
Πού θα δράσει το φάρμακο, π.χ. δέρμα, καρδιά,  y
νεφροί, εγκέφαλος κ.λπ.;
Πόσο γρήγορα θέλει ο ιατρός να φθάσει το  y
φάρμακο στη θέση δράσης του;
Για πόσο χρονικό διάστημα ο ιατρός θέλει να  y
ενεργεί η δόση του φαρμάκου, π.χ. να παραμένει 
στον οργανισμό;
Ποια όργανα κινδυνεύουν περισσότερο από τη  y
δράση του φαρμάκου;

Η οδός χορήγησης μπορεί να επηρεάζει σε βάθος:

την έναρξη της δράσης του φαρμάκου· y
τη συγκέντρωση στο πλάσμα· y
τη διάρκεια παραμονής του φαρμάκου στον  y
οργανισμό (βλ. Εικόνα 1.1).

τροΠοσ χορηγησησ –  
εΠιμεροΥσ στοιχεια

Οι τρόποι χορήγησης είναι οι εξής:

Τοπική. y
Από του στόματος. y
Διαδερμική. y
Πρωκτική και κολπική.  y

Εισπνεόμενη. y
Έγχυση (παρεντερική) y

  y Ενδοφλέβια
 Ενδομυϊκή y
 Ενδοδερμική y
 Υποδόρια y
 Ενδορραχιαία/ενδοκοιλιακή (στις κοιλίες  y
του εγκεφάλου).

τοπική χορήγηση

Η επιδερμίδα είναι παραδοσιακά το πιο προσβάσι-
μο τμήμα του σώματος για τη χορήγηση των φαρμά-
κων. Τα περισσότερα παρασκευάσματα για τοπική 
χορήγηση στην επιδερμίδα χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία των δερματικών νοσημάτων. Υπάρχει ένα 
μεγάλο εύρος μη φαρμακευτικών προϊόντων κο-
σμετολογίας, τα οποία δεν θα περιγραφούν λεπτο-
μερώς, εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτούνται τα 
αποτελέσματα της χρήσης τους. Τα δερμικά σκευά-
σματα εμπεριέχονται συνήθως μέσα σε λοσιόν, κρέ-
μες, αλοιφές και πούδρες και χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε πολλαπλές περιπτώσεις, όπως για τη συ-
μπτωματική θεραπεία της μυκητιακής λοίμωξης στα 
πόδια των αθλητών. Είναι εύκολα στη χρήση για τον 
ασθενή, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο 
οικείο περιβάλλον του και, επειδή είναι φάρμακα 
ελάχιστης απορρόφησης, είναι σχετικώς ασφαλή. 
Ένας ιστός που κινδυνεύει περισσότερο από τη χρή-
ση αυτών των σκευασμάτων είναι η επιδερμίδα και 
μία ωφέλιμη ιστορία είναι αυτή της παρατεταμένης 
χρήσης του αντιφλεγμονώδους στεροειδούς υδρο-
κορτιζόνη, για το οποίο, όταν πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1950, ανακαλύφθηκε ότι ήταν πολύ αποτελεσμα-
τικό στη μείωση των φλεγμονών, για παράδειγμα 

Εικόνα 1.1 Η επίδραση της οδού χορήγησης στη 
συγκέντρωση του πλάσματος μετά από μία δόση.
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εικόνα 1.2 οδοί χορήγησης φαρμάκων.

σματα και να μεγιστοποιήσουμε την τοπική τους 
δράση.

Υποδόρια έγχυση (S.C.)

Χρησιμοποιείται συχνά. Συνηθισμένα σημεία έγχυ-
σης είναι οι μηροί και οι ώμοι. Ανασηκώνουμε το 
δέρμα μεταξύ αντίχειρα και δείκτη και τοποθετού-
με τη βελόνα κάτω από τη στιβάδα της επιδερμί-
δας. Η ινσουλίνη συχνά χορηγείται υποδορίως από 
τον ασθενή (βλ. επίσης σελ. 210-11). Κάποια τοπικά 
αναισθητικά χορηγούνται υποδορίως και μπορεί 
να προστεθεί στο φάρμακο και αγγειοσυσπαστική 
ουσία, όπως η αδρεναλίνη, για να ελαχιστοποιηθεί 
η απορρόφηση μακριά από το σημείο έγχυσης και, 
έτσι, να μεγιστοποιήσουμε το τοπικό αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα
Η απορρόφηση είναι πιο αργή από αυτήν της  y
Ι.Μ. έγχυσης.

Ο ασθενής μπορεί μόνος του να χορηγήσει το  y
φάρμακο.

μειονεκτήματα
Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην εγχυθεί I.V. y
Η απορρόφηση είναι, όπως στην Ι.Μ. έγχυση,  y
εξαρτημένη από την τοπική ροή αίματος, αυ-
ξάνεται με την άσκηση και μειώνεται σε κατά-
σταση σοκ.
Η βελόνα μπορεί να διαπεράσει ένα μικρό αι- y
μοφόρο αγγείο και να προκαλέσει μώλωπες 
στο δέρμα.

ενδορραχιαία/ενδοκοιλιακή έγχυση 
(στις κοιλίες του εγκεφάλου)

Η ενδοκοιλιακή έγχυση είναι χορήγηση του φαρ-
μάκου απευθείας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ), διαπερνώντας τον αιμοτοεγκεφαλικό φραγ-
μό. Η βελόνα διαπερνά το έλυτρο ή τον συνδετικό 
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να υπογράφει, προκειμένου να πιστοποιήσει ότι το 
επίσημο αρχείο συμβαδίζει με το γραπτό μήνυμα.

σΥμΒοΥΛεσ για την αΠο τοΥ 
στοματοσ χορηγηση

Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι σε όρθια θέση  y
για να διευκολύνεται η κατάποση.
Συνοδέψτε το φάρμακο από αρκετή ποσότητα  y
πόσιμου ύδατος, ώστε να μην προκληθεί οισο-
φαγικός ερεθισμός/έλκος.
Υγρά σκευάσματα δίνουμε μέσω της στοματικής  y
κοιλότητας με τη βοήθεια σύριγγας (σε ορισμέ-
νους ασθενείς). Αναβράζοντα δισκία πρέπει να 
διαλύονται εντελώς πριν από τη χορήγησή τους. 
Αν ο ασθενής έχει δυσκολία στη λήψη μεγάλου 
όγκου διαλύματος, μπορούμε να τον διευκολύ-
νουμε χορηγώντας το με κουτάλι.
Αν έχει δυσκολία στην κατάποση ενός δισκίου,  y
αφαιρέστε το, δώστε του να πιει κάτι και ξανα-
δοκιμάστε. Πολλά φάρμακα μπορούν να δοθούν 
σε υγρή μορφή, αν κρίνεται αναγκαίο.
Αν ένα φάρμακο έχει δυσάρεστη γεύση, μπορεί  y
να ακολουθηθεί από ένα γευστικό αφέψημα ή 
πλύση με στοματικό διάλυμα.

Αν και πολλά φάρμακα χορηγούνται μέσω της 
στοματικής κοιλότητας, ο νοσηλευτής μπορεί, επί-
σης, να τα χορηγήσει μέσω της πρωκτικής και της 
κολπικής κοιλότητας ή μέσω εγχύσεων. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, οι κανόνες πρέπει να ακολουθού-
νται.

χορηγηση αΠο το ορθο (per reCtum)

Σε αυτήν την περίπτωση, τα φάρμακα έχουν τη μορ-
φή υπόθετου και χορηγούνται με προστατευτικά 
γάντια και ειδική λιπαντική αλοιφή που διευκολύνει 
τη χορήγηση. Είναι σημαντικό ο ασθενής να είναι 
ενήμερος για τον τρόπο χορήγησης και να είναι το 
σώμα του σε κατάλληλη θέση, συνήθως στην αρι-
στερή πλευρά, με τους γλουτούς και τα γόνατα σε 
κάμψη. Έχει δειχθεί ότι ο τρόπος εισαγωγής με την 
αμβλεία άκρη του υπόθετου συντελεί στην άνεση 
και στη συγκράτηση.

Αυτή η χορήγηση είναι αποτελεσματική στις 
μακροχρόνιες θεραπείες και ο ασθενής μπορεί να 
μάθει να την πραγματοποιεί ο ίδιος.

ΚοΛΠιΚη χορηγηση (per VagIna)

Τα κολπικά υπόθετα ή κρέμες τοποθετούνται με την 
ασθενή γυρισμένη στο πλάι ή ξαπλωμένη πίσω. Χρη-
σιμοποιούνται καθαρά γάντια. Με τη χρήση λιπαντι-
κής ουσίας το υπόθετο τοποθετείται προς το οπίσθιο 

τοίχωμα του κόλπου. Μερικές φορές, καλό είναι μετά 
την τοποθέτηση του υπόθετου να φορά η ασθενής 
πάνα. Οι ασθενείς μπορούν να εκπαιδευτούν για να 
εφαρμόζουν μόνες τους τη διαδικασία. Τα υπόθετα 
είναι καλό να τοποθετούνται βράδυ, γιατί ο οργανι-
σμός τείνει να τα αποβάλει. Πολλές γυναίκες είναι 
σε θέση και προτιμούν να εφαρμόζουν τα υπόθετα 
μόνες τους.

ενεσεισ (InjeCtIonS)

Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση 
από ενδοδερμική, υποδόρια και ενδομυϊκή οδό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εκπαιδευμένοι νοσηλευτές 
χορηγούν φάρμακα ενδοφλεβίως. Ο σωστός υπολο-
γισμός στην περίπτωση τμηματικών δόσεων είναι 
ζωτικός, καθώς τα ενέσιμα φάρμακα δρουν ταχύ-
τερα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα 
υλικά και να ακολουθείται αυστηρά άσηπτη τεχνι-
κή. Συνηθίζεται να καθαρίζεται το ενέσιμο μέρος 
τοπικά με οινόπνευμα, αν και τα οφέλη είναι υπό 
συζήτηση. Ωστόσο, αν το σημείο της επιδερμίδας 
είναι μολυσμένο ή έχει αλλάξει η ισορροπία της 
χλωρίδας, όπως σε έναν εξασθενημένο ασθενή, ίσως 
να είναι αναγκαίο. Αν χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, 
αφήστε το να στεγνώσει, προτού κάνετε την ένεση. 
Το τοπικό μασάζ μετά την ένεση βοηθά στην καλύ-
τερη απορρόφηση του φαρμάκου.

ενδοδερμική ένεση Οι δύο συνηθέστεροι 
λόγοι για τις ενδοδερμικές ενέσεις είναι η εξέταση 
για αλλεργίες και η ανοσοποίηση. Στην πρώτη 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αναφυλαξίας, γι' αυτό 
πρέπει να υπάρχει έτοιμη αδρεναλίνη. Χρησιμοποι-
είται μικρός όγκος υγρού (0,1 ml ή λιγότερο), που 
χορηγείται με σύριγγα του 1 ml με εκατοστιαίες 
υποδιαιρέσεις και βελόνα λεπτή (26 gauge × 3/8 
in, βλ. Εικόνα 2.1). Αυτή τοποθετείται κάτω από το 

εικόνα 2.1 Η θέση της βελόνας για ενδομυϊκή, 
υποδόρια και ενδοδερμική ένεση.

Ενδομυϊκή

Υποδόρια

Ενδοδερμική

Επιδερμίδα
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Υποδόρια 
στιβάδα
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δέρμα σε γωνία 10–15°, που θα δημιουργήσει μικρό 
πόμφο. Μετά την ένεση, ακολουθεί τοπικό μασάζ. 
Η συνηθισμένη περιοχή ένεσης είναι ο πήχυς, όπου 
η αντίδραση είναι εμφανής.

Υποδόρια ένεση (S.C.) Η υποδόρια ένεση 
γίνεται στον λιπώδη ιστό κάτω από το δέρμα (βλ. 
Εικόνα 2.1). Ενίεται μικρός όγκος υγρού συνήθως 
(0,5–2 ml) με βελόνα 25 gauge  15/16 in. Αναση-
κώνουμε το δέρμα μεταξύ αντίχειρα και δείκτη και 
τοποθετούμε τη βελόνα με γωνία 45° (βλ. Εικόνα 
2.1). Τραβάμε ελαφρώς το έμβολο, για να βεβαι-
ωθούμε ότι δεν έχει διαπεράσει αγγείο. Αν συμβεί 
αυτό, θα πρέπει είτε να αφαιρεθεί η βελόνα και να 
κάνουμε νέα ένεση είτε απλώς να αλλάξουμε την 
κατεύθυνση της χορήγησης του φαρμάκου, χωρίς να 
αφαιρέσουμε τη βελόνα, ασκώντας πίεση. Για ενέ-
σεις ηπαρίνης και ινσουλίνης, χρησιμοποιούνται πιο 

κοντές βελόνες. Αυτές μπορεί να είναι 25 gauge  
5/8 in. Σε αυτήν την περίπτωση, η βελόνα εισχωρεί 
στο δέρμα με κλίση 90°. Δε χρειάζεται μασάζ μετά 
την ένεση, αλλά ασκούμε σταθερή πίεση για την 
αποφυγή αιματώματος, όταν χορηγούμε ηπαρίνη, 
και για να εξασφαλίσουμε ομοιόμορφη απορρό-
φηση στους διαβητικούς ασθενείς. Άλλες μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται όταν χορηγούμε ινσουλίνη 
συζητούνται στις σελίδες 210-11.

Οι συνήθεις περιοχές για υποδόριες ενέσεις εί-
ναι το εξωτερικό τμήμα του βραχίονα, το εξωτερικό 
τμήμα τού άνω μέρους του γλουτού και το δέρμα 
του υπογαστρίου (Εικόνα 2.2).

ενδομυϊκή ένεση (I.m.) Αυτή γίνεται εντός του 
μυός, ώστε να μπορεί να ενεθεί περισσότερος όγκος 
υγρού, 1–5 ml (Εικόνα 2.3). Συνήθεις περιο χές για 
την ένεση είναι η εξωτερική πλευρά των γλουτών, 

εικόνα 2.2 Περιοχές για υποδόριες 
ενέσεις.

Εξωτερικό 
τμήμα 
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Κοιλιακό τοίχωμα
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εικόνα 2.3 Περιοχές για ενδομυϊκές 
ενέσεις.

Εξωτερικό τμήμα 
του μεσαίου τρίτου 
του μηρού

Εξωτερικό 
άνω 
τεταρτημόριο 
του γλουτού

περιλαμβανομένου και του μεσοδιαστήματος μετα-
ξύ του γονάτου και του ισχίου. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε επακριβώς το σωστό σημείο ένεσης, για 
να αποφύγουμε τραυματισμό του ισχιακού νεύρου 
και των κύριων αιμοφόρων αγγείων. Εναλλακτικά, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άνω εξωτερικό 
τμήμα του βραχίονα, αν ο μυς είναι αρκετά μεγά-
λος. Ο ασθενής πρέπει να είναι τοποθετημένος σε 
αναπαυτική θέση. Για τις ενέσεις στους γλουτούς, 
οι καλύτερες θέσεις είναι ξαπλωμένος στην κοιλιά 
με τα δάκτυλα των ποδιών στραμμένα προς τα 
έξω ή στο πλάι, με εκτεταμένο το κάτω πόδι και 
λυγισμένο το επάνω. Για ενέσεις στην περιοχή του 
μηρού, το άκρο πρέπει να είναι σε ελαφρά κάμψη 
και να στηρίζεται. 

Όταν κάνουμε ενέσεις, πρέπει να προσέχουμε 
ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, γιατί μπορεί να 
προξενηθεί δερματίτιδα εξ επαφής. Τα χέρια πρέπει 
να πλένονται σχολαστικά πριν από και με το πέρας 

της ένεσης. Φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν 
τέτοια αντίδραση είναι η πενικιλλίνη, οι αμινογλυ-
κοσίδες και η χλωρο-προμαζίνη. Χρειάζεται ιδιαί-
τερη προφύλαξη, όταν χρησιμοποιούνται κυτταρο-
τοξικά φάρμακα (βλ. Κεφάλαιο 26). Όταν κάνουμε 
ενδομυϊκή ένεση, κρατούμε το δέρμα τεντωμένο 
και χρησιμοποιούμε βελόνα 21 gauge × 1½ in σε 
κλίση 90° (Εικόνα 2.1). Όπως και στην περίπτωση 
της υποδόριας ένεσης, τραβάμε το έμβολο για να 
βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε διαπεράσει αιμοφόρο 
αγγείο. Κατόπιν, κάνουμε αργά την ένεση, τραβά-
με τη βελόνα γρήγορα, ασκούμε πίεση στο σημείο 
που έγινε η ένεση και, κατόπιν, κάνουμε ελαφρό 
μασάζ. 

Όταν ενίουμε ουσίες, όπως ο σίδηρος, που προ-
καλούν υπέρχρωση του δέρματος, χρησιμοποιούμε 
την πορεία Ζ. Με αυτήν την τεχνική τραβάμε το 
δέρμα από τη μια μεριά, προτού τοποθετήσουμε τη 
βελόνα, αφήνουμε να περάσουν λίγα δευτερόλεπτα 
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ΔιΔΑΚΤιΚοι ΣΤοχοι 

Στο τέλος του κεφαλαίου, ο αναγνώστης πρέπει να 
είναι σε θέση:

να αναφέρει παραδείγματα συμπαθομιμητικών  n

και παρασυμπαθομιμητικών ουσιών·
να αναφέρει παραδείγματα των επιλεκτικών  n α και 
β αγωνιστών και ανταγωνιστών·
να περιγράψει τη βασική ανατομία του  n

αυτόνομου νευρικού συστήματος· 
να αναφέρει τους νευροδιαβιβαστές και τους  n

υποδοχείς του αυτόνομου νευρικού συστήματος· 
να περιγράφει τις δράσεις του συμπαθητικού και  n

παρασυμπαθητικού ερεθισμού στα σπλαγχνικά 
όργανα· 
να εξηγεί τις δράσεις και τις χρήσεις των  n

φαρμάκων που αναστέλλουν τη δράση της 
ακετυλοχολίνης·
να περιγράψει τα συμπτώματα της ημικρανίας και  n

τρόπους πρόληψης και θεραπείας.

εισαγωγη στο αΥτονομο 
νεΥριΚο σΥστημα

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι εκείνο το τμή-
μα του νευρικού συστήματος που εφοδιάζει τις 
σπλαγχνικές ίνες σε αντίθεση με τους εκούσιους 
μυς. Οι σπλαγχνικές ίνες περιλαμβάνουν:

τη γαστρεντερική οδό· y
τα αναπνευστικά και τα ουρογεννητικά συστή- y
ματα·
την καρδιά και τα αγγεία· y
τους έσω μύες του οφθαλμού· y
διάφορους ενδοκρινικούς αδένες. y
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποτελείται από 

δύο τμήματα, τα οποία ονομάζονται συμπαθητικό 
και παρασυμπαθητικό σύστημα. Οι νευρικές απο-
λήξεις και από τα δύο αυτά συστήματα εφοδιάζουν 
το μεγαλύτερο μέρος των σπλάγχνων. Σε γενικές 
γραμμές, έχουν αντίθετες δράσεις στα διάφορα 
σπλάγχνα, τα οποία εφοδιάζουν, και, επίσης, δια-
φέρουν τόσο στην ανατομική τους διάταξη όσο και 
στον μηχανισμό λειτουργίας. 

Δομη τοΥ αΥτονομοΥ νεΥριΚοΥ 
σΥστηματοσ

το σΥμΠαθητιΚο νεΥριΚο σΥστημα

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα αποτελείται από 
μια αλυσίδα γαγγλίων που βρίσκονται αμφοτερό-
πλευρα της σπονδυλικής στήλης και εκτείνονται 

από τον αυχένα μέχρι την οσφυϊκή μοίρα. Αφού οι 
συμπαθητικές νευρικές ίνες περάσουν έξω από τον 
νωτιαίο μυελό, φεύγουν από την εμπρόσθια νευρική 
ρίζα και περνούν σε ένα από αυτά τα γάγγλια. Σε 
αυτό το σημείο σχηματίζουν μια σύναψη με άλλα 
νευρικά κύτταρα, των οποίων οι ίνες κατανέμονται 
στα σπλάγχνα.

Ορισμένες συμπαθητικές ίνες, αφού αφήσουν 
τον νωτιαίο μυελό, διαπερνούν τα γάγγλια και σχη-
ματίζουν συνάψεις στα γάγγλια που βρίσκονται 
περιφερειακά· η ομάδα των γαγγλίων που περιβάλ-
λουν την κοιλιακή αορτή είναι ένα καλό παράδειγ-
μα αυτής της διάταξης. 

ΠαρασΥμΠαθητιΚο νεΥριΚο σΥστημα 

Οι παρασυμπαθητικές ίνες φεύγουν από το κεντρι-
κό νευρικό σύστημα και επιμερίζονται σε ορισμένα 
κρανιακά νεύρα (ΙΙΙ, VΙΙ, ΙΧ, και Χ) καθώς και σε 
νεύρα της ιερής μοίρας. Τα γάγγλια του παρασυ-

εικόνα 4.1 Ανατομία του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος. Διακεκομμένη γραμμή: συμπαθητικό. Ενιαία 
γραμμή: παρασυμπαθητικό.

οφθαλμός

Σιελογόνοι 
αδένες

Καρδιά

Πνεύμονες
Στόμαχος

Λεπτό 
έντερο 
και κόλον

ουροδόχος 
κύστη
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μπαθητικού συστήματος βρίσκονται περιφερικά, 
πλησίον των οργάνων που τροφοδοτούνται (Εικόνα 
4.1). 

αισθητιΚεσ ινεσ 

Επιπλέον, το αυτόνομο νευρικό σύστημα μεταφέ-
ρει έναν μεγάλο αριθμό αισθητηρίων νεύρων τα 
οποία τροφοδοτούν τα διάφορα όργανα. Αυτά τα 
νεύρα μεταφέρουν πληροφορίες από το όργανο 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Εισέρχονται 
στον νωτιαίο μυελό στο σημείο που μπορεί να σχη-
ματίσουν αντανακλαστικό τόξο με τα αυτόνομα 
νεύρα που φεύγουν από τον μυελό ή μπορεί να 
ανεβαίνουν στον εγκέφαλο, όπου δημιουργούνται 
πιο περίπλοκα αντανακλαστικά, τα οποία μπορεί 
να επηρεαστούν από ερεθίσματα που ξεκινούν από 
τα ανώτερα επίπεδα του εγκεφάλου. Ορισμένες 
σπλαγχνικές αισθήσεις μπορούν να εισέλθουν στη 
συνείδηση και, αντιστρόφως, γεγονότα της συνεί-
δησης μπορεί να διεγείρουν διάφορες σπλαγχνικές 
δράσεις. Το χτυποκάρδι αμέσως μετά τον έντονο 
φόβο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

χημιΚη μεταΔοση  
των νεΥριΚων ωσεων 

Η διέγερση ενός νεύρου απελευθερώνει μια ουσία 
στη νευρική απόληξη, που ονομάζεται νευροδιαβι-
βαστής. Η ουσία αυτή ενεργοποιεί έναν υποδοχέα 
στο όργανο που εφοδιάζει ή σε ένα άλλο νευρικό 
κύτταρο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως χημική 
μετάδοση της νευρικής ώσης και είναι σημαντική, 
επειδή οι δράσεις πολλών φαρμάκων εμπλέκονται 
σε αυτήν. Στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, η με-
τάδοση πραγματοποιείται με αυτόν τον τρόπο και 
στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό τμήμα, 
αλλά ο νευροδιαβιβαστής που απελευθερώθηκε στο 
όργανο–στόχο είναι διαφορετικός· στο παρασυμπα-
θητικό είναι η ακετυλοχολίνη, ενώ στο συμπαθητικό 
είναι η νοραδρεναλίνη.

το ΠαρασΥμΠαθητιΚο σΥστημα  
(εικόνα 4.2) 

Μετά από διέγερση ενός παρασυμπαθητικού νεύ-
ρου απελευθερώνεται ένας νευροδιαβιβαστής στη 
νευρική απόληξη που ονομάζεται ακετυλοχολίνη 
(ΑCh)· η ΑCh δρα σε έναν υποδοχέα του οργάνου 
που τροφοδοτείται από αυτό το νεύρο. Για να μην 
αποβεί η δράση της ακετυλοχολίνης υπερβολικά 
παρατεταμένη και ισχυρή, επίσης ένα ένζυμο είναι 
παρόν στη νευρική απόληξη, που ονομάζεται ακε-

τυλοχολινεστεράση, το οποίο αποδομεί αστραπιαία 
την ακετυλοχολίνη και τερματίζει τη δράση της.

το σΥμΠαθητιΚο σΥστημα (εικόνα 4.3)

Τα συμπαθητικά νεύρα απελευθερώνουν τον νευ-
ροδιαβιβαστή νοραδρεναλίνη από προσυναπτικά 
κυστίδια που βρίσκονται στις νευρικές απολήξεις, 
στους περιφερειακούς ιστούς. Επιπλέον, το συμπα-
θητικό σύστημα απελευθερώνει αδρεναλίνη (90%) 
και νοραδρεναλίνη (10%) από τον μυελό των επινε-
φριδίων: αυτές οι ουσίες εισέρχονται στην κυκλοφο-
ρία του αίματος και προκαλούν ευρύτατες δράσεις. 
Η νοραδρεναλίνη και η αδρεναλίνη προκαλούν 
αυτές τις δράσεις συνδυαζόμενες με ειδικούς συ-
μπαθητικούς αδρενοϋποδοχείς στο όργανο–στόχο. 
Υπάρχουν αρκετά είδη συμπαθητικών υποδοχέων: 

αΔρενοΫΠοΔοχεισ

Τύποι των αδρενοϋποδοχέων:
α y 1
α y 2
β y 1
β y 2
β y 3

Παρασυμπαθητικό 
γάγγλιο

Υποδοχέας

Αναστολείς 
γαγγλίου

Ατροπίνη

Υποδοχέας

Όργανο–στόχος

Αντιχολι 
νεστεράσες

χολίνη

Επεξήγηση:

εικόνα 4.2 Κύριοι νευροδιαβιβαστές και υποδοχείς του 
παρασυμπαθητικού συστήματος και θέση δράσης των 
ανταγωνιστών.

ACh: Ακετυλοχολίνη 
αναστολέας

Αυχενική και 
ιερή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης 

ACh

ACh
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τέρω απελευθέρωση της νοραδρεναλίνης και, έτσι, 
είναι χρήσιμοι στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

β1 και β2 υποδοχείς (Εικόνες 4.4 και 4.5)

Αυτοί οι υποδοχείς διεγείρονται και από την ισο-
πρεναλίνη (isoprenaline, ισοπροτερενόλη) και από 
την αδρεναλίνη (επινεφρίνη). Επιπλέον, ο νευροδια-
βιβαστής νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη) δρα ως β1 
διεγέρτης στην καρδιά και το φάρμακο σαλβουτα-
μόλη (salbutamol) προκαλεί αντίδραση β2 κυρίως 
στους βρόγχους. Τα αποτελέσματα είναι:

Αντιδράσεις  y β1. Αύξηση του ρυθμού και της δι-
εγερσιμότητας της καρδιάς, με αυξημένο κατά 
λεπτό όγκο του αίματος.
Αντιδράσεις  y β2. Διαστολή των βρόγχων και των 
αιμοφόρων αγγείων. 

Η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρι-
κού συστήματος που προκαλείται από φόβο ή θυμό 
δημιουργεί μια μικτή εικόνα εξαιτίας της διέγερσης 
των α1, β1 και β2 υποδοχέων από τη νοραδρεναλίνη 
και την αδρεναλίνη (βλ. Πίνακα 4.1).

β3  υποδοχείς

Αυτοί οι υποδοχείς αναφέρθηκαν προσφάτως στον 
καρδιακό μυ. Είναι αρνητικά ινότροποι, δηλαδή 
καταστέλλουν τον ρυθμό και την ένταση της σύ-
σπασης (Moniotte & Balligand 2002). 

μεταΔοση στα αΥτονομα γαγγΛια 

Το νεύρο που φτάνει σε ένα αυτόνομο γάγγλιο από 
το ΚΝΣ ονομάζεται προγαγγλιακό νεύρο. Το νεύ-
ρο με το οποίο συνάπτεται στο γάγγλιο και το οποίο 
μεταφέρει την ώση ως το όργανο–στόχο ονομάζεται 
μεταγαγγλιακό νεύρο. Η ακετυλοχολίνη απελευθε-
ρώνεται από το προγαγγλιακό νεύρο στις συνάψεις 
και των συμπαθητικών και των παρασυμπαθητικών 
γαγγλίων, δεσμεύεται στους υποδοχείς τους στο 
μεταγαγγλιακό νεύρο και, έτσι, είναι υπεύθυνη για 
τη μετάδοση των νευρικών ώσεων. 

σΥμΠαθομιμητιΚα ΦαρμαΚα 

Τα συμπαθομιμητικά φάρμακα έχουν δράσεις παρό-
μοιες με αυτές που προκαλούνται από τη δραστηρι-
ότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και 
περιλαμβάνουν: 

την αδρεναλίνη (επινεφρίνη)· y
τη νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη)· y
την ισοπρεναλίνη· y
επιλεκτικούς  y β2 αγωνιστές.

α1  υποδοχείς

Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται στους ιστούς–
στόχους απέναντι από την απόληξη του νεύρου 
και διεγείρονται από τη νοραδρεναλίνη, που απε-
λευθερώνεται στις απολήξεις των νεύρων του συ-
μπαθητικού, και από την αδρεναλίνη. Ο ερεθισμός 
προκαλεί: αγγειοσυστολή, η οποία αυξάνει την 
πίεση του αίματος, αντανακλαστική βραδύτητα της 
καρδιάς και μυδρίαση της κόρης του οφθαλμού. Η 
διέγερση των α1 υποδοχέων αναστέλλεται από αρ-
κετά φάρμακα (βλ. σελ. 56).

α2  υποδοχείς

Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται στη νευρική απόληξη 
από την οποία απελευθερώνεται η νοραδρεναλίνη, 
η παραγωγή της οποίας περιορίζεται όταν τους δε-
σμεύσει, δημιουργώντας έτσι έναν μηχανισμό ελέγ-
χου απελευθέρωσης. Οι α2 υποδοχείς είναι στόχοι 
ουσιών, όπως η κλονιδίνη (clonidine), οι οποίες τους 
διεγείρουν επιλεκτικά για να αναστείλουν περαι-

εικόνα 4.3 Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα με τους 
διεγέρτες του και τα φάρμακα που τους αναστέλλουν.

Αναστολείς 
γαγγλίου

Ατροπίνη

β αναστολείς
α υποδοχέας β1 υποδοχέας β2

α αναστολείς

Επεξήγηση:

ΝΕ: Νορεπινεφρίνη 

Υποδοχέας

Επινεφρίδιο

Αναστολέας

Συμπαθητικό 
γάγγλιο

Νωτιαίος μυελός 
της θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας

ACh
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Εικόνα 5.1 Διαδικασίες στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Αύξηση πίεσης
Διαστολή 

φλεβών
(προφορτίο +)

Διέγερση του νευρικού 
συμπαθητικού συστήματος με 

αγγειοσύσπαση και ταχυκαρδία

Πτωχή 
παροχή

Αρτηριακή στένωση
Αύξηση της αγγειακής 
αντίστασης 
(μεταφορτίο +)

Σχηματισμός 
αγγειοτασίνης

Πτωχή  
αιμάτωση

Απελευθέρωση 
ρενίνης

Κατακράτηση 
ηλεκτρολυτών

Πνευμονική  
συμφόρηση

Διεσταλμένη  
καρδιά

Αγγειοδιασταλτικά, τα οποία μειώνουν την πε- y
ριφερική αντίσταση και, με αυτόν τον τρόπο, 
μειώνουν το καρδιακό φορτίο.
β y -αναστολείς, μειώνουν την ακατάλληλη συ-
μπαθητική δραστηριότητα.

διουρήτιΚα

Τα διουρητικά αυξάνουν τη διούρηση. Αναφέρονται 
λεπτομερώς στη σελίδα 173. Και οι θειαζίδες και τα 
διουρητικά της αγκύλης του Henle χρησιμοποιού-
νται στην καρδιακή ανεπάρκεια.

μηχανισμός δράσης

Βοηθούν στην αντιμετώπιση του οιδήματος και  y
της πνευμονικής συμφόρησης (πνευμονικό οί-
δημα), αυξάνοντας την αποβολή του ύδατος και 
των ηλεκτρολυτών.
Ανακουφίζουν τη διόγκωση του μυοκαρδίου,  y
μειώνοντας τον όγκο του αίματος.

μειονεκτήματα

Η ρενίνη που απελευθερώνεται από τους νε- y
φρούς ενεργοποιείται από τον μειωμένο όγκο 
αίματος και αυτό ίσως, εν μέρει, να αντιστρέψει 
τα ωφέλιμα αποτελέσματα των διουρητικών, δι-
εγείροντας την κατακράτηση των υγρών στους 
νεφρούς.
Θα εμφανιστεί αγγειοσύσπαση ως απάντηση  y
στον μειωμένο όγκο αίματος και αυτό θα αυξή-
σει το έργο της καρδιάς.
Απώλειες καλίου: και οι θειαζίδες και τα διουρη- y
τικά της αγκύλης του Henle αυξάνουν την απώ-
λεια καλίου μέσω των νεφρών. Αν χορηγούνται 
μικρές δόσεις, πιθανότατα να μην απαιτηθούν 
διορθωτικές κινήσεις, αλλά στη χορήγηση μεγά-
λων δόσεων διουρητικών μπορεί να προκύψουν 
μεγάλες απώλειες καλίου, αν το διαιτολόγιο σε 
κάλιο είναι ανεπαρκές (όπως σε αυτούς που το 
διαιτολόγιο είναι φτωχό ή σε ηλικιωμένους) ή αν 
ταυτόχρονα χορηγείται διγοξίνη.

Παρ' όλα αυτά, τα οφέλη συνήθως υπερτερούν 
των μειονεκτημάτων και τα διουρητικά χρησιμο-
ποιούνται ευρέως για την ανακούφιση της χρόνι-
ας καρδιακής ανεπάρκειας. Στην ήπια καρδιακή 
ανεπάρκεια, οι θειαζίδες ίσως είναι επαρκείς, αλλά 
σε περισσότερο οξεία καρδιακή ανεπάρκεια απαι-
τούνται διουρητικά της αγκύλης του Henle, όπως 
φουροσεμίδη (furosemide – Lasix™). Μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), όπως η ασπι-
ρίνη, θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα των 
διουρητικών.

Νοσηλευτική παρέμβαση

Η διγοξίνη σχετίζεται με απώλεια καλίου και η ανε-
πάρκεια καλίου αυξάνει την τοξικότητα της διγοξίνης. 
Συμπληρώματα καλίου ή διουρητικά φειδωλά σε 
κάλιο πρέπει να προστίθενται στη συνταγολόγηση 
(βλ. σελ. 178-9). Όταν σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια συνταγογραφούνται θειαζίδες ή διουρητικά 
της αγκύλης του Henle, η συγκέντρωση καλίου στο 
πλάσμα πρέπει να παρακολουθείται και να συντηρεί-
ται πάνω από 3,2 mmol/L.
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εικόνα 6.1 Σχεδιάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται πώς αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και πώς το ύδωρ και το αλάτι 
μετατρέπονται από τους νεφρούς, όταν η αρτηριακή πίεση μειώνεται λόγω της δράσης της ρενίνης, της αγγειοτασίνης 
και της αλδοστερόνης.

Η αλδοστερόνη διεγείρει 
την κατακράτηση άλατος και 
ύδατος από τον νεφρό

Επινεφρίδιο

Αλδοστερόνη

Αγγειοτασίνη 2

Ρενίνη από τον 
νεφρό

Νεφρός

Η αγγειοτασίνη 
2 συστέλλει 
τα αιμοφόρα 
αγγεία

Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται

Αγγειοτασίνη 2

Αγγειοτασίνη 1

Αλδοστερόνη

κυκλοτερείς μυϊκές ίνες, οι οποίες ελέγχονται από 
το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (βλ. σελ. 42). Η 
διέγερση αυτού του συστήματος απελευθερώνει 
νοραδρεναλίνη, η οποία προκαλεί τη συστολή 
αυτών των μυών και οδηγεί στη στένωση των αρτη-
ριδίων και την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ως 
εξισορρόπηση, τα επιθηλιακά κύτταρα των αιμο-
φόρων αγγείων απελευθερώνουν συνεχώς νιτρικό 
οξύ (ΝΟ), το οποίο δρα ως αγγειοδιασταλτικό και 
αυτό οδηγεί στη μείωση της αρτηριακής πίεσης (ως 
ένας ενδογενής παράγοντας). Η αγγειοτασίνη (βλ. 
παρακάτω) προκαλεί, επίσης, συστολή των αγγείων 
και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 

Η καρδιακή παροχή εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, αλλά το συμπαθητικό νευρικό σύ-
στημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, γιατί με την 
έκλυση αδρεναλίνης προκαλεί αύξηση του ρυθμού 
των παλμών και αύξηση της καρδιακής παροχής.

Ο όγκος και το ιξώδες του αίματος ελέγχε-
ται αποκλειστικά από τους νεφρούς. Υπάρχουν σε 
αυτά υποδοχείς που «αντιλαμβάνονται» τις αλλα-
γές στον όγκο του αίματος. Αν αυτός μειωθεί, οι 
νεφροί εκκρίνουν μία ουσία, η οποία ονομάζεται 
ρενίνη και, μέσω πολύπλοκων αλλαγών, προκαλεί 
κατακράτηση ύδατος και ηλεκτρολυτών από τους 
νεφρούς (Εικόνα 6.1) και τον σχηματισμό αγγειο-
τασίνης ΙΙ, η οποία προκαλεί αγγειοσυστολή και 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπροσθέτως στη μείωση του όγκου του αί-
ματος, φάρμακα, όπως τα διουρητικά, χρησιμο-
ποιούνται για τη μείωση των αποθεμάτων νατρίου 
στον οργανισμό, τα οποία πιστεύεται ότι συμβάλ-
λουν στην υπέρταση, αυξάνοντας την αγγειακή 
«δυσκαμψία», πιθανώς μέσω ανταλλαγής νατρί-
ου–ασβεστίου, η οποία αυξάνει την ενδοκυττάρια 
συγκέντρωση του ασβεστίου.

μετρήςή τής αρτήριαΚής Πιεςής

Κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, σημειώνο-
νται δύο τιμές: η συστολική και διαστολική πίεση. Η 
συστολική πίεση είναι η πίεση του αίματος κατά τη 
συστολή, όταν οι κοιλίες συστέλλονται και ωθούν 
το αίμα προς την αρτηριακή κυκλοφορία. Είναι η 
πίεση της διοχέτευσης του αίματος από την καρδιά 
στην κυκλοφορία και είναι η πρώτη καταγραφόμενη 
τιμή στη διάρκεια της μέτρησης της αρτηριακής πί-
εσης. Η διαστολική πίεση είναι η καταγραφόμενη 
πίεση κατά τη διαστολή, όταν η καρδιά πληρούται 
και η λαμβανόμενη τιμή αντανακλά πρωτίστως τη 
συνολική περιφερική αντίσταση (total peripheral 
resistance – TPR) των αγγειακών στρωμάτων.
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Θεραπευτική χρήση

Η μεθυλντόπα χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στη 
θεραπεία της υπέρτασης. Είναι αποτελεσματική και 
εύχρηστη, γιατί δεν προκαλεί απότομη πτώση της 
πίεσης. Παρ' όλα αυτά, έχει ορισμένες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες, που δεν είναι αποδεκτές από τους 
ασθενείς και, έτσι, η χρήση της έχει μειωθεί σημα-
ντικά. Ωστόσο, ακόμη χρησιμοποιείται ευρέως στην 
αγωγή της συνδεόμενης με εγκυμοσύνη υπέρτασης 
(προεκλαμψία–εκλαμψία).

ανεπιθύμητες ενέργειες

Στην αρχή της θεραπείας μπορεί να εμφανι- y
στούν ψυχοκινητική καταστολή και υπνηλία, 
αλλά υποχωρούν μετά την πάροδο λίγων εβδο-
μάδων.
Περισσότερο σπανίως εμφανίζονται οιδήματα  y

λόγω κατακράτησης υγρών, τα οποία, όμως, 
ελέγχονται με διουρητικά.
Αιμολυτική αναιμία και πυρετός έχουν, επίσης,  y
αναφερθεί.

μοξονιδινή

Η μοξονιδίνη μειώνει τις αδρενεργικές ώσεις από 
το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επί του παρόντος, 
συνιστάται, όταν άλλοι υποτασικοί παράγοντες 
δεν είναι ικανοποιητικοί, και χορηγείται μέσω της 
στοματικής οδού μία ή δύο φορές ημερησίως.

ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές συμπεριλαμβάνουν κόπωση, κεφαλαλγία και 
ναυτία.

Τα σημεία δράσης των διαφόρων αντιυπερτασι-
κών φαρμάκων παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.2.

Εικόνα 6.2 Θέσεις δράσης ορισμένων υποτασικών φαρμάκων.

Καταπραϋντικό Συναίσθημα

Μεθυλντόπα

Εγκεφαλικό 
στέλεχος

Συμπαθητικό 
γάγγλιο

Αδρενεργικοί 
ανταγωνιστές

Αποθήκευση νοραδρεναλίνης

ΥΔΡΑΛΑζιΝΗ

Αρτηρίδιο

Ανταγωνιστής 
διαύλων  

ασβεστίου

Διουρητικά

α-ΜΕΑ

Λείες μυϊκές ίνες
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Οι α-ΜΕΑ αναστολείς αποδεικνύονται κατάλ-
ληλοι, αν υπάρχει ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας 
ή διαβήτη, και οι α-αναστολείς ίσως να βοηθήσουν 
στην απόφραξη του προστατευτικού αδένα.

Ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται εισαγωγή στο 
νοσοκομείο για την πλήρη τεκμηρίωση των αιτιών 
και, όταν αρχίσει η αγωγή, πρέπει να παρακολου-
θείται τακτικά η αρτηριακή τους πίεση. Σε ηπιότε-
ρης μορφής υπέρταση, χωρίς επιπλοκές, η θεραπεία 
μπορεί να αρχίσει και να συνεχιστεί έξω από το 
νοσοκομείο. Όταν επιτευχθεί ικανοποιητικός έλεγ-
χος, απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση από τον 
οικογενειακό ιατρό ή από τα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου.

ΚατευΘυντήριες οδήγιες για τήν 
αντιμετώΠιςή τής υΠερταςής αΠο τή 
ΒρετανιΚή εταιρεια υΠερταςής

Η Βρετανική Εταιρεία Υπέρτασης έχει εκδώσει κατευ-
θυντήριες οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή της 
υπέρτασης και ενθαρρύνεται ο αναγνώστης να απο-
κτήσει ένα αντίγραφο των κατευθυντήριων οδηγιών, 
το οποίο παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του BMJ 
(British Medical Journal). Κάποιες από τις συστάσεις 
τους για τη χορήγηση των αντιυπερτασικών συνοψί-
ζονται στην Εικόνα 6.3.

Ειδικές επισημάνσεις για την αγωγή των ασθενών

1.  Ορισμένοι ασθενείς δεν κατανοούν ότι, όταν 
αρχίσει η αγωγή, θα συνεχιστεί για την υπό-
λοιπη ζωή τους, παρόλο που μπορεί να υπο-
στεί αλλαγές ή να αμβλυνθεί με την πάροδο 
του χρόνου.

2.  Υπάρχουν κάποιοι μη φαρμακευτικοί τρόποι 
μείωσης της αρτηριακής πίεσης. Η μη προ-
σθήκη αλατιού στο φαγητό θα μειώσει την 
αρτηριακή πίεση και θα ενδυναμώσει την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, αλλά 
κάποιοι ασθενείς βρίσκουν ότι αυτό μειώ-
νει την απόλαυση του φαγητού. Ορισμένες 
μέθοδοι χαλάρωσης μειώνουν το στρες και 
τη φαρμακευτική αγωγή, παρέχοντας μια 
μικρή αλλά χρήσιμη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης σε πολλές περιπτώσεις.

3.   Η άσκηση με μέτρο (αν είναι εφικτή) είναι 
πολύ σημαντική, π.χ. περπάτημα, κολύμβη-
ση, χορός, ποδηλασία ή ακόμη και ανεβοκα-
τέβασμα σκαλοπατιών.

4.  Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγονται οι 
παράγοντες κινδύνου που είναι υπεύθυνοι για 
τις επιπλοκές της υπέρτασης. Έτσι, πρέπει να 
δίνονται στους ασθενείς οι συμβουλές:

 α. Διακόψτε το κάπνισμα.
 β.  Μειώστε το βάρος σας, αν είστε παχύ-

σαρκοι, και βεβαιωθείτε ότι τα λιπίδια στο 
αίμα σας είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 γ.  Ελαττώστε την κατανάλωση οινοπνευ-
ματωδών (αυτό μειώνει την αρτηριακή 
πίεση).

 δ.  Τα συγκεκριμένα διαιτολόγια και η 
άσκηση για τη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης είναι περισσότερο αμφιλεγόμε-
να, αλλά μία δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά 
και πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, 
σε συνδυασμό με πρόγραμμα άσκησης, 
που μπορεί να ακολουθήσει ο ασθενής, 
ίσως να βοηθήσουν.

4.  Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες των χορηγούμε-
νων φαρμάκων.

5.  Είναι αδύνατο να γνωρίζουν και να κατα-
νοούν οι ασθενείς όλες τις πιθανές αλλη-
λεπιδράσεις, αλλά, εάν τους χορηγηθεί νέο 
φάρμακο, πρέπει να ενημερώσουν τον ιατρό 
ή τον φαρμακοποιό ότι ήδη υποβάλλονται 
σε άλλη αγωγή.

6. Ορισμένοι ασθενείς μαθαίνουν να κάνουν 
μόνοι τους μέτρηση της αρτηριακής τους 
πίεσης και, έτσι, έχουν πιο σαφή εικόνα των 
τιμών της.

εικόνα 6.3 Ο βρετανικός αλγόριθμος για την αγωγή 
της υπέρτασης. Αναπαρήχθη με την ευγενική άδεια της 
Βρετανικής Εταιρείας Υπέρτασης.

Ασθενής

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4
Επίμονη 

υπέρταση

Κάτω των 55 
ετών και όχι της 
μαύρης φυλής

α-ΜΕΑ αναστολείς ή 
αναστολέας υποδοχέα 

αγγειοτασίνης ή 
β-αναστολέας

Άνω των 55 ετών 
ή της μαύρης 

φυλής

Ανταγωνιστής 
διόδου ασβεστίου ή 

διουρητικό (θειαζίδη)

Στην αγωγή προστίθεται ένας 
α-αναστολέας ή σπιρολακτόνη 

που είναι ανταγωνιστής της 
αλδοστερόνης ή άλλο διουρητικό

Ανταγωνιστής διόδου 
ασβεστίου και 

διουρητικό (θειαζίδη)

α-ΜΕΑ αναστολείς ή 
αναστολέας υποδοχέα 

αγγειοτασίνης ή 
β-αναστολέας

α-ΜΕΑ αναστολείς ή 
αναστολέας υποδοχέα 

αγγειοτασίνης ή 
β-αναστολέας

Ανταγωνιστής διόδου 
ασβεστίου και 

διουρητικό (θειαζίδη)
+

+
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Νοσηλευτική παρέμβαση

Οι νοσηλευτές συχνά συμμετέχουν στη θεραπεία της 
υπέρτασης. Αυτό γίνεται είτε στα εξωτερικά ιατρεία 
είτε στο νοσοκομείο. Πρέπει να είναι οικείοι με τα 
χορηγούμενα φάρμακα, ιδιαιτέρως με τις ανεπιθύμη-
τες ενέργειες που έχουν, και να συμβουλεύουν τους 
ασθενείς ή, αν είναι απαραίτητο, μαζί με τον ιατρό να 
τροποποιήσουν τη θεραπευτική αγωγή. Θυμηθείτε 
ότι αποτυχία απάντησης στη θεραπεία ή επιδείνωση 
ίσως να προέρχονται από μη επαρκή συμμόρφωση 
του ασθενούς ή από αλληλεπιδράσεις με άλλες ουσί-
ες, συνήθως ΜΣΑΦ.

Το Ιστορικό ασθενούς 6.1 παρουσιάζει τη χρήση 
διαφορετικών φαρμακολογικών προσεγγίσεων στην 
αγωγή της υπέρτασης.

εΠειγουςα υΠερταςή – ραγδαια 
μειώςή τής αρτήριαΚής Πιεςής

Περιστασιακά, ίσως να είναι αναγκαίο να μειωθεί 
η πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση ραγδαίως. Το νι-
τροπρωσικό νάτριο (βλ. σελ. 85) είναι το φάρμακο 
πρώτης εκλογής για την αρχική αγωγή. Μεγάλη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη μείωση της πολύ υψη-
λής αρτηριακής πίεσης, καθώς η απότομη μείωσή 
της μπορεί να είναι αίτιο νεφρικής ανεπάρκειας ή 
εγκεφαλικής βλάβης (υποξαιμία), που οφείλονται 
σε απότομη μείωση της αιματικής τροφοδότησης 
στους νεφρούς και τον εγκέφαλο. Τα πρώιμα στάδια 
της αγωγής πρέπει να λάβουν χώρα, αν είναι δυ-
νατόν, σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και 
να παρακολουθείται η αρτηριακή πίεση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Στόχος της αγωγής πρέπει 
να είναι η βραδεία μείωση της διαστολικής πίεσης 
περίπου στα 100 mmHg. Κατόπιν, η αντιυπερτασική 
αγωγή μπορεί να συνεχιστεί εκτός της ΜΕΘ με τον 
συνήθη τρόπο (βλ. παραπάνω).

Αν δεν είναι διαθέσιμες οι ΜΕΘ και αν η κλινική 
κατάσταση είναι λιγότερο οξεία, η κατάκλιση και 
β-αναστολέας ή η βραδεία απελευθέρωση νιφεδιπί-
νης είναι ικανοποιητικά και πρέπει να αποφεύγεται 
η απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

υΠερταςή Και εγΚυμοςυνή

Η υπέρταση στην εγκυμοσύνη παρουσιάζει ένα 
ειδικό πρόβλημα, καθώς περιστασιακά αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κατάσταση προεκλαμψίας και 
εκλαμψίας, με σοβαρό κίνδυνο για τη μητέρα και το 
νεογνό. Ήπια, παροδική αύξηση της αρτηριακής πί-
εσης εμφανίζεται προς το τέλος του τρίτου τριμήνου 
της εγκυμοσύνης και σπανίως αντιμετωπίζεται με 

φαρμακευτική αγωγή. Περισσότερο οξεία υπέρτα-
ση, ιδιαιτέρως αν η ασθενής ήταν υπερτασική πριν 
από την έναρξη της εγκυμοσύνης, ίσως να απαιτή-
σει αντιυπερτασική αγωγή. Έχει τεκμηριωθεί ότι η 
μεθυλντόπα είναι αποτελεσματική εδώ και αρκετά 
έτη. Οι β-αναστολείς χρησιμοποιούνται, επίσης, 
αλλά υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης της εμβρυ-
ϊκής ανάπτυξης. Σε οξεία υπέρταση, η από του 
στόματος ή η ενδοφλέβια χορήγηση της υδραλαζί-
νης είναι αποτελεσματική. Διουρητικά και α-ΜΕΑ 
πρέπει να αποφεύγονται.

Νοσηλευτική παρέμβαση – 
Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί σύνηθες 
καθήκον των νοσηλευτών. Υπάρχουν κάποια σημεία 
που χρήζουν επισήμανσης στην αγωγή της υπέρ-
τασης:

•  Η αρτηριακή πίεση πρέπει να καταγράφεται με 
τον ασθενή σε όρθια και κατακεκλιμένη θέση, 
καθώς ορισμένα υποτασικά φάρμακα προκαλούν 
μεγαλύτερη πτώση στην αρτηριακή πίεση, όταν ο 
ασθενής είναι σε όρθια θέση, παρά όταν είναι ξα-
πλωμένος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέτρηση 
να γίνεται μετά από κόπωση.

•  Ορισμένοι ασθενείς έχουν νευρικότητα όταν επι-
σκέπτονται τον ιατρό· αυτό ονομάζεται υπέρταση 
«λευκής μπλούζας». Χαλάρωση 5 λεπτών ενδεί-
κνυται πριν από τη μέτρηση της πίεσης. 

•  Μερικές φορές είναι χρήσιμο ο ασθενής να διε-
νεργεί μέτρηση της πίεσής του ο ίδιος, ώστε να 
υπάρχει αρχείο με τις καθημερινές διακυμάνσεις. 

•  Το κάπνισμα μεταβάλλει την πίεση παροδικά, 
γι' αυτό να αποφεύγεται 30 λεπτά πριν από τη 
μέτρηση της πίεσης.

•  Για ακριβείς μετρήσεις, χρειάζεται ένα καλό πιε-
σόμετρο και στηθοσκόπιο.

•  Οι μετρήσεις δείχνουν «αποκλίσεις εξαρτώμενες 
από τον παρατηρητή». Αυτό γίνεται σε δοκιμές 
νέων φαρμάκων και είναι απαραίτητο σε αυτές 
τις περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ειδικό πιεσό-
μετρο, στο οποίο δεν είναι ορατή η μετρούμενη 
πίεση από τον ασθενή.

•  Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των 
μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, οι οποίες γίνο-
νται με μία συσκευή (holter) που φέρει ο ασθενής 
επάνω του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό 
δίνει πολύ καλύτερη εκτίμηση της γενικής εικόνας 
της αρτηριακής πίεσης και είναι χρήσιμο στην αξι-
ολόγηση της υπέρτασης «λευκής μπλούζας», στην 
αντίδραση στο στρες ή στη φαινομενική αποτυχία 
της αγωγής. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όλο 
και συχνότερα.



119Κεφάλαιο 8 Φάρμακα που δρουν στο πεπτικό σύστημα

προσταγλανδίνη Ε2 που σχηματίζεται στον στόμαχο 
ελαττώνει την οξύτητα και βοηθά στην έκκριση της 
επίστρωσης του βλεννογόνου, ο οποίος επιχρίει και 
προστατεύει το εσωτερικό τοίχωμα του στομάχου. 
Αν η παραγωγή προσταγλανδίνης Ε2 ανασταλεί από 
ΜΣΑΦ (βλ. σελ. 159), η προστασία εξαλείφεται και 
πιθανώς να αναπτυχθούν έλκη.

Νοσηλευτική παρέμβαση

Οι ασθενείς με πεπτικά έλκη πάντα ερωτώνται αν 
λαμβάνουν ΜΣΑΦ.

Παραγώγή οξεών Και Πεψινής 

Η έκκριση οξέων και πεψίνης είναι μία πολυσύνθε-
τη διαδικασία. Υπάρχουν δύο μέθοδοι με τις οποίες 
αυτή προκαλείται (Εικόνα 8.1):

Διέγερση του πνευμονογαστρικού οδηγεί σε  y
απελευθέρωση ακετυλοχολίνης και, άρα, σε αυ-
ξημένη έκκριση οξέων. Στα υγιή άτομα με υγιή 
γαστρικό βλεννογόνο, η διέγερση γίνεται με τη 
σκέψη, τη θέα ή τη μυρωδιά τροφής. Παράγεται 
επαρκής ποσότητα οξέων και πεψίνης για την 
έναρξη της πέψης της τροφής κατά την είσοδό 
της στον στόμαχο. Στους ελκοπαθείς, η έκκριση 
οξέος προκαλεί χαρακτηριστικό άλγος, ιδιαιτέ-
ρως κατά την αναμονή λήψης τροφής.
Διάταση του στομάχου (λόγω τροφής) προκαλεί  y
έκκριση της ορμόνης γαστρίνης, διεγεί ροντας 
τον στόμαχο για την παραγωγή οξέος.

Ο κοινός παράγοντας στην παραγωγή οξέος και 
στους δύο μηχανισμούς είναι η απελευθέρωση στα 
στομαχικά τοιχώματα της ισταμίνης, από τα κύττα-
ρα που καλούνται ισταμινοκύτταρα. Η ισταμίνη με 
τη σειρά της διεγείρει τη βαλβίδα πρωτονίων στα 
βρεγματικά κύτταρα και προκαλείται απελευθέρω-
ση του οξέος στον στόμαχο. Η εκκριτική επίδραση 
της ισταμίνης στον στόμαχο διευθετείται από τους 
υποδοχείς Η2.

αγώγή τών ΠεΠτιΚών ελΚών  
Και τής δυςΠεψιας

Προσέγγιση της αγωγής των πεπτικών ελκών

Η ελάττωση της οξύτητας και η προστασία του 
έλκους από το οξύ ανακουφίζουν από το άλγος του 
έλκους του δωδεκαδακτύλου και θεραπεύουν την 
πλειονότητα των ελκών, αλλά ο υποτροπιασμός 
εντός του έτους είναι πολύ συχνός (75%), εκτός 
αν αντιμετωπιστεί η σχετιζόμενη μόλυνση από τον 

μικροοργανισμό H. pylori (βλ. παρακάτω). Πιθανώς 
ενδείκνυται, όπως φαίνεται και από το Ιστορικό 
ασθενούς 8.1, να γίνεται από την αρχή έλεγχος για 
την παρουσία του H. pylori. Η ελάττωση της οξύ-
τητας και η εξάλειψη της μόλυνσης επιτυγχάνεται 
μειώνοντας την έκκριση οξέος (συνήθως με ανα-
στολέα αντλίας πρωτονίων) και χορηγώντας έναν 
συνδυασμό αντιβακτηριακών (βλ. παρακάτω). Αυτό 
θεραπεύει την πλειονότητα των ασθενών, αλλά ορι-
σμένοι θα χρειαστούν περαιτέρω αγωγή.

Για τα γαστρικά έλκη η αρχική αγωγή ίσως να 
είναι είτε με αναστολείς ισταμινεργικών υποδοχέων 
Η2 είτε με εκρίζωση της μόλυνσης, αν αυτή υπάρ-
χει. Έπειτα από την αγωγή των γαστρικών ελκών, 
η επανάληψη της ενδοσκόπησης είναι ουσιαστική 

Εικόνα 8.1 Οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί έκκρισης 
οξέος στον στόμαχο και ενέργεια και σημεία δράσης των 
αναστολέων Η2.

Πνευμονογαστρικό νεύρο 

Μυρωδιά και θέα τροφής 
προκαλούν έκκριση 
ακετυλοχολίνης

Τροφή 
διευρύνει 
τον στό-
μαχο και 
παράγει 

γαστρίνη

Αναστέλλεται 
από ατροπίνη

ΓαστρίνηΑκετυλοχολίνη ισταμινοκύτταρο

Αναστέλλεται 
από 

σιμετιδίνη ή 
ρανιτιδίνη

Αναστέλλεται 
από 

ομεπραζόλη

Κύτταρο πλευρικού 
τοιχώματος 

Αντλία πρωτονίων

Υδροχλωρικό οξύ

Υδροχλωρικό 
οξύ

Υποδοχέας Η2

Διεγείρει την έκκριση οξέος από τα 
πλευρικά γαστρικά τοιχώματα

ισταμίνη
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για να εκμηδενιστεί η πιθανότητα κακοήθειας του 
έλκους. Έλκη που οφείλονται σε δείκτες ΜΣΑΦ συ-
νήθως απαντούν σε αναστολείς Η2 ή ομεπροζόλη. 
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης έλκους, 
όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προηγούμενο 
ιστορικό έλκους ή εκείνοι που λαμβάνουν υψηλές 
δόσεις ΜΣΑΦ, η ομεπραζόλη ίσως να χορηγείται 
παράλληλα. Αυτές οι προσεγγίσεις συνοψίζονται 
στην Εικόνα 8.2.

ςτόχοι της αγωγής

Ελάττωση της οξύτητας, που ανακουφίζει από  y
το άλγος και βοηθά τη διαδικασία θεραπείας.
Προστασία του έλκους από περαιτέρω βλάβη  y
λόγω οξέος.

Εκρίζωση της μόλυνσης λόγω  y H. pylori.
Αποθάρρυνση της χρήσης ΜΣΑΦ. y

ΦαρμαΚα Προς ελαττώςή  
τής οξυτήτας 

Αντιόξινα. y
Αναστολείς ισταμινεργικών υποδοχέων. y
Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. y
Τρικαλιούχο δινιτρικό βισμούθιο (χημική ένωση  y
που περιέχει βισμούθιο: De-Nol).
Σουκραλφάτη. y
Προσταγλανδίνες. y

Δωδεκαδακτυ-
λικό έλκος

Διακοπή καπνίσματος
Αποφυγή ΜΣΑΦ

Εκρίζωση
Helicobacter pylori

Επιβεβαίωση  
εκρίζωσης 1 μήνα μετά

Εκρίζωση
Μη  

εκρίζωση

Δοκιμή  
εναλλακτικής 

αγωγής  
εκρίζωσης

Μη  
εκρίζωση

Διατήρηση 
αναστολέων Η2 
ή ομεπραζόλη

Αποτυχία 
θεραπείας

Εγχείρηση

Η2 αναστολείς ή ομεπραζόλη 
Εκρίζωση H. pylori

ΥποτροπιασμόςΑποτυχία  
θεραπείας

Μη υποτροπια-
σμός

Υποψία  
κακοήθειας

Διατήρηση 
αναστολέων 
Η2 ή ομεπρα-

ζόλη

Αναστολείς Η2  
ή ομεπραζόλη

Εγχείρηση

Εικόνα 8.2 Διάγραμμα ροής διαχείρισης γαστρικού και 
δωδεκαδακτυλικού έλκους.

Γαστρικό 
έλκος
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Εικόνα 10.1 Μονοπάτια που σχετίζονται με την αντίληψη του πόνου.

Οπίσθιο 
δερμάτιο

ΕγκέφαλοςΠόνος

Θάλαμος

Ερέθισμα

Δέρμα, 
σπλάγχνα 
κ.λπ.

Νωτιαιοθαλαμική 
οδός

τροποποίηση από 
συναισθήματα κ.λπ.

χαμηλής έντασης ερεθισμός (επαφή) 
Δεν περνά το κατώφλι

Υψηλής έντασης ερεθισμός 
(άγγιγμα, κλπ) 

Περνά το κατώφλι

Επίπεδο εισόδου 
(κατωφλιού)

Νωτιαίος 
μυελός

κατιούσες ώσεις (απαγωγές) από  
τον εγκέφαλο στην περιφέρεια

Οι νευρικές ίνες, που προκύπτουν στον εγκέφαλο 
και που κατεβαίνουν στον νωτιαίο μυελό, τερματί-
ζουν στο οπίσθιο κέρας, μετριάζουν τη μετάδοση 
των ώσεων μέσω του κατωφλιού και μειώνουν, έτσι, 
την αίσθηση του πόνου. 

φαρμακα Που ανακουφιζουν 
αΠο τον Πονο 

Περιοχεσ δρασησ τών φαρμακών 

Τα φάρμακα που ανακουφίζουν από τον πόνο μπο-
ρούν να δράσουν σε διάφορες περιοχές:

Στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό, ελατ- y
τώνοντας την αντίληψη του πόνου. Αυτές είναι 
οι σημαντικότερες περιοχές της δράσης των 
οπιοειδών αναλγητικών. 
Καταστέλλουν  y την αγωγιμότητα στους νευρώ-

νες που μεταφέρουν ώσεις από την πάσχουσα 
περιοχή. Αυτή είναι δράση των τοπικών αναι-
σθητικών. 
Μειώνουν τη φλεγμονή και άλλα αίτια του πό- y
νου στην πάσχουσα περιοχή. Αυτή είναι η περι-
οχή της δράσης των μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ· βλ. Κεφάλαιο 11). 

Τα αναλγητικά μπορούν να ταξινομηθούν ευρέ-
ως για πρακτικούς λόγους ως: 

οπιοειδή αναλγητικά (Πίνακας 10.1)·  y
μη οπιοειδή αναλγητικά.  y
Τα μη οπιοειδή αναλγητικά και τα τοπικά αναι-

σθητικά εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

οΠιοειδη αναλγητικα

Ο όρος οπιοειδή αναφέρεται σε οποιαδήποτε ουσία 
έχει δράση όμοια με το όπιο. Τα οπιοειδή καλούνται, 
επίσης, ναρκωτικά αναλγητικά λόγω των γνωστών 
υπνωτικών αποτελεσμάτων τους.
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Σχεδόν όλα τα οπιοειδή είναι ενδεχομένως φάρ-
μακα εξάρτησης και αυτό το θέμα αναπτύσσεται με 
περισσότερη λεπτομέρεια στη σελίδα 23-4. 

ο μηχανισμοσ δρασησ  
τών οΠιοειδών αναλγητικών  
και τών ανταγώνιστών  
οΠιοειδουσ δρασησ

Το σώμα περιέχει χημικές ενδογενείς οπιοπεπτιδικές 
ουσίες, αποκαλούμενες ενδορφίνες (endorphins) 
και εγκεφαλίνες (encephalins). Δύο από αυτές, η 
β ενδορφίνη και η μετεγκεφαλίνη, δρουν στους 
ειδικούς οπιοειδείς υποδοχείς του νευρικού συστή-
ματος, ιδιαιτέρως στον διάμεσο εγκέφαλο και στο 
οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού. Όταν αυτοί οι 
υποδοχείς διεγερθούν από μετάδοση μιας νευρική 
ώσης, αναστέλλεται ο πόνος και η εκτίμησή του 
μειώνεται. Φαίνεται πιθανό η β ενδορφίνη και η 
μετεγκεφαλίνη να είναι μέρος ενός συστήματος 
στον εγκέφαλο που ελέγχει την εκτίμηση πόνου και 
μπορεί να περιληφθεί σε τέτοια φαινόμενα, όπως ο 
βελονισμός. Τα οπιοειδή φάρμακα αντιδρούν, επί-
σης, με αυτούς τους υποδοχείς και ανακουφίζουν 
τον πόνο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υποδοχέων 
οπιοειδών στο νευρικό σύστημα, αλλά ο σημαντι-
κότερος για τον έλεγχο πόνου από τα οπιοειδή φάρ-
μακα καλείται μ υποδοχέας και είναι υπεύθυνος για 
την αναλγησία, την ευφορία και την αναπνευστική 
καταστολή, που εμφανίζονται με τα περισσότερα 
αναλγητικά οπιοειδή φάρμακα. Αν και οι σημαντι-
κότερες ενέργειες των οπιοειδών εμφανίζονται στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα, υπάρχουν τώρα κάποια 
στοιχεία ότι μπορούν, επίσης, να αντιδράσουν με 
τους περιφερικούς υποδοχείς, γεγονός που αυξάνει 
την αναλγητική δράση τους. Η ενδορφίνη, τυχαία, 
απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της σωματικής 
άσκησης και μπορεί να είναι υπεύθυνη για το συναί-
σθημα της ευεξίας που η συμμετοχή στον αθλητισμό 
προκαλεί τόσο συχνά. 

οΠιοειδη και σχετικοι αγώνιστεσ 

Ορισμένα οπιοειδή, παραδείγματος χάριν η μορ-
φίνη και η διαμορφίνη (ηρωίνη), είναι πλήρεις 
αγωνιστές. Άλλα, όπως η βουπρενορφίνη, είναι 
μερικοί αγωνιστές. Η ναλοξόνη (naloxone) είναι 
ένα φάρμακο που ανταγωνίζεται στους οπιοειδείς 
υποδοχείς (βλ. Εικόνα 10.2). 

αγωνιστές Παραδείγματα είναι: 

Μορφίνη.  y
Διαμορφίνη.  y
Μεθαδόνη. y
Πεθιδίνη (μεπεριδίνη).  y
Κωδεΐνη.  y
Διυδροκωδεΐνη.  y
Δεξτροπροποξυφαίνη. y
μερικοί αγωνιστές Παραδείγματα είναι: 

Βουπρενορφίνη.  y
Μεπταζινόλη l.  y
Ναλβουφίνη.  y
Τραμαδόλη.  y
ανταγωνιστές Παραδείγματα είναι: 

Ναλοξόνη. y
Ναλτρέξονη. y

η Πηγη τησ μορφινησ 

Το όπιο παραλαμβάνεται από τον άγουρο σπό-
ρο της παπαρούνας Papaver somniferum (Μήκων 
υπνοφόρος). Το όπιο έχει χρησιμοποιηθεί για χι-
λιάδες έτη στην Ανατολή και καπνίστηκε (ίσως 
να καπνίζεται ακόμη) στα κρησφύγετα οπίου. Το 
φάρμακο προκαλεί την ευφορία και τη βύθιση των 
χρηστών σε έναν βαθύ ύπνο, αποκαλούμενο «yen», 

Πίνακας 10.1 Οπιοειδή αναλγητικά.

τύπος Όνομα

Φυσικός Μορφίνη, κωδεΐνη 

συνθετικός Διαμορφίνη, μεθαδόνη, πεθιδίνη,   
φαιναζοκίνη, δεξτρομοραμίδη, 
διπιπανόνη, διυδροκωδεΐνη, 
φαιντανύλη

Αγωνιστής

Μορφίνη
Διαμορφίνη

Διέγερση
υποδοχέα

Μερικός αγωνιστής

Βουπρενοφίνη
Πενταζοκίνη

Διέγερση και 
παρεμπόδιση 

υποδοχέα

Ανταγωνιστής

Ναλοξόνη

Παρεμπόδιση 
υποδοχέα

Φάρμακο 

Υποδοχέας

Εικόνα 10.2 τρόπος δράσης οπιοειδών αγωνιστών, 
ανταγωνιστών και μερικών αγωνιστών.
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Εικόνα 13.2 Ορμόνες του υποθαλάμου, του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ενδοκρινών αδένων. Για τις 
συντομογραφίες, βλέπε Πίνακα 13.1.

Εγκέφαλος

(σωματοστατίνη)

Προλακτίνη

Πρόσθιος 
λοβός 
υπόφυσης

Ορμονική 
επανατροφοδότηση

Ενδοκρινής 
αδένας Θυρεοειδής Γονάδες Επινεφρίδια Ιστοί Μαστοί

Θυρε-
οειδής 

ορμόνη
Φυλετικές 
ορμόνες

Κορτιζόλη ανάπτυξη 
ιστών

Γαλακτόρροια

Κλειδί

ACTH = αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη
DA = ντοπαμίνη

GHIH = ανασταλτική ορμόνη της αυξητικής 
ορμόνης (σωματοστατίνη)

αυτής, χρησιμοποιείται ένα συνθετικό ανάλογό 
της, η τετρακοσακτίδη, κυρίως για τον έλεγχο 
της λειτουργίας των επινεφριδίων.

Η τετρακοσακτίδη είναι διαθέσιμη ως ταχέως 
δρων σκεύασμα για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση. 
Για τον έλεγχο της λειτουργίας των επινεφριδίων, 
το φάρμακο χορηγείται ενδομυϊκώς. Τα επίπεδα 
κορτιζόλης του αίματος πριν από και 30 λεπτά μετά 
την έγχυση. Αν τα επινεφρίδια λειτουργούν σωστά, 
η έγχυση ακολουθείται από αύξηση των επιπέδων 
κορτιζόλης στο αίμα.

LH και FSH (γοναδοτροπίνες)

Η LH και η FSH καλούνται γοναδοτροπίνες, γιατί 
συνδέονται με την ανάπτυξη και τη δομική συντή-
ρηση των αρσενικών και θηλυκών γονάδων και με 
τη σύνθεση και έκλυση των γοναδικών φυλετικών 
ορμονών. Η LH προκαλεί ωρίμαση των ωοθυλα-
κίων και προάγει την παραγωγή τεστοστερόνης 
στους άνδρες. Η FSH προάγει την ανάπτυξη των 
ωοθυλακίων στις ωοθήκες και την παραγωγή σπερ-
ματοζωαρίων. Αναπτύσσονται με περισσότερες λε-
πτομέρειες στο Κεφάλαιο 17, σελ. 228.

Εικόνα 13.3 Δράση της αρνητικής επανατροφοδότησης 
της κορτιζόλης στην κορτικοτροφίνη-εκλυτική ορμόνη 
(CRH) και στην έκλυση της αδρενοκορτικοτροφικής-
εκλυτικής ορμόνης (ACTH).

Κορτιζόλη

Κορτιζόλη

Κορτιζόλη

Υποθάλαμος

Πρόσθιος λοβός 
υπόφυσης

Φλοιός 
επινεφριδίων
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από κυβοειδή επιθηλιακά κύτταρα, που εκκρίνουν 
προς το εσωτερικό των θυλακίων. Το μεγαλύτερο 
μέρος από τα συστατικά του κολλοειδούς είναι 
η γλυκοπρωτεΐνη θυρεοσφαιρίνη, στο μόριο της 
οποίας εμπεριέχονται οι ορμόνες του θυρεοειδούς 
(βλ. παρακάτω). Το κυκλοφορούν ιώδιο συλλέγε-
ται από τα επιθηλιακά κύτταρα του θυρεοειδούς 
αδένα και ενσωματώνεται για τον σχηματισμό δύο 
ορμονών, της θυροξίνης (Τ4) και της τριιωδοθυρο-
νίνης (Τ3). Αυτές αποθηκεύονται στον θυρεοειδή 
ως πρωτεΐνες, καλούμενες θυρεοσφαιρίνη (Εικόνα 
14.2). Με κατάλληλη διεργασία, μέσω της δράσης 
της θυρεοδιεγερτικής ορμόνης (TSH), η θυρεοξίνη 
και η τριιωδοθυρονίνη απελευθερώνονται στην 
κυκλοφορία (Εικόνα 14.3· βλ. επίσης προηγούμενο 
κεφάλαιο, σελ. 188-9).

Φθάνοντας στους ιστούς, η Τ4 μετατρέπεται σε 
Τ3, η οποία είναι πιο ενεργή ορμόνη. Η Τ3 ασκεί τα 
αποτελέσματά της στο εσωτερικό του κυττάρου με 
τρόπο όμοιο με αυτόν των στεροειδών ορμονών, με 
αποτέλεσμα αλλαγές στη σύνθεση των πρωτεϊνών 
και τους υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας (βλ. 
παρακάτω). Το αποτέλεσμα των θυρεοειδικών ορ-
μονών είναι η αύξηση του μεταβολισμού των ιστών, 
και, επομένως, η αύξηση του βασικού μεταβολικού 
ρυθμού. Επίσης, είναι σημαντικές στην προαγωγή 
της ανάπτυξης (βλ. παρακάτω). Στα υγιή άτομα, 
η έκλυση των θυρεοειδικών ορμονών τροποποιεί-
ται, ώστε να διατηρείται ο μεταβολικός ρυθμός σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Όταν τα επίπεδα των θυ-
ρεοειδικών ορμονών είναι φυσιολογικά, ο ασθενής 
περιγράφεται ως ευθυρεοειδικός. Όταν αυτά είναι 
κλινικά αυξημένα, ο ασθενής είναι υπερθυρεοειδι-
κός. Όταν κλινικά βρίσκονται σε ύφεση, ο ασθενής 
είναι υποθυρεοειδικός.

Παραγωγη Και εΚΛΥςη  
των θΥρεοειδιΚων ορμονων

Παγίδευση ιωδιδίου μέσα στον θυρεοειδή

Όταν τα ιόντα του ιωδιδίου εισέλθουν στην κυκλο-
φορία, παγιδεύονται ταχέως και ισχυρά μέσα στον 
θυρεοειδή μέσω ενός ενεργο-εξαρτώμενου μηχα-
νισμού, ο οποίος αντλεί ιωδίδια προς τα κύτταρα 
του θυρεοειδούς και τα θυλάκια. Η διεργασία αυτή 
χαρακτηρίζεται ως παγίδευση ιωδιδίου, σε σχέση 
συγκεντρώσεων της τάξης του 50 : 1. Δηλαδή, αν 
η συγκέντρωση ιωδιδίων στον θυρεοειδή είναι 50 
φορές μεγαλύτερη από αυτήν του πλάσματος, θα 
συνεχίσει η άντληση των ιωδιδίων προς τον θυρε-
οειδή αδένα.

Εικόνα 14.1 Οι θυρεοειδείς και παραθυρεοειδείς 
αδένες.

Παραθυρεοειδής 
αδένας

Θυρε-
οειδής 
αδένας

Κολλοειδές

Εικόνα 14.2 Μικροσκοπική απεικόνιση του 
θυρεοειδούς αδένα και του θυλακίου.

Επιθηλιακό κύτταρο

Εγκάρσια 
τομή 

θυλακίου

Κολλο-
ειδές

Θυλάκιο

αιμο-
φόρο 

αγγείο 
με ερυ-

θροκύτ-
ταρα

βιοσύνθεση των τ3 και τ4

Μέσα στον θυρεοειδή, τα ιωδιούχα ιόντα μετατρέ-
πονται σε οξειδωμένη μορφή ιωδίου και ενσωμα-
τώνεται στα υπόλοιπα τυροσίνης στην πρωτεΐνη 
θυρεοσφαιρίνη, ώστε και η Τ3 και η Τ4 να αποθη-
κεύονται ως τμήματα της πρωτεΐνης. Οι ορμόνες, 
κατ' αυτόν τον τρόπο, αποθηκεύονται ως τμήματα 
της πρωτεϊνικής σύνθεσης, που αναφέρεται εδώ ως 
κολλοειδές. Όταν, μέσω της κυκλοφορίας, η TSH 
από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης ενωθεί με τους 
υποδοχείς της στα θυρεοειδικά κύτταρα, το γεγο-
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νός αυτό πυροδοτεί μία απάντηση, κατά την οποία 
πραγματοποιείται αποδόμηση του κολλοειδούς στο 
κύτταρο και οι ορμόνες απελευθερώνονται από το 
κολλοειδές και εκκρίνονται από το κύτταρο στην 
κυκλοφορία. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αυτές τις 
διαδικασίες, γιατί τα φάρμακα για την αντιμετώπιση 
της θυρεοτοξίκωσης στοχεύουν σε κάποια σημεία 
αυτής της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών (βλ. 
παρακάτω). Η διαδικασία συνοψίζεται στην Εικόνα 
14.3.

ςύνδεση των θυρεοειδικών ορμονών με 
πρωτεΐνες του πλάσματος και έλεγχοι 
λειτουργίας

Με την είσοδό τους στην κυκλοφορία, συνδέονται 
αμέσως με διάφορες πρωτεΐνες του πλάσματος, 
κυρίως με θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη (TBG), 
και με τον τρόπο αυτόν μεταφέρονται στα σημεία 
δράσης τους. Υπάρχει μία δυναμική ισορροπία στην 
κυκλοφορία ανάμεσα στις δεσμευμένες και τα ελεύ-
θερα κλάσματα των θυρεοειδικών ορμονών. Το 

γεγονός αυτό είναι κλινικά σημαντικό, καθώς μόνο 
τα ελεύθερα κλάσματα των ορμονών, τα οποία είναι 
διαθέσιμα για τους ιστούς και τα ελεύθερα επίπε-
δα των θυρεοειδικών ορμονών μετρώνται στους 
ασθενείς όσο και τα συνολικά επίπεδα. Επίσης, σε 
ορισμένους ελέγχους, μετρώνται και τα επίπεδα 
TBG. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, σελίδα 188-9, η ικανότητα της υπόφυσης 
να εκκρίνει TSH σε απάντηση της υποθαλαμικής 
TSH-εκλυτικής ορμόνης (TRH), επίσης, χρησιμο-
ποιείται στη διάγνωση τύπων θυρεοειδικών νόσων.

δραςη των θΥρεοειδιΚων ορμονων

Όταν η Τ4 φθάνει στα σημεία δράσης της, μετατρέ-
πεται σε Τ3, η οποία ενώνεται με τους υποδοχείς 
της κυτταρικής επιφάνειας και αυξάνει την πρόσ-
ληψη αμινοξέων και γλυκόζης από το κύτταρο, 
αυξάνοντας τον μεταβολισμό. Στο εσωτερικό του 
κυττάρου, η Τ3 ενώνεται με τους ενδοκυτταρικούς 
υποδοχείς στα μιτοχόνδρια και στον κυτταρικό 
πυρήνα για την παραγωγή ενέργειας και νέων πρω-
τεϊνών, αντιστοίχως.

Κολλοειδές

Ιόντα ιωδίου
οξείδωση σε

Θυρεοσφαιρίνη

Υδατάνθρακες και 
αμινοξέα

Επιθηλιακό κύτταρο 
θυρεοειδούς

Πλάσμα

Θυρεοξίνη δεσμευμένη με 
σφαιρίνη

Εικόνα 14.3 Παραγωγή, αποθήκευση και έκλυση των θυρεοειδικών ορμονών. Ιωδιούχα ιόντα δεσμεύονται στο 
κύτταρο του θερεοειδούς και μετατρέπονται σε οξειδωμένη μορφή ιωδίου, το οποίο ενσωματώνεται στην τυροσίνη 
της θυρεοσφαιρίνης. Η πρωτεΐνη αποθηκεύεται ως κολλοειδές, έως ότου η θυρεοδιεγερτική ορμόνη (TSH) προκαλέσει 
στο κύτταρο αποδόμηση της θυρεοσφαιρίνης και έκλυση τριιωδοθυρονίνης (τ3) και θυρεοξίνης (τ4), οι οποίες 
απελευθερώνονται στην κυκλοφορία. CHO = υδατάνθρακες, τ = τυροσίνη υπόλοιπο της θυρεοσφαιρίνης, Ι2 = ιώδιο. τα 
βέλη που φέρουν αστερίσκο υποδεικνύουν αντιδράσεις διεγερμένες από FSH. 
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