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ΕΛΕΝΗ ΦΕΡΟΤΒΕΙΜ 

ΕΙΔΙΚΟ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 

ΙΑΩ GENERAL 



ΑΓΧΟΛΤΣΚΚΑ (ΕΛΑΟΝΑ ΗΡΕΜΚΣΚΚΑ) 

 Βενζοδιαζεπύνεσ (αγχολυτικϋσ, υπνωτικϋσ, 
αντιεπιληπτικϋσ και μυοχαλαρωτικϋσ ιδιϐτητεσ, η κϑρια 
ϐμωσ ϋνδειξη εύναι η βραχυχρϐνια, ςυμπτωματικό 
αντιμετώπιςη του ϋντονου, παθολογικοϑ ϊγχουσ και τησ 
αϒπνύασ) (αλπραζολϊμη-Xanax, βρωμαζεπϊμη-
Lexotanil, διαζεπϊμη-Stedon, λοραζεπϊμη-Tavor, 
πραζεπϊμη-Centrac) 

 Αζαπυρϐνεσ-δρουν μϋςω ενύςχυςησ των 
προςυναπτικών (5-ΗΣ1Α) υποδοχϋων τησ ςεροτονύνησ 
και εξομϊλυνςησ τησ ςεροτονινεργικόσ ςυναπτικόσ 
μεταβύβαςησ (βουςπιρϐνη-Bespar) 



ΤΠΝΩΣΚΚΑ 
 Διερεϑνηςη των αιτύων τησ αϒπνύασ: πϐνοσ, χρόςη 

φαρμϊκων-κορτικοειδό, ϊγχοσ, ςωματικό ό ψυχικό 
νϐςοσ 

 Όχι ανεξϋλεγκτη χρόςη των υπνωτικών αλλϊ με βϊςη 
τισ ανϊγκεσ του ατϐμου και κυρύωσ ςε ϋντονη αϒπνύα 
και για βραχεύεσ περιϐδουσ 

 Βενζοδιαζεπύνεσ (τριαζολϊμη – Halcion, 
φθοριονιτραζεπϊμη – Hipnosedon) 

 Ζαλεπλϐνη – Sonata, Ζολπιδϋμη ημιτρυγικό – Stilnox, 
Ζοπικλϐνη – Imovane 



ΑΝΣΚΨΤΧΩΚΚΑ Θ ΜΕΚΖΟΝΑ ΗΡΕΜΚΣΚΚΑ Θ 
ΝΕΤΡΟΛΗΠΣΚΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΛΑΙΚΑ 

 Υαινοθειαζύνεσ: αλειφατικϋσ (λεβομεπρομαζύνη-
Nozinan, χλωροπρομαζύνη-Largactil) και πιπεραζινικϋσ 
(τριφθοριοπεραζύνη-Stelazine) 

 Βουτυροφαινϐνεσ: αλοπεριδϐλη-Aloperidin 

 Διφαινυλοβουτυλοπιπεριδύνεσ: πενφλουριδϐλη, 
πιμοζύδη 

 Θειοξανθϋνια: ζουκλοπενθιξϐλη-Clopixol 

 Βενζαμύδεσ: ςουλπιρύδη-Dogmatyl 



ΑΝΣΚΨΤΧΩΚΚΑ Θ ΜΕΚΖΟΝΑ ΗΡΕΜΚΣΚΚΑ Θ 
ΝΕΤΡΟΛΗΠΣΚΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΑΣΤΠΑ 

 Αμιςουλπιρύδη-Solian 

 Αριπιπραζϐλη 

 Κλοζαπύνη-Leponex 

 Ολανζαπύνη-Zyprexa 

 Κουετιαπύνη-Seroquel 

 Ριςπεριδϐνη-Risperdal 

 Ζιπραςιδϐνη-Geodon 

 ερτινδϐλη 

 Ζοτεπύνη 

 

 

 



ΕΝΔΕΚΞΕΚ 
 χιζοφρενικό ψϑχωςη(ΕΛ) 

 Οξϑ ψυχωςικϐ επειςϐδιο(ΕΛ, φϊρμακα π.χ. 
κορτικοειδό, λούμωξη ΚΝ λϐγω ανοςοκαταςτολόσ, 
ςυνυπϊρχον μεταβολικϐ αύτιο) 

 Μανύα(φϊρμακα π.χ. κορτικοειδό) 

 Οργανικϐ ψυχοςϑνδρομο(ΕΛ) 

 Βελτιώνουν τισ διαταραχϋσ τησ ςκϋψησ, τησ αντύληψησ, 
του ςυναιςθόματοσ, την υπερκινητικό ςυμπεριφορϊ και 
επηρεϊζουν θετικϊ την επαναςϑνδεςη του αςθενοϑσ με 
το περιβϊλλον του 



ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΑΝΚΑ ΚΑΚ ΣΗ ΔΚΠΟΛΚΚΗ 
ΔΚΑΣΑΡΑΧΗ 

 Άλατα λιθύου 

 Οριςμϋνα αντιψυχωςικϊ 

 Καρβαμαζεπύνη-Tegretol 

 Βαλπροώκϐ νϊτριο-Depakine 

 Λαμοτριγύνη-Lamictal 



ΑΝΣΚΚΑΣΑΙΛΚΠΣΚΚΑ 
 Σρικυκλικϊ αντικαταθλιπτικϊ: αμιτριπτυλύνη-Saroten,  

δοξεπύνη-Sinequan, μαπροτιλύνη-Ludiomil, 
χλωριμιπραμύνη-Anafranil 

 Αναςτολεύσ τησ ΜΑΟ: μοκλοβεμύδη-Aurorix 

 Εκλεκτικού αναςτολεύσ επαναπρϐςληψησ τησ ςεροτονύνησ: 
εςιταλοπρϊμη-Cipralex, παροξετύνη-Seroxat, ςερτραλύνη-
Zoloft, ςιταλοπρϊμη-Seropram, φλουοξετύνη-Ladose, 
φλουβοξαμύνη-Dumyrox 

 Αναςτολεύσ επαναπρϐςληψησ τησ ςεροτονύνησ και τησ 
νοραδρεναλύνησ: βενλαφαξύνη-Efexor, ντουλοξετύνη-
Cymbalta 

 Νοραδρενεργικϊ και ειδικϊ ςεροτονινεργικϊ: μιρταζαπύνη-
Remeron 

 υνδυαςμού: αμιτριπτυλύνη+περφαιναζύνη - Minitran 

 



ΑΝΣΚΚΑΣΑΙΛΚΠΣΚΚΑ 

 Η δρϊςη τουσ οφεύλεται ςτην επύδραςό τουσ ςτα 
αμινεργικϊ ςυςτόματα του εγκεφϊλου, ιδύωσ τησ 
ςεροτονύνησ και τησ νοραδρεναλύνησ, των οπούων 
ενιςχϑουν τη δρϊςη ςτο ΚΝ μϋςω αναςτολόσ τησ 
επαναπρϐςληψόσ τουσ απϐ τα νευρικϊ κϑτταρα 

 Ενδεύξεισ: μεύζων κατϊθλιψη(χρϐνιοσ πϐνοσ, χρϐνια 
νοςόματα), ινομυαλγύα, νευροπαθητικϐσ πϐνοσ 

 Θεραπευτικού ςτϐχοι: μεύωςη των ςυμπτωμϊτων, 
αποκατϊςταςη του ρϐλου και τησ λειτουργικϐτητασ του 
ατϐμου και ελαχιςτοπούηςη του κινδϑνου τησ 
υποτροπόσ και τησ επανεμφϊνιςησ ςυμπτωμϊτων 

 



ΑΝΣΚΕΠΚΛΗΠΣΚΚΑ 
 Βαλπροώκϐ νϊτριο-Depakine 
 Γκαμπαπεντύνη-Neurontin 
 Διαζεπϊμη-Stedon 
 Καρβαμαζεπύνη-Tegretol 
 Κλοναζεπϊμη-Rivotril 
 Λαμοτριγύνη-Lamictal 
 Λεβετιρακετϊμη-Keppra 
 Οξυκαρβαζεπύνη-Trileptal 
 Πρεγκαμπαλύνη-Lyrica 
 Σοπιραμϊτη-Topamac 
 Υαινοβαρβιτϊλη-Gardenal 
 ΥαινυτοϏνη-Epanutin 

 

 



ΑΝΣΚΕΠΚΛΗΠΣΚΚΑ 
 Έλεγχοσ των επιληπτικών κρύςεων που μπορεύ να 

οφεύλονται ςε νϐςο (ΕΛ, αγγειϏτιδεσ, 
αντιφωςφολιπιδικϐ ςϑνδρομο), λούμωξη του ΚΝ 
(ανοςοκαταςτολό), μεταβολικϊ  αύτια 

 



ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΚΝΗ(LYRICA) – ΕΝΔΕΚΞΕΚ 
ΓΚΑΜΠΑΠΕΝΣΚΝΗ(NEURONTIN) 

 Νευροπαθητικϐσ πϐνοσ (περιφερικό διαβητικό 
νευροπϊθεια, μεθερπητικό νευραλγύα, περιφερικό 
νευροπϊθεια οφειλϐμενη ςε ςυςτηματικϊ αυτοϊνοςα 
νοςόματα π.χ. αγγειϏτιδεσ, ρευματοειδόσ αρθρύτιδα, 
ςϑνδρομο Sjögren, κρυοςφαιριναιμύα) 

 Ινομυαλγύα (πρεγκαμπαλύνη) 

 υμπληρωματικό θεραπεύα εςτιακών επιληπτικών 
κρύςεων ςε ενόλικεσ 



ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΚΝΗ(LYRICA) - ΔΟΟΛΟΓΚΑ 
ΓΚΑΜΠΑΠΕΝΣΚΝΗ(NEURONTIN) 

 Πρεγκαμπαλύνη: ϋναρξη με 150 mgr / ημϋρα ςε 2-3 
δϐςεισ και αϑξηςη, αν χρειϊζεται, ςε 300mgr / ημϋρα ςε 
2-3 δϐςεισ, με μϋγιςτη δϐςη τα 600 mgr / ημϋρα ςε 2-3 
δϐςεισ 

 Γκαμπαπεντύνη: 300 mgr εφϊπαξ την 1η ημϋρα, 600 mgr 
τη 2η ςε 2 δϐςεισ, 900 mgr την 3η ςε 3 δϐςεισ και μετϊ 
αϑξηςη ανϊλογα με την ανταπϐκριςη κατϊ 300 mgr / 
ημϋρα κϊθε 2-3 ημϋρεσ μϋχρι το μϋγιςτο 3600 mgr / 
ημϋρα 



ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΝΟΚΑ 

 Αναςτρϋψιμοι αναςτολεύσ τησ ακετυλοχολινεςτερϊςησ: 
δονεπεζύλη-Aricept, ριβαςτιγμύνη-Exelon και 
γκαλανταμύνη-Reminyl 

 Μη ανταγωνιςτικϐσ ανταγωνιςτόσ του υποδοχϋα 
NMDA(N-μεθυλ-D-απαρτικϐ οξϑ), που επιδρϊ ςτη 
μεταβύβαςη τησ γλουταμύνησ: μεμαντύνη-Ebixa 

 Θεραπευτικϐσ ςτϐχοσ: η αναςτολό του ρυθμοϑ 
προϐδου τησ ϋκπτωςησ των νοητικών λειτουργιών 
(ΕΛ, αντιφωςφολιπιδικϐ ςϑνδρομο) 



ΟΠΚΟΕΚΔΗ ΑΝΑΛΓΗΣΚΚΑ 

 Οπιοειδό  με αγωνιςτικό δρϊςη: φυςικϊ αλκαλοειδό 
του οπύου (μορφύνη, κωδεϏνη) και ςυνθετικϊ παρϊγωγα 
(μεπεριδύνη, φαιντανϑλη, μεθαδϐνη, προποξυφαύνη) 

 Οπιοειδό με μικτό αγωνιςτικό-ανταγωνιςτικό δρϊςη: 
παρϊγωγα τησ οξυμορφύνησ (ναλβουφύνη) και τησ 
βενζομορφύνησ (πενταζοκύνη) 

 Ένδειξη: ϋλεγχοσ του ϋντονου ϊλγουσ ποικύλησ 
αιτιολογύασ που δεν αντιμετωπύζεται με τα μη οπιοειδό 
αναλγητικϊ 


