 Ο πρώτος στην Ελλάδα συνοπτικός οδηγός
 γνωρίστε την ανεπάρκεια
g6pd

φαρμακοεπαγρύπνησης για τους ασθενείς
με ανεπάρκεια g6pd*

 τα 135 όχι
στην ανεπάρκεια g6pd
 πίνακες

 Βασισμένος στη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις πρόσφατες

 λεξικά

κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών υγείας

 πλήρη αλφαβητικά
ευρετήρια
 αιμολυτικών παραγόντων
 αντιστοιχίας εμπορικών
ονομάτων - δραστικών
ουσιών φαρμάκων

 Περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ανεπάρκεια
g6pd: διάγνωση, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση και 135
μονογραφίες φαρμάκων (ακόμα και αυτών που δεν
κυκλοφορούν στην Ελλάδα), δρογών, χημικών ουσιών και
τροφίμων που θα πρέπει να αποφεύγονται ή να χορηγούνται

3 στους 100

πάσχουν από ανεπάρκεια g6pd

με προσοχή στα άτομα που πάσχουν από ανεπάρκεια g6pd
 Με πλήρεις οδηγίες, πίνακες και λεξικά για τη γρήγορη
κατανόηση των όρων του κειμένου
*Μην ξεχνάτε ότι η γνώση του προγεννητικού ελέγχου δεν ισχύει για
όλους: οι μετανάστες δεν έχουν κάνει

Προσφέρεται στην τιμή των 20€ (συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α., έξοδα αποστολής)

Μάθε

τα φάρμακα, τις δρόγες, τις χημικές ουσίες και τα τρόφιμα

που θα πρέπει να αποφεύγονται ή να χορηγούνται
με προσοχή στα άτομα με ανεπάρκεια g6pd
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Γνωρίζετε ότι…

64

 Οι βαφές που περιέχουν χέννα απαγορεύονται σε όλες τις κατηγορίες ασθενών
με ανεπάρκεια g6pd;

ciprofloxacin
φάρμακο

Αντιβιοτικό

 Βιταμίνη C σε υψηλή δόση μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση στους ασθενείς με
ανεπάρκεια g6pd;
 Οι διαβητικοί ασθενείς με ανεπάρκεια g6pd θα πρέπει να αποφεύγουν
αντιδιαβητικά της κατηγορίας των σουλφονυλουριών;

Έχετε δεχτεί τέτοιες ερωτήσεις από τους ασθενείς σας;
 Ενώ έχω ανεπάρκεια g6pd, δεν έπαθα τίποτα τρώγοντας κουκιά. Γιατί;
 Ποιες είναι οι πιθανότητες το παιδί που θα γεννήσω να έχει ανεπάρκεια g6pd;

Σχέση φαρμάκου – ανεπάρκειας G6PD

Ταξινόμηση

Κίνδυνος από την
πρόσληψη του φαρμάκου

Κλάση Ι

Χαμηλός

Κλάση ΙΙ

Υψηλός

Κλάση ΙΙΙ

Χαμηλός

Σχόλια

Φαρμακευτική χημεία

Η σιπροφλοξασίνη ανήκει στις κινολόνες β’ γενιάς. Δρα αναστέλλοντας την
υπο-ομάδα Α της DNA γυράσης.
Aξιολόγηση κινδύνου

Η λήψη του φαρμάκου έχει συσχετιστεί με την πιθανή πρόκληση αιμόλυσης
στους ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD. Αιμολυτική αντίδραση από τη λήψη
του φαρμάκου έχει καταγραφεί κυρίως σε μεμονωμένα περιστατικά.
Φαρμακολογική συμβουλή

Σύμφωνα με το Εθνικό Συνταγολόγιο, αντενδείκνυται η χορήγηση κινολόνης
σε ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD. Σύμφωνα με το AFSSAPS, η χορήγηση του
φαρμάκου με τη μορφή κολλυρίου ή οφθαλμικής αλοιφής για οφθαλμική
χρήση ή διαλύματος για ωτική χρήση θεωρείται ασφαλής, καθότι δεν έχουν
αναφερθεί μέχρι σήμερα περιστατικά αιμόλυσης με τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμακοτεχνικών μορφών.

 Πώς καταλαβαίνω ότι έπαθα αιμόλυση από κάποιο φάρμακο;
 Με ποιες εξετάσεις μπορεί να διαπιστωθεί η ανεπάρκεια g6pd;
 Έχω ανεπάρκεια g6pd και κάνω ομοιοπαθητική. Τι πρέπει να αποφεύγω;

Σας έχει ζητηθεί η γνώμη για το εάν:
 οι ασθενείς με ανεπάρκεια g6pd θα πρέπει να απέχουν από κάποιες
δραστηριότητες ή να αποφεύγουν κάποια επαγγέλματα;
 υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης αιμόλυσης από ένα νέο φάρμακο που δεν
έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς με ανεπάρκεια g6pd;
 ένα φάρμακο που δεν προκαλεί αιμόλυση σε άτομα μεσογειακής καταγωγής
είναι το ίδιο ασφαλές εάν χορηγηθεί σε άτομα ασιατικής ή αφρικανικής
προέλευσης;

ανεπάρκεια g6pd
οδηγός επαγρυπνησησ
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