
27ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική
σε Καταστάσεις Shock

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΛΙΒΑΝΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΑ ΠΟΥΡΖΙΤΑΚΗ

Η φαρμακοκινητική των χορηγούμενων φαρμάκων σε ασθενείς με καταπληξία εμφανίζει σημαντική διακύμανση μεταξύ 
των ασθενών, καθιστώντας δύσκολη την εμπειρική χορήγηση των φαρμάκων. Οι ασθενείς σε shock, λαμβάνουν συνή-
θως ένα ευρύ φάσμα φαρμάκων, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμά-
κων. Τα ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε ασθενείς που βρίσκονται σε shock περιλαμβάνουν κατασταλτικά και 
αναλγητικά, αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά, αντιεπιληπτικά φάρμακα, φάρμακα με δράση επί του καρδιαγγειακού 
συστήματος και αντιμικροβιακά φάρμακα. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται εκτενής αναφορά στις φαρμακοκινητικές 
και φαρμακοδυναμικές μεταβολές που οφείλονται στην παθοφυσιολογία της καταπληξίας, όπως η μειωμένη απορρόφη-
ση φαρμάκων, οι διαταραχές στην αιμάτωση των ιστών, ο αυξημένος είτε μειωμένος όγκος κατανομής που οφείλεται 
στη διαταραχή της σύνδεσης των φαρμάκων με πρωτεΐνες, οι αλλαγές στο ολικό ύδωρ του σώματος και τη μάζα των 
ιστών και οι μεταβολές στο pH των ασθενών. Επιπρόσθετα, οι διαταραχές στη νεφρική κάθαρση και οι θεραπείες νε-
φρικής υποκατάστασης, η ανεπαρκής πρόσληψη τροφής αλλά και η ηπατική δυσλειτουργία που μπορεί να εμφανίζουν 
οι ασθενείς σε καταπληξία προκαλούν έντονες διαφοροποιήσεις στους ασθενείς με καταπληξία. Συμπερασματικά, η 
πολυπλοκότητα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καταπληξία, σε συνδυασμό με την παθοφυσιολογία 
του βαρέως πάσχοντος ασθενούς, κάνουν αδήριτη την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και επαναπροσδιορισμού των 
δόσεων των φαρμάκων που τους χορηγούνται, ιδιαίτερα αυτών με μικρό θεραπευτικό δείκτη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαχείριση του ασθενούς με καταπληξία παραμένει μια 
μεγάλη πρόκληση.1 Η επιτυχής διαχείριση απαιτεί άμεσα 
μέτρα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αιτίας, για την 
παροχή αιμοδυναμικής και αναπνευστικής υποστήριξης 
και την εξάλειψη του προσβάλλοντος μικροοργανισμού 
στην περίπτωση της σήψης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων όπως οι αντιμικρο-
βιακοί παράγοντες, τα φάρμακα με ινότροπη και αγγειο-
συσπαστική δράση, τα οπιοειδή, τα αναισθητικά, τα αναλ-
γητικά και τα ηρεμιστικά φάρμακα. Ο απώτερος σκοπός 
της χορήγησης φαρμάκων στους βαρέως πάσχοντες είναι 
η επίτευξη μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής συγκέ-
ντρωσης του φαρμάκου στους ιστούς που στοχεύουν.2 
Σημαντικό πρόβλημα για την επίτευξη των παραπάνω 
αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες φαρμακοκινητι-
κές μελέτες σε ασθενείς με καταπληξία, με αποτέλεσμα 

τα φαρμακοκινητικά δεδομένα συχνά να εξάγονται από 
μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών. Επιπλέ-
ον, η φαρμακοκινητική των χορηγούμενων φαρμάκων σε 
ασθενείς με καταπληξία εμφανίζει σημαντική διακύμανση 
μεταξύ των ασθενών, καθιστώντας δύσκολη την εμπειρι-
κή χορήγηση των φαρμάκων. Σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία3 οι περισσότερες από τις γνώσεις μας για τη φαρμα-
κοκινητική των κατασταλτικών φαρμάκων προέρχεται 
από βραχυχρόνιες μελέτες με συμμετέχοντες μόνο υγιείς 
εθελοντές. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι στους βαρέως 
πάσχοντες αλλάζουν οι φαινομενικοί όγκοι κατανομής 
των φαρμάκων, καθώς και η βιοδιαθεσιμότητα και απέκ-
κριση.4,5 

Τα ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας περιλαμβάνουν κατασταλτικά και 
αναλγητικά, αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά, αντιεπι-
ληπτικά φάρμακα, φάρμακα με δράση επί του καρδιαγ-
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γειακού συστήματος και αντιμικροβιακά φάρμακα.6 Οι 
ασθενείς, επομένως, σε καταπληξία, λαμβάνουν συνήθως 
ένα ευρύ φάσμα φαρμάκων, γεγονός που αυξάνει τις πι-
θανότητες εμφάνισης αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρ-
μάκων.
Η επίδραση ενός φαρμάκου καθορίζεται από την ελεύθε-
ρη συγκέντρωση του ελεύθερου φαρμάκου που φτάνει τον 
ιστό-στόχο. Η ελεύθερη συγκέντρωση του φαρμάκου που 
συσσωρεύεται στο σημείο δράσης του καθορίζεται κατά 
σειρά από τις διαδικασίες της απορρόφησης, της κατανο-
μής, της βιομετατροπής και της απέκκρισής του. Οι πα-
ραπάνω διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν και τα φαρμα-
κοκινητικά χαρακτηριστικά ενός φαρμάκου, καθορίζουν 
τη σχέση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης και της συγκέ-
ντρωσης του φαρμάκου στους ιστούς. Οι συγκεκριμένες 
διαφορετικές διεργασίες μπορεί να τροποποιούνται κατά 
την καταπληξία, οδηγώντας σε αλλαγές της ελεύθερης συ-
γκέντρωσης του φαρμάκου και τελικά σε τροποποιήσεις 
της επίδρασής του.2,7-15 Επιπλέον, η τροποποίηση της επί-
δρασης ενός φαρμάκου μπορεί να προκύπτει λόγω μετα-
βολών στη φαρμακοδυναμική του, όπως για παράδειγμα 
οι αλλαγές σχετικά με την ευαισθησία των τελικών οργά-
νων όπου καταλήγει.7,12,15 

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΞΊΑ
1.1. Μειωμένη απορρόφηση
Η κυκλοφορική δυσλειτουργία που συνοδεύει την κα-
ταπληξία οδηγεί σε μειωμένη αιμάτωση των μυών, του 
δέρματος και των σπλάχνων. Η τοπική απορρύθμιση της 
αιματικής ροής στην καταπληξία μπορεί να προκαλέσει 
πτωχή αιμάτωση του εντέρου και του ήπατος και μειω-
μένη αντίσταση στα περισσότερα αγγεία των σκελετικών 
μυών και του δέρματος.16 Για την υπερδυναμική κυκλοφο-
ρία, στο πλαίσιο της καταπληξίας, η οποία χαρακτηρίζεται 
από καρδιακή παροχή μεγαλύτερη από την φυσιολογική, 
έχουν βρεθεί στοιχεία αναφορικά με τη μείωση της σπλα-
χνικής αιματικής ροής.4,5 Επιπλέον, η απορρόφηση των 
φαρμάκων σε περιοχές με μειωμένη αιματική ροή είναι 
αργή και ενίοτε ατελής.2,9,13 Για τους παραπάνω λόγους, η 
από του στόματος, η διαδερμική, η υποδόρια και η ενδο-
μυϊκή οδός χορήγησης δεν αποτελούν αξιόπιστη επιλογή 
στην περίπτωση των βαρέως πασχόντων ασθενών, όπου 
προτιμάται η ενδοφλέβια οδός χορήγησης. Η κυκλοφο-
ρική ανεπάρκεια θα οδηγήσει σε μειωμένη απορρόφηση 
των φαρμάκων στο έντερο, όχι μόνο λόγω της μειωμένης 
αιματικής ροής αλλά και λόγω της φλεβικής συμφόρησης 
στην εντερική κυκλοφορία. Η υποαιμάτωση του εντέρου 
και η χαμηλή απορρόφηση των φαρμάκων μπορεί να επι-
δεινωθούν επίσης από το οίδημα του βλεννογόνου, το 
οποίο προκαλείται λόγω της υπολευκωματιναιμίας. Επι-
πλέον, παρουσιάζεται συχνά γαστρεντερική βλάβη είτε 

λόγω ατονίας (χαμηλή κινητικότητα) του εντέρου, είτε 
λόγω της χορήγησης οπιοειδών αναλγητικών φαρμάκων. 
Η καταπληξία μπορεί ακόμη να επηρεάσει την εξωκρι-
νή παγκρεατική λειτουργία, προκαλώντας ελάττωση του 
pH των εντερικών εκκρίσεων και διακυμάνσεις, τόσο στο 
ρυθμό, όσο και στο βαθμό της απορρόφησης των φαρμά-
κων.2 Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, αναμένεται 
μια ενδεχόμενη αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας για τα από 
του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, τα οποία υποβάλλο-
νται σε εκτεταμένο μεταβολισμό πρώτης διόδου.14 

1.2. Μεταβολές στην αιμάτωση των ιστών
Στην καταπληξία λαμβάνει χώρα ανακατανομή της καρ-
διακής παροχής, με το αίμα να απομακρύνεται από όργα-
να, όπως οι νεφροί, ο σπλήνας και το έντερο, προς την 
καρδιά και τον εγκέφαλο.17 Το γεγονός αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα να είναι αυξημένο το τμήμα ενός χο-
ρηγούμενου φαρμάκου που φτάνει στον εγκέφαλο και την 
καρδιά, μετά από ενδοφλέβια έγχυση.18 Αυτό το φαινόμε-
νο έχει ίσως μεγάλη σημασία για τα ταχέως χορηγούμενα 
ενδοφλεβίως φάρμακα με υψηλό βαθμό λιποδιαλυτότητας, 
όπως τα αναισθητικά και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημέ-
νο κίνδυνο λόγω επιδράσεων επί του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Η διαταραχή στην κατανομή της αιματικής 
ροής στην μικροκυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατα-
πληξίας, με αποτέλεσμα την εξασθενημένη αιμάτωση των 
ιστών19-22 επηρεάζει τελικώς και την κατανομή των φαρ-
μάκων. Ο αντίκτυπος που έχει για την φαρμακοκινητική 
η μειωμένη αιμάτωση των ιστών στην καταπληξία έχει 
ως αποτέλεσμα χαμηλότερες συγκεντρώσεις φαρμάκων 
στα μικρά αγγεία, σε σύγκριση με την κεντρική κυκλο-
φορία.23-25 Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι τα φάρ-
μακα δε φθάνουν αμέσως στη μικροκυκλοφορία και, ως 
εκ τούτου, μπορεί να καθίστανται μη αποτελεσματικά για 
την προστασία του ασθενούς κατά την αρχική φάση της 
καταπληξίας. Το γεγονός ότι η υποαιμάτωση και η χαμη-
λή διαπερατότητα των ιστών για πχ τις αμινογλυκοσίδες 
σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία, μειώνουν την αποτε-
λεσματικότητα των αμινογλυκοσιδών στην αντιμετώπιση 
της λοίμωξης, οδήγησε ορισμένους συγγραφείς στο συ-
μπέρασμα ότι ίσως απαιτούνται υψηλότερες μέγιστες συ-
γκεντρώσεις τους, για την αποτελεσματική θεραπεία της 
σηπτικής καταπληξίας.26 H αύξηση της δόσης του φαρ-
μάκου ωστόσο, θα πρέπει να σταθμίζεται με βάση και το 
ενδεχόμενο μιας δυνητικής αύξησης της τοξικότητάς του.

1.3. Αυξημένος όγκος κατανομής (Vd)
Η καταπληξία χαρακτηρίζεται από αγγειοδιαστολή και 
αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα27, που έχουν ως απο-
τέλεσμα τη μετατόπιση των υγρών από το ενδοαγγειακό 
διαμέρισμα στον μεσοκυττάριο χώρο28, γεγονός που οδη-
γεί στο σχηματισμό οιδήματος. Το φαινόμενο «απώλειας 
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υγρών στον τρίτο χώρο» ενισχύεται από την κολλοειδο-
ωσμωτική πίεση, η οποία ασκείται από τις πρωτεΐνες του 
πλάσματος που διαφεύγουν λόγω της διαρροής των τρι-
χοειδών.29 Η αυξημένη χωρητικότητα των αγγείων λόγω 
αγγειοδιαστολής αφενός, και η απώλεια ενδοαγγειακού 
όγκου αφετέρου, καθιστούν αναγκαία την ενδοφλέβια χο-
ρήγηση υγρών, με στόχο τη διατήρηση επαρκούς αρτηρια-
κής πίεσης για την αιμάτωση των οργάνων. Η δημιουργία 
οιδήματος και η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών συμβάλλουν 
σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού ύδατος του σώματος 
και στην ουσία σε μια αύξηση του φαινομενικού όγκου 
κατανομής (Vd) για τα υδρόφιλα φάρμακα. Η κλινική ση-
μασία της αύξησης του φαινομενικού όγκου κατανομής 
σχετίζεται ιδιαίτερα με φάρμακα όπως οι β-λακτάμες και 
οι αμινογλυκοσίδες που έχουν συνήθως μικρό Vd. Στην 
περίπτωσή τους, θα πρέπει να χορηγηθούν με αυξημένες 
αρχικές δόσεις φόρτισης, διότι ειδάλλως θα χρειαστούν 
μία έως δύο ημέρες πριν από την επίτευξη σταθερών συ-
γκεντρώσεων στον ορό, γεγονός που θα έχει επίπτωση 
στην κλινική αποτελεσματικότητά τους.
Επιπλέον, ο Vd των υδρόφιλων φαρμάκων δεν αυξάνεται 
μόνο λόγω του οιδήματος και της χορήγησης υγρών, αλλά 
και εξαιτίας διάφορων παρεμβάσεων που συχνά λαμβά-
νουν χώρα σε ασθενείς με καταπληξία και θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σε αυτό, όπως ο μηχανικός αερισμός και 
το κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας (π.χ. καρδιοανα-
πνευστική παράκαμψη (bypass) ή μετάγγιση πλάσματος.30 
Συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε 
αυξημένο Vd περιλαμβάνουν την προχωρημένη ηπατική 
νόσο, μεσοθωρακίτιδα, υπεζωκοτική συλλογή και το εκτε-
ταμένο έγκαυμα. Συγκεκριμένα, η κίρρωση του ήπατος 
σε προχωρημένα στάδια μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
του εξωκυττάριου υγρού, με αποτέλεσμα την αύξηση και 
του Vd για τα υδρόφιλα φάρμακα, μέσω του σχηματισμού 
ασκίτη και της αύξησης του όγκου πλάσματος.31,32 Εξαγ-
γείωση του υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα μπορεί να 
προκαλέσει αύξηση του Vd, με αποτέλεσμα ανεπαρκείς 
συγκεντρώσεις υδρόφιλων φαρμάκων.33 Επιπρόσθετα, η 
μεσοθωρακίτιδα μπορεί να αυξήσει τον Vd των φαρμάκων 
μέσω παγίδευσης του πλάσματος, οδηγώντας στο φαινό-
μενο «απώλειας υγρών στον τρίτο χώρο»34 Ακόμη, τo 
εκτεταμένο έγκαυμα πυροδοτεί μια ισχυρή φλεγμονώδη 
αντίδραση επιτείνοντας το οίδημα ενώ η άμεση καταστρο-
φή της μικροαγγειακής ακεραιότητας από το ίδιο το τραύ-
μα προάγει την περαιτέρω εξαγγείωση του πλάσματος.35 
Κλινικές μελέτες που έγιναν σε ασθενείς με καταπληξία 
έδειξαν ότι ο Vd είχε αυξηθεί κατά 36% έως 70%, οδη-
γώντας στην ανάγκη για αναλογικά μεγαλύτερες δόσεις 
φόρτισης, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές συγκεντρώ-
σεις36. Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, οι αλλαγές του 
Vd δεν έχουν σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική 
των λιπόφιλων φαρμάκων όπως η σιπροφλοξασίνη.37

1.4 Σύνδεση με πρωτεΐνες
Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος αποτελεί βα-
σική ιδιότητα των φαρμάκων, καθώς μόνο το μη συνδε-
δεμένο κλάσμα του φαρμάκου είναι φαρμακοδυναμικά 
ενεργό και μπορεί να εμφανίζει αποτελεσματικότητα ή 
να προκαλέσει τοξικότητα. Συχνά οι βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς εμφανίζουν υπολευκωματιναιμία. Περισσότε-
ρο από το 40% των ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ 
εμφανίζουν κατά την εισαγωγή τους χαμηλή συγκέντρω-
ση αλβουμίνης στον ορό (≤25 g/dL).38 Η σύνδεση με τις 
πρωτεΐνες είναι κλινικά σημαντική όταν ένα φάρμακο εμ-
φανίζει υψηλή συγγένεια με τις πρωτεΐνες και απομακρύ-
νεται κυρίως με σπειραματική διήθηση, όπως συμβαίνει 
με τα υδρόφιλα αντιμικροβιακά όπως η δαπτομυκίνη και 
η κεφτριαξόνη.39 Χαμηλότερες συγκεντρώσεις πρωτεϊνών 
έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο κλάσμα μη συνδεδεμέ-
νου φαρμάκου και κατά συνέπεια υψηλές συγκεντρώσεις 
των φαρμάκων. Ωστόσο, επειδή η υπολευκωματιναιμία 
συνήθως σχετίζεται με αυξημένα Vd και κάθαρση των 
υδρόφιλων φαρμάκων, με υψηλή συγγένεια για τις πρω-
τεΐνες, το κλάσμα του ελεύθερου φαρμάκου θα διαλυθεί 
σύντομα μετά τη χορήγηση στο αυξημένο ολικό ύδωρ του 
σώματος και θα απομακρυνθεί ταχύτερα. Κατ’αυτόν τον 
τρόπο η υπολευκωματιναιμία μπορεί να συμβάλει στην 
αρχική επίτευξη των επιθυμητών συγκεντρώσεων, αλλά 
και στην τελική αποτυχία της διατήρησης επαρκών συ-
γκεντρώσεων των φαρμάκων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μεσοδιαστήματος χορήγησης, καθιστώντας την ανάγκη 
αυτό να γίνει βραχύτερο39. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλι-
ογραφία, η κάθαρση φαρμάκων με υπολευκωματιναιμία 
είναι αυξημένη στους ασθενείς ΜΕΘ σε σύγκριση με τους 
υγιείς εθελοντές, ενώ στις περισσότερες μελέτες ο Vd είχε 
αυξηθεί σημαντικά.40 Εν κατακλείδι, η υπολευκωματιναι-
μία οδηγεί σε μεγαλύτερο κλάσμα μη συνδεδεμένου φαρ-
μάκου, γεγονός που σημαίνει ότι οι βαρέως πάσχοντες με 
χαμηλές συγκεντρώσεις αλβουμίνης απαιτούν υψηλότερες 
δόσεις φόρτισης και συντήρησης για τη βέλτιστη διαχείρι-
σή τους με υδρόφιλα φάρμακα υψηλής συγγένειας με τις 
πρωτεΐνες.

1.5 Αλλαγές στο ολικό ύδωρ του σώματος
και τη μάζα των ιστών
H κατακράτηση υγρών, ως μέρος του ομοιοστατικού μη-
χανισμού απόκρισης στην καρδιακή ανεπάρκεια που εμ-
φανίζεται κατά την καταπληξία, η οποία προκύπτει από τη 
χορήγηση υγρών κατά την διαδικασία της αναζωογόνησης, 
μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του όγκου κατανομής.2 Η 
κατακράτηση υγρών αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό της 
νεφρικής ανεπάρκειας, επάγοντας μεταβολές για το ολικό 
ύδωρ του σώματος και την κατανομή πολλών φαρμάκων2. 
Μεταβολές στον όγκο κατανομής αναμένονται επίσης 
λόγω των αλλαγών στον όγκο των ιστών.9 Γενικότερα, οι 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ30

αλλαγές στην μυϊκή μάζα του σώματος και το συνολικό 
σωματικό λίπος είναι πιθανό να παίζουν σημαντικό ρόλο 
σχετικά με τον όγκο κατανομής των φαρμάκων. Το ολικό 
σωματικό λίπος μειώνεται στη σήψη, λόγω διέγερσης της 
λιπόλυσης και ελάττωσης της λιπογένεσης.41 Ο μεταβολι-
σμός των πρωτεϊνών επηρεάζεται επίσης από τη σήψη, κα-
θώς τα αμινοξέα σε αυτή την περίπτωση μετατρέπονται σε 
σημαντική πηγή ενέργειας, προερχόμενα από τους σκελε-
τικούς μύες, το συνδετικό ιστό και τα σπλάχνα, οδηγώντας 
σε σημαντική απώλεια της μυϊκής μάζας του σώματος.42 

1.6 Μεταβολές στο pH
Η μειωμένη αιμάτωση των οργάνων οδηγεί σε αναερόβιο 
μεταβολισμό και μεταβολική οξέωση, η οποία μπορεί να 
μεταβάλει την κατανομή των φορτισμένων φαρμάκων.2 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω αλλαγών στο pH, οι οποί-
ες οφείλονται σε αναπνευστική ή και σε νεφρική ανεπάρ-
κεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την 
επίδραση που έχουν οι μεταβολές του pH επί της κατανο-
μής των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της καταπληξίας. Τα 
περισσότερα φάρμακα είναι είτε ασθενή οξέα ή ασθενείς 
βάσεις, που εμφανίζονται στα διαλύματά τους, τόσο με 
την ιονισμένη, όσο και με την μη-ιονισμένη μορφή τους. 
Τα μη-ιονισμένα μόρια είναι συνήθως λιποδιαλυτά και 
μπορούν να διαχέονται διαμέσου της κυτταρικής μεμβρά-
νης. Αντίθετα, τα ιονισμένα μόρια συνήθως δεν είναι ικα-
νά να διαπεράσουν την λιπιδική μεμβράνη λόγω της χαμη-
λής τους λιποδιαλυτότητας. Για φάρμακα που αποτελούν 
ασθενή οξέα, μια μείωση του pH θα οδηγήσει σε αύξηση 
του κλάσματος της μη-ιονισμένης μορφής τους, πράγμα το 
οποίο θεωρητικά μπορεί να βελτιώσει την κατανομή των 
φαρμάκων, ενώ για τις ασθενείς βάσεις θα συμβεί ακριβώς 
το αντίθετο.

1.7 Αυξημένη νεφρική κάθαρση
Η αυξημένη νεφρική κάθαρση (ΑΝΚ) αναφέρεται σε αύξη-
ση της απέκκρισης των μεταβολιτών που βρίσκονται στην 
κυκλοφορία, των τοξινών και των φαρμάκων σε σύγκριση 
με την αρχική της τιμή, ως συνέπεια της σπειραματικής 
υπερδιήθησης.43 Αρχικά, ο προτεινόμενος ορισμός για την 
ΑΝΚ αναφερόταν σε τιμές ρυθμού σπειραματικής διήθη-
σης, τουλάχιστον κατά 10% υψηλότερες σε σχέση με την 
ανώτερη κανονική τιμή.44 Επειδή πολλά υδρόφιλα φάρ-
μακα απεκκρίνονται μέσω της σπειραματικής διήθησης, η 
ΑΝΚ είναι πιθανόν να αποτελεί μία σημαντική παράμετρο 
που επιδρά στη φαρμακοκινητική τους. Επίσης, καθώς η 
κάθαρση των φαρμάκων είναι ανάλογη της κάθαρσης κρε-
ατινίνης44-47, οι ασθενείς που κινδυνεύουν από την εμφά-
νιση υποθεραπευτικών συγκεντρώσεων, με τη χρήση του 
όρου της ΑΝΚ διακρίνονται ευκολότερα. Υπάρχει μια ποι-
κιλία κλινικών καταστάσεων οι οποίες οδηγούν σε ΑΝΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της σήψης, των τραυμάτων, της 

παγκρεατίτιδας, των αυτοάνοσων διαταραχών, της ισχαι-
μίας και των μείζονων χειρουργικών επεμβάσεων.48-51 

Συχνά αυτές οι καταστάσεις οδηγούν επίσης σε αυξημένο 
Vd, προσθέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα που δυνητικά 
συνεισφέρει στις ανεπαρκείς συγκεντρώσεις φαρμάκων. 
Ο λόγος που η ΑΝΚ μπορεί να μειωθεί παρουσία του 
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), είναι 
ότι η συγκεκριμένη κατάσταση χαρακτηρίζεται από μείω-
ση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων, αυξημένη 
καρδιακή παροχή και ταυτόχρονα αυξημένο ρυθμό σπει-
ραματικής διήθησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεφροί 
δεν υπολειτουργούν.52 Σε πειραματικά μοντέλα για τη 
σήψη, οι αυξήσεις στην καρδιακή παροχή σχετίζονται με 
αυξημένη νεφρική αιματική ροή, ενώ σε καρδιοχειρουρ-
γικούς ασθενείς, με την κάθαρση της κρεατινίνης.53,54 Για 
την αντιμετώπιση αγγειοδιαστολής, χορηγούνται υγρά και 
αγγειοδραστικές ουσίες. Πειραματικά δεδομένα απέδει-
ξαν ότι η χορήγηση κρυσταλλοειδών μπορεί να αυξήσει 
την κάθαρση της κρεατινίνης, ενώ η νοραδρεναλίνη είναι 
ικανή να προκαλέσει ταυτόχρονα αύξηση στην καρδιακή 
παροχή και τη νεφρική αιματική ροή.55-57 
Ο τρόπος με τον οποίο η ΑΝΚ επηρεάζει τη φαρμακοκι-
νητική και φαρμακοδυναμική των φαρμάκων εξαρτάται τα 
χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, για τα αντιμικρο-
βιακά με χρονοεξαρτώμενη δράση, όπως οι β-λακτάμες, 
είναι σημαντικό οι συγκεντρώσεις τους στο πλάσμα να 
διατηρούνται σε επαρκή επίπεδα για όλη τη διάρκεια του 
μεσοδιαστήματος χορήγησης. Συνεπώς, τέτοιου είδους 
αντιμικροβιακά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στις επιπτώσεις 
της ΑΝΚ. Μάλιστα, σε μία πολυκεντρική μελέτη αποδεί-
χθηκε ότι η συνεχής έγχυση β-λακταμικών αντιβιοτικών 
σε ασθενείς με σοβαρή σήψη απέδωσε υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις στο πλάσμα και καλύτερα εναλλακτικά κλινικά 
αποτελέσματα, σε σύγκριση με την περιοδική έγχυση εφά-
παξ δόσεων.58 
Αντιστρόφως, η τελική συγκέντρωση των φαρμάκων στο 
πλάσμα επηρεάζεται ελάχιστα από την ΑΝΚ, αφού εξαρ-
τάται κυρίως από τον Vd ενός συγκεκριμένου φαρμάκου 
και όχι από την κάθαρσή του. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται το γεγονός ότι η δράση αυτών των φαρμά-
κων μπορεί να ενισχύεται από τη χορήγηση υψηλότερων 
δόσεων φόρτισης για την αντιστάθμιση του αυξημένου 
Vd.59 Για τους παραπάνω λόγους η παρακολούθηση των 
θεραπευτικών συγκεντρώσεων των φαρμάκων (ΤDM) θε-
ωρείται διεθνώς ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με καταπληξία.

1.8 Μειωμένη νεφρική κάθαρση
Οξεία νεφρική βλάβη
Η οξεία νεφρική βλάβη (AKI) συνιστά μια από τις κοινές 
επιπλοκές που συμβαίνουν στη ΜΕΘ, ιδίως στα πλαίσια 
της καταπληξίας.60-62 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγό-
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ντων που μπορούν να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη της 
AKI, και συγκεκριμένα η υπογκαιμική, η σηπτική και η 
καρδιογενής καταπληξία.63 Η AKI διαγιγνώσκεται με 
βάση είτε την οξεία αύξηση της συγκέντρωσης κρεατινί-
νης στον ορό ή το πλάσμα, είτε την εμφάνιση ολίγο/ανου-
ρίας. Καθώς ένας μεγάλος αριθμός υδρόφιλων φαρμάκων 
απεκκρίνεται από τους νεφρούς, η AKI έχει σημαντική 
επίδραση στην φαρμακοκινητική τους. Επειδή η κάθαρ-
ση των αντιμικροβιακών είναι ανάλογη με την κάθαρση 
της κρεατινίνης44-47, ο αντίκτυπος της AKI επί των συγκε-
ντρώσεων των φαρμάκων εξαρτάται από το βαθμό μείω-
σης της νεφρικής λειτουργίας. Στην ήπια έως μέτρια οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια είναι απαραίτητο να γίνει προσαρμο-
γή στη δόση των περισσοτέρων φαρμάκων με τιμή κάθαρ-
σης κρεατινίνης μικρότερη από 50mL/min.
Πράγματι, ο τύπος της προσαρμογής δόσης θα πρέπει να 
είναι διαφορετικός μεταξύ των διαφόρων φαρμάκων, ανά-
λογα με το εάν η δράση τους είναι εξαρτώμενη από τη συ-
γκέντρωση ή χρονοεξαρτώμενη. Κατά γενικό κανόνα, για 
τους αντιμικροβιακούς παράγοντες με δράση εξαρτώμενη 
από τη συγκέντρωση, όπως οι αμινογλυκοσίδες και η δα-
πτομυκίνη, είναι προτιμότερο να παρατείνεται το μεσοδιά-
στημα χορήγησης διατηρώντας αμετάβλητη την ποσότητα 
της δόσης. Αντιστρόφως, για αντιμικροβιακούς παράγο-
ντες με χρονοεξαρτώμενη δράση, όπως οι β-λακτάμες, 
είναι προτιμότερο να μειώνεται η ποσότητα της δόσης δι-
ατηρώντας αμετάβλητο το μεσοδιάστημα της χορήγησης.
Ο αντίκτυπος της τροποποιημένης φαρμακοκινητικής 
στην περίπτωση της AKI εξαρτάται επίσης από το ποσο-
στό του φαρμάκου που απεκκρίνεται από τους νεφρούς. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μειωμένη νεφρική λει-
τουργία μπορεί να αντισταθμίσει μερικώς τις καταστάσεις 
που οδηγούν σε ανεπαρκείς συγκεντρώσεις φαρμάκων σε 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς.64,65 Η ανάγκη για προσαρμο-
γή της δόσης θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα της νεφρικής 
δυσλειτουργίας, το βαθμό αύξησης του Vd, το εάν χορη-
γήθηκε δόση εφόδου, τη διάρκεια της θεραπείας και την 
επιδιωκόμενη τελική συγκέντρωση. 
Επιπρόσθετα και άλλοι παράγοντες πέραν της AKI μπο-
ρεί να συμβάλουν στις αλλαγές που παρατηρούνται στους 
ασθενείς με καταπληξία. Ως γενική αρχή, απαιτείται προ-
σεκτική προσέγγιση στην προσαρμογή δόσης των φαρμά-
κων στους ασθενείς με AKI, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
προκαθορισμένοι φαρμακοκινητικοί στόχοι είναι εφικτοί, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμά-
των. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στους ασθενείς με 
καταπληξία ο Vd είναι συχνά αυξημένος για τα υδρόφι-
λα φάρμακα που κατανέμονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο 
εξωκυττάριο υγρό, γεγονός που σημαίνει ότι θα παρουσιά-
σουν μειωμένη συγκέντρωση στον ορό κατά τη χορήγηση 
των δόσεων φόρτισης. Επιπλέον, για ορισμένα φάρμακα η 
μειωμένη νεφρική κάθαρση παρουσία της AKI αντισταθ-

μίζεται με την αποβολή μέσω πολλαπλών οδών απέκκρι-
σης, με αποτέλεσμα να ενδέχεται οι μειώσεις των δόσεων 
συντήρησης, όπως συνιστώνται σε αυτή την περίπτωση, 
να επιφέρουν σημαντική υποδοσολογία σε βαρέως πάσχο-
ντες ασθενείς. Για παράδειγμα, στη μελέτη του Pea και συ-
νεργάτες διαπίστωσαν ότι 400 mg σιπροφλοξασίνης χορη-
γούμενα δύο φορές ημερησίως δεν επέφεραν συσσώρευση 
του αντιμικροβιακού παράγοντα σε βαριά ασθενείς με μει-
ωμένη νεφρική λειτουργία, καθώς το φάρμακο απομακρύ-
νονταν αντισταθμιστικά μέσω της εντερικής απέκκρισης 
και της ηπατικής οδού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητες οι 
μειώσεις των δόσεων.66 Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ση-
μασία του αντισταθμιστικού ρόλου που διαδραματίζουν 
οι πολλαπλές οδοί απέκκρισης για ορισμένα φάρμακα σε 
ασθενείς με AKI και υποστηρίζουν τη ανάγκη για χορήγη-
ση, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, υψηλότερης δόσης 
φόρτισης κατά το πρώτο 24ωρο της θεραπείας.67 

1.9 Θεραπεία Νεφρικής Υποκατάστασης
Στην περίπτωση που η AKI είναι απειλητική για τη ζωή 
του ασθενούς, μπορεί να απαιτείται η υποβολή σε θερα-
πεία νεφρικής υποκατάστασης (ΝΥ). Οι τύποι της ΝΥ 
που εφαρμόζεται στους ασθενείς ΜΕΘ είναι τρεις: η συ-
νεχής, η διαλείπουσα ή μια ενδιάμεσή προσέγγισή τους, 
η συνεχής καθημερινή ήπια αιμοκάθαρση. Η συνεχής ΝΥ 
μπορεί να εφαρμοστεί ως συνεχής αιμοδιήθηση, συνεχής 
αιμοδιάλυση και συνεχής αιμοδιαδιήθηση. Όλες οι παρα-
πάνω προσεγγίσεις είναι πολύ αποτελεσματικές για την 
απομάκρυνση των υδρόφιλων φαρμάκων, ιδίως εκείνων 
με μικρή τάση σύνδεσης με τις πρωτεΐνες και υψηλή νε-
φρική κάθαρση.68,69 Η ΝΥ περιπλέκει τις προβλέψεις για 
τις συγκεντρώσεις των φαρμάκων, καθώς ο βαθμός της 
κάθαρσης του φαρμάκου ποικίλλει ανάλογα με το είδος 
της ΝΥ, το μέγεθος του όγκου των υγρών που απομακρύ-
νονται μέσω αυτής, το υλικό του φίλτρου και την επιφά-
νεια της μεμβράνης αλλά και την αιματική ροή.68-71 Παρά-
γοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε υποδοσολογία, καθώς 
και υπερδοσολογία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 
Με βάση τα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία στοιχεία, δεν 
υπάρχουν οριστικές κατευθυντήριες οδηγίες ως προς το 
δοσολογικό σχήμα που μπορεί να ακολουθηθεί, καθώς τα 
αποτελέσματα των μελετών παρουσιάζουν μεγάλη μετα-
βλητότητα μεταξύ των ασθενών. Επομένως και σε αυτήν 
την περίπτωση η συνεχής παρακολούθηση των θεραπευτι-
κών συγκεντρώσεων των φαρμάκων (TDM) φαίνεται να 
αποτελεί τον τρόπο για τη βελτιστοποίηση των δοσολογι-
κών σχημάτων των φαρμάκων σε βαρέως πάσχοντες ασθε-
νείς όπου απαιτείται ΝΥ.72 
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1.9 Ηπατική Δυσλειτουργία
Η ηπατική δυσλειτουργία προκαλείται από καταστάσεις 
που σχετίζονται με χολόσταση ή ηπατοκυτταρική βλάβη, 
όπως ηπατική ανεπάρκεια λόγω χαμηλής αιμάτωσης, αι-
μόλυση ή άμεση βλάβη προκαλούμενη από φάρμακα με 
ηπατοτοξική δράση.73-75 Η ηπατική δυσλειτουργία αντι-
κατοπτρίζεται από αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων, 
χολερυθρίνης και αμμωνίας ή μειωμένη σύνθεση παρα-
γόντων πήξης75. Μια ηπατική βλάβη μπορεί ενίοτε να 
οδηγήσει σε συσσώρευση των ηπατικά μεταβολιζόμενων 
φαρμάκων, λόγω της μειωμένης τους κάθαρσης. Ωστόσο, 
οι ηπατικές νόσοι μπορεί να σχετίζονται με μεταβαλλό-
μενες και μη ομοιογενείς μειώσεις στο μεταβολισμό των 
φαρμάκων. Γενικώς, η δράση των διαφόρων ενζύμων του 
CYP450 επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο σε ασθενείς 
με κίρρωση του ήπατος.76 
Η βαθμολογία με βάση το σύστημα αξιολόγησης Child-
Pugh χρησιμοποιείται συχνά για τον καθορισμό της προ-
σαρμογής δόσεων που απαιτείται στην κλινική πράξη, 
παρόλο που δεν έχει επικυρωθεί για τους βαρέως πάσχο-
ντες ασθενείς. Να σημειωθεί, ότι τα μόνα φάρμακα για τα 
οποία συνιστάται η μείωση δόσης σε ασθενείς Κλάσης C 
με βάση το σύστημα Child-Pugh είναι η μετρονιδαζόλη, η 
τιγεκυκλίνη, και η κασποφουγκίνη.77-80 
Εναλλακτικά, η ηπατική ανεπάρκεια αποτελεί μια κατά-
σταση που σχετίζεται με τη μειωμένη παραγωγή αλβου-
μίνης, οδηγώντας σε υπολευκωματιναιμία, η οποία επηρε-
άζει τον Vd και τη σύνδεση με τις πρωτεΐνες. Ο ηπατικός 
μεταβολισμός των φαρμάκων γενικώς παρεμποδίζεται 
από την ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο, χρειάζεται η μεί-
ωση της μεταβολικής ικανότητας του ήπατος τουλάχιστον 
κατά 90%, για να θεωρηθεί ότι επηρεάζεται ουσιαστικά 
η κάθαρση των φαρμάκων.81 Η ηπατική κάθαρση των 
φαρμάκων επηρεάζεται επίσης από την ηπατική αιματική 
ροή. Αλλαγές στην ηπατική αιματική ροή μπορεί να επη-
ρεάσουν το μεταβολισμό των φαρμάκων μέσω μεταβολών 
επί της μεταφοράς τους στο ηπατοκύτταρο.76 Η ηπατική 
αιματική ροή μπορεί να αυξηθεί λόγω της υπερδυναμικής 
κατάστασης που χαρακτηρίζει την πρώιμη σήψη είναι, 
ωστόσο, ασαφής ο βαθμός στον οποίο η αυξημένη ηπα-
τική αιματική ροή μπορεί να αντισταθμίσει τη μειωμένη 
ηπατική ενζυμική δραστηριότητα.
Για φάρμακα τα οποία απεκκρίνονται μέσω ηπατικής κά-
θαρσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περί-
πτωση των ασθενών στους οποίους η ηπατική δυσλειτουρ-
γία συνυπάρχει με οξεία νεφρική βλάβη.66.75 Αυτό μπορεί 
να αποτελέσει σημείο ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι 
η συσσώρευση ενός φαρμάκου δύναται να οδηγήσει σε 
ηπατοξικότητα, θέτοντας την ηπατική λειτουργία σε πε-
ραιτέρω κίνδυνο.
Επειδή ο αντίκτυπος της ηπατικής δυσλειτουργίας επί της 
απέκκρισης των φαρμάκων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, σε 

αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χορήγηση φαρμακευ-
τικών παραγόντων που δεν απομακρύνονται με ηπατική 
απέκκριση. 

1.10 Ο ρόλος της τροφής στην φαρμακοκινητική της κα-
ταπληξίας
Η τροφή μπορεί να επηρεάσει επίσης το μεταβολισμό 
των φαρμάκων.2 Η διατροφή των ασθενών στη ΜΕΘ 
συνήθως δεν είναι φυσιολογική και χαρακτηρίζεται από 
ελλείψεις βιταμινών, μεταβολές στο ποσοστό πρόσλη-
ψης υδατανθράκων, λιπαρών και πρωτεϊνών ή ακόμη 
και ασιτία. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να επηρεάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το ήπαρ στα φάρμα-
κα, συνήθως μέσω επιδράσεων επί του ενζυμικού συστή-
ματος του CYP.81 Οι ασθενείς με καταπληξία, οι οποίοι 
εμφανίζουν μια πολύ πιο έντονη φλεγμονώδη απόκριση 
και συνακόλουθη πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια εμφα-
νίζουν μειωμένη κάθαρση φαρμάκων που έχει αποδοθεί 
στη μειωμένη δραστηριότητα των ηπατικών μεταβολι-
κών ενζύμων.82 Για παράδειγμα, για τη μιδαζολάμη, έχει 
αποδειχθεί προσωρινή μείωση του μεταβολισμού της σε 
ασθενείς με σήψη, διότι υπόκειται σε βιομετατροπή προς 
α-υδροξυ-μιδαζολάμη μέσω της δράσης του CYP3A4, στο 
ήπαρ. Η μειωμένη ηπατική κάθαρση κατά την καταπληξία 
μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές στην ηπατική αιματική 
ροή και/ή την δραστηριότητα των ηπατικών ενζύμων [83]. 
Επιπλέον, από τον ορό του αίματος ασθενών σε καταπλη-
ξία αποδείχθηκε in vitro η μείωση του μεσολαβούμενου 
από το CYP-3A4 μεταβολισμού της μιδαζολάμης, γεγο-
νός που έχει αποδοθεί στις κατασταλτικές επιδράσεις των 
κυτοκινών που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της 
σήψης, δίνοντας μία ακόμη εξήγηση για τη διαφορετική 
φαρμακοκινητική συμπεριφορά του φαρμάκου.84 

2. Επίδραση της σήψης και της σηπτικής καταπληξίας 
στη φαρμακοδυναμική
Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις φαρμακοδυναμικές 
αλλαγές κατά την καταπληξία είναι περιορισμένα. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως υπάρχουν δυσκολί-
ες σχετικά με τη μέτρηση της επίδρασης των φαρμάκων 
λόγω της πολυπλοκότητας των σχέσεων δόσης-απόκρι-
σης. Θεωρητικά, τροποποιήσεις στη φαρμακοδυναμική 
μπορεί να προκύπτουν λόγω αλλαγών στη συγγένεια του 
υποδοχέα για το φάρμακο ή μεταβολών της εγγενούς δρα-
στηριότητας του υποδοχέα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 
πειραματική έρευνα αποδείχθηκε ότι η ελαττωμένη ανά-
γκη σε προποφόλη σε υπογκαιμικούς ασθενείς, οφείλεται 
εν μέρει στην αυξημένη ευαισθησία που εμφανίζει το όρ-
γανο-στόχος του φαρμάκου ως προς την αναισθητική επί-
δραση της προποφόλης.85 Στη βιβλιογραφία βρέθηκε μία 
μόνο κλινική έρευνα σχετικά με φαρμακοδυναμική μελέτη 
σε ασθενείς με καταπληξία. Η μελέτη αυτή αφορούσε τους 



33ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την μειωμένη από-
κριση του μυοκαρδίου ως προς τη δοβουταμίνη κατά τη 
σηπτική καταπληξία και διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με 
σηπτική καταπληξία παρουσιάζουν ανοχή στο ενδοφλε-
βίως χορηγούμενο, ινότροπο φάρμακο της δοβουταμίνης, 
λόγω δυσλειτουργίας των β-αδρενεργικών υποδοχέων.86 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας, η πολυπλοκότητα της φαρμακευτικής αντι-
μετώπισης των ασθενών με καταπληξία, σε συνδυασμό με 
την βαριά παθοφυσιολογία που εμφανίζουν κάνουν αδήρι-
τη την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και επαναπροσ-
διορισμού των δόσεων των φαρμάκων που τους χορηγού-
νται, ιδιαίτερα αυτών με μικρό θεραπευτικό δείκτη. Με 

στόχο τη διαχείριση της υψηλής μεταβλητότητας μεταξύ 
των ασθενών, προτείνεται η εξατομικευμένη προσέγγιση 
μέσω της εφαρμογής του TDM. Παραδοσιακά, το TDM 
έχει χρησιμοποιηθεί για τα φάρμακα που εμφανίζουν 
σχετικά χαμηλό θεραπευτικό δείκτη και σημαντικό κίν-
δυνο τοξικότητας, ενώ θεωρούνταν λιγότερο χρήσιμο για 
τους παράγοντες με μεγάλο θεραπευτικό δείκτη, όπως οι 
β-λακτάμες87. Σύμφωνα όμως με τη σύγχρονη βιβλιογρα-
φία, η παρακολούθηση των θεραπευτικών συγκεντρώσεων 
φαρμάκων προσφέρει έναν τρόπο για την αντιμετώπιση 
της διαφοροποίησης μεταξύ των ασθενών σε καταπληξία, 
με απώτερο στόχο να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα εκ-
δήλωσης της κλινικής απόκρισης και να ελαχιστοποιήσει 
την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

ABSTRACT 
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in patients with Shock
Livanidou Th. Pourzitaki Ch.

The pharmacokinetics of the drugs administered to patients in shock vary considerably between patients, making 
empirical drug administration difficult. Patients in shock usually receive a wide range of medications, which increases 
the chances of drug interactions. Prescribed drugs in patients with shock include sedatives and analgesics, anticoagulants, 
immunosuppressants, anti-epileptic drugs, cardiovascular drugs, and antimicrobial drugs. The present review is an 
extensive reference about the pharmacokinetic and pharmacodynamic changes due to the pathophysiology of shock 
such as decreased drug absorption, tissue dysfunction, increased or decreased volume of distribution due to alterations 
in the total body water and tissue mass and changes in the pH of the patients. In addition, renal clearance disorders 
and renal replacement therapies, inadequate food intake and hepatic dysfunction in shock patients cause marked 
differences in pharmacokinetics. In conclusion, the treatment complexity of patients with shock in combination with the 
pathophysiology of the severely ill patient makes it unnecessary to constantly monitor and re-evaluate the doses of the 
drugs administered to them, using Therapeutic Drug Monitoring (TDM).

Key words: shock, severely ill patient, pharmacokinetics, pharmacodynamics
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