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Οξηζκόο πλδξόκνπ ΥΠΑ 

►Δκθάληζε δηαξθνύο ή ππνηξνπηάδνληνο 
επεηζνδηαθνύ ππειηθνύ πόλνπ 
ζπλδπαζκέλνπ κε ζπκπηώκαηα πνπ ζέηνπλ 
ππνςία,ΚΟ, ζεμνπαιηθήο, εληεξηθήο ε 
γπλαηθνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Γελ 
ππάξρεη όκσο απνδεδεηγκέλε θιεγκνλή ε 
άιιε πξνθαλήο παζνινγία. 

 
 (adopted from ICS 2002)  

 



 Γύζθνιε ε δηάγλσζε 

 Γύζθνιε ε αληηκεηώπηζε 

 Γύζθνιε ε ζεξαπεία 

Απογοήηεςζη για   
ηον αζθενή 

 και ηο γιαηπό 

Ο πόλνο γίλεηαη ε αζζέλεηα  (ε αηηία δελ 
βξίζθεηαη ή  ε ζεξαπεία ηεο ππνηηζέκελεο αηηίαο 
απνηπγράλεη) 

  ΧΠΑ 



Υαξαθηεξηζηηθά  ΥΠΑ 

► Διάπκεια 

 3 μήνερ εάν ζςνεσήρ 

 6 μήνερ εάν κςκλικόρ 

► Ενηόπιζη 

 Πύελορ 

 Κοιλιακό ηοίσωμα 
κάηω από ομθαλό 

 Χαμηλά ζηη πάση 

 

 

 

 

► Μη κςκλικόρ 

 ± Δςζμηνόπποια 

 ± Δςζπαπεςνία 

► Σοβαπόηηηα 

 Ιαηπική ή 
Χειποςπγική 
θεπαπεία είναι 
απαπαίηηηη 

 Λειηοςπγική 
διαηαπασή 



Γςναικολογικό  

Γαζηπενηεπικό 

Μςοζκελεηικό 

Οςποποιηηικό 

Ψςσολογική 
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Αηηηνινγία 
      Φπζηθή           Φπρηαηξηθή 

100% Φπζηθή 100% Φπρηαηξηθή 



Αιτιολογία:  
Βάςη δεδομένων πρωτοβάθμιασ φροντίδασ υγείασ Η.Β. 

Γαζηξεληεξηθό 
 
Οπξνπνηεηηθό 
 
Γπλαηθνινγηθό 

37.7% 
 
30.8
% 
 
20.2
% 

Γηάρπζε Γηάγλσζεο 

 25-50% ησλ γπλαηθώλ  είραλ 
πάλσ από κία δηάγλσζε 
 

 Η ζνβαξόηεηα θαη ε δηάξθεηα 
ηνπ πόλνπ απμαλόηαλ κε  
ζπκπηώκαηα από πνιιά 
ζπζηήκαηα  

 
 Οη πην θνηλέο δηαγλώζεηο: 

• Δλδνκεηξίσζε 
• πκθύζεηο 
• Δπεξέζηζην έληεξν 
• Γηάκεζε θπζηίηηδα 



 Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία όζνλ αθνξά 
ηελ ειηθία, ηε θπιή, ηελ εζληθόηεηα, ηελ 
εθπαίδεπζε,  θαη ηελ νθνλνκηθνθνηλσληθή 
ζέζε δε δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε εθείλνπο 
κε θαη ρσξίο ΥΠΑ 

 Μεγαιύηεξε επίπησζε ζε κόλεο, ζε 
δηάζηαζε ή δηαδεπγκέλεο γπλαίθεο  

 40-50% ησλ γπλαηθώλ κε ΥΠΑ έρνπλ 
ηζηνξηθό βηαζκνύ 

Δημογραφικά  ςτοιχεία  ΧΠΑ 



Άλδξεο 
►Η Υξόληα Πξνζηαηίηηδα είλαη ε πην θνηλή 

νπξνινγηθή δηάγλσζε ζε άλδξεο κεγαιύηεξνπο 
ησλ  50 εηώλ θαη ε ηξίηε πην ζπλεζηζκέλε 
δηάγλσζε  ζε άλδξεο λεόηεξνπο από  50 εηώλ.  

 

►Απηή ε δηάγλσζε θαηαιήγεη ζε πάλσ από 2 
εθαηνκκύξηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο ην ρξόλν.  

 

►Ο κέζνο νπξνιόγνο βιέπεη πεξίπνπ 10 αζζελείο 
κε πξνζηαηίηηδα ην κήλα, 30% ησλ νπνίσλ είλαη 
λένη αζζελείο.  



Δπίπησζε 
► 14 – 24% γπλαηθώλ  18 - 50 εηώλ. 

 

► 1/3 δε ζπκβνπιεύεηαη γηαηξό. 

 

► 60% πνπ ζπκβνπιεύεηαη δελ παξαπέκπεηαη ζε 
ηξηηνβάζκην θέληξν. 

 

► Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο: ΓΔ (37%), Οπξνπνηεηηθό 
(31%), Γπλαηθ (20%). 

 

► Λαπαξνζθνπηθά επξήκαηα: Υσξίο παζνινγία 
(35%), Δλδνκεηξίσζε (33%), πκθύζεηο (24%). 

 





ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

►Υξόληα πξνζηαηίηηδα (ΙΙΙΒ) – ΔΟ 
            
                 Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία 
-Μπνραιαξσηηθά 
-a-blockers 
-Αληηβηνηηθά 
-Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε 
-Αλαζηνιείο 5α-αλαγσγάζεο 
-Αληηρνιηλεξγηθά 
-Φπηνζεξαπεία 
-PPS 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

►Οπξεζξηθό ζύλδξνκν 

 

- Αληηβηνηηθά 

- Αλαιγεηηθά 

- α-αληαγσληζηέο 

- Ακηλνηξηπηηιίλε 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

►Γηάκεζε θπζηίηηδα/ΔΚ 

            Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

-Αλαιγεηηθά 

-Κνξηηθνζηεξνεηδή 

-Αληη-αιιεξγηθά (Η1-Η2 αληαγσληζηέο) 

-Hydroxyzine (H1 αληαγσληζηήο) 

-Cimetidine (H2 αληαγσληζηήο) 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

►Γηάκεζε θπζηίηηδα/ΔΚ 

            Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

-Ακηηξηπηηιίλε 

-Sodium pentosanpolysulphate (PPS-Elmiron) 

-Αληηβηνηηθά 

-Πξνζηαγιαλδίλε 

-L-arginine 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

►Γηάκεζε θπζηίηηδα/ΔΚ 

            Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

-Αλνζνθαηαζηαιηηθά 

-Αληηρνιηλεξγηθά 

-Gabapentin 

-Suplatast Tosilate 

-Quercetin 



Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία Γηάκεζεο 
Κπζηίηηδαο/ΔΚ 



Α-απνθιεηζηέο –ΥΠΑ<1έηνο  Α 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: (RRs=1,6) (1) 

►Πεπιοπιζμοί: Άιια αληηππεξηαζηθά, 
ληηξώδε, ηζρπξνί αλαζηνιείο CYP3A4,γεληθά 
αλαηζζεηηθά, ραιαξή ίξηδα 

►ΑΕ: πνιύ κηθξά πνζνζηά 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία ζηελ νπζία, 
νξζνζηαηηθή ππόηαζε, ζπλδπαζκόο κε 
άιινπο α-απνθιεηζηέο, επαηηθή αλεπάξθεηα, 
ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα 

 1. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network 

meta-analysis.Anothaisintawee T, Attia J, Nickel JC, Thammakraisorn S, Numthavaj P, McEvoy M, 
Thakkinstian A. JAMA. 2011 Jan 5; 305(1):78-86. 

 

 



Αληηβηνηηθά (θηλνιόλε ε ηεηξαθπθιίλε)  
< 1 έηνο – Α 

Κηλνιόλεο 
►Πξέπεη λα δίλνληαη ην ειάρηζην γηα 6 

εβδνκάδεο. Δίλαη απνηειεζκαηηθέο 
(θξππηνκηθξόβηα;;;) (1) 

►Κηλνιόλεο: Δάλ ε ιήςε θαηά ηα γεύκαηα, όρη 
γαιαθηνθνκηθά 

►Ανηενδείξειρ: ππεξεπεζζεζία, ηηδαληδίλε, 
λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεπξνινγηθέο 
δηαηαξαρέο, βαξεηά κπαζζέλεηα, αξξπζκίεο 

      1.Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis.Perletti G, Marras E, Wagenlehner FM, Magri 
V.Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 12;8:CD009071. doi: 10.1002/14651858.CD009071.pub2. 

 

 



Κηλνιόλεο 

►Πποζοσή: Βαξθαξίλε, πξνκπελεζίδε 
κεζνηξεμάηε, ζενθπιίλε, θινδαπίλε,  
ξνπησηξόιε, θαηλπηνίλε, πεληνμηθπιιίλε, 
θαθείλε, αληηόμηλα, ζπκπιεξώκαηα 
κεηάιισλ, ζνπθξαιθάηε, αζβέζηην 
καγλήζην  

►Παπενέπγειερ: ηελνληίηηδα, λαπηία , 
δηάξξνηα, , πόλνη ζηηο αξζξώζεηο ζηα παηδηά, 
ςπρηαηξηθέο αληηδξάζεηο (θαηάζιηςε, 
ςύρσζε),επαηηθή βιάβε, κείσζε αξηζκνύ 
ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ 

 



Σεηξαθπθιίλεο 

►Απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηα 
θξππηνκηθξόβηα (1) 

 

►Λήςε ζε όξζηα ζέζε 

 

 
► Comparative randomized pilot study of azithromycin and doxycycline efficacy in the treatment of 

prostate infection caused by Chlamydia trachomatis.Skerk V, Krhen I, Lisić M, Begovac J, Roglić S, 
Skerk V, Sternak SL, Banaszak A, Strugar-Suica J, Vuković J.Int J Antimicrob Agents. 2004 
Aug;24(2):188-91. 

 



Σεηξαθηθιίλεο 
 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία, Κύεζε , 
Θειαζκόο. Πξνζνρή ζηελ επαηηθή 
αλεπάξθεηα,methoxyflurane, αληηπεθηηθά, 
αληηόμηλα, πεληθηιίλε, βαξβηηνπξηθά, 
θαξκπακαδεπίλε ή θαηληηνίλε. 

 

►Παπενέπγειερ: Φσηνεπαηζζεζία, 
ςεπδνκεβξαλώδεο, θνιίηηδα, κπαζζέλεηα, 
ιύθνο, αξζξαιγίεο, κπαιγίεο, πνλνθέθαινο  

 



NSAIDs - Β 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Μέηξηα 
απνηειεζκαηηθόηεηα. Βξαρπρξόληα 
ρνξήγεζε. πλρνξήγεζε (;;) (1,2) 

 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία, 
ζξνκβνπελία, ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 
αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο, πεπηηθό έιθνο, 
ζνβαξή επαηηθή θαη λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, 
θύεζε. 

     1.Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: an evidence-based approach. 
Dimitrakov JD, Kaplan SA, Kroenke K, Jackson JL, Freeman MR. Urology. 2006 May;67(5):881-8 

      2.Treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome.Nickel JC. Int J Antimicrob 
Agents. 2008 Feb;31 Suppl 1:S112-6 

 

 

 

 

 



NSAIDs - Β 
►Πξνζνρή ζηε ρνξήγεζε: Οη COX2 πξν θαγεηνύ. 

Βξαρπρξόληα ρνξήγεζε. Νεθξηθή δπζιεηηνπξγία, 
ππέξηαζε, θαξδηαθή αλεπάξθεηα πνπ πξνθαιεί 
νηδήκαηα, ηζηνξηθό αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο, 
ειθώδεο θνιίηηδα, N. Crohn,δηαβήηεο, θάπληζκα.  

   -Μπνξεί λα βιάςεη ηε γνληκόηεηα ζηηο γπλαίθεο.    

   -Αιιειεπηδξάζεηο κε αξθεηά άιια θάξκαθα 
(ζηκεηηδίλε, αληηπεθηηθά, θάξκαθα θαξδηαγγεηαθνύ, 
θηλνιόλεο, δηνπξεηηθά, SSRIs, θα) 

►Παπενέπγειερ: Ναπηία, δπζπεςία, θνηιηαθόο 
πόλνο, έκεηνο, δηάξξνηα. 

   -Λίγν απμεκέλνο θίλδπλνο θαξδηαθήο πξνζβνιήο ή 
εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. 

 

 

 



Φπηνζεξαπεία - Β 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Τπάξρεη ζρεηηθή 
απνηειεζκαηηθόηεηα (1,2). Πξέπεη λα δνζεί γηα 
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (6 κήλεο). 

 

►Ανηενδείξειρ: Κύεζε, γαινπρία 

 

►Παπενέπγειερ: Αξρηθά λαπηία  
      1.Alternative therapies in the management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome.Herati 

AS, Moldwin RM. World J Urol. 2013 Aug;31(4):761-6 

      2.Multicentre study on the efficacy and tolerability of an extract of Serenoa repens in patients with 
chronic benign prostate conditions associated with inflammation. Giulianelli R, et al; Cooperative 
Ur.O.P Group.Arch Ital Urol Androl. 2012 Jun;84(2):94-8 

 

 



 Pentosan polysulphate – Α +ΔΚ 
(Elmiron) 

►+ππνδόξηα επαξίλε 

 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Ιθαλνπνηεηηθά 
απνηειέζκαηα βειηίσζε ζην 60% ησλ 
πεξηπηώζεσλ (1). Η δνζνινγία πξέπεη λα είλαη 
πςειή 100mg ρ 3. Δάλ όρη βειηίσζε ζε 6 
κήλεο δηαθνπή(;) (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία). 
Λήςε κε άδεην ζηνκάρη. Δάλ βειηίσζε 
ζπλερήο ιήςε. 

 

 

1.Contemporary management of the painful bladder: a systematic review.  Giannantoni A, Bini V, 

Dmochowski R, Hanno P, Nickel JC, Proietti S, Wyndaele JJ. Eur Urol. 2012 Jan;61(1):29-53. 



 Pentosan polysulphate – Α +ΔΚ 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία 

 

►Πποζοσή: Ήπην αληηπεθηηθό, επαηηθή 
δπζιεηηνπξγία, θύεζε. 

 

►Παπενέπγειερ: Σξηρόπησζε, δηάξξνηα, 
λαπηία, πνλνθέθαινο, αίκα ζηα θόπξαλα, 
ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, δαιάδα, εμάλζεκα, 
κώισπεο, δηαηαξαρή επαηηθώλ ελδύκσλ. 



ΔΚ-Hydroxyzine- Α 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Αληηζηακηληθό-
αγρνιπηηθό (atarax). Γνζνινγία 1-2ρ25mg ή 
3ρ25mg ζηαδηαθά. Απνηειεζκαηηθό ζην 
40% πεξηπηώζεσλ (1,2). Γηα πόζν ρξνληθό 
δηάζηεκα; Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε PPS. 

 

►Ανηένδειξη: Τπεξεπαηζζεζία, θύεζε, 
ζειαζκόο 

     

     1.Interstitial cystitis: bladder pain and beyond. Theoharides TC, Whitmore K, Stanford E, Moldwin R, 
O'Leary MP.Expert Opin Pharmacother. 2008 Dec;9(17):2979-94. 

      2.Treatment of bladder pain syndrome/interstitial cystitis 2008: can we make evidence-based 
decisions?Fall M, Oberpenning F, Peeker R. Eur Urol. 2008 Jul; 54(1):65-75.  

 

 



ΔΚ-Hydroxyzine- Α 

 

►Πποζοσή: ηε ζπγρνξήγεζε κε 
θαηαζηαιηηθά θεληξηθνύ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο, νδήγεζε, ιήςε αιθνόι, 
ειηθησκέλνπο. 

 

►Παπενέπγειερ: Ξεξνζηνκία, ππλειία, 
πνλνθέθαινο, παξαηζζήζεηο, εμάλζεκα. 

 



ΔΚ-Cimetidine- Β 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Έρεη αλαθεξζεί 
βειηίσζε κέρξη θαη 60% (1,2,3) . Γνζνινγία 
300mg ρ2. Γηα πόζν; 

 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία, θύεζε, 
ζειαζκόο 

    

      1.Interstitial cystitis: characterization and management of an enigmatic urologic syndrome. Nickel 
JC.Rev Urol. 2002 Summer;4(3):112-21 

      2.Cimetidine in the treatment of interstitial cystitis. Seshadri P, Emerson L, Morales A. Urology. 1994 
Oct;44(4):614-6.  

      3.Cimetidine in painful bladder syndrome: a histopathological study. Dasgupta P, Sharma SD, 
Womack C, Blackford HN, Dennis P. BJU Int. 2001 Aug;88(3):183-6 

 

 

 

 



ΔΚ-Cimetidine- Β 

►Πποζοσή: αληηπεθηηθά, phenytoin, 
lidocaine and theophylline, ketoconazole 

 

►Παπενέπγειερ: Βήραο, ππξεηόο, δπζθνιία 
αλαπλνήο, αλαθπιαμία, θηηξίληζκα δέξκαηνο 
θαη καηηώλ, εθρπκώζεηο, αηκνξξαγίεο, 
αδπλακία, απνπξνζαλαηνιηζκόο, ζύγρπζε 
(ειηθία, δπζιεηηνπξγία επαηηθή θαη λεθξηθή), 
πνλνθέθαινο, γπλαηθνκαζηία 

 



ΔΚ-Amitriptyline- Α 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: Δίλαη ηξηθπθιηθό 

αληηθαηαζιηπηηθό. Η δόζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ην ΔΚ είλαη 50mg-75mg. Υξεηάδεηαη ηηηινπνίεζε. 
Η αληαπόθξηζε ζε απηή ηε δνζνινγία θηάλεη ην 
66% (1). Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία, πξόζθαην 

έκθξαγκα, ιήςε αλαζηνιέσλ ΜΑΟ (furazolidone,  

isocarboxazid, phenelzine , rasagiline , selegiline , tranylcypromine)  
ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο, ιήςε αιθνόι, θύεζε;; 
ζειαζκόο;;  

      1. Effect of amitriptyline on symptoms in treatment naïve patients with interstitial cystitis/painful 
bladder syndrome. Foster HE Jr, Hanno PM, Nickel JC, Payne CK, Mayer RD, Burks DA, Yang CC, Chai 
TC, Kreder KJ, Peters KM, Lukacz ES, FitzGerald MP, Cen L, Landis JR, Propert KJ, Yang W, Kusek JW, 
Nyberg LM; Interstitial Cystitis Collaborative Research Network. J Urol. 2010 May;183(5):1853-8. 

 

 



ΔΚ-Amitriptyline- Α 
►Πποζοσή: Ιζηνξηθό εκθξάγκαηνο - 

εγθεθαιηθνύ, δηπνιηθή δηαηαξαρή, ιήςε άιισλ  
SSRI, ππεξζπξενεηδηζκόο, γιαύθσκα, δηαβήηεο , 
ζρηδνθξέληα, δπζθνιία νύξεζεο, απνθπγή έθζεζεο 
ζηνλ ήιην, όρη απόηνκε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ. 

►Παπενέπγειερ: ηελ έλαξμε ζεξαπείαο (3 

κήλεο) ζε λέα άηνκα ηάζεηο απηνθηνλίαο, 
έκθξαγκα, εγθεθαιηθό, μαθληθόο πνλνθέθαινο, 
ζύγρπζε, παξαηζζήζεηο έληνλνη παικνί ζηελ 
θαξδηά, έληνλε δίςα κε πνλνθέθαιν  , λαπηία , 
έκεηνο, ηξόκνο, εθρπκώζεηο, αλαθπιαμία, επίζρεζε 
,απώιεηα όξεμεο, μεξνζηνκία, δπζθνηιηόηεηα , 
δηάξξνηα, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία. 



ΔΚ-Amitriptyline- Α 

►Αλληλεπιδπάζειρ: Αληηαιιεξγηθά, 
εξεκηζηηθά, παπζίπνλα, ππλσηηθά, 
κπνραιαξσηηθά,  θαη  αγρνιπηηθά κπνξεί λα 
πξνθάιεζνπλ ππλειία.  SSRI 
αληηθαηαζιηπηηθά. Cimetidine,Isoniazid, 
methimazole, nicardipine,ropinirole, St. 
John's wort, ticlopidine, terbinafine, 
αλζεινλνζηαθά, θάξκαθα θαηά ηνπ HIV ή 
AIDS, αξθεηά ςπρηαηξηθά θάξκαθα, 
αληηαξπζκηθά (amiodarone dofetilide , ibutilide , sotalol , disopyramide, 

dronedarone, flecainide, mexiletine, procainamide , propafenone, or quinidine). 

 



ΔΚ-Cyclosporin A- Β 

►Αποηελεζμαηικόηηηα: 
Αλνζνθαηαζηαιηηθό. Λήςε ζπλήζσο κηα 
θνξά ηελ εκέξα. 68% αληαπόθξηζε εάλ 
ππήξρε έιθνο Hunner , 30% εάλ δελ 
ππήξρε. Υξόλνο αληαπόθξηζεο ζηελ 
ζεξαπεία  4 κήλεο. Με ηε δηαθνπή 
ππνηξνπή. Γνζνινγία 1.5-5 mg/kg/d (1,2) 

►Ανηενδείξειρ: Τπεξεπαηζζεζία, grapefruit, 
θύεζε, ζειαζκόο 

      1.Cyclosporine A for refractory interstitial cystitis/bladder pain syndrome: experience of 3 tertiary 
centers.Forrest JB, Payne CK, Erickson DR.J Urol. 2012 Oct;188(4):1186-91 

      2.Cyclosporine A and pentosan polysulfate sodium for the treatment of interstitial cystitis: a 
randomized comparative study.Sairanen J, Tammela TL, Leppilahti M, Multanen M, Paananen I, 
Lehtoranta K, Ruutu M. J Urol. 2005 Dec; 174(6):2235-8. 

 

 

 



ΔΚ-Cyclosporin A- Β 
►Παπενέπγειερ: Απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ινηκώμεηο 

θαη αλάπηπμε θαξθίλνπ ηδίσο ιεκθώκαηνο θαη 
θαξθίλνπ δέξκαηνο. Τπέξηαζε, λεθξηθή 
αλεπάξθεηα. Πνλνθέθαινο, δηάξξνηα, αθκή, 
αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο, θανύξα ,πξνβιήκαηα αθνήο, 
θα. 

 

►Πποζοσή: Φσξίαζε, amphotericin B, cimetidine, 
ciprofloxacin, colchicine; fenofibrate.,gemfibrozil, 
gentamicin, ketoconazole,melphalan, NSAID  
(diclofenac , naproxen, sulindac), ranitidine, tobramycin, 
cotrimaxol, vancomycin, θα. Σξνθέο πινύζηεο ζε 
θάιην. 

 



ΔΚ-Δλδνθπζηηθέο εγρύζεηο 

►Lidocaine- A 

 

►Pentosan polysulphate- A 

 

►DMSO- A 

 

►Hyaluronic- B 

 

►Chondroitin- B 

 



Δπραξηζηώ 


