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Αγγεΐτις

Κορτικοστεροειδή
Prezolon amp. ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως 25 mg τετράκις της ημέρας 
ή Solu-Medrol amp. 40 mg × 2 ημερησίως ή Medrol tabl. 16 mg × 4 
ημερησίως εσωτερικώς.

Αν δεν υποχωρεί κυκλοφωσφαμίδη (Endoxan amp. ενδοφλεβίως 1 
gr. ανά τ.μ. επιφανείας σώματος άπαξ του μηνός επί 6 μήνες ή Endoxan 
δισκία 50 mg × 2 ημερησίως επί διάστημα εξαρτώμενο από την προκα-
λουμένη λευκοπενία) ή ριτουξιμάβη, ιδίως επί υποτροπών (Mabthera 
ενδοφλεβίως 375 mg/Kg* κάθε εβδομάδα). Αντί της κυκλοφωσφαμίδης 
επί ηπιωτέρων περιπτώσεων αμεθοπτερίνη (Methotrexate δισκία 20–25 
mg την εβδομάδα) ή επί βαρυτέρων μεθυλοπρεδνιζολόνη (Medrol 1 gr 
ημερησίως επί 3 ημέρες ενδοφλεβίως). Τοσιλιζουμάβη (Actemra 162 
mg υποδορίως κάθε 1–2 εβδομάδες).

Αζαθειοπρίνη (Azathioprine δισκία, 50 mg τρίς της ημέρας) προστί-
θεται εις τα κορτικοστεροειδή όταν μειούται η δόση των.

Ομεπραζόλη (Losec δισκία 20 mg ημερησίως) προς προστασία του 
στομάχου ιδίως επί παρατεταμένης χρήσεως των κορτικοστεροειδών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Κορτικοστεροειδή επί παρατεινομένης χρήσεως: Υπεργλυχαιμία, 

η ευπάθεια προς λοιμώξεις, η οστεοπόρωση, η μυϊκή ατροφία, η 
άσηπτη νέκρωση των οστών, η αύξηση του βάρους, η αναστολή των 
γεννητικών ορμονών κ.λπ.

•	 Κυκλοφωσφαμίδης: Λευκοπενία. Αλωπεκία και νεοπλασίες της ου-
ροδόχου κύστεως. 

•	 Αμεθοπτερίνης και η αζαθειοπρίνης: Λευκοπενία. 
•	 Ριτουξιμάβης: Αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώξεις κ.λπ.
•	 Τοσιλιζουμάβης: Λοιμώξεις, γαστρεντερικές διαταραχές.

Αγγεΐτις πνευμονική 

Κορτικοστεροειδή και κυκλοφωσφαμίδη (βλέπε Αγγείτις). Τριμεθοπρί-
μη-σουλφισοξαζόλη (Septrintabl. 80–160 mg × 4) προς πρόληψη υπο-
τροπών. Συμπτωματική αγωγή.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Tριμεθοπρίμης –σουλφισοξαζόλης: Συχνές αλλεργικές αντιδράσεις, 

κυτταροπενία, ανουρία κ.ά.

Αγγειομυολίπωμα νεφρού

Χειρουργική εξαίρεση, αν η διάμετρός του υπερβαίνει τα 4 εκ. ή εμβο-
λισμός, ιδίως επί αιμορραγίας.

Αγευσία

Αγωγή κατά της βλάβης που την προκαλεί (κεντρικό νευρικό σύστημα, 
γλωσσίτις).

Αγκυλοστομίαση

Παμοϊκό πυραντέλιο (Combantrin δισκία 250 mg × 4 εφ’ άπαξ ή εναι-
ώρημα 250 mg/κ.ε. × 4 εφ’ άπαξ). Επί βαρειών περιπτώσεων συνέχιση 
επί 3 ημέρες. Αντ’ αυτού μεβενδαζόλη (Vermox δισκία 100 mg × 2 × 
3 ημέρες).

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Tων ανωτέρω: Γαστρεντερικές διαταραχές.

Αγκύλωση

Φυσιοθεραπευτική αγωγή εφόσον δεν υπάρχει ενεργός φλεγμονή.

Άγχος

Βουσπιρόνη (Bespar δισκία 10 mg × 1–2). Αντικαταθλιπτικά (βλέπε 
Ψύχωση). Γαβαπεντίνη (Neurontin δισκία 300 mg × 1–3). Επί πανικού 
αλπραζολάμη (Xanax δισκία 0.5–3 mg). Επί φοβικών καταστάσεων αντι-
καταθλιπτικά (βλ. Ψύχωση).

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Βουσπιρόνης: Ναυτία, κεφαλαλγία. 
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•	 Γαβαπεντίνης και αλπραζολάμης: υπνηλία, κόπωση κ.λπ.

Αδενίτις φυματιώδης

Βλέπε Φυματίωση.

Αδενοκαρκίνωμα εντέρου

Χειρουργική εξαίρεση. Επί σταδίου ΙΙΙ και ΙV χημειοθεραπευτική 
αγωγή με 5-φθοριοουρακίλη (Fluoracil amp. 450 mg εβδομαδιαίως 
ενδοφλεβίως), οξαλιπλατίνη (85 mg/m2 ενδοφλεβίως) και λεβαμιζόλη 
(150 mg ημερησίως × 3 ημέρες) ή ιντερφερόνη (Roferon εν. υποδορί-
ως 2.000.000 Μ 3 φορές την εβδομάδα). Βεβασιζουμάβη προστίθεται. 
Αντί της φθοριοουρακίλης δίδεται το ανάλογό της καπεσιταβίνη (Xeloda 
δισκία 150 mg × 2 × 14 ημέρες, επαναλαμβανόμενα μετά μία εβδο-
μάδα). Σχήματα με ιρινοτεκάνη (Campto), βεβασιζουμάβη (Avastin) ή 
σετουξιμάβη (Erbitux) ή πανιτουμομάβη (Vectibix) ή αφλιβερσέπτη ή 
ρεγοραφενίβη δοκιμάζονται. Ακτινοβόληση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Φθοριοουρακίλης: Γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή μυελού 

κ.λπ.
•	 Οξαλιπλατίνης: Καταβολή, γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή 

μυελού κ.λπ. 
•	 Καπεσιταβίνης: Γαστρεντερικές διαταραχές, δυσαισθησίες.
•	 Ιρινοτεκάνης: Διάρροια, καταστολή μυελού.
•	 Βεβασιζουμάβης και Σιτουξιμάβης: Υπέρταση, διάρροια, διάτρηση 

γαστρεντερικού σωλήνα κ.λπ.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος

Όταν δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις λοβεκτομή. Επί 
σταδίου ΙΙΙ προεγχειρητική χημειοθεραπευτική αγωγή με γεμσιταβίνη 
(Gemzarvial 1 gr/m2 κάθε βδομάδα ενδοφλεβίως), πλατινόλη (Cisplatin 
75 mg /m2 κάθε 3 εβδομάδες) και δοσεταξέλη (Taxotere 80 mg/m2 κάθε 
3 εβδομάδες ή πεμετρεξέδη (Αlimta 500 mg/m2 κάθε 20 ημέρες). Βλέπε 
και Καρκίνος πνεύμονος, μη μικροκυτταρικός.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Γεμσιταβίνης: Θρομβοπενία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά. 
•	 Πλατινόλης: Έμετοι, υποπλασία μυελού, ηπατική βλάβη κ.ά. 
•	 Δοσεταξέλης: Μυελική υποπλασία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά
•	 Πεμετρεξέδης: Γαστρεντερικές διαταραχές και αλλεργικές εκδηλώ-

σεις.

Αδένωμα βρογχικό

Λοβεκτομή.

Αδένωμα επινεφριδίων

Βλέπε Φαιοχρωμοκύττωμα.

Αδένωμα ήπατος

Εκτομή όταν η διάμετρος του είναι άνω των 5 εκ.

Αδένωμα θυρεοειδούς τοξικό

Χειρουργική εκτομή. Επί ηλικιωμένων ραδιενεργό ιώδιο (20–30 mCi). 
Επί καλοήθους και επί αντενδείξεων χειρουργικής αγωγής βλέπε Θυ-
ρεοτοξίκωση.

Αδένωμα προστάτου

Επί συμπτωματικού χειρουργική εκτομή, διουρηθρική όταν το βάρος 
του είναι κάτω των 100 gr. Εμβολισμός αρτηρίας προστάτη. Διουρηθρική 
ένεση ατμού ύδατος. Εις αρχικά στάδια ή επί αντενδείξεως της επεμβά-
σεως α-αναστολείς όπως τεραζοσίνη (Hytrin δισκία 1–5 mg ημερησίως) 
ή ταμσουλοσίνη (Omnic καψ. 0.4 mg) ή φιναστερίδη, αντιανδρογόνο 
(Proscar δισκία 5 mg ημερησίως).

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
•	 α-αναστολέων: Υπόταση.
•	 Φιναστερίδης: Μείωση ικανότητος.
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Αδένωμα υποφύσεως χρωμόφοβο 

Χειρουργική εκτομή ή ακτινοβόληση (βελόνες υτρίου, δέσμη πρωτο-
νίων)

Αδένωμα υποφύσεως ηωσινόφιλο ή μεικτό

Χειρουργική εκτομή διασφηνοειδής επί ταχέως εξελισσομένων και επί 
ατόμων κάτω των 40 ετών. Επί αναποτελεσματικής επεμβάσεως ή προς 
διατήρηση γονιμότητος ακτινοβόληση διά γραμμικού επιταχυντού ή 
γ-μαχαιριδίου. Επί ατόμων μεγάλης ηλικίας βρωμοκρυπτίνη (Parlodel 
δισκία 10 mg × 2 ημερησίως) ή καβεργολίνη (Dostinex δισκία 0.5 
mg). Οκτρεοτίδη (Sandostatin 30 mg ενδομυικώς/μήνα) ή λανρεοτίδη 
(Somatulin 90 mg ενδομυικώς/μήνα), ή πεβγισομάντη (Somavert 10 mg 
ημέρα, ενδομυικώς, αυξανόμενα κάθε μήνα μέχρι 40 mg) επί μακρόν.

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
•	 Βρωμοκρυπτίνης και καβεργολίνης: Υπέρταση, έλκος, σύνδρομο 

Raynaud κ.ά.
•	 Οκτρεοτίδης και λανρεοτίδης: Διάρροια, χολολιθίαση.
•	 Πεβγισομάντης: Υπέρταση, ηπατική βλαβη.

Αδυναμία μυϊκή

Μυική άσκηση. Καταπολέμηση αιτίου.

Αεροφαγία

Σιμεθικόνη και αντιόξινα (Simeco ή Maaloxplus εναιώρημα 5–15 εκ. 
τρις-τετράκις ημερησίως). Αντιχολινεργικά (Βλέπε Άλγη σπαστικά). Δι-
όρθωση ανωμαλιών καταπόσεως. Σωματική άσκηση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•	 Σιμεθικόνης, αντιοξίνων: Ασήμαντες διά συνήθεις δόσεις και βρα-

χεία διάρκεια λήψεως.
•	 Αντιχολινεργικών: Ταχυκαρδία, αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης, δυ-

σουρία.

Α


