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Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 

προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 

οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Taltz 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 80 mg ιξεκιζουμάμπης σε 1 ml. 

 

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που 

παράγεται σε κύτταρα CHO. 
 

Θεραπευτικές ενδείξεις 
 

Ψωρίαση κατά πλάκας 

Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι 

οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. 

 

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας 

Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά 

από την ηλικία των 6 ετών και άνω και με σωματικό βάρος τουλάχιστον 25 kg και σε εφήβους 

που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. 

 

Ψωριασική αρθρίτιδα  

Το Taltz, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού 

ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή 

δυσανεξία σε μία ή περισσότερες θεραπείες με τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο 

(DMARD). 

 

Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα 

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα) 
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που 

έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε συμβατική θεραπεία. 

Μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα 

Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό, μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη, 

αξονική σπονδυλαρθρίτιδα με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από αυξημένα 

επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή/και από ευρήματα σε τομογραφία μαγνητικού συντονισμού 

(MRI), οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

(ΜΣΑΦ). 

 

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Το Taltz προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός γιατρού με εμπειρία στη 

διάγνωση και θεραπεία παθήσεων για τις οποίες ενδείκνυται το Taltz. 
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Δοσολογία 

 

Ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες  
Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την 

Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κατά τις Εβδομάδες 2, 4, 6, 8, 10 και 12 και στη 

συνέχεια δοσολογία συντήρησης με 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες (Q4W). 

 

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας (ηλικία 6 ετών και άνω) 
Δεν διατίθενται δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν καμία δοσολογία για σωματικό βάρος κάτω των 25 kg. 

Η συνιστώμενη δόση που χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης στα παιδιά βασίζεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες σωματικού βάρους: 

 

Σωματικό 

Βάρος Παιδιού 

Συνιστώμενη Αρχική Δόση 

(Εβδομάδα 0) 

Συνιστώμενη Δόση κάθε 4 

εβδομάδες (Q4W) στη 

συνέχεια 

Μεγαλύτερο 

από 50 kg  

160 mg (δύο ενέσεις των 80 mg) 80 mg 

25 έως 50 kg 80 mg 40 mg 

 

Οι δόσεις ιξεκιζουμάμπης 40 mg θα πρέπει να προετοιμάζονται και να χορηγούνται από έναν 

καταρτισμένο επαγγελματία υγείας με τη χρήση της προγεμισμένης σύριγγας Taltz 80 mg/1 ml που 

κυκλοφορεί στην αγορά.  

Χρησιμοποιήστε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Taltz 80 mg μόνο σε εκείνα τα παιδιά που 

χρειάζονται μία δόση 80 mg και δεν απαιτείται προετοιμασία της δόσης. 

Το Taltz δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 25 kg. Τα παιδιατρικά 

σωματικά βάρη θα πρέπει να καταγράφονται και να επανελέγχονται τακτικά πριν από τη δοσολογία. 

 

Ψωριασική αρθρίτιδα 

Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την 

Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες. Για ασθενείς με ψωριασική 

αρθρίτιδα και συνυπάρχουσα μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, το συνιστώμενο δοσολογικό 

σχήμα είναι ίδιο με εκείνο για την ψωρίαση κατά πλάκας. 

 

Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ακτινογραφικά και μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη) 

Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg (δύο ενέσεις των 80 mg) μέσω υποδόριας ένεσης την Εβδομάδα 0, 

ακολουθούμενη από 80 mg κάθε 4 εβδομάδες. 

 

Για όλες τις ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες και παιδιά, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική 

σπονδυλαρθρίτιδα), θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που 

δεν έχουν παρουσιάσει ανταπόκριση μετά από 16 έως 20 εβδομάδες θεραπείας. Κάποιοι ασθενείς που 

αρχικά παρουσιάζουν μερική ανταπόκριση μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν βελτίωση με συνέχιση 

της θεραπείας πέραν των 20 εβδομάδων. 

 

Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών) 

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. 

 

Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών. 

 

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία 

Το Taltz δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν 

δοσολογικές συστάσεις. 

 

Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας (σωματικό βάρος κάτω των 25 kg και ηλικία κάτω των 6 ετών) 
Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Taltz σε παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 25 kg και ηλικία κάτω 

των 6 ετών για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας.  
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Παιδιατρική ψωριασική αρθρίτιδα 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 ετών έως λιγότερο 

από 18 ετών, για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας (μία κατηγορία ιδιοπαθούς νεανικής 

αρθρίτιδας) δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχει σχετική 

χρήση του Taltz σε παιδιά κάτω των 2 ετών για την ένδειξη της ψωριασικής αρθρίτιδας. 

 

Τρόπος χορήγησης  

 

Υποδόρια χρήση 

Το Taltz πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Οι θέσεις ένεσης μπορούν να εναλλάσσονται. Εάν 

είναι δυνατόν, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως 

θέσεις ένεσης. Το διάλυμα/ η πένα δεν πρέπει να ανακινείται. 

 

Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς μπορούν να 

χορηγούν μόνοι τους την ένεση Taltz, εάν ο επαγγελματίας υγείας κρίνει ότι δύνανται. Ωστόσο, ο 

γιατρός θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Ολοκληρωμένες 

οδηγίες για τη χορήγηση δίνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και στις οδηγίες χρήσης.  

 

Αντενδείξεις 

 

Σοβαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.  

 

Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργός φυματίωση). 

 

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Ιχνηλασιμότητα 

 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα 

και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. 

 

Λοιμώξεις 

 

Η θεραπεία με το Taltz σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό εμφάνισης λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις της 

ανώτερης αναπνευστικής οδού, στοματική καντιντίαση, επιπεφυκίτιδα και δερματοφυτικές λοιμώξεις. 

 

Το Taltz θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη ή 

ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να ζητούν ιατρικές 

συμβουλές εάν εμφανιστούν σημεία ή συμπτώματα που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης λοίμωξης. Εάν 

αναπτυχθεί μία λοίμωξη, παρακολουθείτε προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz εάν ο 

ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη καταστεί σοβαρή. Το Taltz δεν θα 

πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης.  

 

Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (TB). Εξετάστε το 
ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz σε 

ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (TB).  

 

Υπερευαισθησία 

 

Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 

περιστατικών αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος, κνίδωσης και σπανίως, όψιμων (10-14 ημέρες μετά την 

ένεση) σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης κνίδωσης, 

της δύσπνοιας και των υψηλών τίτλων αντισωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης 

υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χορήγηση του Taltz και να ξεκινά κατάλληλη 

θεραπεία. 
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Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (συμπεριλαμβανομένων της νόσου του Crohn και της ελκώδους 

κολίτιδας) 

 

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέων περιστατικών ή παροξύνσεων φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 

με την ιξεκιζουμάμπη. Η ιξεκιζουμάμπη δεν συστήνεται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του 

εντέρου. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει σημεία και συμπτώματα φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ή 

εμφανίσει παρόξυνση προϋπάρχουσας φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, η ιξεκιζουμάμπη θα πρέπει 

να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη ιατρική διαχείριση. 

 

Ανοσοποιήσεις 

 

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν διατίθενται δεδομένα 

σχετικά με την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με 

την ανταπόκριση σε αδρανοποιημένα εμβόλια.  

 

Έκδοχα  

 

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση των 80 mg, 

δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου».  

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Σε μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, η ασφάλεια του Taltz σε συνδυασμό με άλλους 

ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή φωτοθεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί. 

Σε φαρμακοκινητικές πληθυσμιακές αναλύσεις, η κάθαρση της ιξεκιζουμάμπης δεν επηρεάστηκε από 

τη συχγορήγηση κορτικοστεροειδών από του στόματος, ΜΣΑΦ, σουλφασαλαζίνης ή μεθοτρεξάτης. 

 

Υποστρώματα κυτοχρώματος P450 

 

Τα αποτελέσματα μίας μελέτης αλληλεπίδρασης φαρμάκων σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 

ψωρίαση κατέδειξαν ότι η χορήγηση της ιξεκιζουμάμπης για 12 εβδομάδες με φάρμακα που 

μεταβολίζονται από το CYP3A4 (π.χ μιδαζολάμη), το CYP2C9 (π.χ βαρφαρίνη), το CYP2C19 (π.χ  

ομεπραζόλη), το CYP1A2  (π.χ καφεΐνη) ή το CYP2D6 (π.χ δεξτρομεθορφάνη) δεν έχει κλινικά 

σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική αυτών των φαρμάκων. 

 

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 

 

Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης 

 

Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν μία αποτελεσματική μέθοδο 

αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 10 εβδομάδες μετά τη διακοπή της 

θεραπείας. 

 

Κύηση 

 
Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της ιξεκιζουμάμπης σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες 

σε πειραματόζωα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε ό,τι αφορά την κύηση, 

την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την ανάπτυξη του παιδιού μετά τον τοκετό. Ως προληπτικό 

μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Taltz κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 

Θηλασμός 

 

Δεν είναι γνωστό το κατά πόσον η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα ή 

απορροφάται συστηματικά μετά την πρόσληψη. Ωστόσο, η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα στο μητρικό γάλα πιθήκων cynomolgus. Θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο 



5 

θηλασμός ή εάν θα διακοπεί η χορήγηση του Taltz, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για 

το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. 

 

Γονιμότητα 

 

Η επίδραση της ιξεκιζουμάμπης στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Μελέτες σε 

πειραματόζωα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη γονιμότητα. 

 

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

 

Το Taltz δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 

μηχανημάτων.  

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας 

 

Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο (ADR) ήταν οι αντιδράσεις στη 

θέση της ένεσης (15,5 %) και οι λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (16,4 %) (πιο συχνά 

ρινοφαρυγγίτιδα).  

 

Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες και τις αναφορές μετά την κυκλοφορία του 

προϊόντος (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. 

Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη 

συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας. 

Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην 

ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως 

< 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). 

 

Συνολικά, 8.956 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με το Taltz σε τυφλοποιημένες και ανοιχτού 

σχεδιασμού κλινικές μελέτες στην ψωρίαση κατά πλάκας, την ψωριασική αρθρίτιδα, την αξονική 

σπονδυλαρθρίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Από αυτούς, 6.385 ασθενείς εκτέθηκαν στο Taltz 

για τουλάχιστον ένα έτος, και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά  19.833 ανθρωπο-έτη έκθεσης ενηλίκων 

και 196 παιδιά, τα οποία αντιπροσωπεύουν συγκεντρωτικά 207 ανθρωπο-έτη έκθεσης. 

 

Στην ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες, συνολικά 3.119 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες 

(2.328 ασθενείς που λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη).  

 

Στην ψωριασική αρθρίτιδα σε ενήλικες, συνολικά 678 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες 

(454 ασθενείς που λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη). 

Στην αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ακτινογραφικά και μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη axSpA), 

συνολικά 868 ασθενείς αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες (574 ασθενείς λάμβαναν ιξεκιζουμάμπη). 
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Πίνακας 1.  Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες και αναφορές μετά την 

κυκλοφορία του προϊόντος 

 
Κατηγορία/ Οργανικό 

Σύστημα 

Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια 

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις  
 

Πολύ Συχνές Λοίμωξη ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος 

Συχνές Δερματοφυτική λοίμωξη, Απλός 

έρπης (βλεννογονοδερματικός) 

Όχι Συχνές Γρίπη, Ρινίτιδα, Στοματική 

καντιντίαση, Επιπεφυκίτιδα, 

Κυτταρίτιδα  

Διαταραχές του αιμοποιητικού 

και του λεμφικού συστήματος  
Όχι Συχνές Ουδετεροπενία, Θρομβοπενία 

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος  

Όχι Συχνές Αγγειοοίδημα 

Σπάνιες Αναφυλαξία 

Διαταραχές του αναπνευστικού 

συστήματος, του θώρακα και 

του μεσοθωράκιου  

Συχνές Στοματοφαρυγγικό άλγος 

Διαταραχές του 

γαστρεντερικού  
Συχνές Ναυτία 

Όχι Συχνές Φλεγμονώδης νόσος του 

εντέρου 

Διαταραχές του δέρματος και 

του υποδόριου ιστού  
Όχι Συχνές Κνίδωση, Εξάνθημα, Έκζεμα 

Γενικές διαταραχές και 

καταστάσεις της οδού 

χορήγησης 

Πολύ συχνές Αντιδράσεις στη θέση της 

ένεσης 

α Βλ. παράγραφο περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών. 

 

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 

 

(Με βάση τα δεδομένα ανεπιθύμητων ενεργειών από 4.204 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση 

κατά πλάκας [4.729,7 ανθρωπο-έτη] και από 1.117 ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα [1.050,6 

ανθρωπο-έτη] και 196 ασθενείς με παιδιατρική ψωρίαση [207 ανθρωπο-έτη], οι οποίοι είχαν λάβει 

τουλάχιστον 1 δόση ιξεκιζουμάμπης.)   

 

Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης 
Οι πιο συχνά παρατηρηθείσες αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν το ερύθημα και ο πόνος. Οι 

αντιδράσεις αυτές ήταν κατά κύριο λόγο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και δεν οδήγησαν σε διακοπή 

της θεραπείας με Taltz. 

Στις μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο 

συχνές σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 60 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 60 
kg (25% έναντι 14% για τις ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W συνολικά). Στις μελέτες της 

ψωριασικής αρθρίτιδας, οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο συχνές σε ασθενείς με σωματικό 

βάρος < 100 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 100 kg (24% έναντι 13% για το 

σύνολο των ομάδων χορήγησης Q2W και Q4W). Στις μελέτες της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας, οι 

αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν παρόμοιες σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 100 kg σε 

σύγκριση με την ομάδα ασθενών με σωματικό βάρος ≥ 100 kg (14% έναντι 9% για το σύνολο των  

ομάδων χορήγησης Q2W και Q4W). Η αυξημένη συχνότητα αντιδράσεων στη θέση της ένεσης για τις 

ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W συνολικά δεν είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των περιστατικών 

διακοπής της θεραπείας είτε στις μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, είτε στις μελέτες της 

ψωριασικής αρθρίτιδας ή της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας. 
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Λοιμώξεις 

Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά 

πλάκας σε ενήλικες, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 27,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz 

για έως και 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το 22,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.  

 

Η πλειονότητα των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας, οι περισσότερες 

από τις οποίες δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις 

παρατηρήθηκαν σε 13 (0,6%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και σε 3 (0,4%) ασθενείς που 

έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 52,8% 

των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (46,9 ανά 100 ανθρωπο-έτη). Σοβαρές λοιμώξεις 

αναφέρθηκαν στο 1,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (1,5 ανά 100 ανθρωπο-έτη). 

 

Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της 

αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις μελέτες της 

ψωρίασης κατά πλάκας, με εξαίρεση τις συχνότητες εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών της 

γρίπης και της επιπεφυκίτιδας, οι οποίες ήταν συχνές στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα. 

 

Εργαστηριακή αξιολόγηση της ουδετεροπενίας και της θρομβοπενίας 
Σε μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας, 9% των ασθενών που λάμβαναν Taltz παρουσίασαν 

ουδετεροπενία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των ουδετερόφιλων στο αίμα ήταν 

≥ 1.000 κύτταρα/mm3. Τέτοια επίπεδα ουδετεροπενίας ενδέχεται να επιμείνουν, να έχουν 

διακυμάνσεις ή να είναι παροδικά. Το 0,1% των ασθενών που έλαβαν Taltz ανέπτυξαν αριθμό 

ουδετερόφιλων < 1.000 κύτταρα/mm3. Εν γένει, η ουδετεροπενία δεν απαίτησε διακοπή της θεραπείας 

με Taltz. Το 3% των ασθενών που έλαβαν Taltz, παρουσίασαν μετατόπιση από τη φυσιολογική τιμή 

αιμοπεταλίων κατά την είσοδο στη μελέτη σε < 150.000 κύτταρα/mm3 έως ≥ 75.000 κύτταρα/mm3. Η 

θρομβοπενία ενδέχεται να επιμείνει, να έχει διακυμάνσεις ή να είναι παροδική. 

 

Η συχνότητα εμφάνισης ουδετεροπενίας και θρομβοπενίας στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής 

αρθρίτιδας και της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε στις 

μελέτες της ψωρίασης κατά πλάκας. 

 

Ανοσογονικότητα 

Περίπου το 9-17% των ενηλίκων ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με Taltz 

στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου, με την 

πλειονότητά τους να είναι χαμηλών τίτλων και να μη σχετίζονται με μειωμένη κλινική απόκριση για 

μία διάρκεια θεραπείας έως και 60 εβδομάδων. Ωστόσο, περίπου το 1% των ασθενών που έλαβαν 

θεραπεία με Taltz είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του 

φαρμάκου και μειωμένη κλινική απόκριση.  

 

Στους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο 

δοσολογικό σχήμα για έως και 52 εβδομάδες, περίπου 11% ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του 

φαρμάκου, τα περισσότερα από αυτά σε χαμηλούς τίτλους, ενώ περίπου 8% είχαν επιβεβαιωμένα 

εξουδετερωτικά αντισώματα. Δεν παρατηρήθηκε προφανής σχέση μεταξύ της παρουσίας 

εξουδετερωτικών αντισωμάτων και της επίδρασης στη συγκέντρωση ή την αποτελεσματικότητα του 

φαρμάκου. 
 

Σε παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο 

δοσολογικό σχήμα για έως και 12 εβδομάδες, 21 ασθενείς (18%) ανέπτυξαν αντισώματα κατά του 

φαρμάκου, περίπου οι μισοί είχαν χαμηλούς τίτλους και 5 ασθενείς (4%) είχαν επιβεβαιωμένα 

εξουδετερωτικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Δεν 

παρατηρήθηκε συσχέτιση με κλινική ανταπόκριση ή ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Στους ασθενείς με ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία 

με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα για έως και 16 εβδομάδες, το 5,2% ανέπτυξαν 

αντισώματα κατά του φαρμάκου, η πλειονότητα των οποίων ήταν σε χαμηλό τίτλο, και το 1,5% (3 

ασθενείς) είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα (NAb). Σε αυτούς τους 3 ασθενείς, τα θετικά για NAb 

δείγματα είχαν χαμηλές συγκεντρώσεις ιξεκιζουμάμπης και δεν επιτεύχθηκε ανταπόκριση ASAS40 σε 
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κανέναν από αυτούς τους ασθενείς. Σε ασθενείς με μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική 

σπονδυλαρθρίτιδα που λάμβαναν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα για έως και 

52 εβδομάδες, το 8,9% ανέπτυξαν αντισώματα κατά του φαρμάκου, τα οποία ήταν στο σύνολό τους 

σε χαμηλό τίτλο. Kανένας ασθενής δεν είχε εξουδετερωτικά αντισώματα και δεν παρατηρήθηκε 

εμφανής συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας αντισωμάτων κατά του φαρμάκου και της συγκέντρωσης, 

της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας του φαρμάκου. 

 

Σε όλες τις ενδείξεις, δεν έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια κάποια σχέση ανάμεσα στην 

ανοσογονικότητα και τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

 

Tο προφίλ ασφαλείας που παρατηρήθηκε σε παιδιά με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν θεραπεία με 

Taltz κάθε 4 εβδομάδες συνάδει με το προφίλ ασφαλείας σε ενηλίκους ασθενείς με ψωρίαση κατά 

πλάκας, με την εξαίρεση των συχνοτήτων εμφάνισης επιπεφυκίτιδας, γρίπης και κνίδωσης, οι οποίες 

ήταν συχνές. Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ήταν επίσης συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς, 

αν και εξακολουθούσε να είναι όχι συχνή. Στην παιδιατρική κλινική μελέτη, νόσος του Crohn 

εμφανίστηκε στο 0,9% των ασθενών στην ομάδα του Taltz και στο 0% των ασθενών στην ομάδα του 

εικονικού φαρμάκου κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου 12 

εβδομάδων. Νόσος του Crohn εμφανίστηκε σε συνολικά 4 ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Taltz 

(2,0%) συνολικά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου και της περιόδου 

συντήρησης της παιδιατρικής κλινικής μελέτης. 

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 

οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 

αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 

06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). 

 

Υπερδοσολογία 

 

Δόσεις έως και 180 mg έχουν χορηγηθεί υποδορίως σε κλινικές μελέτες χωρίς δοσο-περιοριστική 

τοξικότητα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας έως και 240 mg, υποδορίως, ως εφάπαξ 

χορήγηση σε κλινικές μελέτες, χωρίς την εμφάνιση οποιονδήποτε σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή 

συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και η άμεση έναρξη κατάλληλης αντιμετώπισης των 

συμπτωμάτων. 

 

 

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοκατασταλτικά, αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: 

L04AC13 
 

Κατάλογος εκδόχων 

 

Κιτρικό νάτριο  

Κιτρικό οξύ, άνυδρο 

Χλωριούχο νάτριο 

Πολυσορβικό 80 

Ενέσιμο ύδωρ 
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 ºC έως 8 ºC). 

Μην καταψύχετε. 

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 

 

Το Taltz μπορεί να αποθηκευθεί εκτός ψυγείου μέχρι 5 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνάει 

τους 30 ºC. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 

 

Οδηγίες χρήσης 

Οι οδηγίες χρήσης της πένας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης, θα πρέπει να 

ακολουθούνται προσεκτικά. 

 

Η προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας προορίζεται για μία μόνο χρήση. 

 

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή εάν το διάλυμα είναι 

θολό ή/και ευδιάκριτα καφέ χρώματος. 

 

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει καταψυχθεί. 

 

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 

κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

 

 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 

EU/1/15/1085/003 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

26 Ιουνίου 2020 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. και στην ιστοσελίδα της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, www.lilly.gr.   

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση ή/και η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και 

μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. 

http://www.ema.europa.eu/


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Epiduo Forte 0,3% / 2,5% γέλη 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Ένα γραμμάριο γέλης περιέχει: 

ανταπαλένη 3 mg (0,3%) 

υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 25 mg (2,5%) 

 

Έκδοχο με γνωστή δράση: προπυλενογλυκόλη (Ε1520) 40 mg (4,0%) 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Γέλη. 

Λευκή έως ελαφρά υποκίτρινη αδιαφανής γέλη. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Η γέλη Epiduo Forte ενδείκνυται για τη δερματική θεραπεία της κοινής ακμής (Acne vulgaris), 

όταν υπάρχουν φαγέσωρες, πολυάριθμες βλατίδες και φλύκταινες (βλ. παραγράφους 4.2 και 

5.1). 

 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Δοσολογία 

Η γέλη Epiduo Forte πρέπει να εφαρμόζεται μία φορά την ημέρα το βράδυ σε ολόκληρες τις 

πάσχουσες από ακμή περιοχές του προσώπου και του κορμού, σε καθαρό και στεγνό δέρμα.  

 

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να καθορίζεται από τον γιατρό με βάση τη συνολική κλινική 

κατάσταση και τη θεραπευτική απόκριση στην αγωγή. Πρώιμα σημεία κλινικής βελτίωσης 

εμφανίζονται συνήθως μετά από 1 έως 4 εβδομάδες θεραπείας. Εάν δεν παρατηρηθεί καμία 

βελτίωση μετά από 4-8 εβδομάδες θεραπείας, θα πρέπει να επανεξεταστεί το όφελος της 

συνεχιζόμενης θεραπείας. 

 

Μία χαμηλότερη περιεκτικότητα του Epiduo είναι διαθέσιμη (Epiduo 0,1% / 2,5% γέλη) και η 

συγκέντρωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε ασθενείς με μέτρια κοινή ακμή (βλ. 

παράγραφο 5.1).  

 

Σε περιπτώσεις όπου ολόκληρο το πρόσωπο φέρει πολυάριθμες βλατιδοφλύκταινες, 

παρατηρήθηκε αυξημένο κλινικό όφελος σε άτομα που έλαβαν θεραπεία με τη γέλη Epiduo 

Forte σε σχέση με τη θεραπεία αναφοράς (Epiduo 0,1% / 2,5% γέλη). Οι γιατροί μπορούν να 

επιλέξουν μεταξύ των δύο συγκεντρώσεων με βάση την κλινική κατάσταση που παρουσιάζει 

ο ασθενής και τη σοβαρότητα. 

 

Ειδικοί πληθυσμοί 



Ηλικιωμένοι 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της γέλης Epiduo Forte σε ηλικιωμένους ασθενείς 

ηλικίας 65 ετών και άνω δεν έχουν τεκμηριωθεί. 

 

Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία 

Η γέλη Epiduo Forte δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της γέλης Epiduo Forte δεν έχουν μελετηθεί σε παιδιά 

ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

 

Τρόπος χορήγησης 

Δερματική χρήση μόνο. 

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα γέλης Epiduo Forte στις πάσχουσες περιοχές του προσώπου 

και/ή του κορμού μία φορά την ημέρα μετά από πλύσιμο. Χρησιμοποιήστε μία ποσότητα σε 

μέγεθος μπιζελιού για κάθε περιοχή του προσώπου (π.χ. μέτωπο, πηγούνι, κάθε μάγουλο), 

αποφεύγοντας τα μάτια και τα χείλη (βλ. παράγραφο 4.4). 

 

Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή του 

φαρμακευτικού προϊόντος. 

Καλλυντικά μπορεί να εφαρμοστούν, αφού το φαρμακευτικό προϊόν έχει στεγνώσει. 

 

Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πρέπει να συσταθεί στον ασθενή να εφαρμόσει μη φαγεσωρογόνες 

ενυδατικές κρέμες, όπως απαιτείται, να χρησιμοποιεί την αγωγή λιγότερο συχνά (π.χ. κάθε 

δεύτερη μέρα), να αναβάλει προσωρινά τη χρήση ή να τη διακόψει εντελώς. 

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

 Κύηση (βλ. παράγραφο 4.6) 

 Γυναίκες που προγραμματίζουν κύηση (βλ. παράγραφο 4.6) 

 Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6.1. 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Η γέλη Epiduo Forte δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε δέρμα με βλάβη ή σε δέρμα του οποίου η 

συνέχεια έχει λυθεί (κοψίματα ή εκδορές), σε δέρμα με έγκαυμα από ηλιακή ακτινοβολία ή σε 

εκζεματώδες δέρμα. 

 

Το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια, τα χείλη, το στόμα, τους 

ρώθωνες ή τους βλεννογόνους. Εάν το προϊόν εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό 

νερό. 

 

Εάν εμφανιστεί αντίδραση που υποδεικνύει ευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό της 

σύνθεσης, η χρήση της γέλης Epiduo Forte πρέπει να διακοπεί. 

 

Πρέπει να αποφεύγεται η εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ή σε UV ακτινοβολία. 

 

Η γέλη Epiduo Forte δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε χρωματιστό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών και των βαμμένων υφασμάτων, καθώς αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε αποχρωματισμό και ξεθώριασμα. 

 

Αυτό το προϊόν περιέχει προπυλενογλυκόλη (E1520), που μπορεί να προκαλέσει δερματικό 

ερεθισμό. 

 



 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της γέλης Epiduo Forte δεν έχουν μελετηθεί σε 

ασθενείς με σοβαρή οζώδη ή εν τω βάθει κυστική οζώδη ακμή. Καθώς οι ασθενείς με σοβαρή 

οζώδη/κυστική οζώδη ακμή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μόνιμων ουλών δευτερευόντων των 

βλαβών της ακμής, η χρήση της γέλης Epiduo Forte σε αυτούς τους ασθενείς δεν συνιστάται, 

λόγω του κινδύνου ανεπαρκούς θεραπευτικής απόκρισης. 

 

 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 

 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με τη γέλη Epiduo Forte. 

 

Από προηγούμενη εμπειρία με ανταπαλένη και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, δεν υπάρχουν 

γνωστές αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

στο δέρμα ταυτόχρονα με τη γέλη Epiduo Forte. Ωστόσο, άλλα ρετινοειδή ή υπεροξείδιο του 

βενζοϋλίου ή φάρμακα με παρόμοιο τρόπο δράσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ταυτόχρονα. Πρέπει να δίνεται προσοχή σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται καλλυντικά με 

απολεπιστική, ερεθιστική ή ξηραντική δράση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετες 

ερεθιστικές δράσεις με το φαρμακευτικό προϊόν. 

 

Η απορρόφηση της ανταπαλένης μέσω της ανθρώπινης επιδερμίδας είναι χαμηλή (βλ. 

παράγραφο 5.2) και ως εκ τούτου, η αλληλεπίδραση με συστηματικά φαρμακευτικά προϊόντα 

δεν είναι πιθανή. 

 

Η διαδερμική διείσδυση του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου στο δέρμα είναι χαμηλή και η 

φαρμακευτική ουσία μεταβολίζεται πλήρως σε βενζοϊκό οξύ, που απεκκρίνεται ταχέως. Ως εκ 

τούτου, η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση του βενζοϊκού οξέος με συστηματικά φαρμακευτικά 

προϊόντα είναι απίθανο να συμβεί. 

 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 

 

Τα από του στόματος χορηγούμενα ρετινοειδή έχουν συσχετιστεί με συγγενείς ανωμαλίες. 

Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες συνταγογράφησης, τα τοπικώς χορηγούμενα 

ρετινοειδή θεωρείται γενικά ότι οδηγούν σε χαμηλή συστηματική έκθεση λόγω ελάχιστης 

δερματικής απορρόφησης. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν εξατομικευμένοι παράγοντες (π.χ. 

καταστραμμένος επιδερμικός φραγμός, υπερβολική χρήση) που συμβάλλουν σε αυξημένη 

συστηματική έκθεση. 

 

Κύηση 

Η γέλη Epiduo Forte αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3) κατά την κύηση ή σε γυναίκες που 

προγραμματίζουν κύηση. 

 

Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με την τοπική χρήση της 

ανταπαλένης σε έγκυο γυναίκα. 

 

Μελέτες σε ζώα με από του στόματος χορήγηση έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα κατά 

την υψηλή συστηματική έκθεση (βλ. παράγραφο 5.3). 

 

Η κλινική εμπειρία από τοπική εφαρμογή ανταπαλένης και υπεροξειδίου του βενζοϋλίου κατά 

την εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη. 

 

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κύησης ή εάν η ασθενής μείνει έγκυος ενώ 

παίρνει αυτό το φάρμακο, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. 

 



Θηλασμός 

Δεν έχει διεξαχθεί μελέτη μεταφοράς στο μητρικό γάλα σε ζώα ή στον άνθρωπο μετά από 

δερματική εφαρμογή γέλης Epiduo Forte. Τα διαθέσιμα φαρμακοκινητικά δεδομένα σε 

αρουραίους έχουν δείξει απέκκριση της ανταπαλένης στο γάλα μετά από του στόματος ή 

ενδοφλέβια χορήγηση ανταπαλένης. 

 

Ο κίνδυνος για το παιδί που θηλάζει δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

 

Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/θα αποφευχθεί η θεραπεία 

με τη γέλη Epiduo Forte σταθμίζοντας το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της 

θεραπείας για τη γυναίκα. 

 

Για να αποφευχθεί η έκθεση του βρέφους από επαφή, η εφαρμογή της γέλης Epiduo Forte στο 

στήθος πρέπει να αποφεύγεται όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. 

 

Γονιμότητα 

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες γονιμότητας στον άνθρωπο με τη γέλη Epiduo Forte.  

 

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν επιδράσεις της ανταπαλένης ή του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου στη 

γονιμότητα σε μελέτες αναπαραγωγής σε αρουραίους (βλ. παράγραφο 5.3). 

 

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

 

Η γέλη Epiduo Forte δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 

χειρισμού μηχανημάτων. 

 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας 

Περίπου 10% των ασθενών αναμένεται να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες του δέρματος. 

Οι σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται συνήθως με τη χρήση 

της γέλης Epiduo Forte περιλαμβάνουν ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις στη θέση εφαρμογής, 

όπως ερεθισμό του δέρματος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από απολέπιση, ξηρότητα, ερύθημα 

και αίσθηση καύσου/κεντρίσματος. Η σύσταση είναι να χρησιμοποιείται ενυδατική κρέμα, να 

μειωθεί προσωρινά η συχνότητα εφαρμογής σε κάθε δεύτερη μέρα ή να διακοπεί προσωρινά η 

χρήση του, μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι το ημερήσιο δοσολογικό σχήμα. 

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται συνήθως στην αρχή της θεραπείας και τείνουν 

να μειώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. 

 

Συνοπτικός πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατηγοριοποιούνται ανά Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και 

ανά συχνότητα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές 

(≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000), 

πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα 

διαθέσιμα δεδομένα) και αναφέρθηκαν με τη γέλη Epiduo Forte σε ελεγχόμενη με φορέα 

κλινική μελέτη Φάσης 3 (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Κατηγορία Οργανικού 

Συστήματος  

Συχνότητα  Ανεπιθύμητες Ενέργειες 

Οφθαλμικές διαταραχές Όχι συχνές Ερύθημα του βλεφάρου 

Μη 

γνωστές* 
Οίδημα βλεφάρου 



Διαταραχές του ανοσοποιητικού 

συστήματος 

Μη 

γνωστές* 

Αναφυλακτική αντίδραση 

Διαταραχές του νευρικού 

συστήματος 

Όχι συχνές Παραισθησία (μυρμηκίαση στη θέση 

εφαρμογής) 

Διαταραχές του αναπνευστικού 

συστήματος, του θώρακα και του 

μεσοθωρακίου 

Μη 

γνωστές* 

Συσφιγκτικό αίσθημα λαιμού, 

δύσπνοια 

Διαταραχές του δέρματος και του 

υποδόριου ιστού 

Συχνές  Ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα, αίσθημα 

καύσου του δέρματος, ερεθισμός του 

δέρματος 

Όχι συχνές Ξηροδερμία, κνησμός, εξάνθημα 

Μη 

γνωστές* 

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, 

οίδημα προσώπου, δερματικό άλγος 

(πόνος που ομοιάζει με νυγμό) και 

φλύκταινες (κυστίδια), 

δυσχρωματισμός δέρματος 

(υπέρχρωση και υποχρωματισμός), 

κνίδωση, έγκαυμα της θέσης 

εφαρμογής** 

*Δεδομένα παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του προϊόντος που αναφέρθηκαν μετά την 

παγκόσμια κυκλοφορία της γέλης Epiduo 0,1% / 2,5%, από έναν πληθυσμό άγνωστου 

μεγέθους. 

**Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις «εγκαύματος της θέσης εφαρμογής» αφορούσαν σε 

επιφανειακά εγκαύματα, παρ’όλα αυτά καταγράφηκαν περιπτώσεις με εγκαύματα δευτέρου 

βαθμού ή σοβαρές αντιδράσεις εγκαύματος. 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το δέρμα ήταν πιο συχνές με τη γέλη Epiduo 

Forte από ότι με τη γέλη Epiduo (ανταπαλένη 0,1% / υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2,5%) σε 

σχέση με τον φορέα. Στην πιλοτική μελέτη (βλ. παράγραφο 5.1), το 9,2% των ατόμων στον 

συνδυασμένο πληθυσμό που έλαβε θεραπεία με γέλη Epiduo Forte εμφάνισε ανεπιθύμητες 

ενέργειες που σχετίζονται με το δέρμα και το 3,7% στον πληθυσμό που έλαβε θεραπεία με γέλη 

Epiduo σε σχέση με την ομάδα που έλαβε γέλη-φορέα (2,9%). 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με τη γέλη 

Epiduo, τον προηγούμενα εγκεκριμένο σταθερό συνδυασμό ανταπαλένης και υπεροξειδίου του 

βενζοϋλίου: 

- Κλινικές μελέτες: 

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε κλινικές δοκιμές με τη γέλη Epiduo 

είναι ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (συχνή) και έγκαυμα από ηλιακή ακτινοβολία (όχι 

συχνή). 

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 

τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 

ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, 

Τηλ.: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). 

 

4.9 Υπερδοσολογία 

http://www.eof.gr/


 

Η γέλη Epiduo Forte προορίζεται μόνο για δερματική χρήση μία φορά ημερησίως. Η 

υπερβολική εφαρμογή γέλης Epiduo Forte μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ερεθισμό. Σε αυτήν 

την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί το δέρμα. 

 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα συμπτωματικά μέτρα. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση, κωδικός 

ATC: D10AD53 

 

Μηχανισμός δράσης και φαρμακοδυναμικές επιδράσεις: 

Η γέλη Epiduo Forte συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες, οι οποίες δρουν μέσω διαφορετικών, 

αλλά συμπληρωματικών μηχανισμών δράσης. 

 

- Ανταπαλένη: Η ανταπαλένη είναι ένα χημικώς σταθερό παράγωγο του ναφθοϊκού 

οξέος με δράση που ομοιάζει με αυτή των ρετινοειδών. Μελέτες του βιοχημικού και 

φαρμακολογικού προφίλ έχουν επιδείξει ότι η ανταπαλένη δρα στην παθολογία της κοινής 

ακμής (Acne vulgaris): είναι ισχυρός ρυθμιστής της κυτταρικής διαφοροποίησης και 

κερατινοποίησης και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μηχανιστικά, η ανταπαλένη 

δεσμεύεται σε ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς του ρετινοϊκού οξέος. Τα σύγχρονα ευρήματα 

υποδεικνύουν ότι τοπικά η ανταπαλένη ομαλοποιεί τη διαφοροποίηση των θυλακοειδών 

επιθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τον μειωμένο σχηματισμό μικροφαγεσώρων. Η 

ανταπαλένη αναστέλλει τη χημειοτακτική (κατευθυντική) και χημειοκινητική (τυχαία) 

απόκριση των ανθρώπινων πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων σε in vitro μοντέλα 

προσδιορισμού. Αναστέλλει, επίσης, τον μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος προς 

μεσολαβητές της φλεγμονής. In vitro μελέτες έχουν δείξει αναστολή των AP-1 παραγόντων 

και αναστολή της έκφρασης των υποδοχέων TLR-2. Αυτό το προφίλ υποδεικνύει ότι το 

διαμεσολαβούμενο από το κύτταρο φλεγμονώδες συστατικό της ακμής μειώνεται από την 

ανταπαλένη. 

 

- Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου: Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου έχει δειχθεί ότι έχει 

αντιμικροβιακή δράση, ιδιαίτερα έναντι του Propionibacterium acnes, το οποίο βρίσκεται μη 

φυσιολογικά στους τριχοσμηγματογόνους αδένες που έχουν προσβληθεί από ακμή. Ο 

μηχανισμός δράσης του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου έχει εξηγηθεί με βάση την υψηλά 

λιπόφιλη δραστηριότητά του, που καθιστά δυνατή τη διείσδυσή του διαμέσου της επιδερμίδας 

εντός των κυτταρικών μεμβρανών των βακτηρίων και των κερατινοκυττάρων της 

τριχοσμηγματογόνου μονάδας. Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου αναγνωρίζεται ως ένας πολύ 

αποτελεσματικός ευρέος φάσματος αντιβακτηριακός παράγοντας στη θεραπεία της κοινής 

ακμής. Έχει δειχθεί ότι έχει βακτηριοκτόνο δράση δημιουργώντας ελεύθερες ρίζες, οι οποίες 

οξειδώνουν πρωτεΐνες και άλλα βασικά κυτταρικά συστατικά του βακτηριακού κυτταρικού 

τοιχώματος. Η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου είναι 

βακτηριοκτόνος και έχει δειχθεί η αποτελεσματικότητά της σε στελέχη P. acnes ευαίσθητα και 

ανθεκτικά σε αντιβιοτικά. Επιπλέον, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου έχει επιδείξει 

απολεπιστικές και κερατινολυτικές δράσεις.  

 

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της γέλης Epiduo Forte που εφαρμόζεται μία φορά 

ημερησίως για τη θεραπεία της κοινής ακμής προσδιορίστηκαν σε μία 12 εβδομάδων, 

πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη κλινική μελέτη, συγκρίνοντας τη 

γέλη Epiduo Forte με τη γέλη-φορέα σε 503 ασθενείς με ακμή. Σε αυτήν τη μελέτη, 

http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=D10A


217 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με γέλη Epiduo Forte, 217 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με γέλη 

ανταπαλένης 0,1% / υπεροξειδίου του βενζοϋλίου 2,5% και 69 ασθενείς με γέλη-φορέα. 

 

Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας ήταν: 

 

- Ποσοστό επιτυχίας, οριζόμενο ως το επί τοις εκατό των ατόμων που θεωρήθηκαν 

‘Καθαροί’ και ‘Σχεδόν Καθαροί’ την Εβδομάδα 12 με τουλάχιστον δύο βαθμούς 

βελτίωσης στη Συνολική Εκτίμηση του Μελετητή (Investigator’s Global Assessment 

(IGA)). Ο βαθμός ‘Καθαρός’ κατά IGA αντιστοιχεί σε καθαρή επιδερμίδα χωρίς 

φλεγμονώδεις ή μη φλεγμονώδεις βλάβες. Ο βαθμός ‘Σχεδόν Καθαρός’ κατά IGA 

αντιστοιχεί σε λίγους διάσπαρτους φαγέσωρες και λίγες μικρές βλατίδες. 

 

- Μέση απόλυτη μεταβολή από την αρχική κατάσταση στην Εβδομάδα 12 ως προς τον 

αριθμό αμφότερων των φλεγμονωδών και μη φλεγμονωδών βλαβών. 

 

Κατά την αρχική κατάσταση, το 50% των ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη είχαν ακμή 

χαρακτηριζόμενη ως ‘μέτρια’ (IGA=3) και 50% είχαν ακμή ‘σοβαρού’ βαθμού (IGA=4). Στο 

συνολικό πληθυσμό της μελέτης, επιτρέπονταν μέχρι δύο οζίδια. Για τη μέτρηση των βλαβών, 

οι ασθενείς είχαν κατά μέσο όρο 98 συνολικές βλάβες (εύρος: 51-226), από τις οποίες ο μέσος 

όρος των φλεγμονωδών βλαβών ήταν 38 (εύρος: 20-99) και ο μέσος όρος των μη φλεγμονωδών 

βλαβών ήταν 60 (εύρος: 30-149). Η ηλικία των ασθενών ήταν από 12 έως 57 έτη (μέσος όρος 

ηλικίας: 19,6 έτη), με 273 (54,3%) ασθενείς να είναι 12 έως 17 ετών. Εντάχθηκε παρόμοιος 

αριθμός ανδρών (47,7%) και γυναικών (52,3%).  

 

Σε αυτήν την πιλοτική μελέτη, το 55,2% των ασθενών με σοβαρή ακμή είχαν ακμή κορμού. Οι 

ασθενείς έλαβαν θεραπεία στο πρόσωπο και σε άλλες πάσχουσες από ακμή περιοχές του 

κορμού όπως χρειαζόταν μία φορά την ημέρα το βράδυ. 

 

Πραγματοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις για σύγκριση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

της μελέτης με σταδιακό τρόπο: 

- Γέλη Epiduo Forte έναντι γέλης φορέα στον συνολικό πληθυσμό των ασθενών με 

μέτρια και σοβαρή ακμή (IGA=3 και IGA=4). 

- Γέλη Epiduo Forte έναντι γέλης φορέα στον υποπληθυσμό των ασθενών με σοβαρή 

ακμή (IGA=4). 

 

Τα αποτελέσματα της αποτελεσματικότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 για τον 

συνδυασμένο πληθυσμό με μέτρια και σοβαρή ακμή. 

 

Πίνακας 2: Κλινική αποτελεσματικότητα στον συνολικό πληθυσμό: ασθενείς με μέτρια 

και σοβαρή κοινή ακμή την Εβδομάδα 12 (συνδυασμένοι IGA = 3 και 4, MI, πληθυσμός 

ITT) 

 

Παράμετροι Αποτελεσματικότητας Γέλη Epiduo 

Forte 

(N=217) 

Ανταπαλένη 0,1%/ 

υπεροξείδιο του 

βενζοϋλίου 2,5% 

Γέλη (Ν=217)α 

Γέλη-

φορέας 

(N=69) 

Ποσοστό επιτυχίας 

(βελτίωση κατά τουλάχιστον 2 

βαθμούς και IGA “καθαρός” ή 

“σχεδόν καθαρός”) 

33,7% β 27,3%  11,0% 

Μεταβολή στις Φλεγμονώδεις 

Βλάβες, 

Μέσος όρος (επί τοις εκατό) 

απόλυτης μείωσης  

27,8 β 

(68,7%) 

26,5 (69,3%) 13,2 

(39,2%) 



Παράμετροι Αποτελεσματικότητας Γέλη Epiduo 

Forte 

(N=217) 

Ανταπαλένη 0,1%/ 

υπεροξείδιο του 

βενζοϋλίου 2,5% 

Γέλη (Ν=217)α 

Γέλη-

φορέας 

(N=69) 

Μεταβολή στις Μη φλεγμονώδεις 

Βλάβες, 

Μέσος όρος (επί τοις εκατό) 

απόλυτης μείωσης 

40,5 β 

(68,3%) 

40,0 (68,0%) 19,7 

(37,4%) 

MI= Multiple Imputation/Πολλαπλός καταλογισμός, ITT= Intent-to-treat/Με πρόθεση 

θεραπείας 

 

α) Η μελέτη αυτή δεν σχεδιάστηκε, ούτε ελέγχθηκε για να συγκριθεί επισήμως η 

αποτελεσματικότητα του Epiduo Forte με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα ανταπαλένη 0,1%/ 

υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2,5%, ούτε για να συγκριθεί η χαμηλότερη περιεκτικότητα 

ανταπαλένη 0,1%/ υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2,5% με τη γέλη-φορέα. 

β) p<0,001 έναντι του φορέα 

 

Τα αποτελέσματα της κύριας ανάλυσης αποτελεσματικότητας στον πληθυσμό με σοβαρή ακμή 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Κλινική αποτελεσματικότητα στους ασθενείς με σοβαρή κοινή ακμή (IGA=4, 

MI, πληθυσμός ITT) 

 

Παράμετροι Αποτελεσματικότητας Γέλη 

Epiduo 

Forte 

(N=106) 

Ανταπαλένη 0,1%/ 

υπεροξείδιο του 

βενζοϋλίου 2,5% 

Γέλη 

(Ν=112) 

Γέλη-

φορέας 

(N=34) 

Ποσοστό επιτυχίας 

(βελτίωση κατά τουλάχιστον 2 

βαθμούς και IGA “καθαρός” ή 

“σχεδόν καθαρός”) 

31,9% α 20,5%  11,8% 

Μεταβολή στις Φλεγμονώδεις 

Βλάβες, 

Μέσος όρος (επί τοις εκατό) 

απόλυτης μείωσης  

37,3 β 

(74,4%) 

30,2  

(68%)  

14,3 

(33,0%) 

Μεταβολή στις Μη φλεγμονώδεις 

Βλάβες, 

Μέσος όρος (επί τοις εκατό) 

απόλυτης μείωσης 

46,3 β 

(72,1%) 

43,9  

(68,4%)  

17,8 

(30,8%) 

MI= Multiple Imputation/Πολλαπλός καταλογισμός, ITT= Intent-to-treat/Με πρόθεση 

θεραπείας 

α) p=0,029 έναντι του φορέα 

β) p<0,001 έναντι του φορέα 

 

Η γέλη ανταπαλένης 0,1% / υπεροξειδίου του βενζοϋλίου 2,5% συμπεριλήφθηκε σε αυτήν τη 

μελέτη ως θεραπεία αναφοράς. Σε ασθενείς με ακμή χαρακτηρισμένη ως “μέτρια” (IGA 

Βαθμός 3), η γέλη Epiduo Forte δεν έδειξε πλεονέκτημα ως προς την αποτελεσματικότητα σε 

σχέση με τη θεραπεία αναφοράς. Στην ανάλυση σε άτομα με ακμή χαρακτηριζόμενη ως 

“σοβαρή” (IGA Βαθμός 4), με τη γέλη Epiduo Forte επετεύχθη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον φορέα με διαφορά θεραπείας 20,1% (31,9% έναντι 

11,8%, 95% CI: [6,0%, 34,2%], p=0,029), ενώ με τη θεραπεία αναφοράς αυτό δεν συνέβη 

(διαφορά θεραπείας σε σχέση με τον φορέα 8,8%). 

 



5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

 

Απορρόφηση 

Διεξήχθη μία φαρμακοκινητική μελέτη με τη γέλη Epiduo Forte σε 26 ενήλικες και έφηβους 

ασθενείς (ηλικίας 12 έως 33 ετών) με σοβαρή κοινή ακμή. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με μία 

εφαρμογή την ημέρα σε όλες τις δυνητικά πάσχουσες περιοχές για μία περίοδο 4 εβδομάδων, 

με κατά μέσο όρο 2,3 γραμμάρια/ημέρα (εύρος: 1,6-3,1 γραμμάρια/ημέρα) γέλης Epiduo Forte, 

εφαρμοζόμενη ως ένα λεπτό στρώμα στο πρόσωπο, τους ώμους, στο πάνω μέρος του θώρακα 

και στο πάνω μέρος της πλάτης. Μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας, οι 16 ασθενείς (62%) είχαν 

μετρήσιμες συγκεντρώσεις ανταπαλένης στο πλάσμα πάνω από το όριο της ποσοτικοποίησης 

(LOQ 0,1 ng/mL), με μέση Cmax 0,16 ± 0,08 ng/mL και μέση AUC0-24h  2,49 ± 1,21 ng×h/mL. 

Ο ασθενής με τη μεγαλύτερη έκθεση είχε τιμές Cmax και AUC0-24h για την ανταπαλένη 

0,35 ng/mL και 6,41 ng×h/mL, αντίστοιχα. 

 

Οι φαρμακοκινητικές μελέτες που διεξήχθησαν με αμφότερες τις γέλες Epiduo και Epiduo 

Forte έδειξαν ότι η διαδερμική απορρόφηση της ανταπαλένης δεν επηρεάζεται από το 

υπεροξείδιο του βενζοϋλίου. 

Η διαδερμική διείσδυση του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου είναι χαμηλή. Μόλις εφαρμοστεί 

στο δέρμα, μετατρέπεται πλήρως σε βενζοϊκό οξύ, το οποίο απεκκρίνεται ταχέως. 

 

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 

 

Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις 

συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, 

γονοτοξικότητας, φωτοτοξικότητας ή καρκινογένεσης. 

 

Μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγή με ανταπαλένη έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της από 

του στόματος και της δερματικής οδού χορήγησης σε αρουραίους και κουνέλια. Επιδείχθηκε 

μία τερατογόνος δράση σε υψηλή συστηματική έκθεση (από του στόματος δόσεις από 

25 mg/kg/ημέρα). Σε χαμηλότερη έκθεση (δερματική δόση των 6 mg/kg/ημέρα), 

παρατηρήθηκαν μεταβολές στον αριθμό των πλευρών και των σπονδύλων. 

 

Μελέτες σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν με γέλη Epiduo ή Epiduo Forte περιλαμβάνουν 

μελέτες τοπικής ανοχής και δερματικής τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης σε 

αρουραίους, σκυλιά και/ή μικροσκοπικούς χοίρους για έως και 13 εβδομάδες και κατέδειξαν 

τοπικό ερεθισμό και ικανότητα για ευαισθητοποίηση, όπως αναμένεται από έναν συνδυασμό 

που περιέχει υπεροξείδιο του βενζοϋλίου. Η συστηματική έκθεση στην ανταπαλένη μετά από 

επαναλαμβανόμενη δερματική εφαρμογή του σταθερού συνδυασμού σε ζώα είναι πολύ 

χαμηλή, σε συμφωνία με τα κλινικά φαρμακοκινητικά δεδομένα. Το υπεροξείδιο του 

βενζοϋλίου μετατρέπεται ταχέως και πλήρως σε βενζοϊκό οξύ στο δέρμα και, μετά την 

απορρόφηση, απεκκρίνεται στα ούρα, με περιορισμένη συστηματική έκθεση. 

 

Η αναπαραγωγική τοξικότητα της ανταπαλένης στη γονιμότητα δοκιμάστηκε με από του 

στόματος χορήγηση σε αρουραίους. 

 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα και στη 

γονιμότητα, στην επιβίωση των απογόνων της F1 γενιάς, στη σωματική αύξηση και την 

ανάπτυξη έως τον απογαλακτισμό και στην επακόλουθη αναπαραγωγική ικανότητα μετά από 

θεραπεία με ανταπαλένη από του στόματος σε δόσεις έως 20 mg/kg/ημέρα. 

 

Μια μελέτη αναπαραγωγικής και αναπτυξιακής τοξικότητας που διεξήχθη σε ομάδες 

αρουραίων που εκτέθηκαν σε από του στόματος δόσεις υπεροξειδίου του βενζοϋλίου έως και 

1000 mg/kg/ημέρα (5 ml/kg) έδειξε ότι το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου δεν προκάλεσε 

τερατογένεση ή επιπτώσεις στην αναπαραγωγική λειτουργία σε δόσεις έως 500 mg/kg/ημέρα. 

 



Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment (ERA)):  

Μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου έδειξαν ότι η ανταπαλένη έχει τη 

δυνατότητα να είναι πολύ ανθεκτική και τοξική για το περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 6.6). 

 

Μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου έδειξαν ότι η ανταπαλένη ενδέχεται να 

αποτελεί κίνδυνο για το υδάτινο σύστημα. 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας 

Δοκουσικό νάτριο 

Γλυκερόλη 

Πολοξαμερή 

Προπυλενογλυκόλη (E1520) 

Simulgel 600PHA (συμπολυμερές ακρυλαμιδίου και ακρυλοϋλο-διμεθυλο-ταυρικού νατρίου, 

ισοδεκαεξάνιο, πολυσορβικό 80, ελαϊκός εστέρας σορβιτάνης) 

Κεκαθαρμένο ύδωρ 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

 

2 χρόνια. 

Μετά το πρώτο άνοιγμα: 3 μήνες. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. 

 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Η γέλη Epiduo Forte διατίθεται σε δύο τύπους περιέκτη: 

 

Σωληνάριο: 

Πλαστικά σωληνάρια των 2 g και 5 g που έχουν από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο δομή 

σώματος με κεφαλή από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, που κλείνει με ένα βιδωτό πώμα 

πολυπροπυλενίου. 

 

Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα: 

Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα των 15 g, 30 g, 45 g και 60 g και 

αποσπώμενο πώμα που κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο και υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και πολύ χαμηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο. 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης  

 

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον (βλ. 

παράγραφο 5.3). 



 

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με 

τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

GALDERMA INTERNATIONAL 

Tour Europlaza 

20 avenue André Prothin - La Défense 4 

92 927 Paris La Défense CEDEX 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

99202/17/30-4-2018 

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Metvix 160 mg/g κρέμα 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Το Metvix περιέχει 160 mg/g methyl aminolevulinate (ως υδροχλωρική) που ισοδυναμεί με 16,0% 

methyl aminolevulinate (ως υδροχλωρική). 

 

Έκδοχα με γνωστή δράση: 

Το Metvix περιέχει κητοστεατυλική αλκοόλη (40 mg/g), παραϋδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα (Ε218, 

2 mg/g), παραϋδροξυβενζοϊκού οξέος προπυλεστέρα (Ε216, 1 mg/g) και αραχιδέλαιο (30 mg/g). 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Κρέμα. 

Το χρώμα είναι κρεμ έως ανοιχτό κίτρινο. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Θεραπεία ελαφράς ή μη υπερκερατωσικής και μη κεχρωσμένης ακτινικής κεράτωσης του 

προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής. 

Μόνο για επιφανειακό και/ή οζώδες βασικοκυτταρικό καρκίνωμα όπου οι άλλες διαθέσιμες 

θεραπείες είναι ακατάλληλες λόγω πιθανής νοσηρότητας η οποία σχετίζεται με την αγωγή και μη 

ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος, όπως βλάβες στο μέσον του προσώπου ή στα αυτιά, 

πολύ σοβαρές βλάβες του δέρματος που οφείλονται στον ήλιο, μεγάλης έκτασης ή 

υποτροπιάζουσες βλάβες. 

Θεραπεία καρκινώματος in situ από πλακώδες επιθήλιο (νόσος του Bowen), όταν η χειρουργική 

εξαίρεση θεωρείται λιγότερο κατάλληλη. 

Το Metvix ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες άνω των 18 ετών. 

 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Δοσολογία 

 

Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων) 

 

Θεραπεία ακτινικής κεράτωσης, βασικοκυτταρικού καρκινώματος και νόσου του Bowen με τη 

χρήση ερυθρού φωτός 

Για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης (ΑΚ) πρέπει να πραγματοποιείται μία συνεδρία 

φωτοδυναμικής θεραπείας. Οι βλάβες που έχουν θεραπευθεί πρέπει να αξιολογούνται μετά από 

τρεις μήνες και εάν η απόκριση στη θεραπεία είναι ελλιπής μπορεί να ακολουθήσει μία δεύτερη 

συνεδρία. Για τη θεραπεία του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (ΒΚΚ) και της νόσου του Bowen 

πρέπει να πραγματοποιούνται δύο συνεδρίες με μεσοδιάστημα μίας εβδομάδος μεταξύ των 

συνεδριών. Πριν από την επάλειψη του Metvix, η επιφάνεια της βλάβης πρέπει να προετοιμάζεται 

με απολέπιση και απομάκρυνση των φολίδων και κρουστών ώστε να προσδίδεται τραχύτητα στην 



 

επιφάνεια. Οι οζιδιακού τύπου βλάβες του ΒΚΚ συχνά καλύπτονται από ένα ενιαίο στρώμα 

επιδερμικής κερατίνης το οποίο πρέπει να απομακρύνεται. Το αποκαλυφθέν νεοπλασματικό υλικό 

πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά δίχως απόπειρα αποκοπής πέρα από τα όρια αυτού. 

 

Θεραπεία ακτινικής κεράτωσης με χρήση φυσικού φωτός 

Η θεραπεία με τη χρήση φυσικού φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ήπιων έως 

μέτριων βλαβών ακτινικής κεράτωσης. Πρέπει να πραγματοποιείται μία συνεδρία θεραπείας. Οι 

βλάβες που έχουν θεραπευθεί πρέπει να αξιολογούνται μετά από τρεις μήνες και εάν η απόκριση 

στη θεραπεία είναι ελλιπής μπορεί να ακολουθήσει μία δεύτερη συνεδρία. 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Metvix σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν 

ακόμα τεκμηριωθεί. 

 

Τρόπος χορήγησης 

 

Θεραπεία ακτινικής κεράτωσης, βασικοκυτταρικού καρκινώματος και νόσου του Bowen με τη 

χρήση ερυθρού φωτός 

Επιθέστε στη βλάβη και στην περιβάλλουσα φυσιολογική δερματική περιοχή (5-10 mm) στρώμα 

Metvix (πάχους περίπου 1 mm) χρησιμοποιώντας σπάτουλα. 

Καλύψτε την περιοχή με κλειστή επίδεση για 3 ώρες. 

Αποσύρετε την επίδεση, καθαρίστε την περιοχή με φυσιολογικό ορό και εκθέστε άμεσα τη βλάβη 

σε ερυθρό φως συνεχούς φάσματος 570-670 nm και σε συνολική δόση φωτός 75 J/cm2 στην 

επιφάνεια της βλάβης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ερυθρό φως μικρότερου φάσματος περίπου 

630 nm (και συνολική δόση φωτός 37 J/cm2) που οδηγεί σε ίση ενεργοποίηση συσσωρευμένων 

πορφυρινών. Η ένταση του φωτός στην επιφάνεια της βλάβης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

200 mW/cm2. 
 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λάμπες που φέρουν τη σήμανση CE, εξοπλισμένες με τα 

απαραίτητα φίλτρα ή/και κάτοπτρα αντανάκλασης προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση 

στη θερμότητα, το κυανό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι χορηγείται η σωστή δόση φωτός. Η δόση φωτός καθορίζεται από παράγοντες 

όπως το μέγεθος του πεδίου φωτός, η απόσταση μεταξύ του λαμπτήρα και της επιφάνειας του 

δέρματος και ο χρόνος διοχέτευσης του φωτός. Αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τον τύπο του λαμπτήρα και ο λαμπτήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

χρήσης. Η δόση του φωτός που διοχετεύεται πρέπει να παρακολουθείται αν υπάρχει διαθέσιμος 

ένας κατάλληλος ανιχνευτής. 

 

Τόσο ο ασθενής όσο και ο χειριστής πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται 

με την πηγή φωτός. Κατά τη διοχέτευση του φωτός, τόσο ο ασθενής όσο και ο χειριστής πρέπει να 

χρησιμοποιούν προστατευτικά γυαλιά που να αντιστοιχούν στο φάσμα φωτός του λαμπτήρα. 

Η υγιής δερματική περιοχή που περιβάλλει τη βλάβη και δεν υποβάλλεται στην αγωγή, δεν 

χρειάζεται να προστατεύεται κατά τη διοχέτευση του φωτός. 

Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών βλαβών στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας. 

 

Οι αποκρίσεις της βλάβης πρέπει να αξιολογούνται μετά από τρεις μήνες και σε αυτή την 

αξιολόγηση της απόκρισης, στα σημεία των βλαβών όπου η απόκριση δεν είναι πλήρης μπορεί να 

εφαρμοστεί η αγωγή εκ νέου, αν αυτό είναι επιθυμητό. Συνιστάται η απόκριση των βλαβών του 

ΒΚΚ και της νόσου του Bowen να επιβεβαιώνεται με ιστολογική εξέταση του υλικού βιοψίας. 

Συνεπώς, συνιστάται στενή μακροχρόνια κλινική παρακολούθηση του ΒΚΚ και της νόσου του 

Bowen, με ιστολογία εάν είναι απαραίτητη. 

 

Θεραπεία ακτινικής κεράτωσης με χρήση φυσικού φωτός 

 



 

Η θεραπεία με Metvix με τη χρήση φυσικού φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν οι 

θερμοκρασιακές συνθήκες είναι κατάλληλες ώστε να μείνει κανείς άνετα σε εξωτερικό 

χώρο για 2 ώρες. Εάν ο καιρός είναι βροχερός, ή υπάρχει πιθανότητα βροχής, η θεραπεία 

με Metvix με φυσικό φως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

 

Πρέπει να εφαρμόζεται αντηλιακό, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο 4.4. Αφού το 

αντηλιακό στεγνώσει, φολίδες και κρούστες πρέπει να αφαιρεθούν και η επιφάνεια του δέρματος 

να λειανθεί πριν την εφαρμογή ενός λεπτού στρώματος Metvix στις πάσχουσες περιοχές. Δεν είναι 

απαραίτητη η κάλυψη. Οι ασθενείς πρέπει να εξέλθουν σε υπαίθριο χώρο μετά την εφαρμογή του 

Metvix ή το αργότερο 30 λεπτά μετά προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση 

πρωτοπρορφυρίνης ΙΧ που θα οδηγούσε σε εντονότερο πόνο με την έκθεση σε φως. Προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθεί το αίσθημα πόνου και να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα ο 

ασθενής πρέπει να παραμείνει σε υπαίθριο χώρο για 2 συνεχείς ώρες σε πλήρες φυσικό φως και να 

αποφύγει να εισέλθει σε κλειστό χώρο. Σε ηλιόλουστες ημέρες εάν ο ασθενής δεν νιώθει άνετα με 

την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, μπορεί να καταφύγει σε σκιερό μέρος. Μετά την περίοδο 

έκθεσης 2 ωρών το Metvix πρέπει να ξεπλένεται. 

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.1, συμπεριλαμβανομένου του αραχιδελαίου, ή στα φιστίκια ή στη σόγια. 

Δίκην μορφέως (ινοπλαστικό) βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. 

Πορφυρία. 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Η χρήση του Metvix απαιτεί εξειδικευμένη γνώση φωτοδυναμικής θεραπείας καθώς ενδέχεται να 

χρειαστεί η χρήση λάμπας ερυθρού φωτός. Ως εκ τούτου,πρέπει να χορηγείται παρουσία ιατρού, 

νοσοκόμου ή άλλου επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης εκπαιδευμένου στη χρήση 

της φωτοδυναμικής θεραπείας. 

 

Όταν το Metvix χρησιμοποιείται με φυσικό φως, πρέπει να εφαρμόζεται αντηλιακό σε όλες τις 

περιοχές που εκτίθενται στο φως της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών προς θεραπεία, 

πριν την προετοιμασία των περιοχών με βλάβες. Το αντηλιακό που χρησιμοποιείται πρέπει να 

παρέχει επαρκή προστασία (SPF30 ή υψηλότερο) και δεν πρέπει να περιλαμβάνει φυσικά φίλτρα 

(π.χ. διοξείδιο τιτανίου, οξείδιο ψευδαργύρου, οξείδιο σιδήρου) καθώς αυτά αναστέλλουν την 

απορρόφηση του ορατού φωτός γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα. 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αντηλιακά με χημικά φίλτρα κατά τη θεραπεία με φυσικό φως. 

 

Το Metvix δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.6). 

 

Στα περιστατικά έντονης (υπερκερατωσικής) ακτινικής κεράτωσης δεν πρέπει να γίνεται χρήση του 

Metvix. Δεν υπάρχει εμπειρία χρήσης του Metvix σε βλάβες οι οποίες είναι κεχρωσμένες, έντονα 

διηθημένες ή βρίσκονται στα γεννητικά όργανα. Δεν υπάρχει εμπειρία χρήσης της κρέμας Metvix 

σε βλάβες της νόσου του Bowen μεγαλύτερες από 40 mm. Όπως συμβαίνει με την κρυοθεραπεία 

και με τη θεραπεία με 5-FU της νόσου του Bowen, τα ποσοστά απόκρισης των μεγάλων βλαβών 

(>20 mm σε διάμετρο) είναι χαμηλότερα από εκείνα των μικρών βλαβών.  

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία έκθεσης μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στη θεραπεία των 

ακτινικών κερατώσεων και της νόσου του Bowen σε μεταμοσχευμένους ασθενείς που βρίσκονται 

σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Συνιστάται στενή παρακολούθηση των ασθενών αυτών με 

επανάληψη της θεραπείας, εάν κρίνεται απαραίτητο, στον πληθυσμό αυτό. 

Δεν υπάρχει εμπειρία στη θεραπεία της νόσου του Bowen σε ασθενείς με ιστορικό έκθεσης σε 

αρσενικό. 

 

 

X 



 

Η methyl aminolevulinate μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν έρθει σε άμεση επαφή με 

το δέρμα που οδηγεί σε αγγειοοίδημα, έκζεμα της θέσης εφαρμογής ή αλλεργική δερματίτιδα από 

επαφή. Το έκδοχο κητοστεατυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει τοπικές αντιδράσεις του 

δέρματος (π.χ. δερματίτιδα από επαφή) και οι παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας και 

παραϋδροξυβενζοϊκού οξέος προπυλεστέρας (Ε218, Ε216) μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές 

αντιδράσεις (πιθανόν με καθυστέρηση). 

 

Τυχόν θεραπεία με υπεριώδεις ακτίνες (UV) πρέπει να διακόπτεται πριν από την έναρξη της 

αγωγής. Ως γενική προφύλαξη, η έκθεση της περιοχής της βλάβης και της περιβάλλουσας 

δερματικής περιοχής στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται για περίπου 2 ημέρες μετά την αγωγή. 

Αποφύγετε να έρθει το Metvix σε άμεση επαφή με τα μάτια. Η κρέμα Metvix δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται στα βλέφαρα και τους βλεννογόννους. 

 

Ο πόνος κατά τη διάρκεια του φωτισμού με ερυθρό φως μπορεί να προκαλέσει αυξημένη 

αρτηριακή πίεση. Επομένως συνιστάται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε όλους τους ασθενείς 

πριν από τη θεραπεία με ερυθρό φως. Εάν προκαλείται έντονος πόνος κατά την διάρκεια της 

θεραπείας με ερυθρό φως, θα πρέπει να ελέγχεται η αρτηριακή πίεση. Σε περίπτωση σοβαρής 

υπέρτασης, ο φωτισμός με ερυθρό φως θα πρέπει να διακόπτεται παράλληλα με τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. 

 

Η Συμβατική Φωτοδυναμική Θεραπεία (c-PDT) με χρήση λάμπας μπορεί να αποτελεί παράγοντα 

επίσπευσης για παροδική ολική αμνησία σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Παρόλο που ο ακριβής 

μηχανισμός δεν είναι γνωστός, το άγχος και ο πόνος που σχετίζονται με τη διοχέτευση φωτός με τη 

λάμπα μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παροδικής αμνησίας. Σε περίπτωση που 

εμφανιστούν συμπτώματα σύγχυσης ή αποπροσανατολισμού, η φωτοδυναμική θεραπεία θα πρέπει 

να διακόπτεται αμέσως. 

 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. 

 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 

 

Κύηση 

Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της methyl 

aminolevulinate σε έγκυες γυναίκες.  

Οι μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 

Το Metvix δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. 

 

Θηλασμός 

Δεν είναι γνωστό εάν η methyl aminolevulinate/οι μεταβολίτες αυτής απεκκρίνονται στο 

ανθρώπινο γάλα. 

Ο κίνδυνος στα νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση εάν 

θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/αποφευχθεί η θεραπεία με Metvix λαμβάνοντας υπόψη το 

όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. 

 

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Χρήση του Metvix με ερυθρό φως για ακτινική κεράτωση, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και νόσο 

του Bowen 



 

α) Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: περίπου το 60% των ασθενών παρουσιάζουν αντιδράσεις 

που εμφανίζονται στην περιοχή της θεραπείας, οφειλόμενες σε τοξικά αποτελέσματα της 

φωτοδυναμικής θεραπείας (φωτοτοξικότητα) ή στην προετοιμασία της βλάβης. 

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι αίσθημα πόνου και καύσου του δέρματος που συνήθως αρχίζει 

κατά τη διάρκεια της διοχέτευσης του φωτός ή αμέσως μετά και διαρκεί για μερικές ώρες με 

υποχώρηση την ημέρα της θεραπείας. Τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας 

και σπανίως απαιτούν πρόωρη διακοπή της διοχέτευσης φωτός. Τα πιο συχνά σημεία 

φωτοτοξικότητας είναι το ερύθημα και οι εφελκίδες. Τα περισσότερα είναι ήπιας ή μέτριας 

σοβαρότητας και επιμένουν για 1 έως 2 εβδομάδες, ή περιστασιακά περισσότερο. 

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των τοπικών αντιδράσεων φωτοτοξικότητας μπορεί να μειώνεται 

με επαναλαμβανόμενη θεραπεία με το Metvix. 

 

β) Συνοπτική λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών: η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων 

ενεργειών σε πληθυσμό κλινικής δοκιμής 932 ασθενών, οι οποίοι έλαβαν το καθορισμένο 

θεραπευτικό σχήμα με ερυθρό φως, και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν κατά την 

παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ταξινοµούνται κατά Kατηγορία/Οργανικό Σύστημα και συχνότητα, 

χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι 

συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη 

γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1: Συνοπτική λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών 

 

Κατηγορία/Οργανικό 

σύστημα (MedDRA) 

Συχνότητα* Ανεπιθύμητη ενέργεια 

Διαταραχές του νευρικού 

συστήματος 

Συχνές Παραισθησία, κεφαλαλγία 

Μη γνωστές Παροδική ολική αμνησία 

(συμπεριλαμβανομένων κατάστασης 

σύγχυσης και αποπροσανατολισμού) 

Οφθαλμικές διαταραχές Όχι συχνές Οίδημα του οφθαλμού, πόνος του 

οφθαλμού 

Μη γνωστές Οίδημα βλεφάρου 

Αγγειακές διαταραχές Όχι συχνές Αιμορραγία τραύματος 

 Μη γνωστές Υπέρταση 

Διαταραχές του 

γαστρεντερικού 

Όχι συχνές Ναυτία 

Διαταραχές του δέρματος και 

του υποδόριου ιστού 

Πολύ συχνές Πόνος του δέρματος, αίσθημα καύσου 

του δέρματος, εφελκίδες, ερύθημα 

Συχνές Λοίμωξη του δέρματος, έλκος του 

δέρματος, οίδημα δέρματος, διόγκωση 

δέρματος, φλύκταινα, αιμορραγία 

δέρματος, κνησμός, αποφολίδωση 

δέρματος, δέρμα θερμό 

Όχι συχνές Κνίδωση, εξάνθημα, ερεθισμός 

δέρματος, αντίδραση φωτοευαισθησίας, 

υποχρωματισμός δέρματος, υπέρχρωση 

δέρματος, κεγχροειδές ερύθρασμα, 

δυσανεξία δέρματος 

Μη γνωστές Αγγειοοίδημα, οίδημα προσώπου 

(διόγκωση προσώπου), έκζεμα της 

θέσης εφαρμογής, αλλεργική 

δερματίτιδα από επαφή, εξάνθημα 

φλυκταινώδες (φλύκταινες της θέσης 

εφαρμογής) 

Γενικές διαταραχές και Συχνές Έκκριμα στη θέση εφαρμογής, αίσθημα 



 

καταστάσεις της οδού 

χορήγησης 

 

θερμού 

Όχι συχνές Κόπωση 

 

 

Χρήση του Metvix με φυσικό φως για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης 

Δεν αναφέρθηκαν νέες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε δύο μελέτες φάσης ΙΙΙ για τη χρήση του 

Metvix με φυσικό φως σε σχέση με τις ήδη γνωστές τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση 

του Metvix με ερυθρό φως. Η χρήση Metvix με φωτοδυναμική θεραπεία με φυσικό φως (DL-PDT) 

ήταν σχεδόν ανώδυνη σε σχέση με τη χρήση Metvix με συμβατική φωτοδυναμική θεραπεία (c-

PDT) (βλ. παράγραφο 5.1). 

Στις δύο μελέτες φάσης ΙΙΙ, που περιλάμβαναν συνολικά 231 ασθενείς, οι σχετικές τοπικές 

ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν με μικρότερη συχνότητα για τις περιοχές που θεραπεύτηκαν 

με τη χρήση Metvix DL-PDT σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκε c-PDT (45,0% και 60,1% 

των ασθενών αντίστοιχα).  

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 

της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες 

υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, 

Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr).  

 

4.9 Υπερδοσολογία 

 

Η σοβαρότητα ορισμένων τοπικών φωτοτοξικών αντιδράσεων όπως το ερύθημα, το άλγος και το 

αίσθημα καύσου ενδέχεται να ενταθεί σε περίπτωση παρατεταμένης εφαρμογής και/ή πολύ υψηλής 

έντασης ερυθρού φωτός. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντινεοπλασματικός παράγοντας, κωδικός ATC: L01X D03 

 

Μηχανισμός δράσης: 

 Χρήση του Metvix με ερυθρό φως για ακτινική κεράτωση, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και 

νόσο του Bowen 

Έπειτα από την τοπική εφαρμογή methyl aminolevulinate, οι πορφυρίνες συσσωρεύονται 

ενδοκυτταρικά στις βλάβες του δέρματος όπου εφαρμόζεται η αγωγή. Οι ενδοκυτταρικές 

πορφυρίνες (συμπεριλαμβανομένου και του PpIX) είναι φωτοενεργές, φθορίζουσες ενώσεις και, 

μετά την ενεργοποίησή τους από το φως παρουσία οξυγόνου, σχηματίζεται στοιχειακό οξυγόνο το 

οποίο προκαλεί βλάβη στα κυτταρικά διαμερίσματα, ιδιαίτερα τα μιτοχόνδρια. Η 

φωτοενεργοποίηση των συσσωρευμένων πορφυρινών προκαλεί μία φωτοχημική αντίδραση και ως 

εκ τούτου φωτοτοξικότητα στα κύτταρα – στόχο που εκτίθενται στο φως. 

 

 Χρήση του Metvix με φυσικό φως για ακτινική κεράτωση 

Έπειτα από την τοπική εφαρμογή methyl aminolevulinate, οι πορφυρίνες παράγονται 

ενδοκυτταρικά στις βλάβες του δέρματος όπου εφαρμόζεται η αγωγή. Οι ενδοκυτταρικές 

πορφυρίνες (συμπεριλαμβανομένου και του PpIX) είναι φωτοενεργές, φθορίζουσες ενώσεις και, 

μετά την ενεργοποίησή τους από το φως της ημέρας παρουσία οξυγόνου, σχηματίζεται στοιχειακό 

οξυγόνο το οποίο προκαλεί βλάβη στα κυτταρικά διαμερίσματα, ιδιαίτερα τα μιτοχόνδρια. Όταν το 

Metvix χρησιμοποιείται με φυσικό φως, το PpIX παράγεται διαρκώς και ενεργοποιείται εντός των 

http://www.eof.gr/


 

κυττάρων στόχων κατά την περίοδο των 2 ωρών έκθεσης σε φυσικό φως δημιουργώντας ένα 

σταθερό μικρο-φωτοτοξικό αποτέλεσμα. Το φως της ημέρας μπορεί να μην είναι επαρκές για τη 

θεραπεία Metvix με φυσικό φως κατά τους χειμερινούς μήνες σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. 

Η φωτοδυναμική θεραπεία Metvix με φυσικό φως είναι εφικτή όλη τη διάρκεια του χρόνου στην 

νότια Ευρώπη, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο στην κεντρική Ευρώπη, και από τον 

Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο στη βόρεια Ευρώπη. 

 

Κλινική αποτελεσματικότητα 

 Το Metvix με φυσικό φως στην ακτινική κεράτωση 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης Metvix με φωτοδυναμική θεραπεία φυσικού 

φωτός (DL-PDT) συγκρίθηκε με τη χρήση Metvix με συμβατική φωτοδυναμική θεραπεία (c-PDT) 

σε δύο τυχαιοποιημένες, τυφλές για τον ερευνητή, συγκριτικές, ενδοπροσωπικές κλινικές μελέτες 

που διεξήχθησαν στην Αυστραλία και την Ευρώπη, και περιλάμβαναν συνολικά 231 ασθενείς. Οι 

ασθενείς έλαβαν DL-PDT με Metvix στην μία πλευρά του προσώπου ή του τριχωτού της κεφαλής 

και στην ετερόπλευρη πλευρά c-PDT με Metvix. 

Τα αποτελέσματα και των δύο μελετών φάσης ΙΙΙ κατέδειξαν ότι η DL-PDT με Metvix είναι 

παρόμοια (όχι κατώτερη) της c-PDT με Metvix για τη θεραπεία βλαβών ακτινικής κεράτωσης 

(σχετικά με την ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική τιμή του αριθμού των θεραπευμένων 

βλαβών ανά πλευρά στις 12 εβδομάδες μετά από μία θεραπεία) και είναι σημαντικά λιγότερο 

επώδυνη. 

Στη μελέτη στην Αυστραλία, η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική τιμή στον αριθμό των ήπιων 

θεραπευμένων βλαβών ήταν 89,2% έναντι 92,8%, για την DL-PDT έναντι της c-PDT αντίστοιχα 

(95% CI της μέσης διαφοράς θεραπείας: [-6,8; -0,3], ανά πρωτόκολλο ανά πληθυσμό). Στη μελέτη 

στην Ευρώπη, η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική τιμή στον αριθμό των συνολικών (ήπιων και 

μέτριων) θεραπευμένων βλαβών ήταν 70,1% έναντι 73,6%, για τη DL-PDT έναντι της c-PDT 

αντίστοιχα (95% CI της μέσης διαφοράς θεραπείας: [-9,5; 2,4], ανά πρωτόκολλο ανά πληθυσμό). 

Η DL-PDT με Metvix ήταν σχεδόν ανώδυνη σε σχέση με τη c-PDT με Metvix, με βαθμολογία 

πόνου (σε μία κλίμακα 11-σημείων που κυμαίνεται από 0 έως 10) 0,8 έναντι 5,7 (p<0,001) στην 

μελέτη στην Αυστραλία και 0,7 έναντι 4,4 (p<0.001) στην μελέτη στην Ευρώπη. 

Η αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από το εάν ο καιρός ήταν ηλιόλουστος ή συννεφιασμένος, 

καταδείχθηκε και στις δύο μελέτες. 

Η διατήρηση του βαθμού απόκρισης της βλάβης που αξιολογήθηκε στη μελέτη στην Αυστραλία 

ήταν υψηλή και στις δύο θεραπείες για τους ασθενείς την εβδομάδα 24 (96% για τη DL-PDT και 

96,6% για τη c-PDT). 

 

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

 

Μελετήθηκε in vitro η δερματική απορρόφηση ραδιοσημασμένου methyl aminolevulinate από το 

ανθρώπινο δέρμα. Έπειτα από 24 ώρες, η μέση συσσωρευτική απορρόφηση διαμέσου του 

ανθρώπινου δέρματος ήταν ίση με το 0,26% της χορηγούμενης δόσης. Σχηματίστηκε ένα απόθεμα 

επί του δέρματος που περιείχε το 4,9% της δόσης. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αντίστοιχη 

μελέτη σε ανθρώπινο δέρμα με βλάβη παρόμοια της ακτινικής κεράτωσης το οποίο να είχε 

επιπλέον τραχιά επιφάνεια ή να στερούνταν κεράτινης στοιβάδας. 

Στους ανθρώπους, η χρήση της κρέμας Metvix έχει καταδειχθεί ότι συνοδεύεται από υψηλότερο 

βαθμό συσσώρευσης πορφυρινών σε βλάβες συγκριτικά με το φυσιολογικό δέρμα. Έπειτα από την 

εφαρμογή της κρέμας για 3 ώρες και, στη συνέχεια, τη διοχέτευση μη συμφασικού φωτός με μήκος 

κύματος 570–670 nm και συνολική δόση φωτός 75 J/cm2, σημειώνεται πλήρης φωτολεύκανση και 

τα επίπεδα των πορφυρινών επιστρέφουν στις τιμές που είχαν πριν την αγωγή. 

 

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 

 

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις 

συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφαλείας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων και 

γονοτοξικότητας. Όταν το methyl aminolevulinate χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε υψηλές δόσεις 

κατά τη διάρκεια της κύησης, μελέτες σε ζώα έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Τα ευρήματα 



 

συμπεριελάμβαναν επιδράσεις στην οστεοποίηση σε κόνικλες και μία ελαφρά παράταση της 

διάρκειας της κύησης σε αρουραίους. Επομένως, το methyl aminolevulinate θα πρέπει να 

αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στους ανθρώπους. Μελέτες καρκινογένεσης δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί με methyl aminolevulinate. 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 

Αυτογαλακτωματοποιούμενη γλυκερόλης μονοστεατικός εστέρας 

κητοστεατυλική αλκοόλη 

πολυόξυλο 40 στεατικός εστέρας 

παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (Ε 218) 

παραϋδροξυβενζοϊκού οξέος προπυλεστέρας (Ε 216) 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας 

γλυκερόλη 

λευκή παραφίνη 

χοληστερόλη 

ισοπροπυλεστέρας μυριστικός 

αραχιδέλαιο 

κατεργασμένο αμυγδαλέλαιο 

ελαϊκή αλκοόλη 

ύδωρ κεκαθαρμένο 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

 

Χωρίς να ανοιχτεί: 15 μήνες. 

28 ημέρες μετά από το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 

 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 

 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Σωληνάριο αλουμινίου με εσωτερικό προστατευτικό από λάκα και φραγή από latex. Βιδωτό πώμα 

από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

Η κρέμα Metvix διατίθεται σε σωληνάριο που περιέχει 1 g ή 2 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν 

όλες οι συσκευασίες. 

 

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 

 

Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη. 

 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

GALDERMA INTERNATIONAL 

Tour Europlaza 

20 avenue André Prothin - La Défense 4 



 

92 927 Paris la Défense CEDEX 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

92255/17/30-4-2018 

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Απριλίου 2002 

 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

15 Ιουλίου 2020 



 

1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Soolantra 10 mg/g κρέμα 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Ένα γραμμάριο κρέμας περιέχει 10 mg ιβερμεκτίνης. 

 

Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: 

Ένα γραμμάριο κρέμας περιέχει 35 mg κητυλικής αλκοόλης, 25 mg στεατυλικής αλκοόλης, 2 mg 

παραϋδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα (Ε218), 1 mg παραϋδροξυβενζοϊκού προπυλεστέρα (Ε216) και 

20 mg προπυλενογλυκόλης. 

 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Κρέμα. 

Λευκή έως υποκίτρινη υδρόφιλη κρέμα. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Το Soolantra ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία των φλεγμονωδών βλαβών της ροδόχρου ακμής 

(βλατιδοφλυκταινωδών) σε ενήλικες ασθενείς. 

 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Δοσολογία 

 

Μία εφαρμογή την ημέρα για έως και 4 μήνες. Το Soolantra πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου της θεραπείας. Ο κύκλος της θεραπείας μπορεί να επαναληφθεί. Μπορεί 

να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία ή ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας (βλ. Παράγραφο 5.1). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει βελτίωση μετά από 3 μήνες, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται. 

 

Ειδικοί πληθυσμοί 

 

Νεφρική δυσλειτουργία 

Δεν είναι αναγκαία προσαρμογή της δοσολογίας. 

 

Ηπατική δυσλειτουργία 

Πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. 

 

Ηλικιωμένοι ασθενείς 

Δεν είναι αναγκαία προσαρμογή της δοσολογίας στον γηριατρικό πληθυσμό (βλ. επίσης 

παράγραφο 4.8). 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Soolantra σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 

18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
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Τρόπος χορήγησης 

Δερματική χρήση μόνο. 

Δερματική εφαρμογή ποσότητας του φαρμακευτικού προϊόντος σε μέγεθος μπιζελιού σε καθεμία από 

τις πέντε περιοχές του προσώπου: μέτωπο, σαγόνι, μύτη και κάθε μάγουλο. Το φαρμακευτικό προϊόν 

πρέπει να απλώνεται ως λεπτό στρώμα σε όλο το πρόσωπο, αποφεύγοντας τους οφθαλμούς, τα χείλη 

και τους βλεννογόνους. 

 

Το Soolantra πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο πρόσωπο. 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά την εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Καλλυντικά προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται αφού το φαρμακευτικό προϊόν έχει στεγνώσει. 

 

4.3 Αντενδείξεις 

 

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.1. 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν παροδική επιδείνωση ροδόχρου ακμής, η οποία συνήθως 

υποχωρεί εντός 1 εβδομάδας υπό τη συνέχιση της θεραπείας όπως πιθανόν αναμένεται λόγω 

αντίδρασης στα πεθαμένα ακάρεα Demodex.  

Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης με ισχυρή δερματική αντίδραση, η θεραπεία πρέπει να 

διακόπτεται. 

 

Το Soolantra δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. 

 

Το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει: 

- κητυλική αλκοόλη και στεατυλική αλκοόλη, που μπορεί να προκαλέσουν τοπικές δερματικές 

αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα από επαφή), 

- παραϋδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα (Ε218) και παραϋδροξυβενζοϊκό προπυλεστέρα (Ε216), που 

μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανόν με καθυστέρηση), 

- και προπυλενογλυκόλη, που μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. 

 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων (βλ. παράγραφο 5.2 για Βιομετασχηματισμό). 

 

In vitro μελέτες έχουν δείξει ότι η ιβερμεκτίνη μεταβολίζεται κυρίως από το CYP3A4. Ως εκ τούτου, 

συνιστάται προσοχή όταν η ιβερμεκτίνη χορηγείται ταυτόχρονα με ισχυρούς αναστολείς του 

CYP3A4, καθώς η έκθεση στο πλάσμα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. 

 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 

 

Κύηση 

Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με την τοπική χρήση της 

ιβερμεκτίνης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες για την από του στόματος τοξικότητα στην αναπαραγωγική 

ικανότητα έδειξαν ότι η ιβερμεκτίνη είναι τερατογόνος σε αρουραίους και κουνέλια (βλ. 

παράγραφο 5.3), εντούτοις, λόγω της χαμηλής συστηματικής έκθεσης μετά από τοπική εφαρμογή του 

προϊόντος στην προτεινόμενη δοσολογία, υπάρχει μια μικρή ανησυχία για την ασφάλεια του 

ανθρώπινου εμβρύου. Το Soolantra δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

 

Θηλασμός 

Μετά την από του στόματος χορήγηση, η ιβερμεκτίνη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα σε μικρές 

συγκεντρώσεις. Η απέκκριση στο μητρικό γάλα μετά από τοπική χορήγηση δεν έχει αξιολογηθεί. 

Διαθέσιμα φαρμακοκινητικά/τοξικολογικά δεδομένα σε ζώα έχουν επίσης δείξει απέκκριση της 

ιβερμεκτίνης στο γάλα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος σε θηλάζοντα παιδιά. Πρέπει να ληφθεί 
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απόφαση αναφορικά με τη διακοπή του θηλασμού ή τη διακοπή/αποφυγή της θεραπείας με Soolantra 

λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη 

γυναίκα. 

 

Γονιμότητα 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε ανθρώπους για την επίδραση της ιβερμεκτίνης στη γονιμότητα. 

Σε αρουραίους, δεν υπήρξε καμία επίδραση στο ζευγάρωμα ή στη γονιμότητα κατά τη θεραπεία με 

ιβερμεκτίνη. 

 

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

 

Το Soolantra δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 

μηχανημάτων. 

 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας 

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η αίσθηση δερματικού καύσου, ο ερεθισμός 

του δέρματος, ο κνησμός και η ξηροδερμία, όλες εμφανιζόμενες στο 1% ή λιγότερο των ασθενών που 

έλαβαν θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν στις κλινικές δοκιμές. 

Τυπικά είναι ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας και συνήθως μειώνονται όταν συνεχίζεται η θεραπεία. 

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στο προφίλ ασφάλειας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 

65 ετών και των ατόμων ηλικίας ≥ 65 ετών. 

 

Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται ανά Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα και συχνότητα 

εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως 

< 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες 

(< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα), και 

αναφέρθηκαν με το Soolantra σε κλινικές μελέτες (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1 – Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Kατηγορία/Οργανικό 

Σύστημα 

Συχνότητα εμφάνισης Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Διαταραχές του δέρματος και 

του υποδόριου ιστού 

Συχνές Αίσθηση δερματικού καύσου 

Όχι συχνές Ερεθισμός του δέρματος, 

κνησμός, ξηροδερμία 

Επιδείνωση ροδόχρου ακμής* 

Μη γνωστές Ερύθημα 

Δερματίτιδα από επαφή 

(αλλεργική ή ερεθιστική)  

Οιδηματώδες πρόσωπο 

 

Παρακλινικές εξετάσεις Μη γνωστές Τρανσαμινάσες Αυξημένες* 

*Ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν κατά τη συλλογή δεδομένων μετά την κυκλοφορία του 

προϊόντος 

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 

οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 

αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες για την Ελλάδα στον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, 

Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr) και για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές 

Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας (CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: 

http://www.eof.gr/
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www.moh.gov.cy/phs). 

 

4.9 Υπερδοσολογία 

 

Δεν υπάρχουν αναφορές υπερδοσολογίας με το Soolantra. 

 

Σε τυχαία ή σημαντική έκθεση σε μη γνωστές ποσότητες των κτηνιατρικών σκευασμάτων της 

ιβερμεκτίνης σε ανθρώπους, είτε με κατάποση, εισπνοή, ένεση ή έκθεση σε επιφάνειες του σώματος, 

οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί πιο συχνά: εξάνθημα, οίδημα, κεφαλαλγία, 

ζάλη, εξασθένιση, ναυτία, έμετος και διάρροια. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί 

περιλαμβάνουν: σπασμούς, αταξία, δύσπνοια, κοιλιακό άλγος, παραισθησία, κνίδωση και δερματίτιδα 

από επαφή. 

 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, η υποστηρικτική θεραπεία, εάν ενδείκνυται, πρέπει να 

περιλαμβάνει παρεντερικά υγρά και ηλεκτρολύτες, αναπνευστική υποστήριξη (οξυγόνο και μηχανικό 

αερισμό, εάν είναι απαραίτητο) και παράγοντες αύξησης της πίεσης, εάν παρατηρείται κλινικά 

σημαντική υπόταση. Μπορεί να ενδείκνυνται πρόκληση εμετού και/ή πλύση στομάχου το 

συντομότερο δυνατό, ακολουθούμενες από καθαρτικά και άλλα μέτρα ρουτίνας για την αντιμετώπιση 

δηλητηρίασης, εάν είναι αναγκαίες για την πρόληψη της απορρόφησης των προσλαμβανόμενων 

υλικών. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Λοιπά δερματολογικά σκευάσματα, Άλλοι δερματολογικοί 

παράγοντες, κωδικός ATC: D11AX22 

 

Μηχανισμός δράσης 

 

Η ιβερμεκτίνη είναι μέλος της ομάδας των αβερμεκτινών. Η αβερμεκτίνη έχει αντιφλεγμονώδεις 

δράσεις μέσω της αναστολής της επαγόμενης από λιποπολυσακχαρίτη παραγωγής φλεγμονωδών 

κυτοκινών. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της δερματικής ιβερμεκτίνης έχουν παρατηρηθεί σε ζωικά 

μοντέλα φλεγμονής του δέρματος. Η ιβερμεκτίνη προκαλεί, επίσης, τον θάνατο των παρασίτων, 

κυρίως μέσω της επιλεκτικής και με υψηλή συγγένεια δέσμευσης των διόδων ιόντων χλωρίου που 

ελέγχονται από το γλουταμικό οξύ, η οποία συμβαίνει στα νεύρα και τα κύτταρα των μυών των 

ασπόνδυλων. Ο μηχανισμός δράσης του Soolantra στη θεραπεία των φλεγμονωδών βλαβών της 

ροδόχρου ακμής δεν είναι γνωστός, αλλά μπορεί να συνδέεται με τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις της 

ιβερμεκτίνης, καθώς και με την πρόκληση θανάτου στα ακάρεα Demodex, τα οποία έχουν αναφερθεί 

ότι αποτελούν παράγοντα φλεγμονής του δέρματος. 

 

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 

 

Το Soolantra εφαρμοζόμενο μία φορά την ημέρα κατά την κατάκλιση αξιολογήθηκε στη θεραπεία 

των φλεγμονωδών βλαβών της ροδόχρου ακμής σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές, ελεγχόμενες 

με φορέα κλινικές μελέτες, οι οποίες ήταν ταυτόσημες στον σχεδιασμό. Οι μελέτες διεξήχθησαν σε 

1371 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία έλαβαν θεραπεία μία φορά την ημέρα για 

12 εβδομάδες είτε με το Soolantra είτε με φορέα. 

 

Συνολικά, το 96% των ατόμων ήταν Καυκάσιοι και το 67% ήταν γυναίκες. Χρησιμοποιώντας την 

κλίμακα Εκτίμησης του Μελετητή (IGA) 5 σημείων, το 79% των ατόμων βαθμολογήθηκε ως μέτριο 

(IGA=3) και το 21% βαθμολογήθηκε ως σοβαρό (IGA=4) κατά την έναρξη. 

 

Τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία αποτελεσματικότητας και στις δύο κλινικές μελέτες ήταν το 

ποσοστό επιτυχίας με βάση την έκβαση κατά IGA (ποσοστό των ατόμων “καθαρό” και “σχεδόν 

καθαρό” κατά την Εβδομάδα 12 της μελέτης) και η απόλυτη μεταβολή του αριθμού των 

http://www.moh.gov.cy/phs
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φλεγμονωδών βλαβών από την έναρξη. Η κλίμακα IGA βασίζεται στους ακόλουθους ορισμούς: 

 

Πίνακας 2: Κλίμακα Εκτίμησης του Μελετητή (Investigator Global Assessment (IGA) scale) 

 

Βαθμός Βαθμολογία Κλινική Περιγραφή 

Καθαρό 0 Χωρίς φλεγμονώδεις βλάβες, χωρίς ερύθημα 

Σχεδόν Καθαρό 1 Πολύ λίγες μικρές βλατίδες/φλύκταινες, πολύ ήπιο ερύθημα 

Ήπιο 2 Λίγες μικρές βλατίδες/φλύκταινες, ήπιο ερύθημα 

Μέτριο 3 

Αρκετές μικρές ή μεγάλες βλατίδες/φλύκταινες, μέτριο 

ερύθημα 

Σοβαρό 4 

Πολυάριθμες μικρές και/ή μεγάλες βλατίδες/φλύκταινες, 

σοβαρό ερύθημα 

 

Τα αποτελέσματα και από τις δύο κλινικές μελέτες κατέδειξαν ότι το Soolantra εφαρμοζόμενο μία 

φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες ήταν στατιστικά ανώτερο από την κρέμα-φορέα αναφορικά με το 

ποσοστό επιτυχίας κατά IGA και την απόλυτη μεταβολή του αριθμού των φλεγμονωδών βλαβών 

(p<0,001, βλ. πίνακα 3 και Εικόνα 1, Εικόνα 2, Εικόνα 3 και Εικόνα 4). 

 

Ο ακόλουθος πίνακας και οι εικόνες παρουσιάζουν τις εκβάσεις αποτελεσματικότητας και από τις δύο 

μελέτες. 

 

Πίνακας 3: Εκβάσεις Αποτελεσματικότητας 

 

 Μελέτη 1 Μελέτη 2 

Soolantra 

(N=451) 

Φορέας 

(N=232) 

Soolantra 

(N=459) 

Φορέας 

(N=229) 

Εκτίμηση του Μελετητή     

Αριθμός (%) Ατόμων με 

Καθαρό ή Σχεδόν Καθαρό 

Δέρμα κατά IGA την 

Εβδομάδα 12 

173 

(38,4) 

27 

(11,6) 

184 

(40,1) 

43 

(18,8) 

Φλεγμονώδεις Βλάβες     

Μέσος Αριθμός 

Φλεγμονωδών Βλαβών 

κατά την Έναρξη 

31,0 30,5 33,3 32,2 

Μέσος Αριθμός 

Φλεγμονωδών Βλαβών 

κατά την Εβδομάδα 12 

10,6 18,5 11,0 18,8 

Μέση Απόλυτη Μεταβολή 

(% Μεταβολή) του 

Αριθμού Φλεγμονωδών 

Βλαβών 

από την Έναρξη έως την 

Εβδομάδα 12 

-20,5 

(-64,9) 

-12,0 

(-41,6) 

-22,2 

(-65,7) 

-13,4 

(-43,4) 

 

 

Εικόνες 1 και 2: Ποσοστά Επιτυχίας κατά IGA σε σχέση με τον Χρόνο σε εβδομάδες 

 

    Μελέτη 1     Μελέτη 2 
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Εικόνες 3 και 4: Μέση Απόλυτη Μεταβολή του Αριθμού Φλεγμονωδών Βλαβών από την 

Έναρξη και Κατά τη Διάρκεια των εβδομάδων 

 

    Μελέτη 1     Μελέτη 2 

  
 

Το Soolantra ήταν στατιστικά ανώτερο από την κρέμα-φορέα και για τα δύο κύρια καταληκτικά 

σημεία αποτελεσματικότητας, με χρόνο έως την έναρξη της αποτελεσματικότητας τις 4 εβδομάδες 

θεραπείας (p<0,05). 

 

Η κλίμακα IGA αξιολογήθηκε και στις δύο κλινικές μελέτες κατά τη διάρκεια παράτασης 

40 εβδομάδων και τα ποσοστά των ατόμων που έλαβαν θεραπεία με το Soolantra επιτυγχάνοντας 

βαθμολογία IGA 0 ή 1 συνέχισαν να αυξάνονται έως την Εβδομάδα 52. Το Ποσοστό Επιτυχίας 

(IGA=0 ή 1) την Εβδομάδα 52 ήταν 71% και 76% στις Μελέτες 1 και 2, αντιστοίχως. 

 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμακευτικού προϊόντος για τη θεραπεία των 

φλεγμονωδών βλαβών της ροδόχρου ακμής αξιολογήθηκαν, επίσης, σε μια τυχαιοποιημένη, τυφλή ως 

προς τον ερευνητή, ελεγχόμενη με δραστική ουσία κλινική μελέτη. Η μελέτη διεξήχθη σε 962 άτομα 

ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία έλαβαν θεραπεία για 16 εβδομάδες είτε με το Soolantra μία φορά 

την ημέρα ή κρέμα Μετρονιδαζόλης 7,5 mg/g δύο φορές την ημέρα. Σε αυτήν τη μελέτη, το 99,7% 

των ατόμων ήταν Καυκάσιοι και το 65,2% ήταν γυναίκες, στην κλίμακα IGA το 83,3% των ατόμων 

βαθμολογήθηκε ως μέτριο (IGA=3) και το 16,7% βαθμολογήθηκε ως σοβαρό (IGA=4) κατά την 

έναρξη (βλ. εικόνα 5). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι το Soolantra ήταν στατιστικά ανώτερο από την κρέμα 

Μετρονιδαζόλης 7,5 mg/g για το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας (Μέση Ποσοστιαία 

Μεταβολή του Αριθμού Φλεγμονωδών Βλαβών) με μείωση 83,0% και 73,7% από την έναρξη μετά 

από 16 εβδομάδες θεραπείας για τις ομάδες της ιβερμεκτίνης και της μετρονιδαζόλης, αντίστοιχα 

(p<0,001). Η υπεροχή του Soolantra την Εβδομάδα 16 επιβεβαιώθηκε από τα Ποσοστά Επιτυχίας 

βάσει της κλίμακας IGA και την Απόλυτη Μεταβολή του Αριθμού Φλεγμονωδών Βλαβών 

(δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία) (p<0,001). 

 

Εικόνα 5: Μέση ποσοστιαία μεταβολή κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 
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Σε όλες τις κλινικές δοκιμές, έλαβαν θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν περίπου 300 άτομα ηλικίας 

65 ετών και άνω. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα προφίλ αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων ηλικίας 18 έως 65 ετών. 

 

Το προφίλ ασφάλειας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.8, παρέμεινε σταθερό σε συνθήκες 

μακροχρόνιας χρήσης, όπως παρατηρήθηκε στις μακροχρόνιες θεραπείες διάρκειας έως ενός έτους. 

 

Θεραπεία με ιβερμεκτίνη και 40 mg δοξυκυκλίνης καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

 

Η μελέτη ANSWER αξιολόγησε την σχετική αποτελεσματικότητα του Soolantra (IVM) σε 

συνδυασμό με 40 mg δοξυκυκλίνης καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης (DMR) σε σχέση με IVM 

σε συνδυασμό με εικονικό φάρμακο αντί για DMR (PBO) στη θεραπεία βαριάς μορφής ροδόχρου 

ακμής. Ήταν μία 12-εβδομάδων, τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον ερευνητή, ελεγχόμενη μελέτη 

παράλληλων ομάδων σε 273 αρσενικά και θηλυκά άτομα ηλικίας ≥18 ετών με 20-70 φλεγμονώδεις 

βλάβες (βλατίδες και φλύκταινες) στο πρόσωπο και αρχική Βαθμολογία 4 στην Κλίμακα Εκτίμησης 

του Μελετητή (IGA). 

 

Το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική 

κατάσταση στον αριθμό των φλεγμονωδών βλαβών την Εβδομάδα 12. Παρατηρήθηκε σημαντικά 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του αριθμού των φλεγμονωδών βλαβών με IVM + DMR σε σχέση με 

IVM + PBO (μέση τιμή±τυπική απόκλιση: -80,29 ± 21,65 % vs -73,56 ± 30,52%, p=0,032). 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των 

αποτελεσμάτων των μελετών με το Soolantra σε όλες τις υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού 

στη βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρουν ακμή (βλ. παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την 

παιδιατρική χρήση). 

 

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

 

Απορρόφηση 

Η απορρόφηση της ιβερμεκτίνης του Soolantra αξιολογήθηκε σε μία κλινική δοκιμή σε ενήλικα 

άτομα με σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρουν ακμή υπό συνθήκες μέγιστης χρήσης. Στη 

σταθεροποιημένη κατάσταση (μετά από 2 εβδομάδες θεραπείας), η υψηλότερη μέση τιμή (± τυπική 

απόκλιση) των συγκεντρώσεων της ιβερμεκτίνης στο πλάσμα μεγιστοποιήθηκε εντός 10 ± 8 ωρών 

μετά τη δόση (Cmax: 2,1 ± 1,0 ng/mL εύρος: 0,7-4,0 ng/mL) και η υψηλότερη μέση τιμή (± τυπική 

απόκλιση) της AUC0-24hr ήταν 36 ± 16 ng×hr/mL (εύρος: 14-75 ng×hr/mL). Τα επίπεδα της 

συστηματικής έκθεσης στην ιβερμεκτίνη έφτασαν σε πλατώ έως τις δύο εβδομάδες θεραπείας 

(συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης). Σε μελέτες Φάσης 3 μεγαλύτερης διάρκειας της 

θεραπείας, τα επίπεδα συστηματικής έκθεσης στην ιβερμεκτίνη ήταν παρόμοια με εκείνα που 

παρατηρήθηκαν μετά από δύο εβδομάδες θεραπείας. Σε συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης, τα 

επίπεδα συστηματικής έκθεσης στην ιβερμεκτίνη (AUC0-24hr: 36 ± 16 ng×hr/mL) ήταν χαμηλότερα 
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από αυτά που ελήφθησαν μετά από εφάπαξ από του στόματος δόση 6 mg ιβερμεκτίνης σε υγιείς 

εθελοντές (AUC0-24hr: 134 ± 66 ng×hr/mL). 

 

Κατανομή 

Μια in vitro μελέτη κατέδειξε ότι η ιβερμεκτίνη δεσμεύεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99% στις 

πρωτεΐνες του πλάσματος και κυρίως δεσμεύεται στην ανθρώπινη λευκωματίνη ορού. Δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική δέσμευση της ιβερμεκτίνης στα ερυθροκύτταρα. 

 

Βιομετασχηματισμός 

In vitro μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και 

ανασυνδυασμένα ένζυμα του CYP450 έχουν δείξει ότι η ιβερμεκτίνη μεταβολίζεται κυρίως από το 

CYP3A4. 

In vitro μελέτες δείχνουν ότι η ιβερμεκτίνη δεν αναστέλλει τα ισοένζυμα 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 

2C19, 2D6, 3A4, 4A11 ή 2E1 του CYP450. Η ιβερμεκτίνη δεν επάγει την έκφραση των ενζύμων του 

CYP450 (1A2, 2B6, 2C9 ή 3A4) σε ανθρώπινα ηπατοκύτταρα που έχουν προέλθει από καλλιέργεια. 

Δύο σημαντικοί μεταβολίτες της ιβερμεκτίνης προσδιορίστηκαν σε μία κλινική φαρμακοκινητική 

μελέτη μέγιστης χρήσης και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών Φάσης 2 

(3’’-O-δεμεθυλο-ιβερμεκτίνη και 4α-υδροξυ-ιβερμεκτίνη). Παρόμοια με τη μητρική ένωση, οι 

μεταβολίτες έφθασαν σε συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης έως τις 2 εβδομάδες θεραπείας, 

χωρίς ενδείξεις συσσώρευσης έως και 12 εβδομάδες. Επιπλέον, οι συστηματικές εκθέσεις στους 

μεταβολίτες (εκτιμώμενες με Cmax και AUC) που λήφθηκαν στη σταθεροποιημένη κατάσταση ήταν 

πολύ χαμηλότερες από εκείνες που παρατηρήθηκαν μετά από του στόματος χορήγηση ιβερμεκτίνης. 

 

Αποβολή 

Ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής είχε κατά μέσο όρο διάρκεια 6 ημέρες (μέση διάρκεια: 145 ώρες, 

εύρος: 92-238 ώρες) σε ασθενείς που λάμβαναν δερματική εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος 

μία φορά την ημέρα για 28 ημέρες, στην κλινική φαρμακοκινητική μελέτη μέγιστης χρήσης. Η 

αποβολή εξαρτάται από την απορρόφηση μετά από τοπική θεραπεία με Soolantra. Οι 

φαρμακοκινητικές ιδιότητες της ιβερμεκτίνης δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική και 

ηπατική δυσλειτουργία. 

 

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 

 

Μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης έως 9 μήνες μέσω δερματικής εφαρμογής της κρέμας 

ιβερμεκτίνης 10 mg/g σε μικροσκοπικούς χοίρους δεν έδειξαν τοξικές δράσεις ή τοπική τοξικότητα σε 

επίπεδα συστηματικής έκθεσης συγκρίσιμα με την κλινική έκθεση. 

 

Η ιβερμεκτίνη δεν είναι γονοτοξική σε μια σειρά in vitro και in vivo δοκιμασιών. Μία μελέτη 

καρκινογένεσης 2 ετών μέσω της δερματικής εφαρμογής της κρέμας ιβερμεκτίνης 10 mg/g σε 

ποντίκια δεν έδειξε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης όγκων. 

 

Μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας μετά από του στόματος χορήγηση ιβερμεκτίνης έδειξαν 

τερατογόνο δράση σε αρουραίους (λυκόστομα) και σε κουνέλια (κάμψεις του καρπιαίου σωλήνα) σε 

υψηλές δόσεις (εύρος έκθεσης στο NOAEL τουλάχιστον 70 φορές σε σύγκριση με την κλινική 

έκθεση). 

 

Η νεογνική τοξικότητα σε από του στόματος μελέτες σε αρουραίους δεν σχετιζόταν με την in utero 

έκθεση, αλλά με τη μεταγεννητική έκθεση μέσω του μητρικού γάλακτος, το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα της ιβερμεκτίνης στον εγκέφαλο και στο πλάσμα των απογόνων. 

Η κρέμα ιβερμεκτίνης 10 mg/g έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ερεθισμό, ευαισθητοποίηση και 

φωτοευαισθητοποίηση στο δέρμα των ινδικών χοιριδίων, αλλά δεν είναι φωτοτοξική. 

 

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (ERA) 

 

Η ιβερμεκτίνη είναι πολύ τοξική για τα ασπόνδυλα και έχει προσδιοριστεί κίνδυνος για το υδάτινο 

περιβάλλον, τα ιζήματα και το έδαφος. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να αποφευχθεί η 

μόλυνση του περιβάλλοντος, ιδίως στους υδάτινους πόρους. 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 

Γλυκερόλη 

Παλμιτικός ισοπροπυλεστέρας  

Καρβομερές  

Διμεθικόνη 

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας 

Κιτρικό οξύ μονοϋδρικό 

Κητυλική αλκοόλη 

Στεατυλική αλκοόλη 

Κητοστεατυλικός αιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης 

Στεατικός εστέρας σορβιτάνης 

Παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (E218) 

Παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας (E216) 

Φαινοξυαιθανόλη 

Προπυλενογλυκόλη 

Ελαϊκή αλκοόλη 

Υδροξείδιο του νατρίου 

Κεκαθαρμένο ύδωρ 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

 

2 χρόνια 

Μετά το πρώτο άνοιγμα: χρήση εντός 6 μηνών. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 

 

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 

 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Ελασματοποιημένα πλαστικά λευκά σωληνάρια από Πολυαιθυλένιο (PE)/Αλουμίνιο (Al)/ 

Πολυαιθυλένιο (PE) με: 

- Λευκό πώμα ασφαλείας για παιδιά με κεφαλή από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 

και πολυπροπυλένιο (ΡΡ) για τα σωληνάρια των 15 g, 30 g, 45 g ή 60 g 

- Λευκό πώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) για τα σωληνάρια των 2 g (όχι πώμα ασφαλείας για 

παιδιά) 

 

Μεγέθη συσκευασιών: 1 σωληνάριο των 2 g, 15 g, 30 g, 45 g ή 60 g. 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 

 

Πρέπει να ληφθούν μέτρα μετριασμού για την πρόληψη ή τη μείωση της μόλυνσης, ιδίως στους 

υδάτινους πόρους. 

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 

κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

GALDERMA INTERNATIONAL 

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin - La Défense 4 

92 927 La Défense CEDEX, Γαλλία 

Τηλ.: + 33 158 86 45 45 

Fax: + 33 158 86 45 00 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Για την Ελλάδα: 92257/17/30-4-2018 

Για την Κύπρο: 022320 

 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:  

Για την Ελλάδα: 01 Ιουνίου 2016 

Για την Κύπρο: 07 Ιουλίου 2016 

 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

04 Σεπτεμβρίου 2020 
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