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ΜΕIΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜEΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚO ΧΡOΝΟ!

 Χρησιμοποιήστε το Smartphone/ iPhone σας για να
κατεβάσετε την εφαρμογή ανάγνωσης QR για να
σαρώσετε το εικονίδιο της εφαρμογής.
 Κατεβάστε την εφαρμογή Event App.
 Χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης: pathologydays2021

Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο συνέδριο «Αττικές Ημέρες
Παθολογίας» το οποίο διεξάγεται στο Ξενοδοχείο Divani Caravel
από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2021 και οργανώνεται για δεύτερη
συνεχή χρονιά από την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
Οι «Αττικές Ημέρες Παθολογίας» αποτελούν την ετήσια κεντρική εκπαιδευτική
εκδήλωση της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής. Η ενθουσιώδης
συμμετοχή της πρώτης εκδήλωσης του 2020, κάτω από τους πρωτόγνωρους,
τότε, περιορισμούς, λόγω της πανδημίας, μας οδήγησαν στην κατάρτιση
του Επιστημονικού Προγράμματος του 2021 σε παρόμοιες βάσεις. Το
επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις σημαντικές εξελίξεις στα γνωστικά
πεδία της Παθολογίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της
διεπιστημονικής προσέγγισης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών
μας και διαρθρώνεται κυρίως με Στρογγυλές Τράπεζες που συμμετέχουν
ειδικότητες της Παθολογίας, αλλά και άλλων τομέων της Ιατρικής. Παράλληλα,
ευελπιστούμε ότι θα προβάλουμε την αξία της Παθολογίας ως πεδίου, με
δυνατότητες ευρείας συνεργασίας της Κλινικής μας, όχι μόνο εντός του
ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου, αλλά και εκτός αυτού, μία συνεργασία που αποτελεί
αταλάντευτο στόχο και συνεχή μας επιδίωξη.
Το Συνέδριο αυτό ελπίζουμε ότι φέτος θα διοργανωθεί κάτω από καλύτερες
συνθήκες, όσον αφορά την πανδημία, και αυτό θα ενισχύσει τον διαδραστικό
του χαρακτήρα, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους μας.
Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε θερμή έκκληση για την μαζική σας παρουσία.
Ειδικά η συμμετοχή νέων συναδέλφων θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την
επιτυχία αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης, ενώ παράλληλα τα σχόλια και
οι υποδείξεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε και να διοργανώσουμε
ακόμη καλύτερες ΑΤΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο μέλλον.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Αριστοτέλης Μπάμιας
Καθηγητής Θεραπευτικής- Παθολογίας- Ογκολογίας
Διευθυντής Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Σε συνεργασία με την:
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Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδροι: Α. Μπάμιας - Δ. Μπούμπας - Α. Ράπτης
Μέλη:
Δ. Βλαχάκος
Γ. Γιαννόπουλος
Σ. Γιαννούτσος
Κ. Γκίρκας
Β. Γούναρη
Σ. Καλογεροπούλου
Σ. Κατσούδας
Μ. Κρανιά
Ι. Κωτσαντής
Β. Λαμπαδιάρη
Λ. Λεκκάκου

Σ. Λιονάκη
Χ. Μάλλη
Κ. Μαρκάκης
Δ. Μπαχαράκη
Ε. Μπουτάτη
Π. Νικολόπουλος
Π. Οικονομοπούλου
Σ. Παπαγεωργίου
Ι. Παπανικολάου
Β. Παππά
Μ. Πέππα

Δ. Πολύμερος
Κ. Ρόκκας
Μ. Σταμούλη
Κ. Τριανταφύλλου
Α. Τσέγκα
Π. Τσιριγώτης
Π. Χαλβατσιώτης
Δ. Χαρίτος
Ε. Χατζηαγγελάκη
Β. Χριστοπούλου
Α. Ψυρρή
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Γενικές Πληροφορίες
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου με φυσική
παρουσία επιτρέπεται μόνο σε πλήρως
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το
τελευταίο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την είσοδο στον συνεδριακό χώρο είναι
η προσκόμιση Πιστοποιητικού Εμβολιασμού
ή Πιστοποιητικού Νόσησης εντός των
τελευταίων 6 μηνών.
Λόγω των υγειονομικών συνθηκών, υπάρχει
περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που
επιτρέπεται να παρευρίσκονται στις αίθουσες.

Ημερομηνία Διεξαγωγής
22-23 Οκτωβρίου 2021

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
Τηλ. 210 720 7000
Website: www.divanicaravelhotel.com

Γραμματεία Οργάνωσης

Erasmus Conferences & Events SA
Δροσίνη 6, 166 73 Βούλα
Τηλ.: 210 7414700, Fax: 210 7257532
Email: info@pathologydays.gr, Web: www.erasmus.gr

Η Γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, σύμφωνα
με το παρακάτω πρόγραμμα:
			
		

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου		

08:00- 20:30
08:30- 18:30

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, θα χορηγήσει 15 μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο

Ονομαστικές Κονκάρδες

Στην είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεων θα υπάρχει σαρωτής (scanner) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι
σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα
(barcode) που θα υπάρχει προ-εκτυπωμένος στην κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό τους, την οποία θα
παραλάβουν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους. Για τους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν
το συνέδριο διαδικτυακά θα γίνεται αυτομάτως καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης μέσω της
πλατφόρμας.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού
60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
θα γίνεται ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση τον σύνδεσμο (link) για την ηλεκτρονική Φόρμα Αξιολόγησης και, μετά τη συμπλήρωσή της,
θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η διαδικασία ισχύει
ανεξαρτήτως του τρόπου παρακολούθησης (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά).

Γραμματεία Παραλαβής Παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί Γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων (Slide Preview
Desk). Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν στον χώρο αυτό το υλικό της παρουσίασής τους
τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίας παρουσίασης ή την προηγούμενη ημέρα
για τις πρώτες πρωινές συνεδρίες.
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
09.00-11.00 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 1: Καρδιο-νεφρο-ηπατoμεταβολικό σύνδρομο (CKL syndrome)
Προεδρείο: Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη - Αθανάσιος Ράπτης
09:00-09:15 Βάια Λαμπαδιάρη: Η μεταβολική συνιστώσα του συνδρόμου
09:15-09:30 Ιγνάτιος Οικονομίδης: Η καρδιακή έκφραση του συνδρόμου: Κλινική εικόνα,
διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
09:30-09:45 Σοφία Λιονάκη: Η νεφρική δυσλειτουργία και το καρδιο-νεφρικό σύνδρομο σαν αποτέλεσμα
του CKL syndrome
09:45-10:00 Ιωάννης Παπανικολάου: Λιπώδες ήπαρ NAFLD, NASH: Η ηπατική έκφραση του
συνδρόμου, τι νεότερο στην διάγνωση και θεραπεία
10:00-10:15 Παναγιώτης Χαλβατσιώτης: Οξειδωτικό stress και μεταβολισμός-Η θέση της άσκησης
10:15-10:30 Κωνσταντίνος Μαρκάκης: Αναστολείς SGLT-2 & GLP-1: Είναι οι νέες θεραπευτικές
εκδοχές αντιμετώπισης του συνδρόμου; Τα δεδομένα
10:30-11:00 Συζήτηση
11.00-12.00 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 2: COVID-19: ένα χρόνο μετά……
Προεδρείο: Νικόλαος Αρκαδόπουλος - Στυλιανός Λουκίδης
11.00-11.15 Αναστασία Αντωνιάδου: Το ΑΤΤΙΚΟ στην πανδημία: η διατήρηση του διτού ρόλου είναι εφικτή
11.15-11.30 Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης: Anakinra: μία Ελληνική λύση για τον
COVID-19 με διεθνή απήχηση
11.30-11.45 Βασιλική Παππά: Fast track μελέτες κατά του COVID-19
11.45-12.00 Συζήτηση
12.00-12.30 Διάλειμμα καφέ
12.30-13.30 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 3: Εμβολιασμός κατά του COVID-19
Προεδρείο: Ελένη Μπουτάτη - Βασιλική Παπαευαγγέλου
12.30-12.45 Αντώνιος Παπαδόπουλος: Τύποι εμβολίων
12.45-13.00 Ιωάννα Παυλοπούλου: Ανεπιθύμητες ενέργειες
13.00-13.20 Βασιλική Παπαευαγγέλου: Εμβολιασμός κατά του COVID-19: η Ελληνική πραγματικότητα
13.20-13.30 Συζήτηση
13.30-14.30 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 4. Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας για τον γαστρεντερολόγο στο
εξωτερικό: Οι εμπειρίες των δικών μας ανθρώπων
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου - Δημήτριος Πολύμερος
13.30-13.50 Μεγάλη Βρετανία: Ασημίνα Γαγλία, Ιωσήφ Μπεϊντάρης
13.50-14.00 Γερμανία: Γεώργιος Τζιάτζιος
14.00-14.10 Βέλγιο: Παρασκευάς Γκολφάκης
14.10-14.20 Κύπρος: Κωνσταντίνος Μιλτιάδου
14.20-14.30 Συζήτηση
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14.30-15.15 Μεσημβρινή διακοπή
15.15-16.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι
Προεδρείο: Βασιλική Χριστοπούλου - Λεώνη Λεκκάκου
ΕΑ01 Μελέτη της Ψυχοπαθολογίας στους Επαγγελματίες Υγείας σε Νοσοκομείο Αναφοράς
COVID-19
Δήμητρα Λέκκα1, Κωνσταντίνα Ορλάνδου2, Αικατερίνη Ρουμπή1, Σπύρος
Μπάρας1, Χρήστος Πεζηρκιανίδης3, Αθανάσιος Τσαρακλής4, Αναστάσιος Σταλίκας2
Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα, 2Τμήμα
Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 3Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων,
Αθήνα, 4Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η
Σωτηρία», Αθήνα
1

ΕΑ02 Σιωπηλή θυρεοειδίτιδα ως αιτία παρατεινόμενου εμπυρέτου
Σωκράτης Κατωπόδης, Αγγελική Σίμου, Αναστάσιος Αρναούτης, Σωτήριος
Πιλίλης, Διονύσιος Χαρίτος, Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ , Αθήνα

ΕΑ03 Κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο με ερπητική εγκεφαλίτιδα
Κωνσταντία Παπαδομαρκάκη, Λουίζα Τσαγκαράκη, Βασιλική Αργιανά, Παύλος
Λειβαδέας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Νάντια Λαζίλι, Αικατερίνη Μασγάλα
ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Αθήνα

ΕΑ04 Πρωτοπαθές Non-Hodgkin Λέμφωμα του Κοινού Χοληδόχου Πόρου Μιμούμενο Όγκο
Klatskin: Ένα Διαγνωστικό Αίνιγμα - Παρουσίαση Περιστατικού
Γεώργιος Μπαγιας, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Ευστράτιος Κωφόπουλος-		
Λυμπέρης, Γεωργία Μπομπέτση, Μάρκος Περδικάρης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, 		
Ελένη Παχούλη, Γεώργιος Κιρκιλέσης, Βασιλική Καλύβα, Ανδρέας Πικουλής, 		
Εμμανουήλ Πικουλής
Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

ΕΑ05 Μικροβιαιμία και Μηνιγγίτιδα από Listeria Monocytogenes
Μαρία Μουντζούρη1, Αθανάσιος Πάπρας1, Λουΐζα Τσαγκαράκη1, Νάντια Λαζιλι1,
Αρχοντούλα Πολύζου1, Ελισάβετ Καλδάρα1, Αγγελική Νικολακοπούλου2,
Αικατερίνη Μασγαλα1

Β΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ν.Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα, 2Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα

1

ΕΑ06 Ευμεγέθης ηπατική κύστη ως αιτία οιδήματος κάτω άκρων - Παρουσίαση περιστατικού
Γεώργιος Μπαγιας, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Ευστράτιος Κωφόπουλος-Λυμπέρης,
Γεωργία Μπομπέτση, Μάρκος Περδικάρης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, Ελένη Παχούλη,
Γεώργιος Κιρκιλέσης, Βασιλική Καλύβα, Ανδρέας Πικουλής, Εμμανουήλ Πικουλής
Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

ΕΑ07 Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων σε ογκολογικούς ασθενείς: Στρατηγική επικοινωνίας με
βάση το πρωτόκολλο SPIKES
Γεώργιος Γκούμας1,2, Έφη Σίμου2
1

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αθήνα, 2Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω

ΕΑ08 Σπλαχνική λεϊσμανίαση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης: Σπάνια αναφορά περίπτωσης
από την Ελλάδα
Αγγελική Σίμου1, Αναστάσιος Αρναούτης, Σωκράτης Κατωπόδης, Διονύσιος Χαρίτος,
Αριστοτέλης Μπάμιας
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
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ΕΑ09 Ασθενής με μεγάλη ασκιτική συλλογή και οίδημα ανά σάρκα ως αρχική εκδήλωση 		
ιδιοπαθούς πολυκεντρικής νόσου Castleman: Παρουσίαση περιστατικού
Αικατέρινη Παναγιώτου1, Θωμάς Θωμόπουλος1, Κωνσταντίνος Μαρκάκη1,
Χριστίνα Αποστολοπούλου1, Κωνσταντίνος Λουκαρή1, Βασιλική Παππά1, 			
Περικλής Φούκας2, Σωτήριος Παπαγεωργίου1

1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 22Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
1

ΕΑ10 Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων σε ασθενή πάσχουσα από μονοκλωνική γαμμαπάθεια
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (MGUS) και παρουσίαζε HLA Β51 και HLA Β5 θετικά γονίδια
Βασιλική Χριστοπούλου1, Χρυσάνθη Νασιάδη1, Ιωάννης Λιακόπουλος1, Ηλίας
Κυριάκου2, Ιωάννης   Παναγιωτίδης3, Περικλής Φούκας3, Αριστοτέλης Μπάμιας1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα
Αιμοδοσίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα. 3Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
1

ΕΑ11 Ο συνδυασμός ντουλαγλουτίδης και δαπαγλιφλοζίνης βελτιώνει την ενδοθηλιακή λειτουργία
και την αλβουμινουρία συγκριτικά με τους DPP-4 αναστολείς στον διαβήτη τύπου 2
Εμμανουήλ Κόρακας1, Ιγνάτιος Οικονομίδης2, Ιωάννης Θυμής2, Αικατερίνη 		
Κουντούρη1, Κωνσταντίνος Κατωγιάννης2, Δημήτριος Μπενάς2, Βασιλική Πρέντζα2,
Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης1, Λουκία Πλιούτα1, Φωτεινή Κουσαθανά1, Γαβριέλλα 		
Κωστέλλη2, Γεώργιος Δημητριάδης1, Αθανάσιος Ράπτης1, Βάια Λαμπαδιάρη1

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι, Αθήνα,
Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι, Αθήνα

1
2

ΕΑ12 Θεραπεία του μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος μετά από αποτυχία της 		
πρώτης γραμμής θεραπείας με αντι-vegf/vegfr: Στοιχεία από τον ελληνικό πληθυσμό.
Μελέτη Overcome της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικόυ Καρκίνου
Αναστάσιος Κυριαζόγλου1, Ρουμπίνη Ζακοπούλου1, Κωνσταντίνος Κουτσούκος2, 		
Παναγιώτα Οικονομοπούλου1, Γιάννης Κωτσαντής1, Γιώργος Καβουράκης1, Αβραάμ
Άσση1, Δήμητρα Κουζή1, Μύριαμ Αναστασίου1, Τάσσος Πανταζόπουλος1, Μαρία
Πρεβεζάνου1, Γιάννης Χατζηδάκης1, Αννίτα Μπουλουτα1, Στέλιος Αρμύλαγος1,
Χρυσάνθη Νασιάδη1, Ελένη Βούρδα1, Βιργινία Ζουγανέλη1, Βασιλική Γκρεκ1, Αναστασία
Γιαννοπούλου1, Αμάντα Ψυρρή1, Αθανάσιος Δημόπουλος2, Αριστοτέλης Μπάμιας1
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα,
Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα

1
2

16.30-17.30 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 5: Ενδοκρινοπάθειες στην Παθολογία: διαγνωστικές και
θεραπευτικές προκλήσεις
Προεδρείο: Μελπομένη Πέππα - Εμμανουήλ Πικουλής
Υπερασβεστιαιμία
16.30-16.38 Ιωάννα Μαυροειδή: Διαγνωστική Προσπέλαση
16.38-16.46 Αλέξανδρος Δελίδης: Χειρουργική αντιμετώπιση
Τυχαιώματα επινεφριδίων
16.46-16.54 Μαρία Κρανιά: Διαγνωστική προσπέλαση
16.54-17.02 Κωνσταντίνος Νάστος: Χειρουργική αντιμετώπιση
Καρκίνος θυρεοειδούς
17.02-17.10 Σπυρίδων Γιαννούτσος: Διαγνωστική προσπέλαση
17.10-17.18 Νικόλαος Παπαδημητρίου: Χειρουργική αντιμετώπιση
17.18-17.30 Σχολιασμός-Συζήτηση: Ιωάννης Παναγιωτίδης, Παύλος Πατάπης
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17.30-18.00 Διάλειμμα καφέ
18.00-19.30 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 6. Ογκολογία
Προεδρείο: Αμάντα Ψυρρή - Έλενα Γκόγκα
18:00-18:20 Παναγιώτα Οικονομοπούλου: H αξιοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος στην
θεραπεία κατά του καρκίνου
18:20-18:40 Ρουμπίνη Ζακοπούλου: Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στον καρκίνο του προστάτη
18:40-19:00 Iωάννης Κωτσαντής: Εμβόλια για την πρόληψη καρκίνων σχετιζόμενων με τον ιό HPV
19:00-19:20 Αναστάσιος Κυριαζόγλου: COVID19 και καρκίνος
19:20-19:30 Σχολιασμοί
19.30-20.15 ΤΕΛΕΤΉ ΈΝΑΡΞΗΣ
19.30-19.45 Χαιρετισμοί
Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Διοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Χρήστος Ροϊλός, Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Γεράσιμος Σιάσος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Καρδιολογίας, Α’
Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ,
Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρύτανης ΕΚΠΑ
19.45- 20.15 Εναρκτήρια Διάλεξη
Προεδρείο: Μελέτιος Α. Δημόπουλος
Σωτήριος Τσιόδρας: Προκλήσεις της πανδημίας COVID-19;
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09.00-10.30 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 7: Eπείγουσες καταστάσεις στη Νεφρολογία: Πρoγνωστικοί δείκτες και
θεραπεία
Προεδρείο: Σοφία Λιονάκη - Δημήτριος Βλαχάκος
09.00-09.20 Σοφία Λιονάκη: Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα οφειλόμενη σε ANCA
αγγειίτιδα
09.20-09.40 Ουρανία Τσοτσορού: Οξεία νεφρική βλάβη σε θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες
09.40-10.00 Κωνσταντίνος Δρούζας: Επεμβατική Νεφρολογία: Βασικές τεχνικές και επιπλοκές
10.00-10.20 Δημήτριος Βλαχάκος: Επείγουσες και υπερεπείγουσες καταστάσεις στην υπέρταση
10.20-10.30 Συζήτηση
10.30-11.45 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 8: Αιματολογία και Παθολογία: καθημερινά προβλήματα και καινοτόμες
θεραπείες
Προεδρείο: Βασιλική Παππά - Παναγιώτης Τσιριγώτης
10.30-10.50 Ανθή Μπούχλα: Μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες
10.50-11.10 Σερένα Βαλσάμη: Επαγόμενη από ηπαρίνη και αντι-SARS-CoV-2 εμβόλιο, θρομβωτική
θρομβοπενία
11.10-11.30 Κωνσταντίνος Θωμάς: Λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικές και
στοχευμένες συνθετικές θεραπείες
11.30-11.45 Συζήτηση
11.45-12.15 Διάλεξη 1
Προεδρείο: Δημήτριος Μπούμπας
Γεώργιος Τσιβγούλης: Εγκεφαλική-φλεβική θρόμβωση
12.15-13.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ
Προεδρείο: Αικατερίνη Τσέγκα - Αιμιλία Πελεκάνου
ΕΑ13 Αναδρομική μελέτη παρατήρησης της χορήγησης Anakinra σε ασθενείς με σοβαρή-κρίσιμη
νόσο Covid-19
Ιωάννης Κακουλίδης, Μαρία Αντωνιάδου, Εμμανουηλία Κεχαγιά, Αικατερίνη Μαρία
Βασιλείου, Δημήτριος Μπουτέλ, Πρόδρομος Καρυπιάδης, Μαρία Μπουτέλ, Ελευθερία
Χατζηαναστασιάδου, Ουρανία Ρωμανίδου
Νοσοκομείο Γιαννιτσών Παθολογική Κλινική, Γιαννιτσά

ΕΑ14 Ελάχιστοι επεμβατικοί χειρισμοί σε ασθενή με εμφυσηματώδη πυελονεφρίτιδα επιπλακείσα
σε ενδοπεριτοναϊκό απόστημα και υδροθώρακα σε ασθενή με MS μη δυνάμενη να λάβει
αναισθησία
Δημήτριος Αλεξανδρίδης1, Απόστολος Θεοδωρίδης1, Ανέστης Παπαδόπουλος1,
Χρυσούλα Καραγιαννίδου2
1

Ουρολογική κλινική Γ.Ν.Σερρών, Σέρρες, 2Ακτινολογικό Γ.Ν.Σερρών, Σέρρες

ΕΑ15 Ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό Σ.Ε.Λ.
Κωνσταντίνος Στάμος, Χρήστος Γώγος, Παναγιώτης Προύσαλης, Βασίλειος
Μοσχοβίδης, Ιωάννης Στυλιάδης
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
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ΕΑ16 Σπάνια περίπτωση βακτηριαιμιας και αυτόματης βακτηριακλής   περιτονίτιδας απο
Brucella Melitensis
Μαρία Μουντζούρη1, Αθανάσιος Πάπρας1, Μαρία Νιτσα1, Αποστόλης Πανταζής1,
Αρχοντούλα Πολύζου1, Βασιλική Πετσιμέρη1, Αγγελική Νικολακοπούλου2, Αικατερίνη
Μασγαλα1

Βʹ Παθολογική Κλινική Γ.Ν Ν.Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα, 2Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν Ν.Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα

1

ΕΑ17 Εγκολεασμός λεπτού εντέρου από διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφωμα με
«Ασύμφωνη» διήθηση μυελού - Παρουσίαση περιστατικού
Γεώργιος Μπαγιας, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Ευστράτιος ΚωφόπουλοςΛυμπέρης, Γεωργία Μπομπέτση, Μάρκος Περδικάρης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης,
Ελένη Παχούλη, Γεώργιος Κιρκιλέσης, Βασιλική Καλύβα, Αναστασία Πικουλή,
Εμμανουήλ Πικουλής
Γʹ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

ΕΑ18 Υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα
Άγγελος Λαρίσης

Τμήμα Ιατρικής Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΕΑ19 Μικτός καρκίνος όρχεως μιμούμενος εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση κάτω άκρου και
καρκίνο ουροδόχου κύστης
Δημήτριος Αλεξανδρίδης1, Απόστολος Θεοδωρίδης1, Ανέστης Παπαδόπουλος1,
Ιωάννης Γαλανός2
1

Ουρολογική Γ.Ν.Σερρων, Θεσσαλονίκη, 2Ουρολογική Γ.Ν.Καβάλας, Καβάλα

ΕΑ20 Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας στη θεραπεία της νόσου Hodgkin
Γεώργιος Μόσχος, Στυλιανή Στυλιανίδου, Αλεξία Θεοδωρίδου
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕΑ21 Η λοίμωξη COVID-19 σχετίζεται με την παρουσία καρδιαγγειακής και ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας 4 μήνες μετά την αποδρομή της νόσου
Βαία Λαμπαδιάρη1, Αικατερίνη Κουντούρη1, Ασημίνα Μητράκου2, Ιωάννης Θυμής3,
Κωνσταντίνος Κατωγιάννης3, Εμμανουήλ Κόρακας1, Κωνσταντίνος Θωμάς4, Ιωάννα
Ανδρεάδου5, Μαρία Τσουμάνη5, Παρασκευή Καζάκου2, Δήμητρα Καβαθά4, Αναστασία
Αντωνιάδου4, Αριστοτέλης Μπάμιας1, Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος2, Ιγνάτιος
Οικονομίδης3

Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 2Θεραπευτική
Κλινική, Ιατρική Σχολή,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα,
Αθήνα, 3Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, Αθήνα, 4Δ΄Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, Αθήνα, 5Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα
Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

1

ΕΑ22 Μελέτη του πολυμορφισμού ERCC1 19007 σε ελληνικό πληθυσμό με προχωρημένο
ουροθηλιακό καρκίνο ουροδόχου κύστεως που έχει λάβει θεραπεία με πλατινούχο σκεύασμα
Κωνσταντίνος Κουτσούκος2, Ρουμπίνη Ζακοπούλου1, Παναγιώτα Οικονομοπούλου1,
Γιάννης Κωτσαντής1, Γιώργος Καβουράκης1, Αβραάμ Άσση1, Μύριαμ Αναστασίου1,
Τάσσος Πανταζόπουλος1, Μαρία Πρεβεζάνου1, Γιάννης Χατζηδάκης1, Νικόλαος Γαβαλάς2,
Αννίτα Μπουλούτα1,, Κωνσταντίνος Ρόκας1, Αναστάσιος Αρναούτης1, Δημήτρης Γκότζιας1,
Κατερίνα Παναγιώτου1, Αθανάσιος Σιαμπάνος1, Ιωάννης Λιακόπουλος1, Σωκράτης
Κατωπόδης1, Αμάντα Ψυρρή1, Αθανάσιος Δημόπουλος2, Αριστοτέλης Μπάμιας1
1
2
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Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

13.30-15.00 Μεσημβρινή διακοπή
15.00-16.30 Κλινικό φροντιστήριο. Οξύ θωρακικό άλγος στα επείγοντα
Προεδρείο : Γεράσιμος Φιλιππάτος - Ιωάννης Παρίσης
15.00-15.15 Εμμανουήλ Κόρακας: Παρουσίαση περιστατικού
15.15-15.30 Ευτυχία Πολυζωγοπούλου: Η άποψη του Παθολόγου
15.30-15.45 Γρηγόρης Καραμάσης: H άποψη του Καρδιολόγου
15.45-16.00 Αικατερίνη Μαλαγάρη: Η συμβολή του Ακτινολόγου
16.00-16.15 Περικλής Τόμος: Η άποψη του Θωρακοχειρουργού
16.15-16.30 Συζήτηση
16.30-17.00 Διάλεξη 2
Προεδρείο : Γεώργιος Γιαννόπουλος
Ηρακλής Τσαγκάρης: Κριτήρια διασωλήνωσης ασθενούς στον παθολογικό θάλαμο
Σχολιασμός: Μιχάλης Ρίζος
17.00-18.00 ΣΥΝΕΔΡΊΑ 9: Η Pευματολογία στην Παθολογική κλινική πράξη μέσα από επιλεγμένες
περιπτώσεις
Προεδρείο: Δημήτριος Μπούμπας - Δημήτριος Βασιλόπουλος
17.00-17.20 Αντώνης Φανουριάκης: Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες (Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και
Σπονδυλοαρθρίτιδες): Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης
17.20-18.00 Σύντομες ρευματολογικές ιστορίες (‘’βινιέτες’’) από τη Παθολογική Κλινική
Παρουσιάσεις: Νωεμίν Καψάλα, Μαρία Κοσμετάτου, Γεωργία Μωυσίδου,
Σοφία Φλούδα
Σχολιασμός: Πελαγία Κατσιμπρή
18.00-18.30 Λήξη Συνεδρίου-Συμπεράσματα-Βραβεύσεις εργασιών
Αριστοτέλης Μπάμιας – Δημήτριος Μπούμπας – Αθανάσιος Ράπτης
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Ομιλητές & Πρόεδροι
Αναστασία Αντωνιάδου, Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΛοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Δ΄ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Διοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δ’ Χειρουργικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σερένα Βαλσάμη, Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αρεταίειον Νοσοκομείο
Δημήτριος Βασιλόπουλος, Καθηγητής ΠαθολογίαςΡευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Β’ Παθολογική
Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημήτριος Βλαχάκος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας –
Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ασημίνα Γαγλία, Consultant Gastroenterologist, Stochport
NHS Foundation Trust, United Kingdom
Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Καθηγητής
Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Δ΄
Παθολογική Κλινική, Διευθυντής Μεταπτυχιακού
Λοιμωξιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γεώργιος Γιαννόπουλος, Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική –Μονάδα Έρευνας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σπυρίδων Γιαννούτσος, Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής
Β’ ΕΣΥ, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική –Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Έλενα Γκόγκα, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας,
Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Παρασκευάς Γκολφάκης, Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός
Ενδοσκόπος, Department of Gastroenterology,
Hepatopancreatology and Digestive Oncology, Erasme
University Hospital, Brussels, Belgium
Αλέξανδρος Δελίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β´
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Καθηγητής ΘεραπευτικήςΟγκολογίας-Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρύτανης ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Δρούζας, Νεφρολόγος, Msc.
Ρουμπίνη Ζακοπούλου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα
Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κωνσταντίνος Θωμάς, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής
Β’, Δ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γρηγόρης Καραμάσης, Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Β´, Β´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Πελαγία Κατσιμπρή, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Νωεμίν Καψαλά, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα
Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ’ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εμμανουήλ Κόρακας, Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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Μαρία Κοσμετάτου, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική
Μονάδα Ανοσολογίας και Ρευματολογίας Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μαρία Κρανιά, Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ,
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική ΚλινικήΜονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αναστάσιος Κυριαζόγλου, Ογκολόγος-Παθολόγος,
Επικουρικός Ιατρός Ογκολογικής Μονάδας,
Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννης Κωτσαντής, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επικουρικός
Ιατρός Ογκολογικής Μονάδας, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική-Μομάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Βάια Λαμπαδιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΣακχαρώδους Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και
Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λεώνη Λεκκάκου, Επιμελήτρια Α’, Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σοφία Λιονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας,
Υπεύθυνη Νεφρολογικής Μονάδας, Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Στυλιανός Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Β’ Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αικατερίνη Μαλαγάρη, Καθηγήτρια ΑκτινολογίαςΕπεμβατικής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β΄
Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κωνσταντίνος Μαρκάκης, Παθολόγος με εξειδίκευση
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α΄, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννα Μαυροειδή, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος
Κωνσταντίνος Μιλτιάδου, Ειδικευόμενος
Γαστρεντερολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής ΘεραπευτικήςΠαθολογίας- Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής
Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής-Μονάδα Έρευνας,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωσήφ Μπεϊντάρης, Επιμελητής Γαστρεντερολόγος,
Διευθυντής Ενδοσκοπικού Τμήματος, North Tees and
Hartlepool NHS Foundation Trust, United Kingdom
Δημήτριος Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δ’
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ανθή Μπούχλα, Αιματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης
Αιματολογικής Μονάδας, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική – Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»
Ελένη Μπουτάτη, Λοιμωξιολόγος – Διαβητολόγος,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
– Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γεωργία Μωυσίδου, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»

Οργάνωση

Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών

Κωνσταντίνος Νάστος, Επίκουρος Καθηγητής
Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ’ Πανεπιστημιακή
Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιγνάτιος Οικονομίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Υπερηχοκαρδιογραφίας και
Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παναγιώτα Οικονομοπούλου, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Επιμελήτρια Β’, Ογκολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννης Παναγιωτίδης, Καθηγητής Παθολογικής
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Β’ Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Νικόλαος Παπαδημητρίου, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Β´ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αντώνιος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
– Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια ΠαιδιατρικήςΛοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Γ’
Παιδιατρικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννης Σ. Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Γαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική – Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Βασιλική Παππά, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Αιματολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική – Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννης Παρίσης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων
Περιστατικών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παύλος Πατάπης, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιωάννα Παυλοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής,
Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού»
Αιμιλία Πελεκάνου, Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Δ΄
Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μελπομένη Πέππα, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Μονάδος Ενδοκρινολογίας και
Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών, Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα ‘Ερευνας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Υγείας ΕΚΠΑ, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ΄
Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή
Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δημήτριος Πολύμερος, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αθανάσιος Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
- Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Διαβητολογικό
Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μιχάλης Ρίζος, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Εντατική Θεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σε συνεργασία με την:

Υπό την αιγίδα

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Ροϊλός, Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου
Γεράσιμος Σιάσος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Καθηγητής Καρδιολογίας, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γεώργιος Τζιάτζιος, Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα
Περικλής Τόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Θώρακος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος
Γαστρεντερολογικής Μονάδας, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική – Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ηρακλής Τσαγκάρης, Καθηγητής ΠνευμονολογίαςΕντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Β’
Κλινική Εντατική Θεραπεία, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αικατερίνη Τσέγκα, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Β΄,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Δ’ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γεώργιος Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Νευρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»
Παναγιώτης Τσιριγώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιματολογική Μονάδα, Β’
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»
Ουρανία Τσοτσορού, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄,
Νεφρολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»
Αντώνης Φανουριάκης, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β’,
Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
Γεράσιμος Φιλιππάτος, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σοφία Φλούδα, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΙΒΕΑΑ, ΔΠΠΚ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη, Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΜεταβολικών Νοσημάτων, Υπεύθυνη Διαβητολογικού
Κέντρου, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα
Έρευνας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Βασιλική Χριστοπούλου, Παθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αμάντα Ψυρρή, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος, Β’
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνα, Π.Γ.Ν.
Αττικόν»
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Με ιατρική συνταγή
+ 357 22741741

51-DELOS10-REP(50)-24092021

DELTIUS OR.SO.D. 10000 IU/ML BTx1 BOTTLEx10ML+1 DROPPER Λ.Τ.: 10,11€

Οργάνωση

Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών

Σε συνεργασία με την:

Υπό την αιγίδα

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Πανεπιστημίου Αθηνών

Eυχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω χορηγούς
για τη συνεισφορά τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΜΟΝΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (mHSPC)

Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

XTA/ADV 1 /05.2021

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ XTANDI™

Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.
Το XTANDIΤΜ είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη
γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.1-5
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα ........ του παρόντος εντύπου.
Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.
Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67
Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση1.
mHSPC: μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ευνουχισμό, καρκίνος του προστάτη,
mCRPC:μεταστατικός, ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη
1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος XTANDI™, 2.Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197–206, 3.Beer TM et al. Eur Ural 2017; 71: 151–54
4.Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, 5.Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Xtandi – 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κίτρινα στρογγυλά – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το Ε 40.
Xtandi – 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κίτρινα οβάλ – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το Ε 80.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Xtandi ενδείκνυται για:
• τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη
(mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) σε ενήλικες
άνδρες.
• τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες.
• τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά.
• τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει
εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντοσεταξέλη.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που
είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με
επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά
περίπτωση.
Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible
Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη,
νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενα
συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη
υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικόνιστικές εξετάσεις
του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.
Δευτερογενείς Kύριες Κακοήθειες: Εχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών
κύριων κακοηθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε
κλινικές μελέτες φάσης 3 τα πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που
έλαβαν enzalutamide και μεγαλύτερα από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος
ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκίνωμα
από μεταβατικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβατικό καρκίνωμα ουροδόχου κύστης
(0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν σημάδια γαστρεντερικής αιμορραγίας, μακροσκοπική αιματουρία ή
άλλα συμπτώματα όπως δυσουρία ή επιτακτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας
ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων. Συνεπώς
μια ανασκόπηση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να
διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση
της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα
πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορείς πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η
θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η
συγχορήγηση με βαρφαρίνη και αντιπηκτικά ομοιάζοντα με κουμαρίνη πρέπει να
αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται
από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (International
Normalised Ratio-INR).
Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό
ασθενών.
Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της
enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική
σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα
παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική
δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής
μπορεί επίσης να αυξηθούν.
Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς
με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στηθάγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας
ΙΙΙ ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εξώθησης
αριστερής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βραδυκαρδία

ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς. Η θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού
μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν
ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα
QT, οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας
δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.
Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. H
συγχορήγηση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη
φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντοσεταξέλης. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντοσεταξέλη.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εκδηλώνονται με
συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οίδημα προσώπου,
γλώσσας, χείλους ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide
(βλέπε παράγραφο 4.8).
Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (SCARs) με την
enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν νοητική διαταραχή και ουδετεροπενία. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,5% των ασθενών που έλαβαν
enzalutamide, στο 0,1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3%
των άσθενών που έλαβαν βικαλουταμίδη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις
του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: 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). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες
κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
Kατηγορία/οργανικό
σύστημα σύμφωνα με το
MedDRA
Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος

Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Όχι συχνές: λευκοπενία, oυδετεροπενία
Μη γνωστές*: θρομβοπενία

Διαταραχές του
Μη γνωστές*: οίδημα προσώπου, οίδημα
ανοσοποιητικού συστήματος γλώσσας, οίδημα χείλους, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Καρδιακές διαταραχές
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του
γαστρεντερικού

Συχνές: άγχος
Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη,
αμνησία, δυσγευσία, διαταραχή στην
προσοχή, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών
Όχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές
κρίσεις¥
Μη γνωστές*: σύνδρομο οπίσθιας
αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
Συχνές: ισχαιμική καρδιακή νόσος†
Μη γνωστές*: παράταση του διαστήματος QT
(βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Πολύ συχνές: εξάψεις, υπέρταση
Μη γνωστές*: ναυτία, έμετος, διάρροια

Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού

Συχνές: ξηροδερμία, κνησμός
Μη γνωστές*: εξάνθημα

Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του μαστού
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Κακώσεις, δηλητηριάσεις
και επιπλοκές θεραπευτικών
χειρισμών

Πολύ συχνές: κατάγματα‡
Μη γνωστές*: μυαλγία, μυϊκοί σπασμοί,
μυϊκή αδυναμία, οσφυαλγία
Συχνές: γυναικομαστία
Πολύ συχνές: εξάντληση, κόπωση

βανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο
μελέτες φάσης 3: στηθάγχη, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στηθάγχη,
ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας.
‡ Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα
οστά.
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Επιληπτική κρίση: Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 22 (0,5%) από τους 4168 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση,
ενώ τρεις ασθενείς (0,1%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%)
που έλαβε βικαλουταμίδη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής
κρίσης, όπως αντικατοπρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμάκωσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες,
εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού σκέλους
9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών
κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8
από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια
επιληπτική κρίση. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες. Δεν είναι
γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον
ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα
από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης
της προσδένονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστικότητα των διαύλων των
ιόντων χλωρίου του GABA.
Ισχαιμική καρδιακή νόσος: Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες
με εικονικό φάρμακο, η ισχαιμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,7% των
ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών
που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκαπέντε (0,4%) ασθενείς που έλαβαν
enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν
συμβάν ισχαιμικής καρδιακής νόσου που οδήγησε σε θάνατο.
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:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός,
Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://
www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ:
+357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62 , 2333 BE Leiden, Ολλανδία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)
EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 30 Απριλίου 2021
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες
στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.
europa.eu.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Ελλάδα*
Περιεκτικότητα
40 mg /TAB
Κύπρος*
Περιεκτικότητα
40 mg /TAB

Μέγεθος συσκευασίας
Κουτί Χ 112 επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία

Νοσοκομειακή τιμή
€ 2.261,67

Μέγεθος συσκευασίας
Κουτί Χ 112 επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία

Λιανική τιμή με ΦΠΑ
€ 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πολύ συχνές: πτώση

* Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
¥ Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των
«Σπασμών» συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών
κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
† Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Έμφραγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχαιμική καρδιακή νόσο», συμπεριλαμ-

Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.

Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος/Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Βοηθήστε τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

OZEMPIC®- Ο ΝΕΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ
στη διαχείριση των αρρύθμιστων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Ozempic® - Εβδομαδιαίος αγωνιστής υποδοχέα
GLP-1 που συνδυάζει ανώτερη αποτελεσματικότητα*
στη μείωση της HbA1c και του σωματικού
βάρους και καρδιαγγειακό‡ όφελος.1-5,7,8,9

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ1-5,7,8,9*

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ†
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ5‡

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ1-5,7,8,9*

*Τα αποτελέσματα αφορούν το Ozempic® σε όλες τις συγκριτικές μελέτες SUSTAIN, οι οποίες περιελάμβαναν
εικονικό φάρμακο, τη σιταγλιπτίνη, τη ντουλαγλουτίδη, την εξενατίδη ER, την ινσουλίνη glargine U100,
την καναγλιφλοζίνη και τη λιραγλουτίδη.1,2,7,8

Για ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που υπερισχύει η αθηροσκληρωτική
καρδιαγγειακή νόσος (ασθενείς με δείκτες υψηλού κινδύνου για ASCVD ή
εγκατεστημένη ASCVD).†
Το Consensus Report των ADA/EASD 2019 συνιστά τη θεραπεία με αγωνιστή
του υποδοχέα του GLP-1 με αποδεδειγμένο# καρδιαγγειακό όφελος6
Το μοντέλο δεν είναι πραγματικός ασθενής.

Το Ozempic® (σεμαγλουτίδη) έχει ένδειξη για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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. Βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ozempic 0,25 mg, Οzempic 0,5 mg, Ozempic 1 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml διαλύματος περιέχει 1,34 mg σεμαγλουτίδης*. Ozempic 0,25 mg: Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 2 mg σεμαγλουτίδης* σε 1,5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 0,25 mg σεμαγλουτίδης σε 0,19 ml διαλύματος. Ozempic 0,5 mg: Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 2 mg σεμαγλουτίδης* σε 1,5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει
0,5 mg σεμαγλουτίδης σε 0,37 ml διαλύματος. Ozempic 1 mg: Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 4 mg σεμαγλουτίδης* σε
3,0 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 1 mg σεμαγλουτίδης σε 0,74 ml διαλύματος. *ανάλογο της ανθρώπινης ορμόνης «γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1 (GLP–1)» που παρασκευάζεται με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα Saccharomyces cerevisiae.
Θεραπευτικές ενδείξεις Το Ozempic ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς
σε συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση • ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη εξαιτίας δυσανεξίας ή αντενδείξεων •
σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Η αρχική
δόση είναι 0,25 mg σεμαγλουτίδης μία φορά εβδομαδιαίως. Μετά από 4 εβδομάδες, η δόση πρέπει να αυξάνεται στα 0,5 mg μία φορά
εβδομαδιαίως. Μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες με δόση 0,5 mg μία φορά εβδομαδιαίως, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 1 mg μία φορά
εβδομαδιαίως προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Η σεμαγλουτίδη 0,25 mg δεν αποτελεί δόση συντήρησης.
Εβδομαδιαίες δόσεις μεγαλύτερες του 1 mg δε συνιστώνται. Όταν το Ozempic προστίθεται σε υπάρχουσα αγωγή με μετφορμίνη ή/και
θειαζολιδινεδιόνη ή σε αναστολέα 2 συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης (SGLT2), η τρέχουσα δόση μετφορμίνης ή/και θειαζολιδινεδιόνης ή
αναστολέα SGLT2 μπορεί να διατηρηθεί αμετάβλητη. Όταν το Ozempic προστίθεται σε υπάρχουσα αγωγή με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης για τη μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας. Δεν είναι αναγκαία η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα για τη ρύθμιση της δόσης του Ozempic. Η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της δόσης της σουλφονυλουρίας και της ινσουλίνης, ειδικά όταν ξεκινά το Ozempic και μειώνεται η ινσουλίνη. Συνιστάται μια προσέγγιση σταδιακής μείωσης της ινσουλίνης. Παράλειψη δόσης
Εάν παραλειφθεί μία δόση, αυτή πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατό και εντός 5 ημερών από την παράλειψη της δόσης. Εάν
έχουν παρέλθει περισσότερες από 5 ημέρες, η δόση πρέπει να παραλείπεται οριστικά και η επόμενη δόση να χορηγείται κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς μπορούν έπειτα να συνεχίσουν το σύνηθες πρόγραμμα χορήγησης της μίας
φοράς εβδομαδιαίως. Ηλικιωμένοι Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης βάσει της ηλικίας. Η θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς ηλικίας
≥75 ετών είναι περιορισμένη. Νεφρική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεμαγλουτίδης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία είναι περιορισμένη. Η σεμαγλουτίδη δε συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Ηπατική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της
δόσης σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεμαγλουτίδης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία
είναι περιορισμένη. Πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγηση θεραπείας με σεμαγλουτίδη σε αυτούς τους ασθενείς. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της σεμαγλουτίδης σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα
τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Ozempic χορηγείται μία φορά εβδομαδιαίως οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας, με ή χωρίς γεύματα. Το Ozempic χορηγείται υποδορίως με ένεση στην κοιλιά, τον μηρό ή το άνω μέρος του βραχίονα. Η θέση
της ένεσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προσαρμογή της δόσης. Το Ozempic δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Η ημέρα της
εβδομαδιαίας χορήγησης μπορεί να αλλάξει, εάν είναι απαραίτητο, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο δόσεων είναι
τουλάχιστον 3 ημέρες (>72 ώρες). Μετά την επιλογή νέας ημέρας χορήγησης, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα χορήγησης της μίας
φοράς εβδομαδιαίως. Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση Η σεμαγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θερα-

πεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η σεμαγλουτίδη δεν είναι υποκατάστατο της ινσουλίνης. Έχει αναφερθεί διαβητική κετοξέωση σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς που προχώρησαν σε ταχεία διακοπή ή μείωση της δόσης της ινσουλίνης κατά την έναρξη θεραπείας με
αγωνιστή υποδοχέα GLP-1. Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association) και επομένως η σεμαγλουτίδη δε συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς. Επιδράσεις στο
γαστρεντερικό Η χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP–1 μπορεί να συσχετιστεί με ανεπιθύμητες ενέργειες στο γαστρεντερικό σύστημα.
Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία καθώς η ναυτία, ο
έμετος και η διάρροια μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.
Οξεία παγκρεατίτιδα Έχει παρατηρηθεί οξεία παγκρεατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP–1. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η σεμαγλουτίδη πρέπει
να διακόπτεται. Εάν επιβεβαιωθεί, η θεραπεία με σεμαγλουτίδη δεν πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς με
ιστορικό παγκρεατίτιδας. Υπογλυκαιμία Οι ασθενείς που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ή με ινσουλίνη
ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης, κατά την έναρξη θεραπείας με σεμαγλουτίδη. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη και σεμαγλουτίδη, έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης
επιπλοκών διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χρήση σεμαγλουτίδης σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που λαμβάνουν ινσουλίνη. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να λαμβάνουν θεραπεία σύμφωνα με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η ταχεία βελτίωση του ελέγχου της γλυκόζης έχει συσχετιστεί με προσωρινή επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, όμως δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλοι μηχανισμοί. Περιεκτικότητα σε νάτριο Το
φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή πρακτικά στερείται νατρίου. Ιχνηλασιμότητα Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου
φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία συνιστάται να
χρησιμοποιούν αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σεμαγλουτίδη. Η σεμαγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η θεραπεία με σεμαγλουτίδη πρέπει να διακόπτεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από μία προγραμματισμένη
εγκυμοσύνη λόγω του μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής. Η σεμαγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η
επίδραση της σεμαγλουτίδης στην ανθρώπινη γονιμότητα είναι άγνωστη. Ανεπιθύμητες ενέργειες Πολύ συχνές: Υπογλυκαιμία όταν
χρησιμοποιείται με ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία, ναυτία, διάρροια. Συχνές: Υπογλυκαιμία όταν χρησιμοποιείται με άλλα από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα, μειωμένη όρεξη, ζάλη, επιπλοκές διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάταση της
κοιλίας, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ερυγή, μετεωρισμός, χολολιθίαση, κόπωση, αυξημένη
λιπάση, αυξημένη αμυλάση, μείωση σωματικού βάρους. Όχι συχνές: Υπερευαισθησία, δυσγευσία, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, οξεία
παγκρεατίτιδα, αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση. Mη γνωστές: Αγγειοοίδημα 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, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: + 357 22608607, Φαξ: +
357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novo Nordisk A/S, Novo Allé,
DK-2880 Bagsværd, Δανία. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/17/1251/002-006 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
08 Φεβρουαρίου 2018. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 03/2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Διατίθεται με ιατρική συνταγή. Λ.Τ.: 124,31 €.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ADA=Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, EASD=Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη του Διαβήτη, GLP-1=γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1.
†Στη μελέτη SUSTAIN 6, το Ozempic® μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (θάνατος από καρδιαγγειακό αίτια, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο), συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι
διέτρεχαν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, επιπροσθέτως της πρότυπης φροντίδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης καρδιαγγειακής έκβασης SUSTAIN 6 του Ozempic® βρίσκονται στην παράγραφο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Καρδιαγγειακή νόσος).
‡Σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
#Αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος σημαίνει ότι έχει επίσημη ένδειξη μείωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KEYTRUDA 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο των 4 ml πυκνού
διαλύματος περιέχει 100 mg pembrolizumab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος περιέχει 25 mg pembrolizumab. Το pembrolizumab είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του προγραμματισμένου
κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1) (IgG4/ισότυπος κάππα με σταθεροποιητική αλλαγή της αλληλουχίας στην περιοχή Fc) το οποίο παράγεται σε κύτταρα ωοθήκης Κινεζικού κρικητού (Chinese hamster) με
τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Διαυγές έως
ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, με pH 5,2 – 5,8. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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 Ιχνηλασιμότητα Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και
ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Αξιολόγηση της έκφρασης του PD-L1 Κατά την αξιολόγηση της έκφρασης του PD-L1 του όγκου, είναι σημαντικό να
επιλέγεται μία καλώς επικυρωμένη και ισχυρή μεθοδολογία ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ψευδώς αρνητικοί ή οι ψευδώς θετικοί προσδιορισμοί. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες
Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και θανατηφόρων περιστατικών, έχουν εμφανιστεί σε ασθενείς που λαμβάνουν το pembrolizumab. Οι περισσότερες,
σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με pembrolizumab ήταν αναστρέψιμες και αντιμετωπίστηκαν με διακοπές του pembrolizumab,
χορήγηση κορτικοστεροειδών και/ή υποστηρικτική φροντίδα. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης εμφανιστεί μετά την τελευταία δόση του pembrolizumab. Σχετιζόμενες με
το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν περισσότερα από ένα οργανικά συστήματα, μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα. Για πιθανολογούμενες σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό
ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής αξιολόγηση ώστε να επιβεβαιωθεί η αιτιολογία ή να αποκλειστούν άλλες αιτίες. Με βάση τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας, θα πρέπει
να γίνει παύση του pembrolizumab και χορήγηση κορτικοστεροειδών. Με τη βελτίωση σε Βαθμό ≤ 1, θα πρέπει να γίνει η έναρξη της βαθμιαίας μείωσης του κορτικοστεροειδούς και να συνεχιστεί για διάστημα
τουλάχιστον 1 μήνα. Με βάση τα περιορισμένα δεδομένα από κλινικές μελέτες σε ασθενείς, στους οποίους οι σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν μπορούσαν να ελεγχθούν με τη
χρήση κορτικοστεροειδούς, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης άλλων συστηματικών ανοσοκατασταλτικών. Επανέναρξη του pembrolizumab μπορεί να γίνει εντός 12 εβδομάδων μετά την τελευταία
δόση του KEYTRUDA, εφόσον η ανεπιθύμητη ενέργεια υποχωρήσει σε Βαθμό ≤ 1 και η δόση του κορτικοστεροειδούς έχει μειωθεί σε ≤ 10 mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ανά ημέρα. Το pembrolizumab θα
πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε οποιαδήποτε Βαθμού 3 σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητη ενέργεια που επανεμφανίζεται καθώς και σε οποιαδήποτε Βαθμού 4 σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό
τοξικότητα από ανεπιθύμητη ενέργεια, εξαιρουμένων των ενδοκρινοπαθειών, οι οποίες ελέγχονται με ορμόνες υποκατάστασης (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.8). Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό πνευμονίτιδα
Έχει αναφερθεί πνευμονίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για σημεία και συμπτώματα πνευμονίτιδας. Πιθανολογούμενη πνευμονίτιδα
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με ακτινολογική απεικόνιση και να αποκλείονται άλλες αιτίες. Χορήγηση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να γίνεται σε συμβάματα Βαθμού ≥ 2, (αρχική δόση των 1-2 mg/kg/
ημερησίως πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ακολουθούμενη από βαθμιαία μείωση), θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε Βαθμού 2 πνευμονίτιδα και οριστική διακοπή του σε Βαθμού 3, Βαθμού 4 ή σε
υποτροπιάζουσα Βαθμού 2 πνευμονίτιδα (βλ. παράγραφο 4.2). Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό κολίτιδα Έχει αναφερθεί κολίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Οι
ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για σημεία και συμπτώματα κολίτιδας και να αποκλείονται άλλες αιτίες. Χορήγηση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να γίνεται σε συμβάματα Βαθμού ≥ 2 (αρχική δόση των 1-2
mg/kg/ημερησίως πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ακολουθούμενη από βαθμιαία μείωση), θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε Βαθμού 2 ή Βαθμού 3 κολίτιδα και οριστική διακοπή του σε Βαθμού 4 ή
σε υποτροπιάζουσα Βαθμού 3 κολίτιδα (βλ. παράγραφο 4.2). Ο πιθανός κίνδυνος διάτρησης του γαστρεντερικού σωλήνα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό ηπατίτιδα Έχει
αναφερθεί ηπατίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για μεταβολές στην ηπατική λειτουργία (κατά την έναρξη της θεραπείας, περιοδικά
κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όπως ενδείκνυται με βάση την κλινική αξιολόγηση) καθώς και για συμπτώματα ηπατίτιδας και να αποκλείονται άλλες αιτίες. Θα πρέπει να γίνει χορήγηση κορτικοστεροειδών
(αρχική δόση των 0,5-1 mg/kg/ημερησίως [σε Βαθμού 2 συμβάματα] και 1-2 mg/kg/ημερησίως (σε Βαθμού ≥ 3 συμβάματα) πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ακολουθούμενη από βαθμιαία μείωση) και με βάση τη
σοβαρότητα της αύξησης των τιμών των ηπατικών ενζύμων, θα πρέπει να γίνει παύση ή διακοπή του pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.2). Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό νεφρίτιδα Έχει αναφερθεί νεφρίτιδα
σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για μεταβολές στη νεφρική λειτουργία και να αποκλείονται άλλες αιτίες νεφρικής δυσλειτουργίας.
Χορήγηση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να γίνεται σε συμβάματα Βαθμού ≥ 2 (αρχική δόση των 1-2 mg/kg/ημερησίως πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ακολουθούμενη από βαθμιαία μείωση) και με βάση τη
σοβαρότητα της αύξησης των τιμών της κρεατινίνης, θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε Βαθμού 2 και οριστική διακοπή του σε Βαθμού 3 ή σε Βαθμού 4 νεφρίτιδα (βλ. παράγραφο 4.2).
Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπάθειες Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ενδοκρινοπάθειες με την αγωγή με pembrolizumab, συμπεριλαμβανομένης της επινεφριδιακής ανεπάρκειας, της
υποφυσίτιδας, του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1, της διαβητικής κετοξέωσης, του υποθυρεοειδισμού και του υπερθυρεοειδισμού. Μακροχρόνια θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να είναι
απαραίτητη σε περιπτώσεις σχετιζόμενων με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπαθειών. Έχει αναφερθεί επινεφριδιακή ανεπάρκεια (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής) σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab.
Έχει αναφερθεί επίσης υποφυσίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab. (Bλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για σημεία και συμπτώματα επινεφριδιακής ανεπάρκειας και
υποφυσίτιδας (συμπεριλαμβανομένου του υποϋποφυσισμού) και να αποκλείονται άλλες αιτίες. Θα πρέπει να γίνεται χορήγηση κορτικοστεροειδών για τη θεραπεία της επινεφριδιακής ανεπάρκειας καθώς και
άλλης ορμονικής υποκατάστασης όπως ενδείκνυται κλινικά. Παύση του pembrolizumab θα πρέπει να γίνει σε Βαθμού 2 επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή σε υποφυσίτιδα μέχρι να επιτευχθεί έλεγχος του
συμβάματος με ορμονική υποκατάσταση. Παύση ή διακοπή του pembrolizumab θα πρέπει να γίνει σε Βαθμού 3 ή 4 επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή συμπτωματική υποφυσίτιδα. Συνέχιση του pembrolizumab
μπορεί να εξεταστεί, μετά τη βαθμιαία μείωση του κορτικοστεροειδούς, εάν χρειάζεται (βλ. παράγραφο 4.2). Η λειτουργία της υπόφυσης και τα επίπεδα των ορμονών θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να
εξασφαλιστεί η κατάλληλη ορμονική υποκατάσταση. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, συμπεριλαμβανομένης της διαβητικής κετοξέωσης, έχει αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ.
παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για υπεργλυκαιμία ή άλλα σημεία και συμπτώματα διαβήτη. Θα πρέπει να γίνει χορήγηση ινσουλίνης σε διαβήτη τύπου 1 και να γίνει παύση του
pembrolizumab σε περιπτώσεις διαβήτη τύπου 1 που σχετίζονται με Βαθμού ≥ 3 υπεργλυκαιμία ή κετοξέωση μέχρι να επιτευχθεί μεταβολικός έλεγχος (βλ. παράγραφο 4.2). Έχουν αναφερθεί διαταραχές του
θυρεοειδούς, συμπεριλαμβανομένων του υποθυρεοειδισμού, του υπερθυρεοειδισμού και της θυρεοειδίτιδας, σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab και μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε χρονική
στιγμή κατά τη διάρκεια της αγωγής. Ο υποθυρεοειδισμός αναφέρθηκε πιο συχνά σε ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου εκ πλακωδών κυττάρων (HNSCC), που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία
ακτινοβολίας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδούς (κατά την έναρξη της θεραπείας, περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όπως ενδείκνυται με βάση την
κλινική αξιολόγηση) καθώς και για κλινικά σημεία και συμπτώματα διαταραχών του θυρεοειδούς. Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπεία υποκατάστασης χωρίς τη διακοπή της αγωγής και
χωρίς τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. Ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε υπερθυρεοειδισμό Βαθμού ≥ 3 μέχρι τη βελτίωση του
σε Βαθμού ≤ 1. Η λειτουργία του θυρεοειδούς και τα επίπεδα των ορμονών θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ορμονική υποκατάσταση. Σε ασθενείς με Βαθμού 3 ή Βαθμού 4
ενδοκρινοπάθειες που βελτιώθηκαν σε Βαθμού 2 ή χαμηλότερο και ελέγχονται με ορμονική υποκατάσταση εάν ενδείκνυται, μπορεί να εξεταστεί η συνέχιση του pembrolizumab, μετά τη βαθμιαία μείωση του
κορτικοστεροειδούς, εάν χρειάζεται. Αλλιώς θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.8). Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες δερματικές αντιδράσεις Σχετιζόμενες με το
ανοσοποιητικό σοβαρές δερματικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν το pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πιθανολογούμενες
σοβαρές δερματικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αποκλείονται άλλες αιτίες. Με βάση τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας, θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε Βαθμού 3 δερματικές
αντιδράσεις μέχρι την υποχώρηση τους σε Βαθμού ≤ 1 ή οριστική διακοπή σε Βαθμού 4 δερματικές αντιδράσεις και θα πρέπει να χορηγηθούν κορτικοστεροειδή (βλ. παράγραφο 4.2). Περιστατικά συνδρόμου
Stevens Johnson (SJS) και τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης (ΤΕΝ) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν το pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Σε περίπτωση πιθανολογούμενου SJS ή ΤΕΝ, θα πρέπει
να γίνει παύση του pembrolizumab και ο ασθενής θα πρέπει να παραπεμφθεί σε εξιδεικευμένη μονάδα για αξιολόγηση και θεραπεία. Εάν επιβεβαιωθεί το SJS ή η ΤΕΝ, τότε θα πρέπει να γίνει οριστική διακοπή
του pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.2). Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του pembrolizumab σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει εμφανίσει στο παρελθόν μία σοβαρή ή απειλητική
για τη ζωή ανεπιθύμητη δερματική αντίδραση κατά τη λήψη προηγούμενης θεραπείας με άλλους ανοσοδιεγερτικούς αντικαρκινικούς παράγοντες. Άλλες σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες
ενέργειες Οι ακόλουθες επιπρόσθετες κλινικά σημαντικές, σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες ή κατά τη χρήση του προϊόντος μετά την κυκλοφορία:
ραγοειδίτιδα, αρθρίτιδα, μυοσίτιδα, μυοκαρδίτιδα, παγκρεατίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré, μυασθενικό σύνδρομο, αιμολυτική αναιμία, σαρκοείδωση, εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα, αγγειίτιδα, σκληρυντική
χολαγγειίτιδα και γαστρίτιδα (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.8). Με βάση τη σοβαρότητα και τον τύπο της ανεπιθύμητης ενέργειας, θα πρέπει να γίνει παύση του pembrolizumab σε Βαθμού 2 ή Βαθμού 3
συμβάματα και χορήγηση κορτικοστεροειδών. Μπορεί να γίνει επανέναρξη του pembrolizumab εντός 12 εβδομάδων μετά την τελευταία δόση του KEYTRUDA, εφόσον η ανεπιθύμητη ενέργεια υποχωρήσει σε
Βαθμό ≤ 1 και η δόση του κορτικοστεροειδούς έχει μειωθεί σε ≤ 10 mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ανά ημέρα. Το pembrolizumab πρέπει να διακοπεί οριστικά σε οποιαδήποτε Βαθμού 3 σχετιζόμενη με το
ανοσοποιητικό ανεπιθύμητη ενέργεια που επανεμφανίζεται καθώς και σε οποιαδήποτε Βαθμού 4 σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητη ενέργεια. Το pembrolizumab θα πρέπει να διακοπεί οριστικά
σε Βαθμού 3 ή 4 μυοκαρδίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή σύνδρομο Guillain-Barré (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.8). Σχετιζόμενες με μεταμόσχευση ανεπιθύμητες ενέργειες Απόρριψη μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου
Στη φάση που έπεται της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας αναφέρθηκε απόρριψη μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αναστολείς PD-1. Η θεραπεία με pembrolizumab
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο απόρριψης του συμπαγούς οργάνου στους αποδέκτες μοσχευμάτων. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να εξετάζεται η σχέση οφέλους της θεραπείας με pembrolizumab έναντι του
κινδύνου πιθανής απόρριψης του οργάνου. Επιπλοκές της αλλογενούς Mεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (HSCT) Αλλογενής HSCT μετά από αγωγή με pembrolizumab Περιπτώσεις νόσου
αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (GVHD) και φλεβοαποφρακτικής ηπατοπάθειας (VOD) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) που υποβάλλονται σε αλλογενή
HSCT μετά από προηγούμενη έκθεση σε pembrolizumab. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, θα πρέπει να διενεργείται προσεκτική εξέταση των ενδεχόμενων οφελών από την HSCT και
του πιθανώς αυξημένου κινδύνου εμφάνισης σχετιζόμενων με τη μεταμόσχευση επιπλοκών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά (βλ. παράγραφο 4.8). Αλλογενής HSCT πριν από αγωγή με pembrolizumab Σε
ασθενείς με ιστορικό αλλογενούς HSCT, έχει αναφερθεί οξεία GVHD, συμπεριλαμβανομένης θανατηφόρου GVHD μετά από αγωγή με pembrolizumab. Ασθενείς που εμφάνισαν GVHD μετά από επέμβαση
μεταμόσχευσης μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης GVHD μετά από αγωγή με pembrolizumab. Θα πρέπει να εξετάζεται το όφελος από την αγωγή με pembrolizumab έναντι του πιθανού κινδύνου
εμφάνισης GVHD σε ασθενείς με ιστορικό αλλογενούς HSCT. Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις Σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπερευαισθησίας και της
αναφυλαξίας, έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.8). Σε Βαθμού 3 ή 4 αντιδράσεις κατά την έγχυση, θα πρέπει να σταματήσει η έγχυση και να διακοπεί οριστικά
το pembrolizumab (βλ. παράγραφο 4.2). Ασθενείς με Βαθμού 1 ή 2 αντίδραση κατά την έγχυση μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το pembrolizumab με στενή παρακολούθηση. Το ενδεχόμενο
προφαρμακευτικής αγωγής με αντιπυρετικό και αντιισταμινικό μπορεί να εξεταστεί. Προφυλάξεις ειδικές ως προς τη νόσο Χρήση του pembrolizumab σε ασθενείς με καρκίνωμα του ουροθηλίου, οι οποίοι έχουν
λάβει προηγούμενη αγωγή χημειοθεραπείας που περιείχε πλατίνα Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την καθυστέρηση στην έναρξη της δράσης του pembrolizumab πριν ξεκινήσουν την αγωγή σε
ασθενείς με χειρότερα προγνωστικά χαρακτηριστικά ή/και επιθετική νόσο. Στο καρκίνωμα του ουροθηλίου, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εντός διαστήματος 2 μηνών με το pembrolizumab σε
σύγκριση με τη χημειοθεραπεία (βλ. παράγραφο 5.1). Οι παράγοντες που σχετίζονται με τους πρώιμους θανάτους ήταν η ταχέως εξελισσόμενη νόσος σε προηγούμενη θεραπεία με πλατίνα και οι ηπατικές
μεταστάσεις. Χρήση του pembrolizumab σε ασθενείς με καρκίνωμα του ουροθηλίου, οι οποίοι δεν θεωρούνται κατάλληλοι για αγωγή χημειοθεραπείας που περιέχει σισπλατίνη και των οποίων οι όγκοι
εκφράζουν το PD-L1 με CPS ≥ 10 Τα χαρακτηριστικά αναφοράς και τα προγνωστικά χαρακτηριστικά της νόσου για τον πληθυσμό της μελέτης ΚΕΥΝΟΤΕ-052, περιλάμβαναν ένα ποσοστό ασθενών που ήταν
κατάλληλοι για συνδυαστική χημειοθεραπεία με βάση την καρβοπλατίνη, για τους οποίους το όφελος έχει αξιολογηθεί σε μια συγκριτική μελέτη (KEYNOTE-361). Στην KEYNOTE-361, παρατηρήθηκε
μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εντός διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη της αγωγής, το οποίο ακολουθήθηκε από ένα μακροχρόνιο όφελος επιβίωσης στους ασθενείς που έλαβαν τη μονοθεραπεία με
pembrolizumab σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία (βλ. παράγραφο 5.1). Δεν μπόρεσε(αν) να ταυτοποιηθεί(ούν) συγκεκριμένη(ες) παράμετρος(οι) που να σχετίζεται(ονται) με τους πρώιμους θανάτους. Οι
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την καθυστερημένη έναρξη της επίδρασης του pembrolizumab πριν ξεκινήσουν την αγωγή σε ασθενείς με καρκίνωμα του ουροθηλίου, οι οποίοι θεωρούνται
κατάλληλοι για συνδυαστική χημειοθεραπεία με βάση την καρβοπλατίνη. Η KEYNOTE-052 συμπεριέλαβε επίσης ασθενείς που ήταν κατάλληλοι για χημειοθεραπεία με μονοθεραπεία, για τους οποίους δεν
είναι διαθέσιμα δεδομένα τυχαιοποίησης. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε ευπαθέστερους ασθενείς (π.χ. κατάσταση λειτουργικότητας κατά ECOG
3) που δεν θεωρούνται κατάλληλοι για χημειοθεραπεία. Απουσία αυτών των δεδομένων, το pembrolizumab θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτό τον πληθυσμό μετά από προσεκτική εξέταση του

πιθανού κινδύνου-οφέλους σε εξατομικευμένη βάση. Χρήση του pembrolizumab για αγωγή πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) Γενικά, η συχνότητα των
ανεπιθύμητων ενεργειών με την συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab, παρατηρείται ότι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μονοθεραπεία με pembrolizumab ή τη χημειοθεραπεία μόνο, αντανακλώντας τη
συμβολή καθενός από αυτά τα συστατικά (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.8). Δεν είναι διαθέσιμη μια άμεση σύγκριση του pembrolizumab όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε σχέση με τη
μονοθεραπεία με pembrolizumab. Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση οφέλους/κινδύνου των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών (μονοθεραπεία με pembrolizumab ή pembrolizumab σε
συνδυασμό με χημειοθεραπεία), πριν την έναρξη της αγωγής σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 και οι οποίοι δεν έχουν λάβει
προηγούμενη θεραπεία.
Στην KEYNOTE-042, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εντός διαστήματος 4 μηνών από την έναρξη της αγωγής, το οποίο ακολουθήθηκε από ένα μακροχρόνιο όφελος επιβίωσης στους ασθενείς
που έλαβαν τη μονοθεραπεία με pembrolizumab σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία (βλ. παράγραφο 5.1). Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών είναι περιορισμένα.
Σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών, η συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή μετά από προσεκτική εξέταση της σχέσης πιθανού οφέλους/κινδύνου σε εξατομικευμένη
βάση (βλ. παράγραφο 5.1). Χρήση του pembrolizumab για αγωγή πρώτης γραμμής σε ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου εκ πλακωδών κυττάρων (ΗΝSCC) Γενικά, η συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών με την συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab, παρατηρείται ότι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μονοθεραπεία με pembrolizumab ή τη χημειοθεραπεία μόνo, αντανακλώντας τη συμβολή καθενός
από αυτά τα συστατικά (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση οφέλους/κινδύνου των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών (μονοθεραπεία με pembrolizumab ή pembrolizumab
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία), πριν την έναρξη της αγωγής σε ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου εκ πλακωδών κυττάρων (HNSCC), των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 (βλ. παράγραφο
5.1). Χρήση του pembrolizumab για επικουρική θεραπεία ασθενών με μελάνωμα Παρατηρήθηκε μια τάση αυξημένης συχνότητας των σοβαρών ανεπιθύμητων ενέργειων σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών. Τα
δεδομένα ασφάλειας για το pembrolizumab στην επικουρική θεραπεία για το μελάνωμα σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών, είναι περιορισμένα. Χρήση του pembrolizumab σε συνδυασμό με axitinib ως αγωγή
πρώτης γραμμής σε ασθενείς με καρκίνωμα των νεφρών (RCC) Έχουν αναφερθεί μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες συχνότητες εμφάνισης Βαθμού 3 και 4 αυξήσεις της ALT και της AST σε ασθενείς με
προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών (RCC), όταν το pembrolizumab δίνεται μαζί με το axitinib (βλ. παράγραφο 4.8). Τα ηπατικά ένζυμα θα πρέπει να ελέγχονται πριν την έναρξη και περιοδικά κατά τη διάρκεια
της θεραπείας. Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιο συχνού ελέγχου των ηπατικών ενζύμων, σε σύγκριση με το όταν τα φάρμακα χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την
ιατρική αντιμέτωπιση και για τα δύο φάρμακα θα πρέπει να ακολουθούνται (βλ. παράγραφο 4.2 και αναφερθείτε στην ΠΧΠ του axitinib). Χρήση του pembrolizumab ως αγωγή πρώτης γραμμής σε ασθενείς με
MSI-H/dMMR ορθοκολικό καρκίνο (CRC) Στην KEYNOTE-177, τα ποσοστά κινδύνου για συμβάματα συνολικής επιβίωσης ήταν μεγαλύτερα με το pembrolizumab συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία στους
πρώτους 4 μήνες της αγωγής, τα οποία ακολουθήθηκαν από ένα μακροχρόνιο όφελος επιβίωσης με το pembrolizumab (βλ. παράγραφο 5.1). Χρήση του pembrolizumab ως αγωγή πρώτης γραμμής σε ασθενείς
με καρκίνωμα του οισοφάγου Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών είναι περιορισμένα. Σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών, η συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab,
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή μετά από προσεκτική εξέταση της σχέσης πιθανού οφέλους/κινδύνου σε εξατομικευμένη βάση (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς που αποκλείστηκαν από κλινικές
μελέτες Ασθενείς με τις ακόλουθες καταστάσεις αποκλείστηκαν από κλινικές μελέτες: με ενεργές μεταστάσεις στο ΚΝΣ, με βαθμολογία κατάστασης λειτουργικότητας κατά ECOG ≥ 2 (εξαιρουμένων του
καρκινώματος του ουροθηλίου και του καρκινώματος των νεφρών (RCC)), με λοίμωξη HIV, με λοίμωξη ηπατίτιδας Β ή ηπατίτιδας C, με ενεργό συστηματική αυτοάνοση νόσο, με διάμεση πνευμονοπάθεια, με
προηγούμενη πνευμονίτιδα που απαιτούσε συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδές, με ιστορικό σοβαρής υπερευαισθησίας σε άλλο μονοκλωνικό αντίσωμα, που λάμβαναν θεραπεία ανοσοκαταστολής
και με ιστορικό σοβαρών, σχετιζόμενων με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητων ενεργειών από θεραπεία με ipilimumab, που ορίζεται ως οποιαδήποτε Βαθμού 4 τοξικότητα ή τοξικότητα Βαθμού 3 που απαιτεί
θεραπεία με κορτικοστεροειδές (> 10 mg/ημερησίως πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου) για περισσότερο από 12 εβδομάδες. Ασθενείς με ενεργές λοιμώξεις αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες και απαιτήθηκε να
θεραπεύσουν τη λοίμωξη τους πριν τη λήψη του pembrolizumab. Ασθενείς που εμφάνισαν ενεργές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με pembrolizumab αντιμετωπίστηκαν με κατάλληλη ιατρική
θεραπεία. Ασθενείς με κλινικά σημαντικές νεφρικές (κρεατινίνη > 1,5 x το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN)) ή ηπατικές (χολερυθρίνη > 1,5 x το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN), ALT, AST > 2,5 x το ανώτερο
φυσιολογικό όριο (ULN) με απουσία ηπατικών μεταστάσεων) ανωμαλίες κατά την έναρξη, αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες και επομένως είναι περιορισμένες οι πληροφορίες σε ασθενείς με σοβαρή
νεφρική και μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του KEYTRUDA σε ασθενείς με οφθαλμικό μελάνωμα (βλ. παράγραφο
5.1). Το pembrolizumab μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση σε αυτούς τους ασθενείς, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του ενδεχόμενου αυξημένου κινδύνου. Κάρτα προειδοποίησης
του ασθενή Όλοι οι γιατροί που συνταγογραφούν το KEYTRUDA πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις Πληροφορίες για τον Γιατρό και τις Οδηγίες Διαχείρισης. Ο γιατρός που το συνταγογραφεί πρέπει να
συζητήσει με τον ασθενή τους κινδύνους της θεραπείας του KEYTRUDA. Θα πρέπει να παρέχεται στον ασθενή η κάρτα προειδοποίησης του ασθενή με κάθε συνταγογράφηση. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το pembrolizumab έχει συνδεθεί πιο συχνά με σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών υποχώρησαν μετά την έναρξη της κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή της παύσης του pembrolizumab (βλ. «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών» παρακάτω). Η ασφάλεια
του pembrolizumab, ως μονοθεραπεία, έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες, σε 6.185 ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα, με μελάνωμα Σταδίου ΙΙΙ που έχει εξαιρεθεί (επικουρική θεραπεία), μη μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL), καρκίνωμα του ουροθηλίου, καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου εκ πλακωδών κυττάρων (HNSCC) ή ορθοκολικό καρκίνο (CRC) σε τέσσερις
δόσεις (2 mg/kg ΒΣ κάθε 3 εβδομάδες, 200 mg κάθε 3 εβδομάδες ή 10 mg/kg ΒΣ κάθε 2 ή 3 εβδομάδες). Οι συχνότητες που περιλαμβάνονται παρακάτω και στον Πίνακα 2, βασίζονται σε όλες τις αναφερθείσες
ανεπιθύμητες ενέργειες, ανεξαρτήτως της αξιολόγησης της αιτιώδους σχέσης από τον ερευνητή. Σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών, ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 7,6 μήνες (εύρος: 1 ημέρα έως 47
μήνες) και οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το pembrolizumab ήταν κόπωση (32 %), ναυτία (21 %) και διάρροια (21 %). Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με τη
μονοθεραπεία ήταν σοβαρότητας Βαθμών 1 ή 2. Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες και σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις
(βλ. παράγραφο 4.4). Η ασφάλεια του pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες, σε 1.437 ασθενείς με NSCLC, HNSCC ή καρκίνωμα του οισοφάγου που λάμβαναν
200 mg, 2 mg/kg ΒΣ ή 10 mg/kg ΒΣ pembrolizumab κάθε 3 εβδομάδες. Οι συχνότητες που περιλαμβάνονται παρακάτω και στον Πίνακα 2, βασίζονται σε όλες τις αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες,
ανεξαρτήτως της αξιολόγησης της αιτιώδους σχέσης από τον ερευνητή. Σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (55 %), αναιμία (51 %), κόπωση (39 %), δυσκοιλιότητα
(37 %), μειωμένη όρεξη (34 %), διάρροια (33 %), ουδετεροπενία (29 %) και έμετος (28 %). Οι συχνότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμών 3-5 σε ασθενείς με NSCLC ήταν 67 % για τη συνδυαστική
αγωγή με pembrolizumab και 66 % για τη χημειοθεραπεία μόνο, σε ασθενείς με HNSCC ήταν 85 % για τη συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab και 84 % για τη χημειοθεραπεία μαζί με cetuximab και σε
ασθενείς με καρκίνωμα του οισοφάγου ήταν 86 % για τη συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab και 83 % για τη χημειοθεραπεία μόνο. Η ασφάλεια του pembrolizumab σε συνδυασμό με axitinib, έχει αξιολογηθεί
σε μία κλινική μελέτη με 429 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών (RCC), που λάμβαναν 200 mg pembrolizumab κάθε 3 εβδομάδες και 5 mg axitinib δύο φορές ημερησίως. Σε αυτό τον πληθυσμό
ασθενών, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (54 %), υπέρταση (45 %), κόπωση (38 %), υποθυρεοειδισμός (35 %), μειωμένη όρεξη (30 %), σύνδρομο παλαμο-πελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας
(28 %), ναυτία (28 %), αυξημένη ALT (27 %), αυξημένη AST (26 %), δυσφωνία (25 %), βήχας (21 %) και δυσκοιλιότητα (21 %). Οι συχνότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμών 3-5 ήταν 76 % για τη
συνδυαστική αγωγή με pembrolizumab και 71 % για τη μονοθεραπεία με sunitinib. Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες του
pembrolizumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή με άλλα ογκολογικά φάρμακα ή αναφέρθηκαν κατά τη χρήση του pembrolizumab μετά την κυκλοφορία, παρατίθενται στον Πίνακα 2. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι γνωστό ότι εμφανίζονται με το pembrolizumab ή με τις χημειοθεραπείες χορηγούμενες μόνες τους, μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αγωγής με αυτά τα φαρμακευτικά
προϊόντα σε συνδυασμό, ακόμη και εάν αυτές οι αντιδράσεις δεν αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες με συνδυαστική αγωγή. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικό σύστημα
και ανά συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: 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) και μη
γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός της κάθε κατηγορίας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. Πίνακας 2:
Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που έλαβαν το pembrolizumab*
Μονοθεραπεία
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Πολύ συχνές
Συχνές
πνευμονία
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Πολύ Συχνές
αναιμία
Συχνές
θρομβοπενία, ουδετεροπενία, λεμφοπενία
Όχι συχνές
λευκοπενία, ηωσινοφιλία
ανοσολογική θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία, αμιγής
Σπάνιες
απλασία της ερυθράς σειράς, αιμοφαγοκυτταρική
λεμφοϊστιοκυττάρωση
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Συχνές
σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδρασηα
Όχι συχνές
σαρκοείδωση
Μη γνωστές
απόρριψη του μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
Πολύ συχνές
υποθυρεοειδισμόςβ
Συχνές

υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδίτιδα

Όχι συχνές

επινεφριδιακή ανεπάρκειαε, υποφυσίτιδαζ

γ

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Πολύ συχνές
μειωμένη όρεξη
Συχνές
υπονατριαιμία, υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία
Όχι συχνές
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1η
Ψυχιατρικές διαταραχές
Πολύ συχνές
Συχνές
αϋπνία

Συνδυασμός με χημειοθεραπεία

Συνδυασμός με axitinib

πνευμονία
πνευμονία
αναιμία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία
εμπύρετη ουδετεροπενία, λευκοπενία, λεμφοπενία
ηωσινοφιλία

αναιμία, ουδετεροπενία, λευκοπενία, θρομβοπενία
λεμφοπενία, ηωσινοφιλία

σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδρασηα

σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδρασηα

υποθυρεοειδισμός

υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμόςβ
υποφυσίτιδαζ, θυρεοειδίτιδαγ, επινεφριδιακή
ανεπάρκειαε

υπερθυρεοειδισμός
υποφυσίτιδαζ,
θυρεοειδίτιδαγ

δ

επινεφριδιακή

ανεπάρκειαε,

υπονατριαιαμία, υποκαλιαιμία, μειωμένη όρεξη
υπασβεστιαιμία
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

μειωμένη όρεξη
υποκαλιαιμία, υπονατριαιμία, υπασβεστιαιμία
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1η

αϋπνία
αϋπνία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Σπάνιες
Οφθαλμικές διαταραχές
Συχνές
Όχι συχνές
Σπάνιες
Καρδιακές διαταραχές
Συχνές
Όχι συχνές

Μονοθεραπεία

Συνδυασμός με χημειοθεραπεία

Συνδυασμός με axitinib

κεφαλαλγία
ζάλη, περιφερική νευροπάθεια, λήθαργος,
δυσγευσία
επιληψία
εγκεφαλίτιδαθ, σύνδρομο Guillain-Barréι, μυελίτιδακ,
μυασθενικό σύνδρομολ, μηνιγγίτιδα (άσηπτη)μ

ζάλη, περιφερική νευροπάθεια, κεφαλαλγία

κεφαλαλγία, δυσγευσία

δυσγευσία, λήθαργος

ζάλη, λήθαργος, περιφερική νευροπάθεια

εγκεφαλίτιδα, επιληψία

μυασθενικό σύνδρομολ

ξηροφθαλμία
ραγοειδίτιδαν
σύνδρομο Vogt-Koyanagi-Harada

σύνδρομο Guillain-Barré
ξηροφθαλμία

ξηροφθαλμία
ραγοειδίτιδαν

καρδιακή αρρυθμία† (συμπεριλαμβανομένης της καρδιακή αρρυθμία† (συμπεριλαμβανομένης της καρδιακή αρρυθμία† (συμπεριλαμβανομένης της
κολπικής μαρμαρυγής)
κολπικής μαρμαρυγής)
κολπικής μαρμαρυγής)
μυοκαρδίτιδα,
περικαρδιακή
συλλογή,
μυοκαρδίτιδα
μυοκαρδίτιδαξ, περικαρδιακή συλλογή
περικαρδίτιδα
περικαρδίτιδα

Σπάνιες
Αγγειακές διαταραχές
Πολύ συχνές
Συχνές
υπέρταση
Σπάνιες
αγγειίτιδα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Πολύ συχνές
δύσπνοια, βήχας
Συχνές
πνευμονίτιδαπ
Διαταραχές του γαστρεντερικού
διάρροια, κοιλιακό άλγοςρ, ναυτία, έμετος,
Πολύ συχνές
δυσκοιλιότητα
Συχνές
κολίτιδασ, ξηροστομία
γαστρίτιδα,
γαστρεντερική
παγκρεατίτιδατ,
Όχι συχνές
εξέλκωσηυ
Σπάνιες
διάτρηση του λεπτού εντέρου
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Συχνές
Όχι συχνές
ηπατίτιδαφ
Σπάνιες
σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

υπέρταση
αγγειίτιδαο, υπέρταση

δύσπνοια, βήχας
πνευμονίτιδαπ

δύσπνοια, βήχας, δυσφωνία
πνευμονίτιδαπ

ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό
δυσκοιλιότητα
κολίτιδασ, ξηροστομία, γαστρίτιδα

άλγοςρ, διάρροια, κοιλιακό άλγοςρ, ναυτία,
δυσκοιλιότητα
κολίτιδασ, ξηροστομία, γαστρίτιδα

παγκρεατίτιδατ, γαστρεντερική εξέλκωσηυ

παγκρεατίτιδατ, γαστρεντερική εξέλκωσηυ

ηπατίτιδαφ

ηπατίτιδαφ

έμετος,

σκληρυντική χολαγγειίτιδα

σύνδρομο
παλαμο-πελματιαίας
ερυθροδυσαισθησίας, εξάνθημαχ, κνησμόςψ
σοβαρές δερματικές αντιδράσεις , ερύθημα,
σοβαρές δερματικές αντιδράσειςω, δερματίτιδα
σοβαρές δερματικές αντιδράσειςω, ξηροδερμία,
Συχνές
δερματίτιδα, ξηροδερμία, λεύκηαα, έκζεμα,
ομοιάζουσα με ακμή, δερματίτιδα, ξηροδερμία,
ερύθημα, δερματίτιδα
αλωπεκία, έκζεμα, ερύθημα
αλωπεκία, δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή
ψωρίαση, λειχηνοειδής κεράτωσηαβ, βλατίδα, ψωρίαση, λεύκηαα, έκζεμα, δερματίτιδα ομοιάζουσα αλλαγή χρώματος τριχών, λειχηνοειδής κεράτωση,
Όχι συχνές
αλλαγή χρώματος τριχών
με ακμή, βλατίδα, λειχηνοειδής κεράτωση
βλατίδα, ψωρίαση, λεύκηαα
τοξική επιδερμική νεκρόλυση, σύνδρομο Stevens
Σπάνιες
αλλαγή χρώματος τριχών
Johnson, οζώδες ερύθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
μυοσκελετικός πόνοςαγ, αρθραλγία, πόνος των
μυοσκελετικός πόνοςαγ, αρθραλγία
Πολύ συχνές
μυοσκελετικός πόνοςαγ, αρθραλγία
άκρων
μυοσίτιδααδ, πόνος των άκρων, αρθρίτιδααε
μυοσίτιδααδ, αρθρίτιδααε, τενοντοθηκίτιδααζ
Συχνές
πόνος των άκρων, μυοσίτιδααδ, αρθρίτιδααε
Όχι συχνές
τενοντοθηκίτιδααζ
τενοντοθηκίτιδααζ
σύνδρομο Sjogren
Σπάνιες
σύνδρομο Sjogren
σύνδρομο Sjogren
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Συχνές
οξεία νεφρική βλάβη
οξεία νεφρική βλάβη, νεφρίτιδααη
Όχι συχνές
νεφρίτιδααη
νεφρίτιδααη
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές
κόπωση, εξασθένιση, οίδημααθ, πυρεξία
κόπωση, εξασθένιση, πυρεξία, οίδημααθ
κόπωση, εξασθένιση, πυρεξία
Συχνές
γριππώδης συνδρομή, ρίγη
γριππώδης συνδρομή, ρίγη
οίδημααθ, γριππώδης συνδρομή, ρίγη
Παρακλινικές εξετάσεις
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη,
Πολύ συχνές
κρεατινίνη αίματος αυξημένη
ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση
αυξημένη,
κρεατινίνη αίματος αυξημένη
ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση
αυξημένη,
ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση
αυξημένη,
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη,
υπερασβεστιαιμία,
αμινοτρανσφεράση
της αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη,
Συχνές
υπερασβεστιαιμία, αλκαλική φωσφατάση αίματος
αλανίνης αυξημένη, αλκαλική φωσφατάση αίματος υπερασβεστιαιμία, χολερυθρίνη αίματος αυξημένη
αυξημένη, χολερυθρίνη αίματος αυξημένη,
αυξημένη, χολερυθρίνη αίματος αυξημένη
κρεατινίνη αίματος αυξημένη
Όχι συχνές
αμυλάση αυξημένη
αμυλάση αυξημένη
αμυλάση αυξημένη
Πολύ συχνές

εξάνθημαχ, κνησμόςψ

εξάνθημαχ, αλωπεκία, κνησμόςψ

ω

*Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 μπορεί να μην αποδίδονται πλήρως μόνο στο pembrolizumab, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμβολή της υποκείμενης
νόσου ή άλλων φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συνδυαστική αγωγή. †Με βάση ένα τυποποιημένο ερώτημα (standard query) συμπεριλαμβανομένων των βραδυαρρυθμιών και των
ταχυαρρυθμιών. Οι ακόλουθοι όροι αντιπροσωπεύουν μια ομάδα σχετιζόμενων συμβαμάτων που περιγράφουν περισσότερο μια ιατρική κατάσταση παρά ένα μεμονωμένο συμβάν: α. σχετιζόμενη με την
έγχυση αντίδραση (υπερευαισθησία σε φάρμακο, αναφυλακτική αντίδραση, αναφυλακτοειδής αντίδραση, υπερευαισθησία και σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών), β. υποθυρεοειδισμός (μυξοίδημα), γ.
θυρεοειδίτιδα (αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και διαταραχή του θυρεοειδούς), δ. υπερθυρεοειδισμός (νόσος του Basedow), ε. επινεφριδιακή ανεπάρκεια (νόσος Addison, οξεία φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια,
δευτεροπαθής ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων), ζ. υποφυσίτιδα (υποϋποφυσισμός), η. σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (διαβητική κετοξέωση), θ. εγκεφαλίτιδα (αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα) ι. σύνδρομο
Guillain-Barré (αξονική νευροπάθεια και απομυελινωτική πολυνευροπάθεια), κ. μυελίτιδα (συμπεριλαμβανομένης της εγκάρσιας μυελίτιδας), λ. μυασθενικό σύνδρομο (μυασθένεια gravis, συμπεριλαμβανομένης
της παρόξυνσης), μ. άσηπτη μηνιγγίτιδα (μηνιγγιτίδα, μη λοιμώδης μηνιγγίτιδα), ν. ραγοειδίτιδα (χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, ιρίτιδα και ιριδοκυκλίτιδα), ξ. μυοκαρδίτιδα (αυτοάνοση μυοκαρδίτιδα), ο. αγγειίτιδα
(αγγειίτιδα του κεντρικού νευρικού συστήματος), π. πνευμονίτιδα (διάμεση πνευμονοπάθεια και οργανωτική πνευμονία), ρ. κοιλιακό άλγος (κοιλιακή δυσφορία, άλγος άνω κοιλιακής χώρας και άλγος κάτω
κοιλιακής χώρας), σ. κολίτιδα (μικροσκοπική κολίτιδα, εντεροκολίτιδα, αιμορραγική εντεροκολίτιδα, αυτοάνοση κολίτιδα και επαγόμενη από το ανοσοποιητικό εντεροκολίτιδα), τ. παγκρεατίτιδα (αυτοάνοση
παγκρεατίτιδα και παγκρεατίτιδα οξεία), υ. γαστρεντερική εξέλκωση (γαστρικό έλκος και δωδεκαδακτυλικό έλκος), φ. ηπατίτιδα (αυτοάνοση ηπατίτιδα, επαγόμενη από το ανοσοποιητικό ηπατίτιδα, επαγόμενη
από φάρμακο ηπατική βλάβη και οξεία ηπατίτιδα), χ. εξάνθημα (ερυθηματώδες εξάνθημα, εξάνθημα θυλακιώδες, εξάνθημα κηλιδώδες, εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες, εξάνθημα βλατιδώδες, εξάνθημα κνησμώδες,
εξάνθημα φλυκταινώδες και εξάνθημα γεννητικών οργάνων), ψ. κνησμός (κνίδωση, κνίδωση βλατιδώδης και κνησμός γεννητικών οργάνων), ω. σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (δερματίτιδα πομφολυγώδης,
γενικευμένη αποφολιδωτική δερματίτιδα, αποφολιδωτικό εξάνθημα, πέμφιγα και Βαθμού ≥ 3 των ακόλουθων: οξεία εμπύρετη ουδετερόφιλη δερμάτωση, μώλωπας, έλκος κατακλίσεως, αποφολιδωτική
δερματίτιδα, ψωριασόμορφη δερματίτιδα, φαρμακευτικό εξάνθημα, πολύμορφο ερύθημα, ίκτερος, ομαλός λειχήνας, ομαλός λειχήνας του στόματος, πεμφιγοειδές, κνησμός, κνησμός γεννητικών οργάνων,
εξάνθημα, ερυθηματώδες εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, κνησμώδες εξάνθημα, εξάνθημα φλυκταινώδες, βλάβη δέρματος, νέκρωση δέρματος και τοξικό εξάνθημα δέρματος), αα. λεύκη (αποχρωματισμός
δέρματος, υποχρωματισμός δέρματος και υποχρωματισμός βλεφάρων), αβ. λειχηνοειδής κεράτωση (ομαλός λειχήνας και σκληρυντικός λειχήνας), αγ. μυοσκελετικός πόνος (μυοσκελετική δυσανεξία,

οσφυαλγία, μυοσκελετική δυσκαμψία, μυοσκελετικός πόνος του θώρακα και ραιβόκρανο), αδ. μυοσίτιδα (μυαλγία, μυοπάθεια, νεκρωτική μυοσίτιδα, ρευματική πολυμυαλγία και ραβδομυόλυση), αε. αρθρίτιδα
(οίδημα άρθρωσης, πολυαρθρίτιδα και εξίδρωμα άρθρωσης), αζ. τενοντοθηκίτιδα (τενοντίτιδα, υμενίτιδα και άλγος τένοντα), αη. νεφρίτιδα (αυτοάνοση νεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα των ουροφόρων
σωληναρίων και νεφρική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή οξεία νεφρική βλάβη με ενδείξεις νεφρίτιδας, νεφρωσικό σύνδρομο, σπειραματονεφρίτιδα και μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα), αθ. οίδημα
(περιφερικό οίδημα, γενικευμένο οίδημα, υπερφόρτωση με υγρά, κατακράτηση υγρών, οίδημα βλεφάρου και οίδημα χειλέων, οίδημα προσώπου, εντοπισμένο οίδημα και περικογχικό οίδημα) Περιγραφή
επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Τα δεδομένα από τις ακόλουθες σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες βασίζονται σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν το pembrolizumab στις τέσσερις
δοσολογίες (2 mg/kg κάθε 3 εβδομάδες, 10 mg/kg κάθε 2 ή 3 εβδομάδες ή 200 mg κάθε 3 εβδομάδες) σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο 5.1). Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των
ανεπιθύμητων ενεργειών περιγράφονται στην παράγραφο 4.4. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. παράγραφο 4.4) Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό πνευμονίτιδα Πνευμονίτιδα
εμφανίστηκε σε 286 (4,6 %) ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3, 4 ή 5 σε 128 (2,1 %), σε 73 (1,2 %), σε 17 (0,3 %) και σε 9 (0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το
pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της πνευμονίτιδας ήταν 3,5 μήνες (εύρος 2 ήμερες έως 26,7 μήνες). Η διάμεση διάρκεια ήταν 2,0 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 33,0+ μήνες). Η
πνευμονίτιδα εμφανίστηκε πιο συχνά σε ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης ακτινοβολίας στο θώρακα (8,2 %) σε σχέση με ασθενείς που δεν έλαβαν προηγούμενη ακτινοβολία στο θώρακα (4,2 %). Η
πνευμονίτιδα οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 117 (1,9 %) ασθενείς. Η πνευμονίτιδα υποχώρησε σε 166 ασθενείς, στους 4 με επιπλοκές. Σε ασθενείς με NSCLC, πνευμονίτιδα
εμφανίστηκε σε 160 (5,7 %), συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3, 4 ή 5 σε 62 (2,2 %), σε 47 (1,7 %), σε 14 (0,5 %) και σε 10 (0,4 %) ασθενείς αντίστοιχα. Σε ασθενείς με NSCLC και με ιστορικό
προηγούμενης ακτινοβολίας στο θώρακα, πνευμονίτιδα εμφανίστηκε σε 8,9% των ασθενών. Σε ασθενείς με cHL, η συχνότητα εμφάνισης της πνευμονίτιδας (όλοι οι Βαθμοί) παρουσίασε ένα εύρος από 5,2 %
έως 10,8 % σε ασθενείς με cHL στην KEYNOTE-087 (n=210) και στην KEYNOTE-204 (n=148) αντίστοιχα. Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό κολίτιδα Κολίτιδα εμφανίστηκε σε 121 (2,0 %) ασθενείς,
συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3 ή 4 σε 35 (0,6 %), σε 67 (1,1 %) και σε 5 (0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της
κολίτιδας ήταν 4,7 μήνες (εύρος 7 ημέρες έως 24,3 μήνες). Η διάμεση διάρκεια ήταν 1,0 μήνας (εύρος 1 ημέρα έως 12,4 μήνες). Η κολίτιδα οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 34 (0,5 %)
ασθενείς. Η κολίτιδα υποχώρησε σε 99 ασθενείς, στους 2 με επιπλοκές. Σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο (CRC) που έλαβαν το pembrolizumab ως μονοθεραπεία (n=153), η συχνότητα εμφάνισης της
κολίτιδας ήταν 6,5 % (όλοι οι Βαθμοί) με 2,0 % Βαθμού 3 και 1,3 % Βαθμού 4. Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό ηπατίτιδα Ηπατίτιδα εμφανίστηκε σε 61 (1,0 %) ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών
Βαθμού 2, 3 ή 4 σε 8 (0,1 %), σε 41 (0,7 %) και σε 8 ( 0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της ηπατίτιδας ήταν 3,8 μήνες (εύρος 8 ημέρες
έως 26,3 μήνες). Η διάμεση διάρκεια ήταν 1,1 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 20,9+ μήνες). Η ηπατίτιδα οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 24 (0,4 %) ασθενείς. Η ηπατίτιδα υποχώρησε σε 46
ασθενείς. Σχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό νεφρίτιδα Νεφρίτιδα εμφανίστηκε σε 25 (0,4 %) ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3 ή 4 σε 5 (0,1 %), σε 15 (0,2 %) και σε 2 (< 0,1 %)
ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab ως μονοθεραπεία. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της νεφρίτιδας ήταν 5,1 μήνες (εύρος 12 ημέρες έως 21,4 μήνες). Η διάμεση διάρκεια
ήταν 3,3 μήνες (εύρος 6 ημέρες έως 19,6 μήνες). Η νεφρίτιδα οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 10 (0,2 %) ασθενείς. Η νεφρίτιδα υποχώρησε σε 15 ασθενείς, στους 4 με επιπλοκές. Σε
ασθενείς με μη πλακώδη NSCLC, που έλαβαν το pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και πλατίνα (n=488), η συχνότητα εμφάνισης της νεφρίτιδας ήταν 1,4 % (όλοι οι Βαθμοί) με
0,8 % Βαθμού 3 και 0,4 % Βαθμού 4. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ενδοκρινοπάθειες Επινεφριδιακή ανεπάρκεια εμφανίστηκε σε 52 (0,8 %) ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3
ή 4 σε 23 (0,4 %), σε 21 (0,3 %) και σε 4 (0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας ήταν 5,5 μήνες (εύρος 1
ημέρα έως 23,7 μήνες). Η διάμεση διάρκεια δεν επιτεύχθηκε (εύρος 3 ημέρες έως 32,4+ μήνες). Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 5 (0,1 %) ασθενείς. Η
επινεφριδιακή ανεπάρκεια υποχώρησε σε 18 ασθενείς, στους 5 με επιπλοκές. Υποφυσίτιδα εμφανίστηκε σε 38 (0,6 %) ασθενείς συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3 ή 4 σε 15 (0,2 %), σε 19 (0,3
%) και σε 1 (< 0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση της υποφυσίτιδας ήταν 5,9 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 17,7 μήνες). Η διάμεση διάρκεια
ήταν 3,6 μήνες (εύρος 3 ημέρες έως 30,4+ μήνες). Η υποφυσίτιδα οδήγησε σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 9 (0,1 %) ασθενείς. Η υποφυσίτιδα υποχώρησε σε 17 ασθενείς, στους 8 με επιπλοκές.
Υπερθυρεοειδισμός εμφανίστηκε σε 261 (4,2 %) ασθενείς συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2 ή 3 σε 64 (1,0 %) και σε 7 (0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος
χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση του υπερθυρεοειδισμού ήταν 1,4 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 23,2 μήνες). Η διάμεση διάρκεια ήταν 1,8 μήνες (εύρος 4 ημέρες έως 27,6+ μήνες). Ο υπερθυρεοειδισμός οδήγησε
σε διακοπή της αγωγής του pembrolizumab σε 3 (< 0,1 %) ασθενείς. Ο υπερθυρεοειδισμός υποχώρησε σε 207 (79,3 %) ασθενείς, στους 5 με επιπλοκές. Υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε σε 699 (11,3 %)
ασθενείς συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2 ή 3 σε 510 (8,2 %) και σε 7 (0,1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση του
υποθυρεοειδισμού ήταν 3,4 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 25,9 μήνες). Η διάμεση διάρκεια δεν επιτεύχθηκε (εύρος 2 ημέρες έως 53,9+ μήνες). Δύο ασθενείς (< 0,1 %) διέκοψαν την αγωγή του pembrolizumab λόγω
του υποθυρεοειδισμού. Ο υποθυρεοειδισμός υποχώρησε σε 171 (24,5 %) ασθενείς, στους 14 με επιπλοκές. Σε ασθενείς με cHL (n=389), η επίπτωση υποθυρεοειδισμού ήταν 17 %, με Βαθμό σοβαρότητας 1
ή 2 σε όλες τις περιπτώσεις. Σε ασθενείς με HNSCC που έλαβαν αγωγή μονοθεραπείας με pembrolizumab (n=909), η επίπτωση υποθυρεοειδισμού ήταν 16,1 % (για όλους τους Βαθμούς σοβαρότητας) με 0,3
% για Βαθμού 3. Σε ασθενείς με HNSCC που έλαβαν το pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πλατίνα και 5-φθοριοουρακίλη (5-FU) (n=276), η επίπτωση του υποθυρεοειδισμού ήταν 15,2 %,
με Βαθμού 1 ή 2 σε όλες τις περιπτώσεις. Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες δερματικές αντιδράσεις Σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό σοβαρές δερματικές αντιδράσεις εμφανίστηκαν σε 102 (1,6
%) ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών Βαθμού 2, 3 ή 5 σε 11 (0,2 %), σε 77 (1,2 %) και σε 1 (< 0.1 %) ασθενείς αντίστοιχα, που λάμβαναν το pembrolizumab. Ο διάμεσος χρόνος έως την πρώτη
εμφάνιση των σοβαρών δερματικών αντιδράσεων ήταν 3,5 μήνες (εύρος 3 ημέρες έως 25,5 μήνες). Η διάμεση διάρκεια ήταν 1,9 μήνες (εύρος 1 ημέρα έως 33,0+ μήνες). Οι σοβαρές δερματικές αντιδράσεις
οδήγησαν σε διακοπή του pembrolizumab σε 13 (0,2 %) ασθενείς. Οι σοβαρές δερματικές αντιδράσεις υποχώρησαν σε 71 ασθενείς, στον 1 με επιπλοκές. Σπάνια περιστατικά SJS και TEN, ορισμένα από τα
οποία με θανατηφόρο έκβαση, έχουν παρατηρηθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Επιπλοκές της αλλογενούς HSCT στο κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) Από τους 14 ασθενείς στην KEYNOTE-013 που
προχώρησαν σε αλλογενή HSCT μετά από αγωγή με pembrolizumab, σε 6 ασθενείς αναφέρθηκε οξεία GVHD και σε 1 ασθενή αναφέρθηκε χρόνια GVHD, καμία από τις οποίες δεν ήταν θανατηφόρα. Δύο
ασθενείς παρουσίασαν φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος VOD, η μία από τις οποίες ήταν θανατηφόρα. Ένας ασθενής παρουσίασε το σύνδρομο εμφύτευσης μετά τη μεταμόσχευση. Από τους 32 ασθενείς
στην KEYNOTE-087 που προχώρησαν σε αλλογενή HSCT μετά από αγωγή με pembrolizumab, σε 16 ασθενείς αναφέρθηκε οξεία GVHD και σε 7 ασθενείς αναφέρθηκε χρόνια GVHD, από τις οποίες οι δύο
ήταν θανατηφόρες. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος VOD. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε το σύνδρομο εμφύτευσης μετά τη μεταμόσχευση. Από τους 14 ασθενείς
στην KEYNOTE-204 που προχώρησαν σε αλλογενή HSCT μετά από αγωγή με pembrolizumab, σε 8 ασθενείς αναφέρθηκε οξεία GVHD και σε 3 ασθενείς αναφέρθηκε χρόνια GVHD, καμία από τις οποίες δεν
ήταν θανατηφόρα. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος VOD. Ένας ασθενής παρουσίασε το σύνδρομο εμφύτευσης μετά τη μεταμόσχευση. Αυξημένα ηπατικά ένζυμα κατά
το συνδυασμό του pembrolizumab με το axitinib στο καρκίνωμα των νεφρών (RCC) Σε μία κλινική μελέτη ασθενών με καρκίνωμα των νεφρών (RCC) που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και λάμβαναν
το pembrolizumab σε συνδυασμό με το axitinib, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συχνότητα εμφάνισης Βαθμών 3 και 4, αυξημένη ALT (20 %) και αυξημένη AST (13 %). Ο διάμεσος χρόνος έως
την πρώτη εμφάνιση της αυξημένης ALT ήταν 2,3 μήνες (εύρος: 7 ημέρες έως 19,8 μήνες). Σε ασθενείς με ALT≥ 3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN) (Βαθμοί 2-4, n=116), η ALT υποχώρησε σε Βαθμούς
0-1 στο 94 %. Ποσοστό πενήντα εννέα τοις εκατό των ασθενών με αυξημένη ALT, έλαβε συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Από τους ασθενείς που ανάρρωσαν, στους 92 (84 %) έγινε επανέναρξη της
μονοθεραπείας είτε του pembrolizumab (3 %) είτε του axitinib (31 %) ή και των δύο (50 %). Από αυτούς τους ασθενείς, το 55 % δεν είχε καμία υποτροπή της ALT> 3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN)
και από εκείνους τους ασθενείς με υποτροπή της ALT> 3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN), όλοι ανάρρωσαν. Δεν υπήρξαν ηπατικά συμβάντα Βαθμού 5. Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές Σε
ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με pembrolizumab, τα ποσοστά των ασθενών που εμφάνισαν μεταβολή σε μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή Βαθμού 3 ή 4 σε σχέση με την έναρξη της μελέτης ήταν τα
ακόλουθα: 10,8 % με μειωμένα λεμφοκύτταρα, 8,3 % με μειωμένο νάτριο, 6,4 % με μειωμένη αιμοσφαιρίνη, 5,4 % με μειωμένα φωσφορικά, 5,0 % με αυξημένη γλυκόζη, 3,1 % με αυξημένη AST, 3,0 % με αυξημένη
ALT, 2,7 % με αυξημένη αλκαλική φωσφάταση, 2,4 % με μειωμένο κάλιο, 2,1 % με μειωμένα ουδετερόφιλα, 2,0 % με μειωμένα αιμοπετάλια, 1,9 % με αυξημένο ασβέστιο, 1,9 % με αυξημένο κάλιο, 1,9 % με
αυξημένη χολερυθρίνη, 1,6 % με μειωμένη λευκωματίνη, 1,5 % με μειωμένο ασβέστιο, 1,5 % με αυξημένη κρεατινίνη, 0,9 % με μειωμένα λευκοκύτταρα, 0,7 % με αυξημένο μαγνήσιο, 0,6 % με μειωμένη γλυκόζη,
0,2 % με μειωμένο μαγνήσιο και 0,2 % με αυξημένο νάτριο. Σε ασθενείς που έλαβαν pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, τα ποσοστά των ασθενών που εμφάνισαν μεταβολή σε μη φυσιολογική
εργαστηριακή τιμή Βαθμού 3 ή 4 σε σχέση με την έναρξη της μελέτης ήταν τα ακόλουθα: 33,0 % με μειωμένα ουδετερόφιλα, 25,5 % με μειωμένα λεμφοκύτταρα, 20,3 % με μειωμένη αιμοσφαιρίνη, 19,3 % με
μειωμένα λευκοκύτταρα, 13,9 % με μειωμένο νάτριο, 10,8 % με μειωμένα αιμοπετάλια, 9,7 % με μειωμένα φωσφορικά, 8,4 % με μειωμένο κάλιο, 7,6 % με αυξημένη γλυκόζη, 3,9 % με αυξημένη AST, 3,8 % με
αυξημένο κάλιο, 3,7 % με μειωμένο ασβέστιο, 3,6 % με αυξημένη ALT, 3,1 % με αυξημένη κρεατινίνη, 3,0 % με μειωμένη λευκωματίνη, 2,2 % με αυξημένο ασβέστιο, 1,6 % με αυξημένη αλκαλική φωσφατάση,
1,2 % με αυξημένη χολερυθρίνη, 0,8 % με μειωμένη γλυκόζη και 0,4 % με αυξημένο νάτριο. Σε ασθενείς που έλαβαν το pembrolizumab σε συνδυασμό με το axitinib, τα ποσοστά των ασθενών που εμφάνισαν
μεταβολή σε μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή Βαθμού 3 ή 4 ήταν τα ακόλουθα: 20,1 % με αυξημένη ALT, 13,2 % με αυξημένη AST, 10,8 % με μειωμένα λεμφοκύτταρα, 8,9 % με αυξημένη γλυκόζη, 7,8 % με
μειωμένο νάτριο, 6,4 % με μειωμένα φωσφορικά, 6,2 % με αυξημένο κάλιο, 4,3 % με αυξημένη κρεατινίνη, 3,6 % με μειωμένο κάλιο, 2,1 % με αυξημένη χολερυθρίνη, 2,1 % με μειωμένη αιμοσφαιρίνη, 1,7 % με
αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, 1,5 % με αυξημένη την προθρομβίνη Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (INR), 1,4 % με μειωμένα λευκοκύτταρα, 1,4 % με μειωμένα αιμοπετάλια, 1,2 % με παρατεταμένο χρόνο
ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, 1,2 % με μειωμένα ουδετερόφιλα, 1,2 % με αυξημένο νάτριο, 0,7 % με μειωμένο ασβέστιο, 0,7 % με αυξημένο ασβέστιο, 0,5 % με μειωμένη λευκωματίνη και 0,2 %
με μειωμένη γλυκόζη. Ανοσογονικότητα Σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που έλαβαν pembrolizumab 2 mg/kg κάθε τρεις εβδομάδες, 200 mg κάθε τρεις εβδομάδες ή 10 mg/kg κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες, ως
μονοθεραπεία, σε 36 (1,8 %) από τους 2.034 ασθενείς που αξιολογήθηκαν, ανιχνεύθηκαν αντισώματα, στην αγωγή με pembrolizumab, από τους οποίους οι 9 (0,4 %) ασθενείς είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα
κατά του pembrolizumab. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη μεταβολής της φαρμακοκινητικής ή του προφίλ ασφάλειας με την ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του pembrolizumab ή εξουδετερωτικών αντισωμάτων.
Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια του pembrolizumab ως μονοθεραπεία έχει αξιολογηθεί σε 161 παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 9 μηνών έως 17 ετών με προχωρημένο μελάνωμα, λέμφωμα ή
προχωρημένους, υποτροπιάζοντες ή ανθεκτικούς συμπαγείς όγκους με θετική έκφραση του PD-L1, στα 2 mg/kg κάθε 3 εβδομάδες στη μελέτη Φάσης Ι/ΙΙ ΚΕΥΝΟΤΕ-051. Ο πληθυσμός του κλασικού λεμφώματος
Hodgkin (cHL) (n=22) συμπεριέλαβε ασθενείς ηλικίας 11 έως 17 ετών. Το προφίλ ασφάλειας σε παιδιατρικούς ασθενείς ήταν γενικά παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες που έλαβαν την αγωγή
με pembrolizumab. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (αναφέρθηκαν σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % των παιδιατρικών ασθενών) ήταν πυρεξία (33 %), έμετος (30 %), κεφαλαλγία (26 %), κοιλιακό άλγος (22
%), αναιμία (21 %), βήχας (21 %) και δυσκοιλιότητα (20 %). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με τη μονοθεραπεία ήταν σοβαρότητας Βαθμού 1 ή 2. Εβδομήντα έξι ασθενείς (47,2
%) είχαν 1 ή περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 έως 5, από τους οποίους οι 5 ασθενείς (3,1 %) είχαν 1 ή περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν στο θάνατο. Οι συχνότητες βασίζονται
σε όλες τις αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου, ανεξαρτήτως της αξιολόγησης της αιτιώδους σχέσης από τον ερευνητή. 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, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN
Haarlem, Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/15/1024/002 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 24 Μαρτίου 2020 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 24 Ιουνίου 2021 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή
Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Τοπικό Αντιπρόσωπο MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου
Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Ελλάδα, Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 121808101000, Τηλ.: +30 210 9897 300, dpoc_greece@merck.com
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Λ.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25.000 IU/2,5ml BTx1 BOTTLEx2,5ml: 4,00€. Λ.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25.000 IU/2,5ml BTx4 BOTTLEx2,5ml: 15,95€.

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

Η κάθε μας μέρα,
εστιάζει στο να

Aλλάζουμε
το Αύριο.
Στην Astellas κάθε μέρα δεσμευόμαστε να προσεγγίσουμε ακόμη
περισσότερο τις ανεκπλήρωτες
ιατρικές ανάγκες των ασθενών,
βασιζόμενοι στην εμπειρία μας
στους θεραπευτικούς τομείς της
ογκολογίας, της ουρολογίας και
της μεταμόσχευσης.
Ακολουθούμε την επιστήμη
και εφαρμόζουμε πρωτοποριακές
έρευνες σε περαιτέρω τομείς
θεραπείας, όπως οι νευροεπιστήμες,
η οφθαλμολογία, η νεφρολογία,
η γυναικολογική υγεία, η ανοσολογία
και οι μυϊκές παθήσεις.
Συνεχίζουμε με αφοσίωση
την αποστολή μας, να μετατρέψουμε
την καινοτομία σε αξία για τους
ασθενείς μας.
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