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ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ 
ΨΗΛΑ  
με το VENCLYXTO®*

Ο μοναδικός εγκεκριμένος  
αναστολέας BCL-21

*Μελέτη Μ13-982: Ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη ενός σκέλους  
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική 
Λευχαιμία με έλλειψη 17p. Εντάχθηκαν 107 ασθενείς. Ακολουθήθηκε 

πρόγραμμα τιτλοποίησης της δόσης διάρκειας 4-5 εβδομάδων 
ως τελική ημερήσια δόση 400 mg, μέχρι εξέλιξη της νόσου ή μη 

αποδεκτή τοξικότητα. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ORR. 
Επίτευξη 79% ORR.

ORR=Συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης.

Το VENCLYXTO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται  
για τη θεραπεία της ΧΛΛ ενήλικων ασθενών:1

• Παρουσία 17p έλλειψης ή ΤΡ53 μετάλλαξης  
επί ακαταλληλότητας ή αποτυχίας ενός BCRi

• Απουσία 17p έλλειψης ή ΤΡ53 μετάλλαξης  
επί αποτυχίας τόσο σε CIT όσο και σε έναν BCRi

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία: 

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφία: 1.  VENCLYXTO® ΠΧΠ, 04/2017. 
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*Το ΠχΠ του προϊόντος βρίσκεται στη σελίδα 27
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EDITORIAL

Dear Colleagues,

It’s a privilege to invite you to the 5th Aegean Hematology Oncology Symposium 
which will be held on 20-23 September 2018 in Porto Heli - Greece. The Symposium is 
co-organized by the National and Kapodistrian University of Athens (School of Medicine)in 
collaboration with the Turkish Medical Association of EHOD (Aegean Hematology Oncology 
Society). This year the Symposium is categorized and organized as International Congress 
under the auspices of the Balkan Myeloma Study Group.

Also for a second year it is a privilege and a great honor for AHOS to be organized under 
the auspices of the European Hematology Association, “Scientific Working Group MM”.

This meeting is planned to share country perspectives on Hematology Oncology topics 
between Greek and Turkish Clinicians, to exchange experiences and to create the basis for 
multi-center, multi- national studies. During the last years, there was a significant pro-
gress in the biology of hematological malignancies that led to the development of several 
novel drugs in the field. The scientific program includes all these data presented by experi-
enced hematologists and it is organized in well-balanced interactive sessions and teaching 
programs focusing on the needs of Hematology/Oncology Clinicians. This year we have 
also included the session “The Invited Speaker of the Organizing Universities” where the 
president of EHA, Professor Pieter Sonneveld will talk about the progress in myeloma. This 
year we incorporated into the program a Symposium between the Balkan Myeloma Study 
Group and AHOS to discuss important issues for the treatment of multiple myeloma within 
the Balkan area. These events attempt to further strengthen our conference and transform 
it to an International Event.

We selected Porto Heli for this meeting due to its natural and cultural background.

We hope that you enjoy both the scientific program and the beauties of Porto Heli and 
we thank you in advance for your contribution in the development of this meeting in order 
to be even better than the previous AHOS.

 On behalf of the Organizing Committee
 Evangelos Terpos & Güray Saydam
 Co-Chairs
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20 SEPTEMBER 2018, THURSDAY

18:00-18:15 Registrations - Coffee

18:15-18:30 AHOS 2018-Opening remarks

Summary of the four previous AHOS: 2014 (Athens), 2015 (Chios), 
2016 (Thessaloniki) and 2017 (Rhodes) / Agenda of the 5th AHOS
Güray Saydam, TR - Evangelos Terpos, GR

18:30-20:30 SESSION 1: MYELODYSPLASTIC SYNDROMES

Moderators: Nora-Athina Viniou, GR - Ahmet Ifran, TR

Debate: Should Molecular Genetics Guide the Decision for Allogeneic 
Transplant?

Yes: Sinem Civriz Bozdag, TR 

No: Panagiotis Tsirigotis ,GR 

Lecture: Management of patients with 5q-
Speaker: Mehmet Yilmaz, TR 

Lecture: Treatment of transfusion-dependent RARS
Speaker: Georgia Kaiafa, GR 

20:30 Opening Ceremony - Welcome Reception

5th AEGEAN HEMATOLOGY ONCOLOGY SYMPOSIUM
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21 SEPTEMBER 2018, FRIDAY

09:00-10:30 SESSION 2: ACUTE LEUKEMIAS

Moderators: Gülsüm Ozet, TR - Efthimia Vlachaki, GR

Debate: What is the best treatment for elderly patients with AML?
Speakers: Intensive Treatment: Pervin Topcuoglu, TR

Non-Intensive Treatment: Ioannis Kotsianidis, GR

Lecture: How and When to Use FLT3 Inhibitors?
Speaker: Birol Guvenc, TR 

10:30-11:00 Satellite Lecture (sponsored by NOVARTIS): How we treat Aplastic 
Anemia today?

Moderator: Evangelos Terpos, GR
Speaker: Elena Solomou, GR

11:00-11:30 Coffee Break

11:30-12:30 SESSION 3: CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Moderators: Maria Papaioannou,GR - Mahmut Tobu, TR

Lecture: Treatment Free Remission: The New Goal of CML Therapy
Speaker: Ioannis Kotsianidis, GR 

Lecture: What is the best approach for imatinib-refractory CML?
Speaker: Tayfur Toptaş, TR 

12:30-13:00 Meet the Expert - 1: How I treat Ibrutinib-Resistant CLL?

Moderator: Levent Undar, TR
Speaker: Ayse Tulin Tuglular, TR

13:00-13:30 Satellite Lecture (sponsored by INNOVIS): Bendamustine - The Rebirth 
of an Old Drug in B-cell Malignancies

Moderator: Maria Angelopoulou, GR
Speaker: Sotirios Papageorgiou, GR

13:30-14:00 Satellite Lecture (sponsored by BRISTOL-MYERS SQUIBB): Moving from 
CheckMate-205 to challenges of everyday clinical practice: Clinical 
cases of Hodgkin lymphoma

Moderator: Niki Stavroyianni, GR
Speaker: Anna Vardi, GR

14:00-15:00 Lunch Break
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21 SEPTEMBER 2018, FRIDAY

15:00-16:00 Poster Session 1 - Poster View and Discussion

Moderators: Güchan Alanoglu, TR - Erdal Kurtoglu, TR - Panagiotis Tsaftaridis, GR  
(posters 1-20)

16:00-17:00 Poster Session 2 - Poster View and Discussion

Moderators: Ozgur Mehtap, TR - Despoina Mparmparoussi, GR - Irfan Yavasoglu,TR  
(posters 21-34)

16:00-17:00 Oral Session 1 (page 11)

Moderators: Anastasia Banti, GR - Mahmut Tobu, TR

17:00-18:30 SESSION 4: NON-HODGKIN’S LYMPHOMA

Moderators: Ihsan Karadogan, TR - Pavlina Konstantinidou, GR

Debate:: Chemotherapy for Mantle-Cell Lymphoma or Chemo-Free regimens?
Speakers: Chemotherapy: Vassilis Perifanis, GR

Chemo-Free Regimens: Burhan Ferhanoglu, TR

Lecture: Treatment of Newly Diagnosed Follicular Lymphoma
Speaker: Olga Meltem Akay, TR 

18:30-20:00 Satellite Symposium (sponsored by JANSSEN - CILAG) 
When Innovation Meets Patients’ Needs in Multiple Myeloma and CLL

Moderators: Efstathios Kastritis, GR - Panayiotis Panayiotidis, GR

Lecture: Maximizing outcomes for our patients: Key strategies in relapsed/
refractory MM

Speaker: Efstathios Kastritis, GR

Lecture: Myeloma Cases: From Guidelines to Daily Clinical Practice
Speaker: Evdoxia Hatjiharissi, GR

Lecture: Tackling the considerations in CLL Patient Management: Challenging 
Clinical Cases

Speaker: Vassiliki Pappa, GR

20:00-20:30 Satellite Lecture (sponsored by ROCHE)
Recent advances in the treatment for patients with Follicular 
Lymphoma: Updated results from the GALLIUM study

Moderator: Vassiliki Pappa, GR
Speaker: Maria Angelopoulou, GR
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22 SEPTEMBER 2018, SATURDAY

09:00-10:30 Common Symposium of Balkan Myeloma Study Group and AHOS

Moderators: Meletios A. Dimopoulos, GR - Meral Beksac, TR - Jelena Bila, SRB 

Lecture: Structure and Aim of the Balkan Myeloma Study Group
Speaker: Jelena Bila, SRB

Debate: Should we treat myeloma patients at biochemical or at clinical 
relapse?

Clinical: Meral Beksac, TR

Biochemical: Eirini Katodritou, GR 

Lecture: Treatment of patients Refractory to Lenalidomide
Speaker: Hayri Ozsan, TR

10:30-11:15 Satellite Symposium (sponsored by TAKEDA): Clinical Trial Efficacy 
versus Real World Effectiveness: Fulfilling the Unmet Medical Need 
in Multiple Myeloma

Moderator: Evangelos Terpos, GR

Lecture: Continuous Treatment as a Standard Clinical Approach
Speaker: Sosana Delimpassi, GR  

Lecture: Real World data on novel treatment in RR MM
Speaker: Evangelos Terpos, GR

11:15-11:45 Coffee Break

11:45-12:30 Invited Speaker by the Organizing Universities

Moderators: Meletios A. Dimopoulos, GR - Fahri Sahin, TR
Speaker: Pieter Sonneveld, NL

Lecture: Emerging Therapies for Multiple Myeloma
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22 SEPTEMBER 2018, SATURDAY

12:30-14:00 Satellite Symposium (sponsored by GENESIS): Rethinking Treatment 
Strategies in Multiple Myeloma and Acute Myeloid Leukemia

Moderators: Marie-Christine Kyrtsonis, GR - Argiris Symeonidis, GR

Lecture: The importance of lasting remission in newly diagnosed myeloma 
patients

Speaker: Efstathios Kastritis, GR

Lecture: Optimal sequencing in the management of relapsed/refractory 
myeloma patients

Speaker: Eirini Katodritou, GR

Lecture: The role of hypomethylating agents in AML and future perspectives
Speaker: Eleftheria Hatzimichael, GR

14:00-15:00 Lunch Break

15:00-16:00 Poster Session - Poster View and Discussion

Moderators: Seyhmus Ertop, TR - Anastasia Pouli (GR) - Cengiz Ceylan, TR 
(posters 35-59)

16:00-17:00 Poster Session - Poster View and Discussion

Moderators: Emin Kaya, TR - Sebnem Güner Izmir,TR - Eleni Variami, GR 
(posters 60-76)

16:00-17:00 Oral Session 2 (page 12)

Moderators: Stavroula Giannouli, GR - Atilla Ozkan, TR

17:00-17:30 Meet the Expert-2: How I Treat Newly Diagnosed Early Stage Hodgkin 
Lymphoma?

Moderator: Gerassimos Pangalis, GR
Speaker: Theodoros Vassilakopoulos, GR 



9

22 SEPTEMBER 2018, SATURDAY

17:30-19:00 Satellite Symposium (sponsored by AMGEN): The role of novel, 
innovative therapeutic modalities in Multiple Myeloma and Acute 
Lymphoblastic Leukemia

Moderator: Meletios A. Dimopoulos, GR - Konstantinos Tsatalas, GR

Lecture: Treatment advances in a radically changing landscape of multiple 
myeloma

Speaker: Eirini Katodritou, GR

Lecture: Evolution and revolution in the treatment of multiple myeloma: Focus 
on Bone Disease

Speaker: Emmanouil Spanoudakis, GR

Lecture: Considering minimal residual disease and HSCT in adult ALL
Speaker: Panagiotis Panagiotidis, GR

19:00-19:45 Invited Speaker by the Co-Chairs

Moderators: Güray Saydam, TR - Evangelos Terpos, GR 

Lecture: Thrombotic complications of Myeloma
Speaker: Nil Guler, TR  
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23 SEPTEMBER 2018, SUNDAY

08:30-09:30 Oral Session 3 (page 13)

Moderators: Eirini Katodritou, GR - Fahri Sahin, TR

09:30-11:00 SESSION 5: MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS

Moderators: Ali Ünal, TR - Kostas Konstantopoulos, GR

Lecture: Polycythemia Vera: When to Move from Hydroxyurea to Second Line 
Therapy 

Speaker: Georgios Vassilopoulos, GR 

Lecture: Management of Post ET/PV MF: Different from Primary MF?
Speaker: Ozan Salim, TR 

Case: Myelofibrosis with Severe Cytopenias
Speaker: Damianos Sotiropoulos, GR

11:00-12:00 SESSION 6: CHALLENGES IN ALLOGENEIC TRANSPLANTATION

Moderators: Nikos Harhalakis, GR - Atilla Ozkan, TR

Lecture: Stem Cell Transplant in MF: Who, When, How
Speaker: Ahmet Ifran, TR

Lecture: Management of infections after Allogeneic Transplantation
Speaker: Ioanna Sakellari, GR 

12:00-12:30 Best presentations & Closing Remarks
Eirini Katodritou, GR - Fahri Sahin, TR
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First Session Friday
Moderators: Anastasia Banti, GR - Mahmut Tobu, TR

16.00-16.10 Ο1. CLINICAL AND GENETIC ANALYSIS OF THE BCR-ABL NEGATIVE 
CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASES IN INITIAL DIAGNOSIS: SINGLE CENTRAL 
EXPERIENCE
Ayşe Uysal, Şule Altıner, Said Çelik, Serhat Uysal, Alper Han Çebi (Trabzon, Turkey)

16.10-16.20 Ο2. Apoptosis, cell cycle profiling and differentiation study of low-
dose decitabine and/or bortezomib in the AML cell line Kasumi-1, with emphasis on 
the possible abolishment of decitabine- promoted resistance phenotype
Vassiliki Mpakou, Aris Spathis, Athanassios Velentzas, Fragkoula Kontsioti, Sotiris Papageorgiou, 
Efthimia Bazani, Anthi Bouhla, George Pavlidis, Irene Glezou, Georgia Stavroulaki, George 
Dimitriadis, Vassiliki Pappa (Athens, Greece)

16.20-16.30 O3. Decitabine Treatment in Patients with AML and MDS; Single Cen-
tre Experience
Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Fatoş Dilan Atilla, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, 
Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Güray Saydam (Izmir, Turkey)

16.30-16.40 O4. Immunosuppression should no more be the first-line treatment 
for patients with hypoplastic marrow failure syndromes over the age of 50 years 
and should be substituted by eltrombopag
Argiris Symeonidis, Elena Solomou, Eugenia Verigou, Paraskevi Katsaouni, Vasileios Lazaris, 
Angelos Alexopoulos, Angelos Sarantopoulos, Vassiliki Labropoulou, Eleni Fragopanagou, 
Evangelia Tzouvara, Maria Tiniakou, Alexandra Kourakli (Patras, Greece)

16.40-16.50 O5. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria-One Center Experience
Ece Davarcı, Ismet Aydogdu, Alkim Yolcu, Hayriye Mine Miskioglu, Aslinur Akinci, Ilknur Yilmaz 
Alaca, Aysun Avcu Toraman, Tahir Buran (Manisa, Turkey)

16.50-17.00 O6. Systemic Mastocytosis: Management and outcome. Data Analy-
sis from the Greek Registry
Maria N. Pagoni, Ioannis Tsonis, Nikolaos Kanellias, Argiris Symeonidis, Panayiotis Panayiotidis, 
Damianos Sotiropoulos, Theodoros P. Vassilakopoulos, Ioannis Kotsianidis, Marie-Christine 
Kyrtsonis, Theoni Leonidopoulou, Gerasimos A. Pangalis, Maria Papaioannou, Sofia 
Polychronopoulou, Charalampos Pontikoglou, Elias Poulakidas, Christos Poziopoulos, Panayiotis 
Repousis, Maria Topalidou, Kalliopi Vallianatou, Elisavet-Christine Vervessou, Nora-Athina 
Viniou, Theodoros Marinakis, Panayiotis Tsirigotis, Nikolaos Harhalakis, Evangelos Terpos (Greek 
Myeloproliferative Neoplasms Study Group, Greece)

ORAL PRESENTATIONS - AHOS 2018
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Second Session Saturday
Moderators: Stavroula Giannouli, GR - Elif Birtas, TR

16.00-16.10 O7. How Do We Manage Patients with Positron Emission Tomography 
Positivity after Frontline Treatment of Hodgkin Lymphoma?
Muruvvet Seda Aydin, Rafiye Ciftciler, Selin Merih Urlu, Funda Ceran, Simten Dagdas, Hakan Goker, 
Yahya Buyukasik, Gulsum Ozet (Ankara, Turkey)

16.10-16.20 O8. Brentuximab Vedotin in Relapsed/Refractory Hodgkin`s Lympho-
ma; Two-Center Izmir Experience
Fatos Dilan Atilla, Ahmet Seyhanli, Hale Bulbul, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Filiz 
Vural, Mahmut Tobu, Fahri Sahin, Murat Tombuloglu, Mehmet Ali Ozcan, Guray Saydam (Izmir, Turkey)

16.20-16.30 O9. PROGNOSTIC FACTORS IN PRIMARY MEDIASTINAL LARGE B-CELL 
LYMPHOMA UNDER RITUXIMAB-CHOP CHEMOTHERAPY WITH OR WITHOUT RADIOTHERAPY
Theodoros P. Vassilakopoulos, Maria K. Angelopoulou, Kostas Konstantopoulos, Sotirios 
Papageorgiou, Vassiliki Pappa, Georgia Kourti, Panayiotis Panayiotidis, Christine Kalpadakis, Eleni 
Papadaki, Maria Kotsopoulou, Panagiotis Repoussis, Aikaterini Megalakaki, Theoni Leonidopoulou, 
Theodora Assimakopoulou, Christos Poziopoulos, Ioannis Kotsianidis, Dimitrios Boutsis, Eurydiki 
Michalis, Theodoros Marinakis, Michail Michail, Evangelos Terpos, Efstathios Kastritis, Meletios 
A. Dimopoulos, Georgios Karianakis, Eufimia Vrakidou, Konstantinos Anargyrou, Elina Vervessou, 
Argiris Symeonidis, Ekaterini Stefanoudaki, Evdoxia Hadjiharissi, Maria Papaioannou, Eirini 
Katodritou, Pavlina Konstantinidou, Themis Karmiris, Marina P. Siakantaris, Eleni Variami, 
Paraskevi Roussou, Maria Moschogiannis, Theofanis Oikonomopoulos, Sotirios Sachanas, 
Gerassimos A. Pangalis (Greek Lymphoproliferative Neoplasms Study Group, Greece)

16.30-16.40 10. INVESTIGATION OF POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN TUMOR 
METABOLIC ACTIVITY (PET / CT-SUVMAX) AND KI-67 PROLIFERATION INDEX IN OUTPA-
TIENT DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA CASES
Hilal Heybeli, Levent Ündar, Funda Aydın, Bahar Akkaya (Antalya, Turkey)

16.40-16.50 11. BEAC (Carmustine, Etoposide, Cytarabine, and Cyclophospha-
mide) in Autologous Hematopoietic Cell Transplantation for Lymphoma: A Safe and 
Effective Alternative Conditioning Regimen
Ioanna Sakellari, Stella Bouziana, Eleni Gavriilaki, Varnavas Constantinou, Despina Mallouri, 
Anna Vardi, Anastasia Marvaki, Ioannis Batsis, Damianos Sotiropoulos, Achilles Anagnostopoulos 
(Thessaloniki, Greece)

16.50-17.00 12. The Transcription Factor TAp63 Exerts Pro-survival Effects in 
Chronic Lymphocytic Leukemia Acting through the BCL2 Pathway
Stamatia Laidou, Stavroula Ntoufa, Sofia Papanikolaou, Konstantia Kotta, Maria Koutroumani, 
Theodoros Moysiadis, Achilles Anagnostopoulos, Anastasia Kouvatsi, Niki Stavroyianni, 
Anastasia Hadzidimitriou, Antonios M. Makris, Nikos Papakonstantinou, Kostas Stamatopoulos 
(Thessaloniki, Greece)
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Third Session Sunday
Moderators: Eirini Katodritou, GR - Fahri Sahin, TR

08.30-08.40 O13. ROR1 Expression In B cell Lymphomas
Selin Merih Urlu, Mesude Falay, Duygu Nurdan Avci, Emine Eylem Genç, Mehmet Ali Uçar, Funda 
Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet (Ankara, Turkey)

08.40-08.50 O14. Defining the ongoing spontaneous DNA damage profile in multi-
ple myeloma
Maria Gkotzamanidou, Masood Shammas, Naim Rashid, Nanjappa Puru, Vassilis L. Souliotis, Nikhil 
C. Munshi, Evangelos Terpos (Athens, Greece & Boston, Usa)

08.50-09.00 O15. The Comparison of Melphalan Administration on Day–3 With 
Administration on Day –1 on Neutrophil And Platelet Engraftment in Multiple Myelo-
ma Patients Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation
Ali Unal, Leylagül Kaynar, Nermin Keni, Zeynep Güven, Esra Ermiş Turak, Bülent Eser, Mustafa Ce-
tin (Kayseri, Turkey)

09.00-09.10 O16. Next Generation Flow Cytometry for Minimal Residual Disease 
Evaluation in Multiple Myeloma Patients with Sustained Complete Response after 
Frontline Therapy: Results of a Prospective Single-Center Analysis
Ioannis Kostopoulos, Efstathios Kastritis, Ioannis Ntanasis-Stathopoulos, Magdalini Migkou, Alex-
andra T. Argyriou, Nikolaos Kanellias, Despina Fotiou, Evangelos Eleutherakis-Papaiakovou, Maria 
Gavriatopoulou, Aristea-Maria Papanota, Marilyn Spyropoulou-Vlachou, Ourania E. Tsitsilonis, 
Bruno Paiva, Meletios A. Dimopoulos, Evangelos Terpos (Athens, Greece & Pamplona, Spain)

09.10-09.20 O17. DETECTION OF MYD88 AND CXCR4 MUTATIONS IN CELL-FREE DNA 
OF PATIENTS WITH IgM MONOCLONAL GAMMOPATHIES
Tina Bagratuni, Ioannis Ntanasis-Stathopoulos, Maria Gavriatopoulou, Nefeli Mavrianou-Kout-
soukou, Christine Liacos, Dimitrios Patseas, Nikolaos Kanellias, Magdalini Migkou, Dimitrios C. 
Ziogas, Evangelos Eleutherakis-Papaiakovou, Maria Roussou, Despina Fotiou, Evangelos Terpos, 
Efstathios Kastritis, Meletios A. Dimopoulos (Athens, Greece)

09.20-09.30 O18. CHARACTHERISTICS AND MANAGEMENT OF AUTOIMMUNE HEMO-
LYTIC ANEMIA: A SINGLE CENTER STUDY WITH 32 CASES
Asu Fergun Yilmaz (Izmir, Turkey)



  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον 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: IMBRUVICA 140 mg σκληρά καψάκια. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 140 mg ibrutinib. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σκληρό καψάκιο (καψάκιο). 
Λευκό αδιαφανές, σκληρό καψάκιο 22 mm σε μήκος, το οποίο φέρει την ένδειξη «ibr 140 mg» με μαύρο μελάνι. ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ). Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία 
ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ). Το 
IMBRUVICA ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μπενδαμουστίνη και ριτουξιμάμπη (BR) ενδείκνυται για τη θεραπεία 
ενηλίκων ασθενών με ΧΛΛ οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία 
ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μακροσφαιριναιμία του Waldenström (WM), οι οποίοι έχουν λάβει 
τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, ή ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για 
χημειο-ανοσοθεραπεία. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η χρήση 
σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John’s Wort), αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με IMBRUVICA. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Σχετιζόμενα με αιμορραγία συμβάντα: 
Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγικών συμβάντων σε ασθενείς που έχουν ακολουθήσει θεραπεία με IMBRUVICA, τόσο με όσο 
και χωρίς θρομβοπενία. Σε αυτές περιλαμβάνονται ήσσονα αιμορραγικά συμβάντα, όπως μώλωπας, επίσταξη και πετέχειες, και 
μείζονα αιμορραγικά συμβάντα, μερικά θανατηφόρα, συμπεριλαμβανομένων γαστρεντερικής αιμορραγίας,  ενδοκρανιακής 
αιμορραγίας και αιματουρίας. Οι ασθενείς αποκλείονταν από τη συμμετοχή στις μελέτες φάσης 2 και 3 του IMBRUVICA, εάν 
έπρεπε να πάρουν βαρφαρίνη ή άλλους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Η βαρφαρίνη ή οι άλλοι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ 
δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το IMBRUVICA. Τα συμπληρώματα, όπως είναι τα σκευάσματα ιχθυελαίου και 
βιταμίνης Ε, θα πρέπει να αποφεύγονται. Η χρήση του IMBRUVICA σε ασθενείς που χρήζουν άλλων αντιπηκτικών ή 
φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία των αιμοπεταλίων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
αιμορραγίας, και θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα εάν χρησιμοποιείται αντιπηκτική αγωγή. Το IMBRUVICA θα πρέπει 
να διακοπεί τουλάχιστον 3 έως 7 ημέρες πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση ανάλογα με το είδος της χειρουργικής 
επέμβασης και τον κίνδυνο αιμορραγίας. Ο μηχανισμός των σχετιζόμενων με αιμορραγία συμβάντων δεν είναι πλήρως 
κατανοητός. Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική προδιάθεση δεν έχουν μελετηθεί. Λευκόσταση: Έχουν αναφερθεί περιστατικά 
λευκόστασης σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Ο υψηλός αριθμός λεμφοκυττάρων στην κυκλοφορία (> 
400.000/mcl) ενδέχεται να συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής του IMBRUVICA. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Χορηγήστε υποστηρικτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης 
και/ή της κυτταρομειωτικής αγωγής, ως ενδείκνυται. Λοιμώξεις: Παρατηρήθηκαν λοιμώξεις (συμπεριλαμβανομένης 
σηψαιμίας, ουδετεροπενικής σηψαιμίας, βακτηριακών, ιογενών ή μυκητιασικών λοιμώξεων) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
με IMBRUVICA. Ορισμένες από αυτές τις λοιμώξεις έχουν συσχετιστεί με νοσηλεία και θάνατο. Οι περισσότεροι ασθενείς με 
θανατηφόρες λοιμώξεις είχαν, επίσης, ουδετεροπενία. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πυρετό, ουδετεροπενία 
και λοιμώξεις και θα πρέπει να τους χορηγηθεί κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ως ενδείκνυται. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
προφυλακτικής αγωγής σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ευκαιριακών 
λοιμώξεων. Έχουν αναφερθεί περιστατικά Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML), συμπεριλαμβανομένων 
και θανατηφόρων περιστατικών, μετά τη χρήση του ibrutinib στο πλαίσιο προηγούμενης ή συγχορηγούμενης 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Οι ιατροί πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στη διαφορική διάγνωση την PML σε ασθενείς με νέα 
εμφάνιση ή επιδείνωση νευρολογικών, νοητικών ή συμπεριφορικών σημείων και συμπτωμάτων. Εάν πιθανολογείται η 
παρουσία PML, θα πρέπει να διενεργείται κατάλληλη διαγνωστική αξιολόγηση και η θεραπεία θα πρέπει να αναστέλλεται μέχρι 
τον αποκλεισμό της PML. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής σε 
νευρολόγο, διενέργειας κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων για PML, όπως MRI, κατά προτίμηση με χρήση σκιαγραφικής 
ουσίας, ελέγχου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για DNA του ιού JC, καθώς και επαναληπτικών νευρολογικών 
αξιολογήσεων. Κυτταροπενίες: Οφειλόμενες στη θεραπεία κυτταροπενίες 3ου ή 4ου βαθμού (ουδετεροπενία, θρομβοπενία και 
αναιμία) αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Παρακολουθείτε το πλήρες αιμοδιάγραμμα σε 
μηνιαία βάση. Διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD): Σε ασθενείς υπό θεραπεία με IMBRUVICA, έχουν αναφερθεί περιστατικά 
διάμεσης πνευμονοπάθειας (ILD).Παρακολουθείτε τους ασθενείς για πιθανή ανάπτυξη πνευμονικών συμπτωμάτων ενδεικτικών 
για ILD. Αν αναπτυχθούν συμπτώματα, διακόψτε το IMBRUVICA και αντιμετωπίστε κατάλληλα τη διάμεση πνευμονοπάθεια. Αν 
τα συμπτώματα επιμένουν εξετάσετε τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας με IMBRUVICA και ακολουθείστε τις οδηγίες 
τροποποίησης της δόσης. Καρδιακή αρρυθμία: Κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός και περιπτώσεις κοιλιακής 
ταχυαρρυθμίας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κολπικής 
μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού ειδικά σε ασθενείς με καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, υπέρταση, οξείες λοιμώξεις 
και προηγούμενο ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. Παρακολουθείτε κλινικά  κατά διαστήματα  όλους τους ασθενείς για 
καρδιακή αρρυθμία. Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα αρρυθμίας ή νέα εμφάνιση δύσπνοιας, ζάλη ή λιποθυμία θα 
πρέπει να αξιολογούνται κλινικά και, εάν ενδείκνυται, να υποβάλλονται σε ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Σε ασθενείς που 
αναπτύσσουν σημεία και / ή συμπτώματα κοιλιακής ταχυαρρυθμίας, το IMBRUVICA θα πρέπει προσωρινά να διακόπτεται και 
να διενεργείται μία λεπτομερής αξιολόγηση κλινικού οφέλους/κινδύνου πριν την πιθανή επανέναρξη της θεραπείας. Σε 
ασθενείς με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαρυγή, η οποία χρήζει αντιπηκτικής θεραπείας, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές στο IMBRUVICA. Στους ασθενείς που αναπτύσσουν κολπική μαρμαρυγή υπό θεραπεία με 
IMBRUVICA, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτενής εκτίμηση του κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου. Στους ασθενείς που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο και όπου οι εναλλακτικές στο IMBRUVICA δεν είναι κατάλληλες, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο αυστηρά ελεγχόμενης θεραπείας με αντιπηκτικά. Σύνδρομο λύσης όγκου: Σύνδρομο λύσης όγκου έχει αναφερθεί 
με θεραπεία με IMBRUVICA. Οι ασθενείς σε κίνδυνο για σύνδρομο λύσης όγκου είναι εκείνοι με υψηλό φορτίο όγκου πριν τη 
θεραπεία. Παρακολουθήστε στενά τους ασθενείς και λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Μη μελανωματικός καρκίνος του 
δέρματος: Μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος αναφέρθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA 
από ό,τι σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φάρμακα σύγκρισης σε συγκεντρωτικές συγκριτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
φάσης 3. Παρακολουθήστε τους ασθενείς για την εμφάνιση μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος. Ιική επανενεργοποίηση: 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας B σε ασθενείς που λαμβάνουν IMBRUVICA. Θα πρέπει να 
πραγματοποιείται έλεγχος για  την κατάσταση του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) πριν την έναρξης της θεραπείας με IMBRUVICA. 
Για  τους ασθενείς που είναι  θετικοί για λοίμωξη  από  HBV, συνιστάται να ζητείται η συμβουλή ιατρού με εξειδίκευση στη 
θεραπεία της ηπατίτιδας B. Εάν οι ασθενείς έχουν θετικό  ορολογικό έλεγχο για ηπατίτιδα B, θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή 
ενός ειδικού στα  ηπατικά  νοσήματα πριν την έναρξη της θεραπείας και η παρακολούθηση και διαχείριση του ασθενή θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τα τοπικά ιατρικά πρότυπα για την πρόληψη της επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας B. Αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκου‑φαρμάκου: Η συγχορήγηση ισχυρών ή μέτριων αναστολέων του CYP3A4 με IMBRUVICA ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αυξημένη έκθεση σε ibrutinib και συνεπώς σε μεγαλύτερο κίνδυνο τοξικότητας. Αντίθετα, η συγχορήγηση επαγωγέων του 
CYP3A4 ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο IMBRUVICA και, κατά συνέπεια, σε κίνδυνο έλλειψης 
αποτελεσματικότητας. Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση του IMBRUVICA με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4  και ισχυρούς ή 
μέτριους επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφεύγεται, όταν είναι δυνατό, και η συγχορήγηση θα πρέπει να εξετάζεται 
μόνο όταν το πιθανό όφελος υπερσκελίζει σαφώς τους δυνητικούς κινδύνους. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά για σημεία τοξικότητας από το IMBRUVICA, εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναστολέας του CYP3A4 (βλέπε παραγράφους 
4.2 και 4.5). Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί επαγωγέας του CYP3A4, παρακολουθήστε στενά τους ασθενείς για σημεία έλλειψης 
αποτελεσματικότητας στο IMBRUVICA. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να 
χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της λήψης του IMBRUVICA. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το προφίλ ασφάλειας βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 981 ασθενείς, 
οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA σε τρεις κλινικές μελέτες φάσης 2 και σε τέσσερις τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης 3 
και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ΛΚΜ στις κλινικές μελέτες 
έλαβαν IMBRUVICA στα 560 mg μία φορά την ημέρα και οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ΧΛΛ ή WM στις κλινικές μελέτες 
έλαβαν IMBRUVICA στα 420 mg μία φορά την ημέρα. Όλοι οι ασθενείς στις κλινικές μελέτες έλαβαν IMBRUVICA μέχρι να 
εμφανιστεί εξέλιξη της νόσου ή να μην γίνεται πλέον καλά ανεκτό. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20 
%) ήταν η διάρροια, η ουδετεροπενία, η αιμορραγία (π.χ. μώλωπες) το μυοσκελετικό άλγος, η ναυτία, το εξάνθημα και η 
πυρεξία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 3ου/4ου βαθμού (≥ 5 %) ήταν ουδετεροπενία, η πνευμονία, η θρομβοπενία και 
η εμπύρετη ουδετεροπενία. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς υπό 
θεραπεία με ibrutinib για κακοήθειες Β-κυττάρων και οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
αναφέρονται στη συνέχεια ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα και ομάδες συχνότητας. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ 
συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), μη γνωστές (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Στην κάθε ομάδα συχνότητας, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις παρουσιάζονται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες ή κατά τη 
μετεγκριτική παρακολούθηση σε ασθενείς με κακοήθειες των B‑κυττάρων†

Kατηγορία/οργανικό 
σύστημα

Συχνότητα
(Όλοι οι 
βαθμοί)

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όλοι οι 
βαθμοί 

(%)

Βαθμού 
≥3  
(%)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές Πνευμονία*#

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Παραρρινοκολπίτιδα*
Δερματική λοίμωξη*

16
19
11
10

10
1
1
3

Συχνές Σηψαιμία*#

Ουρολοίμωξη
4
9

4
2

Όχι συχνές Επανενεργοποίηση της ηπατίτιδας B@ <1 <1
Νεοπλάσματα καλοήθη και 
κακοήθη (περιλαμβάνονται 
κύστεις και πολύποδες)

Συχνές Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος*
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο

6
3
2

1
<1
<1

Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος

Πολύ συχνές Ουδετεροπενία
Θρομβοπενία

30
20

26
10

Συχνές Εμπύρετη ουδετεροπενία
Λευκοκυττάρωση
Λεμφοκυττάρωση

5
2
2

5
1
1

Όχι συχνές Σύνδρομο λευκόστασης <1 <1
Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Συχνές Διάμεση πνευμονοπάθεια*,#,α 2 <1

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης

Συχνές Σύνδρομο λύσης όγκουα

Υπερουριχαιμία
1
7

1
2

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Πολύ συχνές Κεφαλαλγία 13 1
Συχνές Ζάλη 9 0

Οφθαλμικές διαταραχές Συχνές Θαμπή όραση 7 0
Καρδιακές διαταραχές Συχνές Κολπική μαρμαρυγή

Κοιλιακή ταχυαρρυθμία*β
6
1

3
0

Αγγειακές διαταραχές Πολύ συχνές Αιμορραγία*#

Μώλωπες*
30
22

1
<1

Συχνές      Υποσκληρίδιο αιμάτωμα#

Επίσταξη
Πετέχειες

Υπέρταση*

1
8
7

10

1
<1
0
4

Διαταραχές του γαστρεντερικού Πολύ συχνές Διάρροια
Έμετος
Στοματίτιδα*
Ναυτία
Δυσκοιλιότητα

41
14
13
27
16

3
<1
1
1

<1
Διαταραχές του ήπατος και των 
χοληφόρων

Mη γνωστές Ηπατική ανεπάρκεια*,α Mη γνωστές Mη γνωστές

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

Πολύ συχνές Εξάνθημα* 22 2
Συχνές Κνίδωσηα

Ερύθημαα

Ρήξη όνυχαα

1
2
2

<1
0
0

Όχι συχνές Αγγειοοίδημαα <1 <1
Όχι συχνές Υποδερματίτιδα*,α < 1 0
Mη γνωστές Σύνδρομο Stevens-Johnsonα Mη γνωστές Mη γνωστές

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Πολύ συχνές Αρθραλγία
Μυϊκοί σπασμοί
Μυοσκελετικό άλγος*

12
14
28

1
<1
3

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ συχνές Πυρεξία
Περιφερικό οίδημα

20
14

2
1

† Οι συχνότητες στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.
* Περιλαμβάνει πολλούς όρους ανεπιθύμητων ενεργειών.
# Περιλαμβάνει συμβάντα με θανατηφόρα έκβαση.
@ Χρησιμοποιήθηκε ο χαμηλότερος όρος (LLT) για την επιλογή
α Αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος
β Συχνότητα υπολογισμένη από κλινικές μελέτες μονοθεραπείας.

Διακοπή και μείωση της δόσης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου: Από τους 981 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
IMBRUVICA για κακοήθειες Β-κυττάρων, το 5 % διέκοψε τη θεραπεία πρωτίστως λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονταν πνευμονία, κολπική μαρμαρυγή και αιμορραγία. Ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της 
δόσης παρατηρήθηκαν στο 5 % περίπου των ασθενών. Ηλικιωμένοι: Από τους 981 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA, 
το 62 % είχε ηλικία 65 έτη ή μεγαλύτερη. Πνευμονία 3ου ή μεγαλύτερου βαθμού εμφανίστηκε συχνότερα μεταξύ των ηλικιωμένων 
ασθενών υπό θεραπεία με IMBRUVICA (13 % των ασθενών ηλικίας ≥ 65 ετών έναντι 7 % των ασθενών ηλικίας < 65 ετών). 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της 
σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, 
Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/945/001 (90 σκληρά καψάκια). EU/1/14/945/002 (120 σκληρά καψάκια). 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Οκτωβρίου 2014. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9 Φεβρουαρίου 2018.

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ: 

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Nοσοκομειακή τιμή Λιανική Τιμή

CAPS 140 MG/CAP
BT x 1 (HDPE) BOTTLE x 90 4.819,92 € 5.796,06 €

BT x 1 (HDPE) BOTTLE x 120 6.451,27 € 7.757,77 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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 4.8  Ανεπιθύμητες ενέργειες 
για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DARZALEX 20 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε φιαλίδιο των 5 ml περιέχει 100 mg daratumumab (20 mg daratumumab ανά ml).
Κάθε φιαλίδιο των 20 ml περιέχει 400 mg daratumumab (20 mg daratumumab ανά ml).
Το daratumumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CD38, το οποίο 
παράγεται σε κυτταρική σειρά θηλαστικών (Ωοθήκη Κινεζικού Κρικητού [CHO]) με χρήση της τεχνολογίας 
ανασυνδυασμένου DNA.
Έκδοχα με γνωστή δράση:
Κάθε φιαλίδιο DARZALEX των 5 ml και των 20 ml περιέχει 0,4 mmol και 1,6 mmol (9,3 mg και 37,3 mg) 
νατρίου, αντίστοιχα.
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
Το διάλυμα είναι άχρωμο προς κίτρινο.
Θεραπευτικές ενδείξεις
Το DARZALEX ενδείκνυται:
- ως μονοθεραπεία για την θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα, 
των οποίων η προηγούμενη θεραπεία περιελάμβανε έναν αναστολέα πρωτεασώματος και έναν ανοσορρυθμιστικό 
παράγοντα και οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου με την τελευταία θεραπεία.
- σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, ή βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη, για τη θεραπεία ενήλικων 
ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις
Το DARZALEX μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR), 
συμπεριλαμβανομένων και αναφυλακτικών αντιδράσεων.
Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης για IRR. Στους ασθενείς 
που παρουσιάζουν IRR οποιουδήποτε Βαθμού, συνεχίστε την παρακολούθηση μετά την έγχυση έως ότου 
υποχωρήσουν τα συμπτώματα.
Στις κλινικές μελέτες IRR έχουν αναφερθεί περίπου στο ήμισυ του συνόλου των ασθενών που έλαβαν θεραπεία 
με DARZALEX.
Η πλειοψηφία των IRR παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη έγχυση και ήταν Βαθμού 1-2. Τέσσερα τοις εκατό 
του συνόλου των ασθενών εμφάνισαν IRR σε περισσότερες από μία εγχύσεις. Παρουσιάστηκαν σοβαρές 
αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων βρογχόσπασμου, υποξίας, δύσπνοιας, υπέρτασης, οιδήματος λάρυγγα και 
πνευμονικού οιδήματος. Τα συμπτώματα περιελάμβαναν κυρίως ρινική συμφόρηση, βήχα, ερεθισμό του λαιμού, 
ρίγη, έμετο και ναυτία.Λιγότερο συχνά συμπτώματα ήταν συριγμός, αλλεργική ρινίτιδα, πυρεξία, θωρακική 
δυσφορία, κνησμός  και υπόταση.
Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με αντιισταμινικά, αντιπυρετικά και 
κορτικοστεροειδή για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης IRR πριν από τη θεραπεία με DARZALEX. Η έγχυση 
του DARZALEX θα πρέπει να διακόπτεται εάν εμφανιστεί  IRR οποιασδήποτε βαρύτητας και πρέπει να ξεκινά 
ιατρική αντιμετώπιση/υποστηρικτική θεραπεία για IRR, όπως απαιτείται. Για ασθενείς με IRR Βαθμού 1, 2, ή 
3, κατά την επανέναρξη της έγχυσης θα πρέπει να μειωθεί ο ρυθμός έγχυσης. Εάν παρουσιαστεί αναφυλακτική 
αντίδραση ή απειλητική για τη ζωή (Βαθμού 4) αντίδραση στην έγχυση, θα πρέπει να ξεκινά αμέσως κατάλληλη 
επείγουσα ανάνηψη. Η θεραπεία με το DARZALEX θα πρέπει να διακόπτεται άμεσα και οριστικά.
Για τη μείωση του κινδύνου όψιμου τύπου IRR, από στόματος κορτικοστεροειδή θα πρέπει να χορηγούνται 
σε όλους τους ασθενείς μετά τις εγχύσεις του DARZALEX. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης φαρμακευτικών αγωγών μετά την έγχυση (π.χ., εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, βραχείας και μακράς 
δράσης βρογχοδιασταλτικά) για ασθενείς με ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας για την 
αντιμετώπιση αναπνευστικών επιπλοκών, εφόσον εμφανιστούν. 
Ουδετεροπενία / Θρομβοπενία
Το DARZALEX μπορεί να ενισχύσει την ουδετεροπενία και τη θρομβοπενία που προκαλούνται από την 
υποκείμενη θεραπεία.
Παρακολουθείτε περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας τη γενική αίματος, σύμφωνα με τις συνταγογραφικές 
πληροφορίες που παρέχονται από τον παρασκευαστή των υποκείμενων θεραπειών. Παρακολουθείτε τους 
ασθενείς με ουδετεροπενία για σημεία λοίμωξης. Καθυστέρηση της χορήγησης του DARZALEX μπορεί να 
απαιτηθεί προκειμένου να επιτραπεί η ανάκαμψη των κυτταροπενιών. Δεν συνιστάται καμία μείωση της δόσης 
του DARZALEX. Εξετάστε το ενδεχόμενο υποστήριξης με μεταγγίσεις ή αυξητικούς παράγοντες.
Επίδραση στην έμμεση δοκιμασία αντισφαιρίνης (Έμμεση Δοκιμασία Coombs)
Το daratumumab συνδέεται στο CD38 που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) 
και μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα στην έμμεση δοκιμασία Coombs. Το προκαλούμενο από το 
daratumumab θετικό αποτέλεσμα στην έμμεση δοκιμασία Coombs μπορεί να παραμείνει για έως και 6 μήνες 
μετά την τελευταία έγχυση του daratumumab. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνδεση του daratumumab στα 
RBC μπορεί να συγκαλύψει την ανίχνευση αντισωμάτων σε ελάσσονα αντιγόνα στον ορό του ασθενούς. Ο 
προσδιορισμός της ομάδας αίματος ABO και του τύπου Rh του ασθενούς δεν επηρεάζονται.
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με daratumumab οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο της 
ομάδας αίματος καθώς και αξιολόγηση ως προς την παρουσία αντισωμάτων. Πριν από την έναρξη της θεραπείας 
με daratumumab μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο φαινοτυπικού προσδιορισμού σύμφωνα με την τοπική 
πρακτική. Ο γονοτυπικός προσδιορισμός των ερυθροκυττάρων δεν επηρεάζεται από το daratumumab και μπορεί 
να διενεργηθεί οποιαδήποτε στιγμή.
Στην περίπτωση προγραμματισμένης μετάγγισης αίματος, θα πρέπει να ενημερώνονται τα κέντρα μετάγγισης 
σχετικά με την επίδραση αυτή στις έμμεσες δοκιμασίες αντισφαιρίνης. Αν απαιτείται επειγόντως μετάγγιση, 
μπορούν να χορηγηθούν μη διασταυρωμένα ως προς ABO/RhD-συμβατά RBC σύμφωνα με τις πρακτικές της 
τοπικής τράπεζας αίματος.
Επίδραση στον προσδιορισμό της Πλήρους Ανταπόκρισης
Το daratumumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG κάπα, το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί 
σε αμφότερες τις δοκιμασίες ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού (SPE) και ανοσοκαθήλωσης (IFE) που 
χρησιμοποιούνται για την κλινική παρακολούθηση της ενδογενούς M-πρωτεΐνης. Αυτή η επίδραση μπορεί να 
επηρεάσει τον προσδιορισμό της πλήρους ανταπόκρισης και πιθανώς της επιδείνωσης της νόσου σε ορισμένους 
ασθενείς με πρωτεΐνη μυελώματος IgG κάπα.
Έκδοχα
Κάθε φιαλίδιο DARZALEX των 5 ml και των 20 ml περιέχει 0,4 mmol και 1,6 mmol (9,3 mg και 37,3 mg) 
νατρίου, αντίστοιχα. Αυτό ισοδυναμεί, αντίστοιχα, με το 0,46% και το 1,86% της συνιστώμενης από τον ΠΟΥ 
μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης 2 g νατρίου μέσω της διατροφής για έναν ενήλικα.
Ιχνηλασιμότητα
Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να 
καταγράφονται με σαφήνεια η εμπορική ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου προϊόντος
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (>20%) σε μεμονομένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες ήταν αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση,κόπωση, ναυτία, διάρροια, μυικοί σπασμοί, πυρεξία, 
βήχας, δύσπνοια, ουδετεροπενία, θρομβοπενία και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Επιπλέον, 
σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη, αναφέρθηκαν συχνά περιφερικό οίδημα και περιφερική αισθητική νευροπάθεια. 

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πνευμονία, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, γρίππη, 
πυρεξία, διάρροια, κολπική μαρμαρυγή. 
Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών
Ο πίνακας 4 συνοψίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που έλαβαν 
DARZALEX. Τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν την έκθεση στο DARZALEX (16 mg/kg) σε 820 ασθενείς 
με πολλαπλούν μυέλωμα, συμπεριλαμβανομένων 526 ασθενών από δύο Φάσης III ελεγχόμενες με ενεργό 
παράγοντα μελέτες που έλαβαν DARZALEX σε συνδυασμό είτε με λεναλιδομίδη (DRd, n = 283, Μελέτη 
MMY3003) είτε με βορτεζομίμπη (DVd, n = 243, Μελέτη MMY3004) και πέντε ανοιχτού σχεδιασμού κλινικές 
μελέτες, στις οποίες οι ασθενείς έλαβαν DARZALEX είτε σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη (DPd, n = 103), σε 
συνδυασμό με λεναλιδομίδη (n = 35) ή ως μονοθεραπεία (n = 156). Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά την κυκλοφορία.
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) και πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Σε κάθε κατηγορία συχνότητας 
εμφάνισης, κατά περίπτωση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 4: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που έλαβαν 
θεραπεία με DARZALEX 16 mg/kg

Κατηγορία/Οργανικό σύστημα Ανεπιθύμητη ενέργεια Συχνότητα Επίπτωση (%)

Όλοι οι 
βαθμοί

Βαθμού 
3‑4

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πνευμονίαa Πολύ συχνές 16 10
Λοίμωξη του ανώτερου 

αναπνευστικού 
συστήματοςa

52 5

Γρίππη Συχνές 5 1*
Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος

Ουδετεροπενία Πολύ συχνές 44 37
Θρομβοπενία 37 23

Αναιμία 31 16
Λεμφοπενία 10 8

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Αναφυλακτική 
αντίδρασηb

Σπάνιες - -

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Περιφερική αισθητική 
νευροπάθια

Πολύ συχνές 20 2*

Κεφαλαλγία Πολύ συχνές 13 < 1*
Καρδιακές διαταραχές Κολπική μαρμαρυγή Συχνές 3 1

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 

μεσοθωράκιου

Βήχαςa Πολύ συχνές 31 < 1*
Δύσπνοιαa

22 3
Διαταραχές του γαστρεντερικού Διάρροια Πολύ συχνές 34 4

Ναυτία 22 1*
Έμετος

15 1*
Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 

ιστού

Μυικοί σπασμοί Πολύ συχνές

18 < 1*
Γενικές διαταραχές και 

καταστάσεις της οδού χορήγησης
Κόπωση Πολύ συχνές 34 5
Πυρεξία 20 1*

Περιφερικό οίδημαa 19 1*
Κακώσεις, δηλητηριάσεις 

και επιπλοκές θεραπευτικών 
χειρισμών

Σχετιζόμενη με την 
έγχυση αντίδρασηc

Πολύ συχνές 48 6*

* Καμία Βαθμού 4
a Καταδεικνύει ομαδοποίηση όρων
b Ανεπιθύμητη ενέργεια μετά την κυκλοφορία
c Στις σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις περιλαμβάνονται όροι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν 

από τους ερευνητές ως σχετιζόμενοι με την έγχυση, βλέπε παρακάτω
Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις
Σε κλινικές μελέτες (μονοθεραπεία και θεραπείες συνδυασμού; Ν=820) η επίπτωση των σχετιζόμενων με την 
έγχυση αντιδράσεων οποιουδήποτε βαθμού ήταν 46% στην πρώτη έγχυση του DARZALEX, 2% στη δεύτερη 
έγχυση και 3%  στις επόμενες εγχύσεις. Λιγότερο από 1% των ασθενών είχαν σχετιζόμενη με την έγχυση 
αντίδραση Βαθμού 3 στη δεύτερη ή στις επόμενες εγχύσεις.
Ο διάμεσος χρόνος ως την έναρξη μίας αντίδρασης ήταν 1,4 ώρες (εύρος: 0,02 έως 72,8 ώρες). Η επίπτωση 
διακοπών της έγχυσης λόγω αντιδράσεων ήταν 42%.  Η διάμεση διάρκεια της έγχυσης για την 1η, 2η και επόμενες 
εγχύσεις ήταν 7, 4, 3 και 3,5 ώρες αντίστοιχα.
Σοβαρές (Βαθμού 3) σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις περιελάμβαναν βρογχόσπασμο, δύσπνοια, οίδημα 
λάρυγγα, πνευμονικό οίδημα, υποξία και υπέρταση. Άλλες σχετιζόμενες με την έγχυση ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
(οποιουδήποτε Βαθμού, ≥ 5%)  ήταν ρινική συμφόρηση, βήχας, ρίγη, ερεθισμός του λαιμού, έμετος και ναυτία.
Λοιμώξεις
Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία συνδυασμού με DARZALEX, αναφέρθηκαν λοιμώξεις Βαθμού 3 ή 4 με τους 
συνδυασμούς του DARZALEX και τις υποκείμενες θεραπείες (DVd: 21%, Vd: 19%; DRd: 27%, Rd: 23%; DPd: 
28%). Η πνευμονία ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη σοβαρή (Βαθμού 3 ή 4) λοίμωξη στις μελέτες. Διακοπές από 
τη θεραπεία αναφέρθηκαν στο 2% έως 5% των ασθενών. Θάνατος λόγω λοιμώξεων αναφέρθηκε στο 0,8 έως 2% 
των ασθενών στις μελέτες, κυρίως λόγω πνευμονίας και σηψαιμίας.
Αιμόλυση
Υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος αιμόλυσης. Θα πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση αναφορικά με αυτό το 
σήμα ασφαλείας στις κλινικές μελέτες και στα μετεγκριτικά δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-
15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 
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εμπειρία.
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Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή τιμή

Πυκνό διάλυμα για Παρασκευή 
διαλύματος προς έγχυση 100mg/5 ml

BT x 1 VIAL x 5 ml 395,04 €

Πυκνό διάλυμα για Παρασκευή 
διαλύματος προς έγχυση 400mg/20 ml

BT x 1 VIAL x 20 ml 1.558,64 €

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., 
Λ. Ειρήνης, 151 21 Πεύκη, τηλ.: 210 80.90.000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον 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: IMBRUVICA 140 mg σκληρά καψάκια. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 140 mg ibrutinib. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Σκληρό καψάκιο (καψάκιο). 
Λευκό αδιαφανές, σκληρό καψάκιο 22 mm σε μήκος, το οποίο φέρει την ένδειξη «ibr 140 mg» με μαύρο μελάνι. ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ). Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία 
ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ). Το 
IMBRUVICA ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μπενδαμουστίνη και ριτουξιμάμπη (BR) ενδείκνυται για τη θεραπεία 
ενηλίκων ασθενών με ΧΛΛ οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Το IMBRUVICA ως μονοθεραπεία 
ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μακροσφαιριναιμία του Waldenström (WM), οι οποίοι έχουν λάβει 
τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, ή ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για 
χημειο-ανοσοθεραπεία. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η χρήση 
σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John’s Wort), αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με IMBRUVICA. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Σχετιζόμενα με αιμορραγία συμβάντα: 
Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγικών συμβάντων σε ασθενείς που έχουν ακολουθήσει θεραπεία με IMBRUVICA, τόσο με όσο 
και χωρίς θρομβοπενία. Σε αυτές περιλαμβάνονται ήσσονα αιμορραγικά συμβάντα, όπως μώλωπας, επίσταξη και πετέχειες, και 
μείζονα αιμορραγικά συμβάντα, μερικά θανατηφόρα, συμπεριλαμβανομένων γαστρεντερικής αιμορραγίας,  ενδοκρανιακής 
αιμορραγίας και αιματουρίας. Οι ασθενείς αποκλείονταν από τη συμμετοχή στις μελέτες φάσης 2 και 3 του IMBRUVICA, εάν 
έπρεπε να πάρουν βαρφαρίνη ή άλλους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Η βαρφαρίνη ή οι άλλοι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ 
δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το IMBRUVICA. Τα συμπληρώματα, όπως είναι τα σκευάσματα ιχθυελαίου και 
βιταμίνης Ε, θα πρέπει να αποφεύγονται. Η χρήση του IMBRUVICA σε ασθενείς που χρήζουν άλλων αντιπηκτικών ή 
φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία των αιμοπεταλίων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
αιμορραγίας, και θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα εάν χρησιμοποιείται αντιπηκτική αγωγή. Το IMBRUVICA θα πρέπει 
να διακοπεί τουλάχιστον 3 έως 7 ημέρες πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση ανάλογα με το είδος της χειρουργικής 
επέμβασης και τον κίνδυνο αιμορραγίας. Ο μηχανισμός των σχετιζόμενων με αιμορραγία συμβάντων δεν είναι πλήρως 
κατανοητός. Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική προδιάθεση δεν έχουν μελετηθεί. Λευκόσταση: Έχουν αναφερθεί περιστατικά 
λευκόστασης σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Ο υψηλός αριθμός λεμφοκυττάρων στην κυκλοφορία (> 
400.000/mcl) ενδέχεται να συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής του IMBRUVICA. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Χορηγήστε υποστηρικτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης 
και/ή της κυτταρομειωτικής αγωγής, ως ενδείκνυται. Λοιμώξεις: Παρατηρήθηκαν λοιμώξεις (συμπεριλαμβανομένης 
σηψαιμίας, ουδετεροπενικής σηψαιμίας, βακτηριακών, ιογενών ή μυκητιασικών λοιμώξεων) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
με IMBRUVICA. Ορισμένες από αυτές τις λοιμώξεις έχουν συσχετιστεί με νοσηλεία και θάνατο. Οι περισσότεροι ασθενείς με 
θανατηφόρες λοιμώξεις είχαν, επίσης, ουδετεροπενία. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πυρετό, ουδετεροπενία 
και λοιμώξεις και θα πρέπει να τους χορηγηθεί κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ως ενδείκνυται. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
προφυλακτικής αγωγής σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ευκαιριακών 
λοιμώξεων. Έχουν αναφερθεί περιστατικά Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML), συμπεριλαμβανομένων 
και θανατηφόρων περιστατικών, μετά τη χρήση του ibrutinib στο πλαίσιο προηγούμενης ή συγχορηγούμενης 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Οι ιατροί πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στη διαφορική διάγνωση την PML σε ασθενείς με νέα 
εμφάνιση ή επιδείνωση νευρολογικών, νοητικών ή συμπεριφορικών σημείων και συμπτωμάτων. Εάν πιθανολογείται η 
παρουσία PML, θα πρέπει να διενεργείται κατάλληλη διαγνωστική αξιολόγηση και η θεραπεία θα πρέπει να αναστέλλεται μέχρι 
τον αποκλεισμό της PML. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής σε 
νευρολόγο, διενέργειας κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων για PML, όπως MRI, κατά προτίμηση με χρήση σκιαγραφικής 
ουσίας, ελέγχου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για DNA του ιού JC, καθώς και επαναληπτικών νευρολογικών 
αξιολογήσεων. Κυτταροπενίες: Οφειλόμενες στη θεραπεία κυτταροπενίες 3ου ή 4ου βαθμού (ουδετεροπενία, θρομβοπενία και 
αναιμία) αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Παρακολουθείτε το πλήρες αιμοδιάγραμμα σε 
μηνιαία βάση. Διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD): Σε ασθενείς υπό θεραπεία με IMBRUVICA, έχουν αναφερθεί περιστατικά 
διάμεσης πνευμονοπάθειας (ILD).Παρακολουθείτε τους ασθενείς για πιθανή ανάπτυξη πνευμονικών συμπτωμάτων ενδεικτικών 
για ILD. Αν αναπτυχθούν συμπτώματα, διακόψτε το IMBRUVICA και αντιμετωπίστε κατάλληλα τη διάμεση πνευμονοπάθεια. Αν 
τα συμπτώματα επιμένουν εξετάσετε τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας με IMBRUVICA και ακολουθείστε τις οδηγίες 
τροποποίησης της δόσης. Καρδιακή αρρυθμία: Κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός και περιπτώσεις κοιλιακής 
ταχυαρρυθμίας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κολπικής 
μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού ειδικά σε ασθενείς με καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, υπέρταση, οξείες λοιμώξεις 
και προηγούμενο ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. Παρακολουθείτε κλινικά  κατά διαστήματα  όλους τους ασθενείς για 
καρδιακή αρρυθμία. Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα αρρυθμίας ή νέα εμφάνιση δύσπνοιας, ζάλη ή λιποθυμία θα 
πρέπει να αξιολογούνται κλινικά και, εάν ενδείκνυται, να υποβάλλονται σε ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Σε ασθενείς που 
αναπτύσσουν σημεία και / ή συμπτώματα κοιλιακής ταχυαρρυθμίας, το IMBRUVICA θα πρέπει προσωρινά να διακόπτεται και 
να διενεργείται μία λεπτομερής αξιολόγηση κλινικού οφέλους/κινδύνου πριν την πιθανή επανέναρξη της θεραπείας. Σε 
ασθενείς με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαρυγή, η οποία χρήζει αντιπηκτικής θεραπείας, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές στο IMBRUVICA. Στους ασθενείς που αναπτύσσουν κολπική μαρμαρυγή υπό θεραπεία με 
IMBRUVICA, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτενής εκτίμηση του κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου. Στους ασθενείς που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο και όπου οι εναλλακτικές στο IMBRUVICA δεν είναι κατάλληλες, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο αυστηρά ελεγχόμενης θεραπείας με αντιπηκτικά. Σύνδρομο λύσης όγκου: Σύνδρομο λύσης όγκου έχει αναφερθεί 
με θεραπεία με IMBRUVICA. Οι ασθενείς σε κίνδυνο για σύνδρομο λύσης όγκου είναι εκείνοι με υψηλό φορτίο όγκου πριν τη 
θεραπεία. Παρακολουθήστε στενά τους ασθενείς και λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Μη μελανωματικός καρκίνος του 
δέρματος: Μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος αναφέρθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA 
από ό,τι σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φάρμακα σύγκρισης σε συγκεντρωτικές συγκριτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
φάσης 3. Παρακολουθήστε τους ασθενείς για την εμφάνιση μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος. Ιική επανενεργοποίηση: 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας B σε ασθενείς που λαμβάνουν IMBRUVICA. Θα πρέπει να 
πραγματοποιείται έλεγχος για  την κατάσταση του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) πριν την έναρξης της θεραπείας με IMBRUVICA. 
Για  τους ασθενείς που είναι  θετικοί για λοίμωξη  από  HBV, συνιστάται να ζητείται η συμβουλή ιατρού με εξειδίκευση στη 
θεραπεία της ηπατίτιδας B. Εάν οι ασθενείς έχουν θετικό  ορολογικό έλεγχο για ηπατίτιδα B, θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή 
ενός ειδικού στα  ηπατικά  νοσήματα πριν την έναρξη της θεραπείας και η παρακολούθηση και διαχείριση του ασθενή θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τα τοπικά ιατρικά πρότυπα για την πρόληψη της επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας B. Αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκου‑φαρμάκου: Η συγχορήγηση ισχυρών ή μέτριων αναστολέων του CYP3A4 με IMBRUVICA ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αυξημένη έκθεση σε ibrutinib και συνεπώς σε μεγαλύτερο κίνδυνο τοξικότητας. Αντίθετα, η συγχορήγηση επαγωγέων του 
CYP3A4 ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο IMBRUVICA και, κατά συνέπεια, σε κίνδυνο έλλειψης 
αποτελεσματικότητας. Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση του IMBRUVICA με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4  και ισχυρούς ή 
μέτριους επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφεύγεται, όταν είναι δυνατό, και η συγχορήγηση θα πρέπει να εξετάζεται 
μόνο όταν το πιθανό όφελος υπερσκελίζει σαφώς τους δυνητικούς κινδύνους. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά για σημεία τοξικότητας από το IMBRUVICA, εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναστολέας του CYP3A4 (βλέπε παραγράφους 
4.2 και 4.5). Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί επαγωγέας του CYP3A4, παρακολουθήστε στενά τους ασθενείς για σημεία έλλειψης 
αποτελεσματικότητας στο IMBRUVICA. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να 
χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της λήψης του IMBRUVICA. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το προφίλ ασφάλειας βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 981 ασθενείς, 
οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA σε τρεις κλινικές μελέτες φάσης 2 και σε τέσσερις τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης 3 
και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ΛΚΜ στις κλινικές μελέτες 
έλαβαν IMBRUVICA στα 560 mg μία φορά την ημέρα και οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ΧΛΛ ή WM στις κλινικές μελέτες 
έλαβαν IMBRUVICA στα 420 mg μία φορά την ημέρα. Όλοι οι ασθενείς στις κλινικές μελέτες έλαβαν IMBRUVICA μέχρι να 
εμφανιστεί εξέλιξη της νόσου ή να μην γίνεται πλέον καλά ανεκτό. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20 
%) ήταν η διάρροια, η ουδετεροπενία, η αιμορραγία (π.χ. μώλωπες) το μυοσκελετικό άλγος, η ναυτία, το εξάνθημα και η 
πυρεξία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 3ου/4ου βαθμού (≥ 5 %) ήταν ουδετεροπενία, η πνευμονία, η θρομβοπενία και 
η εμπύρετη ουδετεροπενία. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς υπό 
θεραπεία με ibrutinib για κακοήθειες Β-κυττάρων και οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
αναφέρονται στη συνέχεια ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα και ομάδες συχνότητας. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ 
συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), μη γνωστές (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Στην κάθε ομάδα συχνότητας, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις παρουσιάζονται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες ή κατά τη 
μετεγκριτική παρακολούθηση σε ασθενείς με κακοήθειες των B‑κυττάρων†

Kατηγορία/οργανικό 
σύστημα

Συχνότητα
(Όλοι οι 
βαθμοί)

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όλοι οι 
βαθμοί 

(%)

Βαθμού 
≥3  
(%)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές Πνευμονία*#

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Παραρρινοκολπίτιδα*
Δερματική λοίμωξη*

16
19
11
10

10
1
1
3

Συχνές Σηψαιμία*#

Ουρολοίμωξη
4
9

4
2

Όχι συχνές Επανενεργοποίηση της ηπατίτιδας B@ <1 <1
Νεοπλάσματα καλοήθη και 
κακοήθη (περιλαμβάνονται 
κύστεις και πολύποδες)

Συχνές Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος*
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο

6
3
2

1
<1
<1

Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος

Πολύ συχνές Ουδετεροπενία
Θρομβοπενία

30
20

26
10

Συχνές Εμπύρετη ουδετεροπενία
Λευκοκυττάρωση
Λεμφοκυττάρωση

5
2
2

5
1
1

Όχι συχνές Σύνδρομο λευκόστασης <1 <1
Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Συχνές Διάμεση πνευμονοπάθεια*,#,α 2 <1

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης

Συχνές Σύνδρομο λύσης όγκουα

Υπερουριχαιμία
1
7

1
2

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Πολύ συχνές Κεφαλαλγία 13 1
Συχνές Ζάλη 9 0

Οφθαλμικές διαταραχές Συχνές Θαμπή όραση 7 0
Καρδιακές διαταραχές Συχνές Κολπική μαρμαρυγή

Κοιλιακή ταχυαρρυθμία*β
6
1

3
0

Αγγειακές διαταραχές Πολύ συχνές Αιμορραγία*#

Μώλωπες*
30
22

1
<1

Συχνές      Υποσκληρίδιο αιμάτωμα#

Επίσταξη
Πετέχειες

Υπέρταση*

1
8
7

10

1
<1
0
4

Διαταραχές του γαστρεντερικού Πολύ συχνές Διάρροια
Έμετος
Στοματίτιδα*
Ναυτία
Δυσκοιλιότητα

41
14
13
27
16

3
<1
1
1

<1
Διαταραχές του ήπατος και των 
χοληφόρων

Mη γνωστές Ηπατική ανεπάρκεια*,α Mη γνωστές Mη γνωστές

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

Πολύ συχνές Εξάνθημα* 22 2
Συχνές Κνίδωσηα

Ερύθημαα

Ρήξη όνυχαα

1
2
2

<1
0
0

Όχι συχνές Αγγειοοίδημαα <1 <1
Όχι συχνές Υποδερματίτιδα*,α < 1 0
Mη γνωστές Σύνδρομο Stevens-Johnsonα Mη γνωστές Mη γνωστές

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Πολύ συχνές Αρθραλγία
Μυϊκοί σπασμοί
Μυοσκελετικό άλγος*

12
14
28

1
<1
3

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ συχνές Πυρεξία
Περιφερικό οίδημα

20
14

2
1

† Οι συχνότητες στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.
* Περιλαμβάνει πολλούς όρους ανεπιθύμητων ενεργειών.
# Περιλαμβάνει συμβάντα με θανατηφόρα έκβαση.
@ Χρησιμοποιήθηκε ο χαμηλότερος όρος (LLT) για την επιλογή
α Αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος
β Συχνότητα υπολογισμένη από κλινικές μελέτες μονοθεραπείας.

Διακοπή και μείωση της δόσης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου: Από τους 981 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
IMBRUVICA για κακοήθειες Β-κυττάρων, το 5 % διέκοψε τη θεραπεία πρωτίστως λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονταν πνευμονία, κολπική μαρμαρυγή και αιμορραγία. Ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της 
δόσης παρατηρήθηκαν στο 5 % περίπου των ασθενών. Ηλικιωμένοι: Από τους 981 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IMBRUVICA, 
το 62 % είχε ηλικία 65 έτη ή μεγαλύτερη. Πνευμονία 3ου ή μεγαλύτερου βαθμού εμφανίστηκε συχνότερα μεταξύ των ηλικιωμένων 
ασθενών υπό θεραπεία με IMBRUVICA (13 % των ασθενών ηλικίας ≥ 65 ετών έναντι 7 % των ασθενών ηλικίας < 65 ετών). 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της 
σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, 
Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/945/001 (90 σκληρά καψάκια). EU/1/14/945/002 (120 σκληρά καψάκια). 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Οκτωβρίου 2014. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9 Φεβρουαρίου 2018.

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ: 

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Nοσοκομειακή τιμή Λιανική Τιμή

CAPS 140 MG/CAP
BT x 1 (HDPE) BOTTLE x 90 4.819,92 € 5.796,06 €

BT x 1 (HDPE) BOTTLE x 120 6.451,27 € 7.757,77 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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FACULTY
Akay Olga Meltem Professor of Hematology, Koç University Hospital, Istanbul-Turkey

Alanoglu Güchan Hematology Specialist, Suleyman Demirel University, School of 
Medicine, Isparta-Turkey

Angelopoulou Maria Associate Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Banti Anastasia Consultant Hematologist, Department of Hematology, 
Papageorgiou Hospital, Thessaloniki-Greece

Beksac Meral Professor of Hematology, Ankara University, School of 
Medicine,Ankara-Turkey

Bila Jelena Associate Professor of Hematology, Clinic of Hematology, Clinical 
Center Serbia, Medical Faculty, University of Belgrade, Belgrade-
Serbia

Ceylan Cengiz Associate Professor of Hematology, Tepecik Education and 
Research Hospital, Izmir-Turkey

Civriz Bozdağ Sinem Associate Professor of Hematology, Ankara University, School of
Medicine, Ankara-Turkey

Delimpassi Sosana Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology& 
Bone Marrow Transplantation Unit, Evangelismos Hospital, 
Athens-Greece

Dimopoulos A. Meletios Rector of the National and Kapodistrian University of Athens; 
Professor of Hematology/Oncology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Ertop Şehmus Professor of Hematology, Bulent Ecevit University, School of 
Medicine, Zonguldak-Turkey

Ferhanoğlu Burhan Professor of Hematology, Koç University Hospital, Istanbul-Turkey

Giannouli Stavroula Assistant Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Güler Nil Professor of Hematology, Pamukkale Unıversity, School of 
Medicine, Denizli-Turkey

Güvenç Birol Professor of Hematology, Cukurova University, School of Medicine, 
Adana-Turkey

Harhalakis Nikos Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology 
& Bone Marrow Transplantation Unit, Evangelismos Hospital, 
Athens-Greece
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Hatjiharissi Evdoxia Consultant Hematologist, First Department of Internal Medicine, 
Ahepa Hospital, Thessaloniki-Greece

Hatzimichael Eleftheria Consultant Hematologist, Department of Hematology, University 
Hospital of Ioannina, Ioannina-Greece

İfran Ahmet Associate Professor of Hematology, Bayindir Hospital, Ankara-
Turkey

İzmir Güner Şebnem Assistant Professor of Hematology, Kolan Hospital, Istanbul-Turkey

Kaiafa Georgia Assistant Professor of Hematology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki-Greece

Karadogan Ihsan Professor of Hematology, Medstar Antalya Hospital, Antalya-Turkey

Kastritis Efstathios Associate Professor of Medical Oncology, National and 
Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens-
Greece

Katrodritou Eirini Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology, 
Theagenio Cancer Hospital, Thessaloniki-Greece

Kaya Emin Professor of Hematology, Inonu University, School of Medicine,
Malatya-Turkey

Konstantinidou Pavlina Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology, 
Theagenio Cancer Hospital, Thessaloniki-Greece

Konstantopoulos Kostas Professor of Hematology, National and Kapodistrian University of 
Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Kotsianidis Ioannis Professor of Hematology, Democritus University of Thrace, Medical 
School, Alexandroupolis-Greece

Kurtoglu Erdal Professor of Hematology, Antalya Education and Research 
Hospital, Antalya-Turkey

Kyrtsonis Marie-Christine Associate Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Mehtap Ozgur Associate Professor of Hematology,, Kocaeli University Hospital, 
Kocaeli-Turkey

Mparmparoussi Despoina Consultant Hematologist, Director, Hematology Division, Alexandra 
General Hospital, Athens-Greece

Özet Gülsüm Professor of Hematology, Ankara Numune Education and Research 
Hospital, Ankara-Turkey
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Özkan Atilla Associate Professor of Hematology, Yeditepe University Hospital, 
Istanbul-Turkey

Ozsan Hayri Professor of Hematology, Dokuz Eylul University, School of 
Medicine, Izmir-Turkey

Panayiotidis Panayiotis President of the Hellenic Society of Hematology; Professor of 
Hematology, National and Kapodistrian University of Athens, 
School of Medicine, Athens-Greece

Pangalis Gerassimos Professor of Haematology, Chairman Department of Haematology, 
Athens Medical Center, Psychikon Branch, Athens, Greece

Papageorgiou Sotirios Consultant Hematologist, Second Department of Internal 
Medicine, Hematology Unit, University General Hospital “ATTIKO”, 
Athens-Greece

Papaioannou Maria Associate Professor of Hematology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki-Greece

Pappa Vassiliki Associate Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Perifanis Vassilis Assistant Professor of Hematology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki-Greece

Pouli Anastasia Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology,“St. 
Savvas” Oncology Hospital, Athens, Greece

Şahin Fahri Associate Professor of Hematology, Ege University, School of 
Medicine, Izmir-Turkey

Sakellari Ioanna Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology & 
Bone Marrow Transplantation Unit, George Papanicolaou Hospital, 
Thessaloniki-Greece

Salim Ozan Assistant Professor of Hematology, Akdeniz University, School of 
Medicine, Antalya-Turkey

Saydam Güray Professor of Medicine and Chair Dept. of Hematology Ege 
University, School of Medicine, Izmir-Turkey

Solomou Elena Assistant Professor of Hematology, University of Patras, School of 
Medicine, Patras-Greece

Sonneveld Pieter President of the European Hematology Association; 
Professor of Hematology, Department of Hematology,
Erasmus MC Cancer Institute, Erasmus University of 
Rotterdam, Rotterdam-The Netherlands
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Sotiropoulos Damianos Director Hematologist, Department of Hematology & Bone 
Marrow Transplantation Unit, “Papanikolaou” General Hospital, 
Thessaloniki-Greece

Spanoudakis Emmanouil Assistant Professor of Hematology, Democritus University of 
Thrace, Medical School, Alexandroupolis-Greece

Stavroyianni Niki Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology 
& Bone Marrow Transplantation Unit, George Papanicolaou 
Hospital,Thessaloniki-Greece

Symeonidis Argiris Professor of Hematology, University of Patras, School of 
Medicine,Patras-Greece

Terpos Evangelos Vice-President of the Hellenic Society of Hematology; Professor, 
National and Kapodistrian University of Athens, School of 
Medicine, Athens-Greece

Töbü Mahmut Professor of Hematology, Ege University, School of Medicine,
Izmir-Turkey

Topçuoğlu Pervin Professor of Hematology, Ankara University, School of Medicine, 
Ankara-Turkey

Toptaş Tayfur Associate Professor of Hematology, Marmara University, School of 
Medicine, Istanbul-Turkey

Tsaftaridis Panagiotis Consultant Hematologist, Director, Department of Hematology, 
Laikon General Hospital, Athens-Greece

Tsatalas Konstantinos Professor of Hematology, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki-Greece

Tsirigotis Panagiotis Assistant Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Tuğlular Ayşe Tülin Professor of Hematology, Marmara University, School of Medicine,
Istanbul-Turkey

Ünal Ali Professor of Hematology, Erciyes University, School of Medicine, 
Kayseri-Turkey

Ündar Levent Professor of Hematology, Akdeniz University, School of Medicine, 
Antalya-Turkey

Vardi Anna Consultant Hematologist, Department of Hematology & Bone 
Marrow Transplantation Unit, “George Papanikolaou” General 
Hospital, Thessaloniki-Greece
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Variami Eleni Consultant Hematologist, Director, First Department of Internal 
Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, School 
of Medicine, Athens-Greece

Vassilakopoulos 
Theodoros

Associate Professor of Hematology, National and Kapodistrian 
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Vassilopoulos Georgios Professor of Hematology, University of Thessaly, School of 
Medicine, Larisa-Greece

Viniou Nora-Athina Associate Professor of Hematology, National and Kapodistrian
University of Athens, School of Medicine, Athens-Greece

Vlachaki Efthimia Assistant Professor of Hematology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki-Greece

Yavasoglu Irfan Professor of Hematology, Adnan Menderes University, School of 
Medicine, Aydın-Turkey

Yılmaz Mehmet Professor of Hematology, Gaziantep University, School of Medicine,
Gaziantep-Turkey



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 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς 
έγχυση. Kyprolis 30 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα 
προς έγχυση
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 10 mg carfilzomib. Kyprolis 30 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 30 mg carfilzomib. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 60 mg carfilzomib. Μετά την ανασύσταση, 1 ml διαλύματος περιέχει 2 mg 
carfilzomib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε ml ανασυσταθέντος διαλύματος περιέχει 7 mg 
νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Λευκή έως υπόλευκη 
λυοφιλοποιημένη κόνις.

Κύκλος 1
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 15 Ημ 16

Ημ 
17–21

Ημ 22 Ημ 23
Ημ 

24–28
Kyprolis 
(mg/m2)

20 20 - 56 56 - 56 56 - - -

Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 -

Κύκλος 2 και όλοι οι επακόλουθοι κύκλοι
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 
15

Ημ 
16

Ημ 
17–21

Ημ 
22

Ημ 23
Ημ 

24–28
Kyprolis 
(mg/m2)

56 56 - 56 56 - 56 56 - - -

Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 -

Πίνακας 2 Kyprolis σε συνδυασμό μόνο με δεξαμεθαζόνηα

α Ο χρόνος έγχυσης είναι 30 λεπτά και παραμένει σταθερός σε όλο το δοσολογικό σχήμα

Κύκλος 1
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 15 Ημ 16

Ημ 
17–21

Ημ 22
Ημ 

23–28
Kyprolis (mg/m2) 20 20 - 27 27 - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Κύκλοι 2-12
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ9
Ημ 

10–14
Ημ 
15

Ημ 16
Ημ 

17–21
Ημ 22

Ημ 
23–28

Kyprolis (mg/m2): 27 27 - 27 27 - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Κύκλος 13 και μετά
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9 Ημ 
10–14 Ημ 15 Ημ 16 Ημ 

17–21 Ημ 22 Ημ 
23–28

Kyprolis (mg/m2): 27 27 - - - - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg) 40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Πίνακας 1 Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνηα

α Ο χρόνος έγχυσης είναι 10 λεπτά και παραμένει σταθερός σε όλο το δοσολογικό σχήμα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Kyprolis σε συνδυασμό είτε με 
λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία 
(βλ. παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία με Kyprolis θα πρέπει να 
γίνεται υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών θεραπειών. Δοσολογία Η 
δόση υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια σώματος (Body Surface Area) (BSA) του ασθενή κατά 
την έναρξη. Οι ασθενείς με BSA μεγαλύτερη από 2,2 m2, θα πρέπει να λαμβάνουν δόση 
βασισμένη σε BSA 2,2 m2. Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης λόγω μεταβολής του βάρους 
μικρότερης από ή ίσης με 20%. Το Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη. 
Όταν συνδυάζεται με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, το Kyprolis χορηγείται ενδοφλέβια ως 
δεκάλεπτη έγχυση, επί δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες (ημέρες 
1, 2, 8, 9, 15 και 16), ακολουθούμενες από 12 ημέρες διακοπής της θεραπείας (ημέρες 17 έως 
28) όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Κάθε περίοδος 28 ημερών θεωρείται ένας κύκλος θεραπείας.  
Το Kyprolis χορηγείται σε αρχική δόση 20 mg/m2 (μέγιστη δόση 44 mg) τις ημέρες 1 και 2 του 
κύκλου 1. Αν είναι ανεκτό, η δόση θα πρέπει να αυξηθεί την ημέρα 8 του κύκλου 1 στα 27 mg/m2 

(μέγιστη δόση 60 mg). Από τον κύκλο 13, στις ημέρες 8 και 9 οι δόσεις παραλείπονται. Η 
θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής 
τοξικότητας. Η θεραπεία με Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη για 
περισσότερους από 18 κύκλους θα πρέπει να βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση της σχέσης 
οφέλους/κινδύνου καθώς τα δεδομένα για την ανεκτικότητα και την τοξικότητα του carfilzomib 
μετά τους 18 κύκλους είναι περιορισμένα (βλ. παράγραφο 5.1). Σε συνδυασμό με το Kyprolis, 

χορηγούνται 25 mg λεναλιδομίδης από το στόμα τις ημέρες 1–21 και 40 mg δεξαμεθαζόνης από 
το στόμα ή ενδοφλέβια τις ημέρες 1, 8, 15 και 22 των κύκλων 28 ημερών. Θα πρέπει να εξετάζεται 
το ενδεχόμενο κατάλληλης μείωσης της δόσης για την αρχική δόση λεναλιδομίδης σύμφωνα με 
τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της 
λεναλιδομίδης, π.χ., για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη. Η δεξαμεθαζόνη θα 
πρέπει να χορηγείται 30 λεπτά έως 4 ώρες πριν το Kyprolis. Το Kyprolis σε συνδυασμό με 
δεξαμεθαζόνη Όταν συνδυάζεται με δεξαμεθαζόνη το Kyprolis χορηγείται ενδοφλέβια ως έγχυση 
των 30 λεπτών, επί δύο συνεχόμενες ημέρες, κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες (ημέρες 1, 2, 
8, 9, 15 και 16) ακολουθούμενες από 12 ημέρες διακοπής της θεραπείας (ημέρες 17 έως 28) 
όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Κάθε περίοδος 28 ημερών θεωρείται ένας κύκλος θεραπείας.  Το 
Kyprolis χορηγείται σε αρχική δόση 20 mg/m2 (μέγιστη δόση 44 mg) τις ημέρες 1 και 2 του κύκλου 
1. Αν είναι ανεκτό, η δόση θα πρέπει να αυξηθεί την ημέρα 8 του κύκλου 1 στα 56 mg/m2 (μέγιστη 
δόση 123 mg).  Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση 
μη αποδεκτής τοξικότητας. Όταν το Kyprolis συνδυάζεται μόνο με δεξαμεθαζόνη, η δεξαμεθαζόνη 
χορηγείται 20 mg από το στόμα ή ενδοφλέβια τις ημέρες 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 και 23 των κύκλων 
28 ημερών. Η δεξαμεθαζόνη θα πρέπει να χορηγείται 30 λεπτά έως 4 ώρες πριν το Kyprolis. 
Συγχορηγούμενα φάρμακα Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντιιικής 
προφύλαξης σε ασθενείς που λαμβάνουν Kyprolis για τη μείωση του κινδύνου επανενεργοποίησης 
του έρπητα ζωστήρα. Η πλειοψηφία των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν σε μελέτες με Kyprolis 
έλαβαν αντιιική προφύλαξη. Λόγω αυτού του γεγονότος δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η 
πραγματική επίπτωση του έρπητα ζωστήρα στους ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Στους ασθενείς 
που λαμβάνουν Kyprolis σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη ή με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη 
συνιστάται θρομβοπροφύλαξη, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των υποκείμενων 
κινδύνων και της κλινικής κατάστασης του ασθενή. Για άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα που 
μπορεί να απαιτηθούν, όπως η χρήση προφυλακτικής αγωγής με αντιόξινα, ανατρέξτε στην 
τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της λεναλιδομίδης και της δεξαμεθαζόνης. 
Ενυδάτωση & παρακολούθηση του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών Απαιτείται επαρκής 
ενυδάτωση πριν τη χορήγηση της δόσης στον κύκλο 1, ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 
για εμφάνιση συνδρόμου λύσης όγκου ή νεφρικής τοξικότητας. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να 
παρακολουθούνται για ενδείξεις υπερφόρτωσης όγκου και οι ανάγκες σε υγρά πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του ασθενή. Ο συνολικός όγκος υγρών μπορεί να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κατά την 
έναρξη ή ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.4). Η 
συνιστώμενη ενυδάτωση περιλαμβάνει και υγρά από το στόμα (30 ml/kg/ημέρα για 48 ώρες πριν 
την ημέρα 1 του κύκλου 1) και ενδοφλέβια υγρά (250 ml έως 500 ml κατάλληλων ενδοφλέβιων 
υγρών πριν από κάθε δόση στον κύκλο 1). Μπορούν να χορηγηθούν επιπλέον 250 ml έως 500 ml 
ενδοφλέβιων υγρών, ανάλογα με τις ανάγκες, μετά τη χορήγηση του Kyprolis στον κύκλο 1. Στους 
επόμενους κύκλους, μπορεί να συνεχιστεί η από του στόματος ή/και ενδοφλέβια ενυδάτωση, 
ανάλογα με τις ανάγκες. Τα επίπεδα καλίου στον ορό πρέπει να παρακολουθούνται μια φορά το 
μήνα, ή πιο συχνά, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis όπως ενδείκνυται κλινικά, και αυτό 
εξαρτάται από την μέτρηση των επιπέδων καλίου πριν την έναρξη της θεραπείας, από την 
συγχορηγούμενη θεραπεία (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον 
κίνδυνο υποκαλιαιμίας) και σε σχετικές συννοσηρότητες. Συνιστώμενες τροποποιήσεις της 
δόσης Η δοσολογία θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με την τοξικότητα του Kyprolis. Οι 
συνιστώμενες ενέργειες και τροποποιήσεις της δόσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι 
μειώσεις επιπέδων δόσεων παρατίθενται στον πίνακα 4. Ειδικοί πληθυσμοί Νεφρική 
δυσλειτουργία Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία εντάχθηκαν σε συνδυαστικές 
μελέτες με Kyprolis – δεξαμεθαζόνη, αλλά εξαιρέθηκαν από τις συνδυαστικές μελέτες με 
Kyprolis και λεναλιδομίδη. Οπότε, υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για το Kyprolis σε 
συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης (CrCl < 50 
ml/λεπτό).  Κατάλληλη μείωση δόσης για την δόση έναρξης της λεναλιδομίδης σε ασθενείς με 
ήπια νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τις συστάσεις στην περίληψη 
χαρακτηριστικών προϊόντος της λεναλιδομίδης. Δεν συνιστάται προσαρμογή της αρχικής δόσης 
του Kyprolis σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη ή σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια εξωνεφρική κάθαρση βάση των διαθέσιμων 
φαρμακοκινητικών δεδομένων(βλ. παράγραφο 5.2). Ωστόσο, σε κλινικές μελέτες φάσης 3, η 
επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ήταν υψηλότερη σε ασθενείς 
με χαμηλότερη κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο σε σχέση με τους ασθενείς με υψηλότερη 
κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο. Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται κατά την 
έναρξη της θεραπείας και  να παρακολουθείται τουλάχιστον κάθε μήνα ή σύμφωνα με τους 
αποδεκτούς κανόνες κλινικής πρακτικής, ειδικότερα σε ασθενείς με χαμηλότερη κάθαρση 
κρεατινίνης (CrCl < 30 ml/λεπτό) στο αρχικό σημείο. Θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες 
προσαρμογές στις δόσεις βάση της τοξικότητας (βλ. πίνακα 3). Υπάρχουν περιορισμένα 
δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης CrCl < 30 
ml/λεπτό στο αρχικό σημείο. Εφόσον δεν έχει μελετηθεί η κάθαρση των συγκεντρώσεων του 
Kyprolis κατά την εξωνεφρική κάθαρση, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται μετά τη διαδικασία 
της εξωνεφρικής κάθαρσης. Ηπατική δυσλειτουργία Οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική 
δυσλειτουργία είχαν αποκλειστεί από τις μελέτες με Kyprolis σε συνδυασμό με είτε λεναλιδομίδη 
και δεξαμεθαζόνη ή με μόνο δεξαμεθαζόνη. Η φαρμακοκινητική του Kyprolis δεν έχει αξιολογηθεί 
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Δεν συνιστάται προσαρμογή της αρχικής δόσης 
σε ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία βάσει των διαθέσιμων φαρμακοκινητικών 
δεδομένων. Ωστόσο, έχει αναφερθεί υψηλότερη επίπτωση ηπατικών λειτουργικών ανωμαλιών, ≥ 
3 βαθμού ανεπιθύμητα συμβάματα και σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία στο αρχικό σημείο σε σύγκριση με ασθενείς 
με φυσιολογική ηπατική λειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4 και 5.2). Τα ηπατικά ένζυμα και η 
χολερυθρίνη θα πρέπει να αξιολογούνται κατά την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθούνται 
μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib, ανεξαρτήτως των αρχικών τιμών 
και να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στη δόση βάση τοξικότητας (βλ. πίνακα 3). Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία ενόψει 
των πολύ περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στον 
πληθυσμό αυτό. Ηλικιωμένοι ασθενείς Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων 
ανεπιθύμητων ενεργειών στους ασθενείς (συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας) 
σε κλινικές δοκιμές ήταν υψηλότερη σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών έναντι ασθενών ηλικίας < 75 
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 Tο Kyprolis® έδειξε:

Βαθιά ανταπόκριση1,2 Σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς επωφελείται 
από μια πλήρη ανταπόκριση1

Πάνω από 2 έτη (μέσος όρος 26,3 μήνες) 
χωρίς εξέλιξη της νόσουΔιαρκή αποτελεσματικότητα1,2

Σημαντικά λιγότερη περιφερική νευροπάθεια με το Kd 
συγκριτικά με το Vd και ευνοϊκό προφίλ  οφέλους-κινδύνου2Ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου1,2 

Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να προκύψει εξέλιξη της νόσου ή μη αποδεκτή τοξικότητα3

Παραπομπές: 1. Stewart AK et al. N Engl J Med 2015;372:142–152. 2. Dimopoulos MA et al. Lancet Oncol 2016;17:27–38. 3. Kyprolis® ΠΧΠ 2016

* Σημαντική βελτίωση στη μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου με συνδυαστική θεραπεία KRd (vs Rd)1 και Kd (vs Vd).2

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε 
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα 
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη 
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή 
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Το Kyprolis® σε συνδυασμό με τη λεναλιδομίδη και τη δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδείκνυται 
για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη 
θεραπεία.1
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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 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς 
έγχυση. Kyprolis 30 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα 
προς έγχυση
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 10 mg carfilzomib. Kyprolis 30 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 30 mg carfilzomib. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Κάθε 
φιαλίδιο περιέχει 60 mg carfilzomib. Μετά την ανασύσταση, 1 ml διαλύματος περιέχει 2 mg 
carfilzomib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε ml ανασυσταθέντος διαλύματος περιέχει 7 mg 
νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Λευκή έως υπόλευκη 
λυοφιλοποιημένη κόνις.

Κύκλος 1
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 15 Ημ 16

Ημ 
17–21

Ημ 22 Ημ 23
Ημ 

24–28
Kyprolis 
(mg/m2)

20 20 - 56 56 - 56 56 - - -

Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 -

Κύκλος 2 και όλοι οι επακόλουθοι κύκλοι
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 
15

Ημ 
16

Ημ 
17–21

Ημ 
22

Ημ 23
Ημ 

24–28
Kyprolis 
(mg/m2)

56 56 - 56 56 - 56 56 - - -

Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

20 20 - 20 20 - 20 20 - 20 20 -

Πίνακας 2 Kyprolis σε συνδυασμό μόνο με δεξαμεθαζόνηα

α Ο χρόνος έγχυσης είναι 30 λεπτά και παραμένει σταθερός σε όλο το δοσολογικό σχήμα

Κύκλος 1
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9
Ημ 

10–14
Ημ 15 Ημ 16

Ημ 
17–21

Ημ 22
Ημ 

23–28
Kyprolis (mg/m2) 20 20 - 27 27 - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Κύκλοι 2-12
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ9
Ημ 

10–14
Ημ 
15

Ημ 16
Ημ 

17–21
Ημ 22

Ημ 
23–28

Kyprolis (mg/m2): 27 27 - 27 27 - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg)

40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Κύκλος 13 και μετά
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4

Ημ 1 Ημ 2 Ημ 3–7 Ημ 8 Ημ 9 Ημ 
10–14 Ημ 15 Ημ 16 Ημ 

17–21 Ημ 22 Ημ 
23–28

Kyprolis (mg/m2): 27 27 - - - - 27 27 - - -
Δεξαμεθαζόνη 
(mg) 40 - - 40 - - 40 - - 40 -

Λεναλιδομίδη 25 mg ημερησίως - -

Πίνακας 1 Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνηα

α Ο χρόνος έγχυσης είναι 10 λεπτά και παραμένει σταθερός σε όλο το δοσολογικό σχήμα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Kyprolis σε συνδυασμό είτε με 
λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία 
(βλ. παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία με Kyprolis θα πρέπει να 
γίνεται υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών θεραπειών. Δοσολογία Η 
δόση υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια σώματος (Body Surface Area) (BSA) του ασθενή κατά 
την έναρξη. Οι ασθενείς με BSA μεγαλύτερη από 2,2 m2, θα πρέπει να λαμβάνουν δόση 
βασισμένη σε BSA 2,2 m2. Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης λόγω μεταβολής του βάρους 
μικρότερης από ή ίσης με 20%. Το Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη. 
Όταν συνδυάζεται με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, το Kyprolis χορηγείται ενδοφλέβια ως 
δεκάλεπτη έγχυση, επί δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες (ημέρες 
1, 2, 8, 9, 15 και 16), ακολουθούμενες από 12 ημέρες διακοπής της θεραπείας (ημέρες 17 έως 
28) όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Κάθε περίοδος 28 ημερών θεωρείται ένας κύκλος θεραπείας.  
Το Kyprolis χορηγείται σε αρχική δόση 20 mg/m2 (μέγιστη δόση 44 mg) τις ημέρες 1 και 2 του 
κύκλου 1. Αν είναι ανεκτό, η δόση θα πρέπει να αυξηθεί την ημέρα 8 του κύκλου 1 στα 27 mg/m2 

(μέγιστη δόση 60 mg). Από τον κύκλο 13, στις ημέρες 8 και 9 οι δόσεις παραλείπονται. Η 
θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής 
τοξικότητας. Η θεραπεία με Kyprolis σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη για 
περισσότερους από 18 κύκλους θα πρέπει να βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση της σχέσης 
οφέλους/κινδύνου καθώς τα δεδομένα για την ανεκτικότητα και την τοξικότητα του carfilzomib 
μετά τους 18 κύκλους είναι περιορισμένα (βλ. παράγραφο 5.1). Σε συνδυασμό με το Kyprolis, 

χορηγούνται 25 mg λεναλιδομίδης από το στόμα τις ημέρες 1–21 και 40 mg δεξαμεθαζόνης από 
το στόμα ή ενδοφλέβια τις ημέρες 1, 8, 15 και 22 των κύκλων 28 ημερών. Θα πρέπει να εξετάζεται 
το ενδεχόμενο κατάλληλης μείωσης της δόσης για την αρχική δόση λεναλιδομίδης σύμφωνα με 
τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της 
λεναλιδομίδης, π.χ., για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη. Η δεξαμεθαζόνη θα 
πρέπει να χορηγείται 30 λεπτά έως 4 ώρες πριν το Kyprolis. Το Kyprolis σε συνδυασμό με 
δεξαμεθαζόνη Όταν συνδυάζεται με δεξαμεθαζόνη το Kyprolis χορηγείται ενδοφλέβια ως έγχυση 
των 30 λεπτών, επί δύο συνεχόμενες ημέρες, κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες (ημέρες 1, 2, 
8, 9, 15 και 16) ακολουθούμενες από 12 ημέρες διακοπής της θεραπείας (ημέρες 17 έως 28) 
όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Κάθε περίοδος 28 ημερών θεωρείται ένας κύκλος θεραπείας.  Το 
Kyprolis χορηγείται σε αρχική δόση 20 mg/m2 (μέγιστη δόση 44 mg) τις ημέρες 1 και 2 του κύκλου 
1. Αν είναι ανεκτό, η δόση θα πρέπει να αυξηθεί την ημέρα 8 του κύκλου 1 στα 56 mg/m2 (μέγιστη 
δόση 123 mg).  Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση 
μη αποδεκτής τοξικότητας. Όταν το Kyprolis συνδυάζεται μόνο με δεξαμεθαζόνη, η δεξαμεθαζόνη 
χορηγείται 20 mg από το στόμα ή ενδοφλέβια τις ημέρες 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 και 23 των κύκλων 
28 ημερών. Η δεξαμεθαζόνη θα πρέπει να χορηγείται 30 λεπτά έως 4 ώρες πριν το Kyprolis. 
Συγχορηγούμενα φάρμακα Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντιιικής 
προφύλαξης σε ασθενείς που λαμβάνουν Kyprolis για τη μείωση του κινδύνου επανενεργοποίησης 
του έρπητα ζωστήρα. Η πλειοψηφία των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν σε μελέτες με Kyprolis 
έλαβαν αντιιική προφύλαξη. Λόγω αυτού του γεγονότος δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η 
πραγματική επίπτωση του έρπητα ζωστήρα στους ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Στους ασθενείς 
που λαμβάνουν Kyprolis σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη ή με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη 
συνιστάται θρομβοπροφύλαξη, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των υποκείμενων 
κινδύνων και της κλινικής κατάστασης του ασθενή. Για άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα που 
μπορεί να απαιτηθούν, όπως η χρήση προφυλακτικής αγωγής με αντιόξινα, ανατρέξτε στην 
τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της λεναλιδομίδης και της δεξαμεθαζόνης. 
Ενυδάτωση & παρακολούθηση του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών Απαιτείται επαρκής 
ενυδάτωση πριν τη χορήγηση της δόσης στον κύκλο 1, ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 
για εμφάνιση συνδρόμου λύσης όγκου ή νεφρικής τοξικότητας. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να 
παρακολουθούνται για ενδείξεις υπερφόρτωσης όγκου και οι ανάγκες σε υγρά πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του ασθενή. Ο συνολικός όγκος υγρών μπορεί να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κατά την 
έναρξη ή ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.4). Η 
συνιστώμενη ενυδάτωση περιλαμβάνει και υγρά από το στόμα (30 ml/kg/ημέρα για 48 ώρες πριν 
την ημέρα 1 του κύκλου 1) και ενδοφλέβια υγρά (250 ml έως 500 ml κατάλληλων ενδοφλέβιων 
υγρών πριν από κάθε δόση στον κύκλο 1). Μπορούν να χορηγηθούν επιπλέον 250 ml έως 500 ml 
ενδοφλέβιων υγρών, ανάλογα με τις ανάγκες, μετά τη χορήγηση του Kyprolis στον κύκλο 1. Στους 
επόμενους κύκλους, μπορεί να συνεχιστεί η από του στόματος ή/και ενδοφλέβια ενυδάτωση, 
ανάλογα με τις ανάγκες. Τα επίπεδα καλίου στον ορό πρέπει να παρακολουθούνται μια φορά το 
μήνα, ή πιο συχνά, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis όπως ενδείκνυται κλινικά, και αυτό 
εξαρτάται από την μέτρηση των επιπέδων καλίου πριν την έναρξη της θεραπείας, από την 
συγχορηγούμενη θεραπεία (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον 
κίνδυνο υποκαλιαιμίας) και σε σχετικές συννοσηρότητες. Συνιστώμενες τροποποιήσεις της 
δόσης Η δοσολογία θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με την τοξικότητα του Kyprolis. Οι 
συνιστώμενες ενέργειες και τροποποιήσεις της δόσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι 
μειώσεις επιπέδων δόσεων παρατίθενται στον πίνακα 4. Ειδικοί πληθυσμοί Νεφρική 
δυσλειτουργία Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία εντάχθηκαν σε συνδυαστικές 
μελέτες με Kyprolis – δεξαμεθαζόνη, αλλά εξαιρέθηκαν από τις συνδυαστικές μελέτες με 
Kyprolis και λεναλιδομίδη. Οπότε, υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για το Kyprolis σε 
συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης (CrCl < 50 
ml/λεπτό).  Κατάλληλη μείωση δόσης για την δόση έναρξης της λεναλιδομίδης σε ασθενείς με 
ήπια νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τις συστάσεις στην περίληψη 
χαρακτηριστικών προϊόντος της λεναλιδομίδης. Δεν συνιστάται προσαρμογή της αρχικής δόσης 
του Kyprolis σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη ή σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια εξωνεφρική κάθαρση βάση των διαθέσιμων 
φαρμακοκινητικών δεδομένων(βλ. παράγραφο 5.2). Ωστόσο, σε κλινικές μελέτες φάσης 3, η 
επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ήταν υψηλότερη σε ασθενείς 
με χαμηλότερη κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο σε σχέση με τους ασθενείς με υψηλότερη 
κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο. Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται κατά την 
έναρξη της θεραπείας και  να παρακολουθείται τουλάχιστον κάθε μήνα ή σύμφωνα με τους 
αποδεκτούς κανόνες κλινικής πρακτικής, ειδικότερα σε ασθενείς με χαμηλότερη κάθαρση 
κρεατινίνης (CrCl < 30 ml/λεπτό) στο αρχικό σημείο. Θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες 
προσαρμογές στις δόσεις βάση της τοξικότητας (βλ. πίνακα 3). Υπάρχουν περιορισμένα 
δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης CrCl < 30 
ml/λεπτό στο αρχικό σημείο. Εφόσον δεν έχει μελετηθεί η κάθαρση των συγκεντρώσεων του 
Kyprolis κατά την εξωνεφρική κάθαρση, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται μετά τη διαδικασία 
της εξωνεφρικής κάθαρσης. Ηπατική δυσλειτουργία Οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική 
δυσλειτουργία είχαν αποκλειστεί από τις μελέτες με Kyprolis σε συνδυασμό με είτε λεναλιδομίδη 
και δεξαμεθαζόνη ή με μόνο δεξαμεθαζόνη. Η φαρμακοκινητική του Kyprolis δεν έχει αξιολογηθεί 
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Δεν συνιστάται προσαρμογή της αρχικής δόσης 
σε ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία βάσει των διαθέσιμων φαρμακοκινητικών 
δεδομένων. Ωστόσο, έχει αναφερθεί υψηλότερη επίπτωση ηπατικών λειτουργικών ανωμαλιών, ≥ 
3 βαθμού ανεπιθύμητα συμβάματα και σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα έχουν αναφερθεί σε 
ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία στο αρχικό σημείο σε σύγκριση με ασθενείς 
με φυσιολογική ηπατική λειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4 και 5.2). Τα ηπατικά ένζυμα και η 
χολερυθρίνη θα πρέπει να αξιολογούνται κατά την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθούνται 
μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib, ανεξαρτήτως των αρχικών τιμών 
και να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στη δόση βάση τοξικότητας (βλ. πίνακα 3). Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία ενόψει 
των πολύ περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στον 
πληθυσμό αυτό. Ηλικιωμένοι ασθενείς Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων 
ανεπιθύμητων ενεργειών στους ασθενείς (συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας) 
σε κλινικές δοκιμές ήταν υψηλότερη σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών έναντι ασθενών ηλικίας < 75 
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 Tο Kyprolis® έδειξε:

Βαθιά ανταπόκριση1,2 Σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς επωφελείται 
από μια πλήρη ανταπόκριση1

Πάνω από 2 έτη (μέσος όρος 26,3 μήνες) 
χωρίς εξέλιξη της νόσουΔιαρκή αποτελεσματικότητα1,2

Σημαντικά λιγότερη περιφερική νευροπάθεια με το Kd 
συγκριτικά με το Vd και ευνοϊκό προφίλ  οφέλους-κινδύνου2Ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου1,2 

Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να προκύψει εξέλιξη της νόσου ή μη αποδεκτή τοξικότητα3

Παραπομπές: 1. Stewart AK et al. N Engl J Med 2015;372:142–152. 2. Dimopoulos MA et al. Lancet Oncol 2016;17:27–38. 3. Kyprolis® ΠΧΠ 2016

* Σημαντική βελτίωση στη μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου με συνδυαστική θεραπεία KRd (vs Rd)1 και Kd (vs Vd).2

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε 
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα 
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη 
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή 
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Το Kyprolis® σε συνδυασμό με τη λεναλιδομίδη και τη δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδείκνυται 
για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη 
θεραπεία.1
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οφέλους έναντι κινδύνων. Ηπατοτοξικότητα Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θανατηφόρων περιστατικών. Το Kyprolis μπορεί να προκαλέσει 
αύξηση των τρανσαμινασών ορού (βλ. παράγραφο 4.8). Η δόση θα πρέπει να μειώνεται η να 
διακόπτεται, όπως είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση (βλ. παράγραφο 4.2). Τα ηπατικά ένζυμα 
και η χολερυθρίνη θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά την έναρξη της θεραπείας και μια φορά 
το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib, ανεξαρτήτως των αρχικών τιμών. 
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια Έχουν αναφερθεί περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας και του αιμολυτικού 
ουραιμικού συνδρόμου (TTP/HUS), σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Ορισμένα από αυτά τα 
συμβάντα ήταν θανατηφόρα. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα 
TTP/HUS. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία διάγνωσης, το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται και οι 

Κατηγορία οργανικού 
συστήματος σύμφωνα 
με τη βάση δεδομένων 
MedDRA

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)

Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις

Πνευμονία, Λοίμωξη 
του αναπνευστικού 
συστήματος, 
Ρινοφαρυγγίτιδα

Σηψαιμία, Γρίπη, 
Ουρολοίμωξη, 
Βρογχίτιδα, Ιογενής 
λοίμωξη, Ρινίτιδα

Λοίμωξη των 
πνευμόνων

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος

Υπερευαισθησία σε 
φάρμακο

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος

Θρομβοπενία, 
Ουδετεροπενία, 
Αναιμία, Λεμφοπενία

Εμπύρετη 
ουδετεροπενία, 
Λευκοπενία 

Αιμολυτικό ουραιμικό 
σύνδρομο (HUS)

Θρομβωτική 
θρομβοπενική 
πορφύρα (TTP), 
Θρομβωτική 
μικροαγγειοπάθεια

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της 
θρέψης

Υποκαλιαιμία, 
Υπεργλυκαιμία, 
Μειωμένη όρεξη

Αφυδάτωση, 
Υπερκαλιαιμία, 
Υπομαγνησιαιμία, 
Υπονατριαιμία, 
Υπερασβεστιαιμία, 
Υπασβεστιαιμία, 
Υποφωσφοραιμία, 
Υπερουριχαιμία, 
Υπολευκωματιναιμία

Σύνδρομο λύσης όγκου

Ψυχιατρικές 
διαταραχές

Αϋπνία Άγχος

Διαταραχές του 
νευρικού συστήματος

Ζάλη, Περιφερική 
νευροπάθεια, 
Κεφαλαλγία

Παραισθησία, 
Υπαισθησία 

Ενδοκρανιακή 
αιμορραγία, Αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνδρομο 
αναστρέψιμης οπίσθιας 
εγκεφαλο-πάθειας 
(ΣΑΟΕ) 

Οφθαλμικές 
διαταραχές

Καταρράκτης, Θαμπή 
όραση 

Καρδιακές διαταραχές Καρδιακή ανεπάρκεια, 
Κολπική μαρμαρυγή, 
Ταχυκαρδία, Αίσθημα 
παλμών

Καρδιακή ανακοπή, 
Έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, Ισχαιμία 
του μυοκαρδίου, 
Κλάσμα εξώθησης 
μειωμένο, 
Περικαρδίτιδα, 
Περικαρδιακή συλλογή

Αγγειακές διαταραχές Yπέρταση Εν τω βάθει φλεβική 
θρόμβωση, Υπόταση, 
Έξαψη

Υπερτασική κρίση, 
Αιμορραγία

Yπερτασικά επείγοντα

Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του 
θώρακα και του 
μεσοθωρακίου

Δύσπνοια, Βήχας Πνευμονική εμβολή, 
Πνευμονικό οίδημα, 
Επίσταξη, Στοματοφα-
ρυγγικό άλγος, 
Δυσφωνία, Συριγμός, 
Πνευμονική υπέρταση

Σύνδρομο οξείας 
αναπνευστικής 
δυσχέρειας (ARDS),
Πνευμονική 
αιμορραγία,
Οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια,
Διάμεση πνευμονο-
πάθεια,
Πνευμονίτιδα

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήματος

Έμετος, Διάρροια, 
Δυσκοιλιότητα, 
Κοιλιακό άλγος, 
Ναυτία

Δυσπεψία, Οδονταλγία Γαστρεντερική 
αιμορραγία, Διάτρηση 
του γαστρεντερικού 
σωλήνα

Διαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

Αυξημένη 
αμινοτρανσφεράση 
της αλανίνης, 
Αυξημένη ασπαρτική 
αμινοτρανσφε-
ράση, Αυξημένη 
γ-γλουταμυλ- 
τρανσφεράση, 
Υπερχολερυθριναιμία

Ηπατική ανεπάρκεια, 
Χολόσταση 

Διαταραχές του 
δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Εξάνθημα, Κνησμός, 
Ερύθημα, Υπεριδρωσία

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και του 
συνδετικού ιστού

Οσφυαλγία, Αρθραλγία, 
Άλγος άκρου, Μυϊκοί 
σπασμοί 

Μυοσκελετικός πόνος, 
Μυοσκελετικός πόνος 
του θώρακα, Οστικός 
πόνος, Μυαλγία, Μυϊκή 
αδυναμία

Διαταραχές των 
νεφρών και των 
ουροφόρων οδών

Αυξημένη κρεατινίνη 
αίματος

Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, Νεφρική 
ανεπάρκεια, Νεφρική 
δυσλειτουργία, 
Μειωμένη 
νεφρική κάθαρση 
κρεατινίνης  

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Αντίδραση κατά την 
έγχυση, Πυρεξία, 
Περιφερικό οίδημα, 
Εξασθένιση, Κόπωση

Θωρακικό άλγος, 
Άλγος, Αντίδραση της 
θέσης έγχυσης, Ρίγος

Πολυοργανική 
ανεπάρκεια

Παρακλινικές 
εξετάσεις

Αυξημένη C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη, Αυξημένο 
ουρικό οξύ αίματος

Πίνακας 5 Πινακοποιημένος κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών ασθενείς να αξιολογούνται για την πιθανότητα εμφάνισης TTP/HUS. Αν αποκλειστεί η διάγνωση 
TTP/HUS, μπορεί να ξαναρχίσει η θεραπεία με Kyprolis. Δεν είναι γνωστή η ασφάλεια της 
επανέναρξης θεραπείας με Kyprolis σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγουμένως εμφανίσει TTP/
HUS. Σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας Έχουν αναφερθεί περιστατικά 
συνδρόμου αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας (ΣΑΟΕ) σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. 
Το ΣΑΟΕ, που επίσημα ονομάζεται σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας 
(ΣΑΟΛ), είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να εκδηλωθεί με σπασμούς, 
κεφαλαλγία, λήθαργο, σύγχυση, τύφλωση, μεταβολή της συνείδησης και άλλες οπτικές και 
νευρολογικές διαταραχές, παράλληλα με υπέρταση, ενώ η διάγνωση επιβεβαιώνεται με 
νευροακτινολογική απεικόνιση. Το Kyprolis θα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρχει υποψία ΣΑΟΕ. 
Δεν είναι γνωστή η ασφάλεια της επανέναρξης θεραπείας με Kyprolis σε ασθενείς οι οποίοι 
έχουν προηγουμένως εμφανίσει ΣΑΟΕ. Αντισύλληψη Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (ή/και 
οι σύντροφοί τους) θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά 
τη διάρκεια και για ένα μήνα μετά τη θεραπεία. Οι άνδρες ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και για 3 μήνες μετά τη θεραπεία αν 
οι σύντροφοι τους είναι έγκυες ή αν οι σύντροφοί τους βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και 
δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης (βλ.παράγραφο 4.6). Το carfilzomib 
μπορεί να μειώσει την δραστικότητα των αντισυλληπτικών που λαμβάνονται από το στόμα (βλ .
παράγραφο 4.5). Περιεχόμενο σε νάτριο Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 0,3 mmols (7 
mg) νατρίου ανά ml ανασυσταθέντος διαλύματος. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από 
ασθενείς που ακολουθούν διατροφή ελεγχόμενης περιεκτικότητας σε νάτριο. 4.5 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το 
carfilzomib μεταβολίζεται κυρίως μέσω της δράσης πεπτιδάσης και εποξειδικής υδρολάσης, ως 
αποτέλεσμα αυτού το φαρμακοκινητικό προφίλ του carfilzomib είναι μάλλον απίθανο να 
επηρεαστεί από τη συγχορήγηση αναστολέων και επαγωγέων του κυτοχρώματος P450. In vitro 
μελέτες έδειξαν ότι το carfilzomib δεν επάγει το ανθρώπινο CYP3A4 σε καλλιεργημένα 
ανθρώπινα ηπατοκύτταρα. Διεξήχθη μια κλινική δοκιμή με carfilzomib σε δόση 27 mg/m2 (2 10 
λεπτών έγχυση) όπου χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη από το στόμα ως υπόστρωμα του CYP3A και 
έδειξε ότι η φαρμακοκινητική της μιδαζολάμης δεν επηρεάστηκε από την ταυτόχρονη χορήγηση 
carfilzomib, γεγονός που υποδεικνύει ότι το carfilzomib δεν αναμένεται να αναστέλλει το 
μεταβολισμό των υποστρωμάτων του CYP3A4/5 και δεν είναι επαγωγέας του CYP3A4 σε 
ανθρώπινα υποκείμενα. Δεν διεξήχθη κλινική δοκιμή με την δόση των 56 mg/m2. Ωστόσο, δεν 
είναι γνωστό εάν το carfilzomib είναι επαγωγέας των CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 και 2B6 σε 
θεραπευτικές συγκεντρώσεις. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το carfilzomib συνδυάζεται με 
φάρμακα που αποτελούν υποστρώματα αυτών των ενζύμων, όπως τα αντισυλληπτικά από το 
στόμα. Θα πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή κύησης (βλ. παράγραφο 
4.6 και ανατρέξτε επίσης στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της 
λεναλιδομίδης), ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται μία εναλλακτική, αποτελεσματική μέθοδος 
αντισύλληψης αν η ασθενής λαμβάνει αντισυλληπτικά από το στόμα. Το carfilzomib δεν αναστέλλει 
τα CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 και 2D6 in vitro και, συνεπώς, δεν αναμένεται να επηρεάσει την 
έκθεση των φαρμάκων που αποτελούν υποστρώματα αυτών των ενζύμων ως αποτέλεσμα της 
αναστολής. Το carfilzomib είναι μία Ρ-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) αλλά δεν είναι υπόστρωμα της BCRP 
(πρωτεΐνη αντίστασης στον καρκίνο του μαστού). Ωστόσο, δεδομένου του ότι το Kyprolis 
χορηγείται ενδοφλέβια και μεταβολίζεται εκτενώς, το φαρμακοκινητικό προφίλ του carfilzomib δεν 
είναι πιθανό να επηρεαστεί από αναστολείς ή επαγωγείς της P-gp ή της BCRP. In vitro, σε 
συγκεντρώσεις (3 μΜ) χαμηλότερες από τις αναμενόμενες σε θεραπευτικές δόσεις, το 
carfilzomib αναστέλλει την εκροή της διγοξίνης, ενός υποστρώματος της P-gp, κατά 25%. Θα 
πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το carfilzomib συνδυάζεται με υποστρώματα της P-gp (π.χ., 
διγοξίνη, κολχικίνη). In vitro, το carfilzomib αναστέλλει το OATP1B1 με IC50 = 2,01 μM ενώ είναι 
άγνωστο αν το carfilzomib αναστέλλει ή όχι άλλους μεταφορείς OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2 και 
BSEP, σε συστηματικό επίπεδο. Το carfilzomib δεν αναστέλλει την ανθρώπινη UGT2B7 αλλά 
αναστέλλει την ανθρώπινη UGT1A1 με IC50 5,5 μΜ. Παρόλα αυτά, με βάση την ταχεία 
απομάκρυνση του carfilzomib, με μία αξιοσημείωτη ταχεία μείωση της συστηματικής 
συγκέντρωσης 5 λεπτά μετά το τέλος της έγχυσης, ο κίνδυνος κλινικά σημαντικών 
αλληλεπιδράσεων με τα υποστρώματα των OATP1B1 και UGT1A1 είναι πιθανότατα χαμηλός. 4.6 
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία/Αντισύλληψη σε άντρες και 
γυναίκες Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (ή/και οι σύντροφοί τους) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και για ένα μήνα μετά 
τη θεραπεία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των από του 
στόματος αντισυλληπτικών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib (βλ. 
παράγραφο 4.5). Επίσης, λόγω αυξημένου κινδύνου φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβαμάτων 
σχετιζόμενων με το carfilzomib, οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση ορμονικών 
αντισυλληπτικών που σχετίζονται με κίνδυνο θρόμβωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
carfilzomib (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Αν μία ασθενής χρησιμοποιεί από του στόματος 
αντισυλληπτικά ή μία ορμονική μέθοδο αντισύλληψης που σχετίζεται με κίνδυνο θρόμβωσης, θα 
πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιεί μια εναλλακτική, αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Οι 
άνδρες ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη 
διάρκεια και για 3 μήνες μετά τη θεραπεία αν οι σύντροφοι τους είναι έγκυες ή αν οι σύντροφοί 
τους βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους 
αντισύλληψης. Κύηση Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση carfilzomib σε έγκυες γυναίκες. 
Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 
Βάσει του μηχανισμού δράσης του και των ευρημάτων σε ζώα, το Kyprolis μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο έμβρυο όταν χορηγείται σε έγκυο γυναίκα. Το Kyprolis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν το δυνητικό όφελος υπερκαλύπτει τον δυνητικό 
κίνδυνο του εμβρύου. Αν το Kyprolis χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αν η 
ασθενής μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, θα 
πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Η λεναλιδομίδη είναι δομικά 
συναφής με την θαλιδομίδη. Η θαλιδομίδη είναι μία γνωστή ενεργή ουσία ανθρώπινης 
τερατογένεσης η οποία προκαλεί σοβαρά απειλητικές για τη ζωή ανωμαλίες στην γέννηση. Αν 
ληφθεί λεναλιδομίδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η τερατογόνος δράση της λεναλιδομίδης 
στους ανθρώπους είναι αναμενόμενη. Οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Πρόληψης Κύησης 
πρέπει να ικανοποιούνται για όλες τις ασθενείς, εκτός εάν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η 
ασθενής δεν έχει δυνατότητα τεκνοποίησης. Ανατρέξτε στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών 
του προϊόντος της λεναλιδομίδης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το carfilzomib ή οι μεταβολίτες 
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Σημείωση: Οι χρόνοι έγχυσης του Kyprolis παραμένουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των μειώσεων δόσης/εων
α Εάν τα συμπτώματα δεν επιλυθούν, διακόψτε τη θεραπεία με Kyprolis

Δοσολογικό σχήμα Δόση Kyprolis Πρώτη μείωση δόσης 
Kyprolis 

Δεύτερη μείωση 
δόσης Kyprolis

Τρίτη 
μείωση δόσης Kyprolis 

Kyprolis, λεναλιδομίδη, 
και δεξαμεθαζόνη

27 mg/m2 20 mg/m2 15 mg/m2α —

Kyprolis και 
δεξαμεθαζόνη

56 mg/m2 45 mg/m2 36 mg/m2 27 mg/m2α

Πίνακας 4 Μειώσεις επιπέδων δόσεων για το Kyprolisετών (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του 
Kyprolis σε παιδιατρικούς ασθενείς δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Kyprolis πρέπει να χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης. Η 
δόση 20/27 mg/m2 χορηγείται σε 10 λεπτά. Η δόση 20/56 mg/m2 πρέπει να χορηγείται σε 30 
λεπτά. Το Kyprolis δεν θα πρέπει να χορηγείται με ταχεία ενδοφλέβια έγχυση (bolus). Η 
ενδοφλέβια γραμμή έγχυσης θα πρέπει να εκπλύνεται με φυσιολογικό διάλυμα χλωριούχου 
νατρίου ή ένεση διαλύματος γλυκόζης 5% ακριβώς πριν και αμέσως μετά τη χορήγηση του 
Kyprolis. Το Kyprolis δεν πρέπει να αναμιγνύεται με ή να χορηγείται ως έγχυση με άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος 
πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6. 4.3 Αντενδείξεις •Υπερευαισθησία στη δραστική 
ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. • Σε γυναίκες που 
θηλάζουν (βλ. παράγραφο 4.6). Επειδή το Kyprolis χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, 
ανατρέξτε στις σχετικές περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων για επιπλέον 
αντενδείξεις. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Επειδή το Kyprolis 
χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, ανατρέξτε στις σχετικές περιλήψεις των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών πριν την έναρξη θεραπείας με Kyprolis. Καθώς η 
λεναλιδομίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Kyprolis, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις απαιτήσεις της λεναλιδομίδης για την πρόληψη της κύησης και τη διεξαγωγή τεστ 
κύησης, (βλ. παράγραφο 4.6). Καρδιακές διαταραχές Μετά τη χορήγηση του Kyprolis έχουν 
παρατηρηθεί νέα ή επιδεινούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (π.χ. συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
πνευμονικό οίδημα, μειωμένο κλάσμα εξώθησης), ισχαιμία και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έχει 
παρατηρηθεί θάνατος από καρδιακή ανακοπή μέσα σε διάστημα μιας ημέρας από τη χορήγηση 
του Kyprolis, ενώ έχουν αναφερθεί θανατηφόρες εκβάσεις καρδιακής ανεπάρκειας και 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ενώ απαιτείται επαρκής ενυδάτωση πριν από τη χορήγηση της 
δόσης στον κύκλο 1, όλοι οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις υπερφόρτωσης 
όγκου και ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Ο συνολικός όγκος 
υγρών μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια κατά την έναρξη ή ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. 
παράγραφο 4.2). Το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται όταν παρατηρούνται καρδιακά συμβάντα 
βαθμού 3 ή 4 έως την ανάρρωση του ασθενή και να εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναχορήγησής 
του με μείωση ενός επιπέδου δόσης κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου (βλ. 
παράγραφο 4.2). Ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας είναι αυξημένος στους ηλικιωμένους 
ασθενείς (≥  75 ετών). Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου III και IV κατά NYHA 
(Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης), πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου και διαταραχές της 
αγωγιμότητας μη ελεγχόμενες με φάρμακα δεν ήταν επιλέξιμοι για τις κλινικές δοκιμές. Αυτοί οι 
ασθενείς μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών. Οι ασθενείς με 
σημεία ή συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σταδίου III και IV κατά NYHA, πρόσφατο ιστορικό 
εμφράγματος του μυοκαρδίου (τους τελευταίους 4 μήνες) καθώς και οι ασθενείς με μη 
ελεγχόμενη στηθάγχη ή αρρυθμίες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο πριν 
από την έναρξη θεραπείας με Kyprolis. Ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να βελτιστοποιήσει την 
κατάσταση του ασθενή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αρτηριακή πίεση και τη ρύθμιση των 
υγρών. Στη συνέχεια, οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να παραμένουν υπό 
στενή παρακολούθηση.Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις 
επέκτασης του QT διαστήματος που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες. Επίδραση του Kyprolis 
στο QT διάστημα δεν μπορεί να αποκλειστεί (βλ. παράγραφο 5.1). Τοξικότητα πνευμόνων Έχουν 
παρατηρηθεί σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress Syndrome) 
(ARDS), οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και οξεία διάχυτη διηθητική πνευμονοπάθεια, όπως 
πνευμονίτιδα και διάμεση πνευμονοπάθεια, σε ασθενείς που λάμβαναν Kyprolis. Ορισμένα από 
αυτά τα συμβάματα ήταν θανατηφόρα. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και να διακόπτεται το 
Kyprolis έως την υποχώρηση του συμβάντος, ενώ το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του πρέπει να 
εξετάζεται κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου (βλ. παράγραφο 4.2). Πνευμονική 
υπέρταση Έχει αναφερθεί πνευμονική υπέρταση σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Ορισμένα από 
αυτά τα συμβάντα ήταν θανατηφόρα. Είναι σημαντικό να γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση. Σε 
περίπτωση πνευμονικής υπέρτασης, το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται έως την υποχώρησή της 
ή την επάνοδο του ασθενή στην αρχική κατάσταση, ενώ το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του 
πρέπει να εξετάζεται κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου (βλ. παράγραφο 4.2). 
Δύσπνοια Συχνά αναφέρθηκε δύσπνοια σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Πρέπει να γίνεται 
αξιολόγηση της δύσπνοιας για τον αποκλεισμό καρδιοπνευμονικών παθήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας και πνευμονικών συνδρόμων. Σε περίπτωση 
δύσπνοιας βαθμού 3 και 4, το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται έως την υποχώρησή της ή την 
επάνοδο του ασθενή στην αρχική κατάσταση, ενώ το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του πρέπει να 
εξετάζεται κατόπιν αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου (βλ. παράγραφο 4.2 και 4.8). 
Yπέρταση Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis έχει παρατηρηθεί υπέρταση, 

Αιματολογική τοξικότητα Συνιστώμενη ενέργεια
Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων 
< 0,5 x109/l 
(βλ. παράγραφο 4.4)

• Διακοπή της δόσης
- Αν επανέλθει σε επίπεδα ≥ 0,5 x109/l συνέχιση της θεραπείας στο ίδιο επίπεδο δόσης

• Για επακόλουθες μειώσεις σε επίπεδα <0,5 x109/l, τήρηση των ίδιων συστάσεων με αυτές που δίνονται παραπάνω και εξέταση ενδεχομένου μείωσης ενός επιπέδου 
δόσης κατά την επαναχορήγηση του Kyprolisa

• Εμπύρετη ουδετεροπενία
• Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων < 0,5 x 109/l και θερμοκρασία στόματος 

> 38,5oC ή δύο διαδοχικές μετρήσεις > 38,0oC για 2 ώρες

• Διακοπή της δόσης
• Αν ο απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων επανέλθει στον αρχικό βαθμό και υποχωρήσει ο πυρετός, επαναχορήγηση της θεραπείας στο ίδιο επίπεδο δόσης

• Αριθμός αιμοπεταλίων <10 x109/l ή ενδείξεις αιμορραγίας με 
θρομβοπενία (βλ. παράγραφο 4.4)

• Διακοπή της δόσης
- Αν επανέλθει σε επίπεδα ≥10 x109/l ή/και ελεγχθεί η αιμορραγία, συνέχιση της θεραπείας στο ίδιο επίπεδο δόσης

• Για επακόλουθες μειώσεις σε επίπεδα <10 x109/l, τήρηση των ίδιων συστάσεων με αυτές που δίνονται παραπάνω και εξέταση ενδεχομένου μείωσης ενός επιπέδου 
δόσης κατά την επαναχορήγηση του Kyprolisa

Μη αιματολογική τοξικότητα (νεφρική) Συνιστώμενη ενέργεια
• Κρεατινίνη ορού ίση με ή υψηλότερη από 2 × αρχικά επίπεδα ή
• Κάθαρση κρεατινίνης  < 15 ml/λεπτό (ή μείωση της κάθαρσης κρεατινίνης 

≤50% σε σχέση με την έναρξη) ή ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης (βλ. 
παράγραφο 4.4)

• Διακοπή της δόσης και συνεχής παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού ή κάθαρση κρεατινίνης)
- Το Kyprolis θα πρέπει να επαναχορηγείται όταν η νεφρική λειτουργία επανέλθει σε επίπεδα εντός του 25% σε σχέση με την έναρξη. Εξέταση ενδεχομένου 
επαναχορήγησης της θεραπείας με μείωση ενός επιπέδου δόσηςa

• Για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που λαμβάνουν Kyprolis, η δόση πρέπει να χορηγείται μετά τη διαδικασία της εξωνεφρικής κάθαρσης
Άλλη μη αιματολογική τοξικότητα Συνιστώμενη ενέργεια
Όλες οι άλλες μη αιματολογικές τοξικότητες βαθμού 3 ή 4 (βλ. παράγραφο 
4.4) 

• Διακοπή έως την υποχώρηση ή την επάνοδο στα αρχικά επίπεδα
• Εξέταση ενδεχομένου επανέναρξης της επόμενης προγραμματισμένης θεραπείας με μείωση ενός επιπέδου δόσηςa

Πίνακας 3 Τροποποιήσεις της δόσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis

α Βλέπε πίνακα 4 για μειώσεις επιπέδων δόσεων

συμπεριλαμβανομένης της υπερτασικής κρίσης και των επειγόντων προβλημάτων υπέρτασης. 
Ορισμένα από αυτά τα συμβάντα ήταν θανατηφόρα. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται 
συχνά για υπέρταση και να αντιμετωπίζονται κατά περίσταση. Αν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της 
υπέρτασης, θα πρέπει να μειώνεται η δόση του Kyprolis. Σε περίπτωση υπερτασικών κρίσεων, το 
Kyprolis πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρησή τους ή την επάνοδο του ασθενή στην αρχική 
κατάσταση, ενώ το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του πρέπει να εξετάζεται κατόπιν αξιολόγησης 
της σχέσης οφέλους κινδύνου (βλ. παράγραφο 4.2). Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια αναφέρθηκε συχνότερα σε ασθενείς με προχωρημένο υποτροπιάζον και ανθεκτικό 
πολλαπλό μυέλωμα οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με Kyprolis. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3, η 
επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ήταν υψηλότερη σε ασθενείς 
με χαμηλότερη κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο σε σχέση με ασθενείς με υψηλότερη 
κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο. Η κάθαρση κρεατινίνης ήταν σταθερή με την πάροδο του 
χρόνου για την πλειονότητα των ασθενών. Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να παρακολουθείται 
τουλάχιστον κάθε μήνα ή σύμφωνα με τους αποδεκτούς κανόνες κλινικής πρακτικής, ειδικότερα 
σε ασθενείς με χαμηλότερη κάθαρση κρεατινίνης στο αρχικό σημείο. Μειώστε ή διακόψτε την 
δόση όπως είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση (βλ. παράγραφο 4.2). Σύνδρομο λύσης όγκου 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συνδρόμου λύσης όγκου (TLS), συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων με θανατηφόρα έκβαση, σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Οι ασθενείς με υψηλό 
φορτίο όγκου θα πρέπει να θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο TLS. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς είναι καλά ενυδατωμένοι πριν από τη χορήγηση του Kyprolis στον 
κύκλο 1 και στους επόμενους κύκλους, ανάλογα με τις ανάγκες (βλ. παράγραφο 4.2). Θα πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης φαρμάκων που μειώνουν το ουρικό οξύ σε ασθενείς με 
υψηλό κίνδυνο TLS. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις TLS κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης των ηλεκτρολυτών ορού ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, και να αντιμετωπίζονται αμέσως. Το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται έως την 
υποχώρηση του TLS (βλ. παράγραφο 4.2). Αντιδράσεις κατά την έγχυση Έχουν αναφερθεί 
αντιδράσεις κατά την έγχυση, συμπεριλαμβανομένων και απειλητικών για τη ζωή αντιδράσεων, σε 
ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγος, 
αρθραλγία, μυαλγία, έξαψη στο πρόσωπο, οίδημα προσώπου, έμετο, αδυναμία, δύσπνοια, 
υπόταση, συγκοπή, σφίξιμο στο στήθος ή στηθάγχη. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν 
αμέσως μετά ή έως 24 ώρες μετά τη χορήγηση του Kyprolis. Για να μειωθεί η συχνότητα και η 
βαρύτητα των αντιδράσεων πρέπει να χορηγείται δεξαμεθαζόνη πριν το Kyprolis (βλ. παράγραφο 
4.2). Αιμορραγία και θρομβοπενία Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά αιμορραγίας (π.χ. 
γαστρεντερική, πνευμονική και ενδοκρανιακή αιμορραγία) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία Kyprolis, συχνά συνδεόμενα με θρομβοπενία. Κάποια από αυτά τα περιστατικά ήταν 
θανατηφόρα (βλ. παράγραφο 4.8). Το Kyprolis προκαλεί θρομβοπενία κατά την οποία το ναδίρ 
αιμοπεταλίων παρατηρείται την ημέρα 8 ή την ημέρα 15 κάθε κύκλου 28 ημερών με επάνοδο στον 
αρχικό αριθμό αιμοπεταλίων έως την έναρξη του επόμενου κύκλου (βλ. παράγραφο 4.8). Ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με Kyprolis και η δόση να μειώνεται ή να διακόπτεται, όπως είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση 
(βλ. παράγραφο 4.2). Φλεβική θρόμβωση Έχουν παρατηρηθεί φλεβικά θρομβοεμβολικά 
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής 
με θανατηφόρα έκβαση σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένο 
παράγοντα κινδύνου για θρομβοεμβολή – συμπεριλαμβανομένης πρότερης θρόμβωσης- θα 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση 
όλων των τροποποιητικών παραγόντων κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, υπέρταση και υπερλιπιδαιμία). 
Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στη συγχορήγηση άλλων ουσιών που μπορεί να αυξήσουν τον 
κίνδυνο θρόμβωσης (π.χ. ερυθροποιητικοί παράγοντες ή θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης). 
Οι ασθενείς και οι θεράποντες γιατροί συμβουλεύονται να παρατηρούν για σημεία και συμπτώματα 
θρομβοεμβολής. Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να λάβουν ιατρική φροντίδα εάν 
παρουσιάσουν συμπτώματα όπως λαχάνιασμα, θωρακικό άλγος, αιμόπτυση, οίδημα ή πόνο στους 
βραχίονες ή τα πόδια. Η θρομβοπροφύλαξη θα πρέπει να εξετάζεται βάσει ατομικής αξιολόγησης 
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οφέλους έναντι κινδύνων. Ηπατοτοξικότητα Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θανατηφόρων περιστατικών. Το Kyprolis μπορεί να προκαλέσει 
αύξηση των τρανσαμινασών ορού (βλ. παράγραφο 4.8). Η δόση θα πρέπει να μειώνεται η να 
διακόπτεται, όπως είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση (βλ. παράγραφο 4.2). Τα ηπατικά ένζυμα 
και η χολερυθρίνη θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά την έναρξη της θεραπείας και μια φορά 
το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib, ανεξαρτήτως των αρχικών τιμών. 
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια Έχουν αναφερθεί περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας και του αιμολυτικού 
ουραιμικού συνδρόμου (TTP/HUS), σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. Ορισμένα από αυτά τα 
συμβάντα ήταν θανατηφόρα. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα 
TTP/HUS. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία διάγνωσης, το Kyprolis πρέπει να διακόπτεται και οι 

Κατηγορία οργανικού 
συστήματος σύμφωνα 
με τη βάση δεδομένων 
MedDRA

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)

Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις

Πνευμονία, Λοίμωξη 
του αναπνευστικού 
συστήματος, 
Ρινοφαρυγγίτιδα

Σηψαιμία, Γρίπη, 
Ουρολοίμωξη, 
Βρογχίτιδα, Ιογενής 
λοίμωξη, Ρινίτιδα

Λοίμωξη των 
πνευμόνων

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος

Υπερευαισθησία σε 
φάρμακο

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος

Θρομβοπενία, 
Ουδετεροπενία, 
Αναιμία, Λεμφοπενία

Εμπύρετη 
ουδετεροπενία, 
Λευκοπενία 

Αιμολυτικό ουραιμικό 
σύνδρομο (HUS)

Θρομβωτική 
θρομβοπενική 
πορφύρα (TTP), 
Θρομβωτική 
μικροαγγειοπάθεια

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της 
θρέψης

Υποκαλιαιμία, 
Υπεργλυκαιμία, 
Μειωμένη όρεξη

Αφυδάτωση, 
Υπερκαλιαιμία, 
Υπομαγνησιαιμία, 
Υπονατριαιμία, 
Υπερασβεστιαιμία, 
Υπασβεστιαιμία, 
Υποφωσφοραιμία, 
Υπερουριχαιμία, 
Υπολευκωματιναιμία

Σύνδρομο λύσης όγκου

Ψυχιατρικές 
διαταραχές

Αϋπνία Άγχος

Διαταραχές του 
νευρικού συστήματος

Ζάλη, Περιφερική 
νευροπάθεια, 
Κεφαλαλγία

Παραισθησία, 
Υπαισθησία 

Ενδοκρανιακή 
αιμορραγία, Αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνδρομο 
αναστρέψιμης οπίσθιας 
εγκεφαλο-πάθειας 
(ΣΑΟΕ) 

Οφθαλμικές 
διαταραχές

Καταρράκτης, Θαμπή 
όραση 

Καρδιακές διαταραχές Καρδιακή ανεπάρκεια, 
Κολπική μαρμαρυγή, 
Ταχυκαρδία, Αίσθημα 
παλμών

Καρδιακή ανακοπή, 
Έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, Ισχαιμία 
του μυοκαρδίου, 
Κλάσμα εξώθησης 
μειωμένο, 
Περικαρδίτιδα, 
Περικαρδιακή συλλογή

Αγγειακές διαταραχές Yπέρταση Εν τω βάθει φλεβική 
θρόμβωση, Υπόταση, 
Έξαψη

Υπερτασική κρίση, 
Αιμορραγία

Yπερτασικά επείγοντα

Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του 
θώρακα και του 
μεσοθωρακίου

Δύσπνοια, Βήχας Πνευμονική εμβολή, 
Πνευμονικό οίδημα, 
Επίσταξη, Στοματοφα-
ρυγγικό άλγος, 
Δυσφωνία, Συριγμός, 
Πνευμονική υπέρταση

Σύνδρομο οξείας 
αναπνευστικής 
δυσχέρειας (ARDS),
Πνευμονική 
αιμορραγία,
Οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια,
Διάμεση πνευμονο-
πάθεια,
Πνευμονίτιδα

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήματος

Έμετος, Διάρροια, 
Δυσκοιλιότητα, 
Κοιλιακό άλγος, 
Ναυτία

Δυσπεψία, Οδονταλγία Γαστρεντερική 
αιμορραγία, Διάτρηση 
του γαστρεντερικού 
σωλήνα

Διαταραχές του 
ήπατος και των 
χοληφόρων 

Αυξημένη 
αμινοτρανσφεράση 
της αλανίνης, 
Αυξημένη ασπαρτική 
αμινοτρανσφε-
ράση, Αυξημένη 
γ-γλουταμυλ- 
τρανσφεράση, 
Υπερχολερυθριναιμία

Ηπατική ανεπάρκεια, 
Χολόσταση 

Διαταραχές του 
δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Εξάνθημα, Κνησμός, 
Ερύθημα, Υπεριδρωσία

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και του 
συνδετικού ιστού

Οσφυαλγία, Αρθραλγία, 
Άλγος άκρου, Μυϊκοί 
σπασμοί 

Μυοσκελετικός πόνος, 
Μυοσκελετικός πόνος 
του θώρακα, Οστικός 
πόνος, Μυαλγία, Μυϊκή 
αδυναμία

Διαταραχές των 
νεφρών και των 
ουροφόρων οδών

Αυξημένη κρεατινίνη 
αίματος

Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, Νεφρική 
ανεπάρκεια, Νεφρική 
δυσλειτουργία, 
Μειωμένη 
νεφρική κάθαρση 
κρεατινίνης  

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Αντίδραση κατά την 
έγχυση, Πυρεξία, 
Περιφερικό οίδημα, 
Εξασθένιση, Κόπωση

Θωρακικό άλγος, 
Άλγος, Αντίδραση της 
θέσης έγχυσης, Ρίγος

Πολυοργανική 
ανεπάρκεια

Παρακλινικές 
εξετάσεις

Αυξημένη C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη, Αυξημένο 
ουρικό οξύ αίματος

Πίνακας 5 Πινακοποιημένος κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών ασθενείς να αξιολογούνται για την πιθανότητα εμφάνισης TTP/HUS. Αν αποκλειστεί η διάγνωση 
TTP/HUS, μπορεί να ξαναρχίσει η θεραπεία με Kyprolis. Δεν είναι γνωστή η ασφάλεια της 
επανέναρξης θεραπείας με Kyprolis σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγουμένως εμφανίσει TTP/
HUS. Σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας Έχουν αναφερθεί περιστατικά 
συνδρόμου αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας (ΣΑΟΕ) σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis. 
Το ΣΑΟΕ, που επίσημα ονομάζεται σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας 
(ΣΑΟΛ), είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να εκδηλωθεί με σπασμούς, 
κεφαλαλγία, λήθαργο, σύγχυση, τύφλωση, μεταβολή της συνείδησης και άλλες οπτικές και 
νευρολογικές διαταραχές, παράλληλα με υπέρταση, ενώ η διάγνωση επιβεβαιώνεται με 
νευροακτινολογική απεικόνιση. Το Kyprolis θα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρχει υποψία ΣΑΟΕ. 
Δεν είναι γνωστή η ασφάλεια της επανέναρξης θεραπείας με Kyprolis σε ασθενείς οι οποίοι 
έχουν προηγουμένως εμφανίσει ΣΑΟΕ. Αντισύλληψη Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (ή/και 
οι σύντροφοί τους) θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά 
τη διάρκεια και για ένα μήνα μετά τη θεραπεία. Οι άνδρες ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και για 3 μήνες μετά τη θεραπεία αν 
οι σύντροφοι τους είναι έγκυες ή αν οι σύντροφοί τους βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και 
δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης (βλ.παράγραφο 4.6). Το carfilzomib 
μπορεί να μειώσει την δραστικότητα των αντισυλληπτικών που λαμβάνονται από το στόμα (βλ .
παράγραφο 4.5). Περιεχόμενο σε νάτριο Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 0,3 mmols (7 
mg) νατρίου ανά ml ανασυσταθέντος διαλύματος. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από 
ασθενείς που ακολουθούν διατροφή ελεγχόμενης περιεκτικότητας σε νάτριο. 4.5 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το 
carfilzomib μεταβολίζεται κυρίως μέσω της δράσης πεπτιδάσης και εποξειδικής υδρολάσης, ως 
αποτέλεσμα αυτού το φαρμακοκινητικό προφίλ του carfilzomib είναι μάλλον απίθανο να 
επηρεαστεί από τη συγχορήγηση αναστολέων και επαγωγέων του κυτοχρώματος P450. In vitro 
μελέτες έδειξαν ότι το carfilzomib δεν επάγει το ανθρώπινο CYP3A4 σε καλλιεργημένα 
ανθρώπινα ηπατοκύτταρα. Διεξήχθη μια κλινική δοκιμή με carfilzomib σε δόση 27 mg/m2 (2 10 
λεπτών έγχυση) όπου χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη από το στόμα ως υπόστρωμα του CYP3A και 
έδειξε ότι η φαρμακοκινητική της μιδαζολάμης δεν επηρεάστηκε από την ταυτόχρονη χορήγηση 
carfilzomib, γεγονός που υποδεικνύει ότι το carfilzomib δεν αναμένεται να αναστέλλει το 
μεταβολισμό των υποστρωμάτων του CYP3A4/5 και δεν είναι επαγωγέας του CYP3A4 σε 
ανθρώπινα υποκείμενα. Δεν διεξήχθη κλινική δοκιμή με την δόση των 56 mg/m2. Ωστόσο, δεν 
είναι γνωστό εάν το carfilzomib είναι επαγωγέας των CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 και 2B6 σε 
θεραπευτικές συγκεντρώσεις. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το carfilzomib συνδυάζεται με 
φάρμακα που αποτελούν υποστρώματα αυτών των ενζύμων, όπως τα αντισυλληπτικά από το 
στόμα. Θα πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή κύησης (βλ. παράγραφο 
4.6 και ανατρέξτε επίσης στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της 
λεναλιδομίδης), ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται μία εναλλακτική, αποτελεσματική μέθοδος 
αντισύλληψης αν η ασθενής λαμβάνει αντισυλληπτικά από το στόμα. Το carfilzomib δεν αναστέλλει 
τα CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 και 2D6 in vitro και, συνεπώς, δεν αναμένεται να επηρεάσει την 
έκθεση των φαρμάκων που αποτελούν υποστρώματα αυτών των ενζύμων ως αποτέλεσμα της 
αναστολής. Το carfilzomib είναι μία Ρ-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) αλλά δεν είναι υπόστρωμα της BCRP 
(πρωτεΐνη αντίστασης στον καρκίνο του μαστού). Ωστόσο, δεδομένου του ότι το Kyprolis 
χορηγείται ενδοφλέβια και μεταβολίζεται εκτενώς, το φαρμακοκινητικό προφίλ του carfilzomib δεν 
είναι πιθανό να επηρεαστεί από αναστολείς ή επαγωγείς της P-gp ή της BCRP. In vitro, σε 
συγκεντρώσεις (3 μΜ) χαμηλότερες από τις αναμενόμενες σε θεραπευτικές δόσεις, το 
carfilzomib αναστέλλει την εκροή της διγοξίνης, ενός υποστρώματος της P-gp, κατά 25%. Θα 
πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το carfilzomib συνδυάζεται με υποστρώματα της P-gp (π.χ., 
διγοξίνη, κολχικίνη). In vitro, το carfilzomib αναστέλλει το OATP1B1 με IC50 = 2,01 μM ενώ είναι 
άγνωστο αν το carfilzomib αναστέλλει ή όχι άλλους μεταφορείς OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2 και 
BSEP, σε συστηματικό επίπεδο. Το carfilzomib δεν αναστέλλει την ανθρώπινη UGT2B7 αλλά 
αναστέλλει την ανθρώπινη UGT1A1 με IC50 5,5 μΜ. Παρόλα αυτά, με βάση την ταχεία 
απομάκρυνση του carfilzomib, με μία αξιοσημείωτη ταχεία μείωση της συστηματικής 
συγκέντρωσης 5 λεπτά μετά το τέλος της έγχυσης, ο κίνδυνος κλινικά σημαντικών 
αλληλεπιδράσεων με τα υποστρώματα των OATP1B1 και UGT1A1 είναι πιθανότατα χαμηλός. 4.6 
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία/Αντισύλληψη σε άντρες και 
γυναίκες Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (ή/και οι σύντροφοί τους) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και για ένα μήνα μετά 
τη θεραπεία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των από του 
στόματος αντισυλληπτικών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib (βλ. 
παράγραφο 4.5). Επίσης, λόγω αυξημένου κινδύνου φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβαμάτων 
σχετιζόμενων με το carfilzomib, οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση ορμονικών 
αντισυλληπτικών που σχετίζονται με κίνδυνο θρόμβωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
carfilzomib (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Αν μία ασθενής χρησιμοποιεί από του στόματος 
αντισυλληπτικά ή μία ορμονική μέθοδο αντισύλληψης που σχετίζεται με κίνδυνο θρόμβωσης, θα 
πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιεί μια εναλλακτική, αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Οι 
άνδρες ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη 
διάρκεια και για 3 μήνες μετά τη θεραπεία αν οι σύντροφοι τους είναι έγκυες ή αν οι σύντροφοί 
τους βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους 
αντισύλληψης. Κύηση Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση carfilzomib σε έγκυες γυναίκες. 
Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 
Βάσει του μηχανισμού δράσης του και των ευρημάτων σε ζώα, το Kyprolis μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο έμβρυο όταν χορηγείται σε έγκυο γυναίκα. Το Kyprolis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν το δυνητικό όφελος υπερκαλύπτει τον δυνητικό 
κίνδυνο του εμβρύου. Αν το Kyprolis χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αν η 
ασθενής μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, θα 
πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Η λεναλιδομίδη είναι δομικά 
συναφής με την θαλιδομίδη. Η θαλιδομίδη είναι μία γνωστή ενεργή ουσία ανθρώπινης 
τερατογένεσης η οποία προκαλεί σοβαρά απειλητικές για τη ζωή ανωμαλίες στην γέννηση. Αν 
ληφθεί λεναλιδομίδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η τερατογόνος δράση της λεναλιδομίδης 
στους ανθρώπους είναι αναμενόμενη. Οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Πρόληψης Κύησης 
πρέπει να ικανοποιούνται για όλες τις ασθενείς, εκτός εάν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η 
ασθενής δεν έχει δυνατότητα τεκνοποίησης. Ανατρέξτε στην τρέχουσα περίληψη χαρακτηριστικών 
του προϊόντος της λεναλιδομίδης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το carfilzomib ή οι μεταβολίτες 
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της απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Βάση των φαρμακολογικών του ιδιοτήτων, ο κίνδυνος στα 
νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνεπώς, ως μέτρο προφύλαξης, ο θηλασμός 
αντενδείκνυται κατά την διάρκεια και για τουλάχιστον 2 ημέρες μετά την θεραπεία με Kyprolis. 
Γονιμότητα Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες γονιμότητας σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Kyprolis έχει μικρή επίδραση 
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Σε κλινικές δοκιμές έχει παρατηρηθεί 
κόπωση, ζάλη, λιποθυμία, θαμπή όραση, υπνηλία ή/και πτώση της αρτηριακής πίεσης. Πρέπει να 
συνιστάται στους ασθενείς που λαμβάνουν Kyprolis να μην οδηγούν και να μην χειρίζονται 
μηχανήματα εάν παρουσιάσουν οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα. 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί 
να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis είναι: καρδιοτοξικότητα, τοξικότητα 
πνευμόνων, πνευμονική υπέρταση, δύσπνοια, υπέρταση συμπεριλαμβανομένων των υπερτασικών 
κρίσεων, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο λύσης όγκου, αντιδράσεις κατά την έγχυση, 
θρομβοπενία, ηπατοτοξικότητα, ΣΑΟΕ και TTP/HUS. Στις κλινικές μελέτες με Kyprolis, η 
καρδιοτοξικότητα και η δύσπνοια εμφανίστηκαν κυρίως στα πρώτα στάδια της θεραπείας με 
Kyprolis (βλ. παράγραφο 4.4). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που εμφανίστηκαν σε 
ποσοστό > 20% των ασθενών) ήταν: αναιμία, κόπωση, διάρροια, θρομβοπενία, ναυτία, πυρεξία, 
δύσπνοια, λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, βήχας και περιφερικό οίδημα. Έπειτα από 
αρχικές δόσεις του carfilzomib στα 20 mg/m2, η δόση αυξήθηκε στα 27 mg/m2 στη δοκιμή PX-
171-009 και στα 56 mg/m2 στη δοκιμή 2011-003 (βλ. παράγραφο 5.1). Μια δοκιμή 
διασταυρούμενης σύγκρισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάστηκαν στο σκέλος της 
μελέτης με Kyprolis και δεξαμεθαζόνη (Kd) της δοκιμής 2011-003 έναντι του σκέλους με 
Kyprolis, λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (KRd) της δοκιμής PX-171-009 υποδεικνύει ότι μπορεί 
να υπάρχει πιθανή σχέση της δόσης για τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: καρδιακή 
ανεπάρκεια (Kd 8,2%, KRd 6,4%), δύσπνοια (Kd 30,9%, KRd 22,7%), υπέρταση (Kd 25,9%, KRd 
15,8%), και πνευμονική υπέρταση (Kd 1,3%, KRd 0,8%). Πινακοποιημένος κατάλογος 
ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και κατηγορία συχνότητας (πίνακας 5). Οι κατηγορίες συχνότητας προσδιορίστηκαν 
με βάση τη συνολική συχνότητα εμφάνισης που αναφέρθηκε για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια σε 
ένα σύνολο δεδομένων από ομαδοποιημένες κλινικές μελέτες (n = 2.044). Εντός κάθε 
κατηγορίας οργανικού συστήματος και συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμία του μυοκαρδίου Στις 
κλινικές μελέτες με Kyprolis, η καρδιακή ανεπάρκεια αναφέρθηκε περίπου στο 7% των ασθενών 
(< 5% των ασθενών είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3), το έμφραγμα του μυοκαρδίου αναφέρθηκε 
περίπου στο 2% των ασθενών (< 1,5% των ασθενών είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3) και η ισχαιμία 
του μυοκαρδίου αναφέρθηκε περίπου στο 1% των ασθενών (< 1% των ασθενών είχαν συμβάντα 
βαθμού ≥ 3). Τα συμβάντα αυτά εμφανίστηκαν κυρίως στα πρώτα στάδια της θεραπείας με 
Kyprolis (< 5 κύκλους). Για την κλινική αντιμετώπιση των καρδιακών διαταραχών κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Δύσπνοια Δύσπνοια αναφέρθηκε περίπου στο 
30% των ασθενών που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες με Kyprolis. Η πλειοψηφία των 
ανεπιθύμητων ενεργειών δύσπνοιας ήταν μη σοβαρές (< 5% των συμμετεχόντων είχαν συμβάντα 
βαθμού ≥ 3), υποχώρησαν, σπάνια κατέληξαν σε διακοπή της θεραπείας και εμφανίστηκαν στα 
πρώτα στάδια της μελέτης (< 3 κύκλους). Για την κλινική αντιμετώπιση της δύσπνοιας κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Yπέρταση συμπεριλαμβανομένων των 
υπερτασικών κρίσεων Μετά τη χορήγηση του Kyprolis έχουν εμφανιστεί υπερτασικές κρίσεις 
(υπερτασικά επείγοντα ή υπερτασικά έκτακτες). Ορισμένα από αυτά τα συμβάματα ήταν 
θανατηφόρα. Στις κλινικές μελέτες, ανεπιθύμητες ενέργειες που συνίσταντο σε υπέρταση 
εμφανίστηκαν περίπου στο 20% των συμμετεχόντων και περίπου 6% των συμμετεχόντων είχαν 
υπερτασικά συμβάντα βαθμού ≥ 3, αλλά υπερτασικές κρίσεις εμφανίστηκαν στο < 0,5% των 
ασθενών. Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που συνίσταντο σε υπέρταση ήταν 
παρόμοια ανάμεσα στους ασθενείς με ή χωρίς προηγούμενο ιατρικό ιστορικό υπέρτασης. Για την 
κλινική αντιμετώπιση της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 
4.4. Θρομβοπενία Θρομβοπενία αναφέρθηκε περίπου στο 40% των ασθενών που συμμετείχαν σε 
κλινικές μελέτες με Kyprolis και περίπου 20% των συμμετεχόντων είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3. 
Το Kyprolis προκαλεί θρομβοπενία μέσω της αναστολής της εκβλάστησης των αιμοπεταλίων από 
την περιφέρεια του κυτταροπλάσματος των μεγακαρυοκυττάρων, που οδηγεί σε κλασική κυκλική 
θρομβοπενία κατά την οποία τα ναδίρ αιμοπεταλίων εμφανίζονται την ημέρα 8 ή 15 κάθε κύκλου 
28 ημερών και η οποία συνήθως σχετίζεται με επάνοδο στην αρχική κατάσταση έως την έναρξη 
του επόμενου κύκλου. Για την κλινική αντιμετώπιση της θρομβοπενίας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Φλεβικά θρομβοεμβολικά συμβάντα Έχουν αναφερθεί 
περιστατικά φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής με θανατηφόρα έκβαση, σε ασθενείς που έλαβαν 
Kyprolis (βλ. παράγραφο 4.4). Η συνολική επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων 
ήταν υψηλότερη στο σκέλος με Kyprolis σε δύο φάσης 3 μελέτες. Στη μελέτη PX-171-009 η 
επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων ήταν 15,3% στο σκέλος με KRd και 9,0% 
στο σκέλος με Rd. Αναφέρθηκαν φλεβικά θρομβοεμβολικά συμβάντα βαθμού ≥ 3 στο 5,6% των 
ασθενών στο σκέλος με KRd και στο 3,9% των ασθενών στο σκέλος με Rd. Στη μελέτη 2011 003 
η επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων ήταν 10,6% στο σκέλος με Kd και 3,1% 
στο σκέλος με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (Vd). Αναφέρθηκαν φλεβικά θρομβοεμβολικά 
συμβάντα βαθμού ≥  3 στο 3,0% των ασθενών στο σκέλος με Kd και στο 1,5% των ασθενών στο 
σκέλος με Vd. Ηπατική ανεπάρκεια Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θανατηφόρων, σε ποσοστό < 1% των ασθενών που 
συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες με Kyprolis. Για την κλινική αντιμετώπιση της ηπατοτοξικότητας 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Περιφερική νευροπάθεια Σε μια 
τυχαιοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis με έγχυση 20/56 
mg/m2 στα 30 λεπτά σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη (Kd, n = 464) έναντι βορτεζομίμπης και 
δεξαμεθαζόνης (Vd, n = 465), αναφέρθηκαν περιστατικά περιφερικής νευροπάθειας βαθμού 2 
και μεγαλύτερου στο 6% των ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα στο σκέλος με Kd, 
σε σύγκριση με 32% στο σκέλος με Vd. Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (≥ 75 
ετών) Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 
(συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών αρρυθμιών, της καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 
4.4), της δύσπνοιας, της λευκοπενίας και της θρομβοπενίας) στους ασθενείς που συμμετείχαν 

σε κλινικές δοκιμές με Kyprolis ήταν υψηλότερη σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών έναντι ασθενών 
ηλικίας < 75 ετών. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού 
συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια 
δόσεων υψηλότερων από αυτές που αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες. Έχει αναφερθεί οξεία 
έναρξη ρίγους, υπόταση, νεφρικής ανεπάρκεια, θρομβοπενία και λεμφοπενία μετά από δόση 200 
mg Kyprolis που χορηγήθηκε κατά λάθος. Δεν υπάρχει κανένα γνωστό ειδικό αντίδοτο για την 
υπερδοσολογία με carfilzomib. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται, ειδικά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Kyprolis που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.8.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Betadex νατριούχος 
σουλφοβουτυλαιθέρας, Άνυδρο κιτρικό οξύ (E330), Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH) 
6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν 
δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Το Kyprolis κόνις για διάλυμα 
προς έγχυση δεν πρέπει να αναμειγνύεται με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml 
(0,9%). 6.3 Διάρκεια ζωής Φιαλίδιο κόνεως 3 χρόνια. Ανασυσταθέν διάλυμα Η χημική και φυσική 
εν χρήσει σταθερότητα των ανασυσταθέντων διαλυμάτων στο φιαλίδιο, την σύριγγα ή τον ασκό 
έγχυσης έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 2°C - 8°C ή για 4 ώρες στους 25°C.). Το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανασύστασης και της χορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 24 ώρες. Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν 
δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, ο χρόνος διατήρησης και οι συνθήκες φύλαξης κατά τη χρήση 
αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 24 ώρες στους 2°C – 8°C.  
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Για τις 
συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. Παράγραφο 6.3. 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές 
γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 10 ml με ελαστομερές πώμα επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, 
σφράγισμα αλουμινίου με ένα ανοιχτό μπλε πλαστικό αποσπώμενο καπάκι. Kyprolis 30 mg κόνις 
για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 30 ml με ελαστομερές πώμα 
επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, σφράγισμα αλουμινίου με ένα πορτοκαλί πλαστικό 
αποσπώμενο καπάκι. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο 
τύπου Ι των 50 ml με ελαστομερές πώμα επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, σφράγισμα 
αλουμινίου με ένα μωβ πλαστικό αποσπώμενο καπάκι. Συσκευασία ενός φιαλιδίου. 6.6 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Ανασύσταση και προετοιμασία για ενδοφλέβια 
χορήγηση Τα φιαλίδια Kyprolis δεν περιέχουν αντιμικροβιακά συντηρητικά και προορίζονται για μία 
μόνο χρήση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη άσηπτη τεχνική. Τo ανασυσταθέν διάλυμα 
περιέχει carfilzomib σε συγκέντρωση 2 mg/ml. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προετοιμασίας πριν 
από την ανασύσταση. 1. Βγάλτε το φιαλίδιο από το ψυγείο ακριβώς πριν από τη χρήση.
2. Υπολογίστε τη δόση (mg/m2) και τον αριθμό φιαλιδίων του Kyprolis που απαιτούνται 
χρησιμοποιώντας την BSA του ασθενή κατά την έναρξη. Οι ασθενείς με BSA μεγαλύτερη από 2,2 
m2, θα πρέπει να λάβουν δόση βασισμένη σε BSA 2,2 m2. Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης 
λόγω μεταβολής του βάρους ≤ 20%. 3. Χρησιμοποιήστε μόνο βελόνα 21-gauge ή μεγαλύτερη σε 
gauge βελόνα (0,8mm ή μικρότερης εξωτερικής διαμέτρου βελόνα) για να προβείτε σε άσηπτη 
ανασύσταση κάθε φιαλιδίου με βραδεία ένεση 5 ml (για το φιαλίδιο των 10 mg), 15 ml (για το 
φιαλίδιο των 30 mg) ή 29 ml (για το φιαλίδιο των 60 mg) αποστειρωμένου ύδατος για ενέσιμα 
μέσω του πώματος κατευθύνοντας το διάλυμα στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ για την 
ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αφρού. 4. Περιστρέψτε απαλά ή/και αναστρέψτε το φιαλίδιο 
για 1 περίπου λεπτό ή μέχρι να διαλυθεί πλήρως η κόνις. ΜΗΝ ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ. Εάν δημιουργηθεί 
αφρός, αφήστε το διάλυμα να κατακαθίσει στο φιαλίδιο μέχρι να υποχωρήσει ο αφρός (περίπου 
5 λεπτά) και το διάλυμα να γίνει διαυγές. 5. Επιθεωρήστε οπτικά το διάλυμα για ξένα σωματίδια 
και αποχρωματισμό πριν από τη χορήγηση. Το ανασυσταθέν προϊόν θα πρέπει να είναι διαυγές, 
άχρωμο έως υποκίτρινο και δεν πρέπει να χορηγηθεί εάν είναι αλλοιωμένο το χρώμα του ή εάν 
υπάρχουν σωματίδια. 6. Απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητη ποσότητα που έχει μείνει στο φιαλίδιο. 
7. Προαιρετικά, το Kyprolis μπορεί να χορηγηθεί από σάκο έγχυσης. 8. Κατά τη χορήγηση από 
σάκο έγχυσης, χρησιμοποιήστε μόνο βελόνα 21-gauge ή μεγαλύτερη σε gauge βελόνα (0,8mm ή 
μικρότερης εξωτερικής διαμέτρου βελόνα) για να αναρροφήσετε την υπολογισμένη δόση από το 
φιαλίδιο και να αραιώσετε σε έναν σάκο έγχυσης 50 ml ή 100 ml που περιέχει ενέσιμο διάλυμα 
γλυκόζης 5%. Απόρριψη Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK 
Breda, Ολλανδία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/15/1060/002, EU/1/15/1060/003, 
EU/1/15/1060/001, 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
19 Νοεμβρίου 2015
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δεκέμβριος 2016

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 

Τρόπος Διάθεσης: «Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε 
νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού 
ιατρού.»

Νοσοκομειακή τιμή: 1.124,28€.
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της απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Βάση των φαρμακολογικών του ιδιοτήτων, ο κίνδυνος στα 
νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνεπώς, ως μέτρο προφύλαξης, ο θηλασμός 
αντενδείκνυται κατά την διάρκεια και για τουλάχιστον 2 ημέρες μετά την θεραπεία με Kyprolis. 
Γονιμότητα Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες γονιμότητας σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Kyprolis έχει μικρή επίδραση 
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Σε κλινικές δοκιμές έχει παρατηρηθεί 
κόπωση, ζάλη, λιποθυμία, θαμπή όραση, υπνηλία ή/και πτώση της αρτηριακής πίεσης. Πρέπει να 
συνιστάται στους ασθενείς που λαμβάνουν Kyprolis να μην οδηγούν και να μην χειρίζονται 
μηχανήματα εάν παρουσιάσουν οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα. 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί 
να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis είναι: καρδιοτοξικότητα, τοξικότητα 
πνευμόνων, πνευμονική υπέρταση, δύσπνοια, υπέρταση συμπεριλαμβανομένων των υπερτασικών 
κρίσεων, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο λύσης όγκου, αντιδράσεις κατά την έγχυση, 
θρομβοπενία, ηπατοτοξικότητα, ΣΑΟΕ και TTP/HUS. Στις κλινικές μελέτες με Kyprolis, η 
καρδιοτοξικότητα και η δύσπνοια εμφανίστηκαν κυρίως στα πρώτα στάδια της θεραπείας με 
Kyprolis (βλ. παράγραφο 4.4). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που εμφανίστηκαν σε 
ποσοστό > 20% των ασθενών) ήταν: αναιμία, κόπωση, διάρροια, θρομβοπενία, ναυτία, πυρεξία, 
δύσπνοια, λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, βήχας και περιφερικό οίδημα. Έπειτα από 
αρχικές δόσεις του carfilzomib στα 20 mg/m2, η δόση αυξήθηκε στα 27 mg/m2 στη δοκιμή PX-
171-009 και στα 56 mg/m2 στη δοκιμή 2011-003 (βλ. παράγραφο 5.1). Μια δοκιμή 
διασταυρούμενης σύγκρισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάστηκαν στο σκέλος της 
μελέτης με Kyprolis και δεξαμεθαζόνη (Kd) της δοκιμής 2011-003 έναντι του σκέλους με 
Kyprolis, λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (KRd) της δοκιμής PX-171-009 υποδεικνύει ότι μπορεί 
να υπάρχει πιθανή σχέση της δόσης για τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: καρδιακή 
ανεπάρκεια (Kd 8,2%, KRd 6,4%), δύσπνοια (Kd 30,9%, KRd 22,7%), υπέρταση (Kd 25,9%, KRd 
15,8%), και πνευμονική υπέρταση (Kd 1,3%, KRd 0,8%). Πινακοποιημένος κατάλογος 
ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και κατηγορία συχνότητας (πίνακας 5). Οι κατηγορίες συχνότητας προσδιορίστηκαν 
με βάση τη συνολική συχνότητα εμφάνισης που αναφέρθηκε για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια σε 
ένα σύνολο δεδομένων από ομαδοποιημένες κλινικές μελέτες (n = 2.044). Εντός κάθε 
κατηγορίας οργανικού συστήματος και συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμία του μυοκαρδίου Στις 
κλινικές μελέτες με Kyprolis, η καρδιακή ανεπάρκεια αναφέρθηκε περίπου στο 7% των ασθενών 
(< 5% των ασθενών είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3), το έμφραγμα του μυοκαρδίου αναφέρθηκε 
περίπου στο 2% των ασθενών (< 1,5% των ασθενών είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3) και η ισχαιμία 
του μυοκαρδίου αναφέρθηκε περίπου στο 1% των ασθενών (< 1% των ασθενών είχαν συμβάντα 
βαθμού ≥ 3). Τα συμβάντα αυτά εμφανίστηκαν κυρίως στα πρώτα στάδια της θεραπείας με 
Kyprolis (< 5 κύκλους). Για την κλινική αντιμετώπιση των καρδιακών διαταραχών κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Δύσπνοια Δύσπνοια αναφέρθηκε περίπου στο 
30% των ασθενών που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες με Kyprolis. Η πλειοψηφία των 
ανεπιθύμητων ενεργειών δύσπνοιας ήταν μη σοβαρές (< 5% των συμμετεχόντων είχαν συμβάντα 
βαθμού ≥ 3), υποχώρησαν, σπάνια κατέληξαν σε διακοπή της θεραπείας και εμφανίστηκαν στα 
πρώτα στάδια της μελέτης (< 3 κύκλους). Για την κλινική αντιμετώπιση της δύσπνοιας κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Yπέρταση συμπεριλαμβανομένων των 
υπερτασικών κρίσεων Μετά τη χορήγηση του Kyprolis έχουν εμφανιστεί υπερτασικές κρίσεις 
(υπερτασικά επείγοντα ή υπερτασικά έκτακτες). Ορισμένα από αυτά τα συμβάματα ήταν 
θανατηφόρα. Στις κλινικές μελέτες, ανεπιθύμητες ενέργειες που συνίσταντο σε υπέρταση 
εμφανίστηκαν περίπου στο 20% των συμμετεχόντων και περίπου 6% των συμμετεχόντων είχαν 
υπερτασικά συμβάντα βαθμού ≥ 3, αλλά υπερτασικές κρίσεις εμφανίστηκαν στο < 0,5% των 
ασθενών. Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που συνίσταντο σε υπέρταση ήταν 
παρόμοια ανάμεσα στους ασθενείς με ή χωρίς προηγούμενο ιατρικό ιστορικό υπέρτασης. Για την 
κλινική αντιμετώπιση της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 
4.4. Θρομβοπενία Θρομβοπενία αναφέρθηκε περίπου στο 40% των ασθενών που συμμετείχαν σε 
κλινικές μελέτες με Kyprolis και περίπου 20% των συμμετεχόντων είχαν συμβάντα βαθμού ≥ 3. 
Το Kyprolis προκαλεί θρομβοπενία μέσω της αναστολής της εκβλάστησης των αιμοπεταλίων από 
την περιφέρεια του κυτταροπλάσματος των μεγακαρυοκυττάρων, που οδηγεί σε κλασική κυκλική 
θρομβοπενία κατά την οποία τα ναδίρ αιμοπεταλίων εμφανίζονται την ημέρα 8 ή 15 κάθε κύκλου 
28 ημερών και η οποία συνήθως σχετίζεται με επάνοδο στην αρχική κατάσταση έως την έναρξη 
του επόμενου κύκλου. Για την κλινική αντιμετώπιση της θρομβοπενίας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Φλεβικά θρομβοεμβολικά συμβάντα Έχουν αναφερθεί 
περιστατικά φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής με θανατηφόρα έκβαση, σε ασθενείς που έλαβαν 
Kyprolis (βλ. παράγραφο 4.4). Η συνολική επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων 
ήταν υψηλότερη στο σκέλος με Kyprolis σε δύο φάσης 3 μελέτες. Στη μελέτη PX-171-009 η 
επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων ήταν 15,3% στο σκέλος με KRd και 9,0% 
στο σκέλος με Rd. Αναφέρθηκαν φλεβικά θρομβοεμβολικά συμβάντα βαθμού ≥ 3 στο 5,6% των 
ασθενών στο σκέλος με KRd και στο 3,9% των ασθενών στο σκέλος με Rd. Στη μελέτη 2011 003 
η επίπτωση των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων ήταν 10,6% στο σκέλος με Kd και 3,1% 
στο σκέλος με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (Vd). Αναφέρθηκαν φλεβικά θρομβοεμβολικά 
συμβάντα βαθμού ≥  3 στο 3,0% των ασθενών στο σκέλος με Kd και στο 1,5% των ασθενών στο 
σκέλος με Vd. Ηπατική ανεπάρκεια Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θανατηφόρων, σε ποσοστό < 1% των ασθενών που 
συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες με Kyprolis. Για την κλινική αντιμετώπιση της ηπατοτοξικότητας 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Kyprolis, βλ. παράγραφο 4.4. Περιφερική νευροπάθεια Σε μια 
τυχαιοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη σε ασθενείς που έλαβαν Kyprolis με έγχυση 20/56 
mg/m2 στα 30 λεπτά σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη (Kd, n = 464) έναντι βορτεζομίμπης και 
δεξαμεθαζόνης (Vd, n = 465), αναφέρθηκαν περιστατικά περιφερικής νευροπάθειας βαθμού 2 
και μεγαλύτερου στο 6% των ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα στο σκέλος με Kd, 
σε σύγκριση με 32% στο σκέλος με Vd. Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (≥ 75 
ετών) Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 
(συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών αρρυθμιών, της καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 
4.4), της δύσπνοιας, της λευκοπενίας και της θρομβοπενίας) στους ασθενείς που συμμετείχαν 

σε κλινικές δοκιμές με Kyprolis ήταν υψηλότερη σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών έναντι ασθενών 
ηλικίας < 75 ετών. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού 
συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια 
δόσεων υψηλότερων από αυτές που αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες. Έχει αναφερθεί οξεία 
έναρξη ρίγους, υπόταση, νεφρικής ανεπάρκεια, θρομβοπενία και λεμφοπενία μετά από δόση 200 
mg Kyprolis που χορηγήθηκε κατά λάθος. Δεν υπάρχει κανένα γνωστό ειδικό αντίδοτο για την 
υπερδοσολογία με carfilzomib. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται, ειδικά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Kyprolis που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.8.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Betadex νατριούχος 
σουλφοβουτυλαιθέρας, Άνυδρο κιτρικό οξύ (E330), Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH) 
6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν 
δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Το Kyprolis κόνις για διάλυμα 
προς έγχυση δεν πρέπει να αναμειγνύεται με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml 
(0,9%). 6.3 Διάρκεια ζωής Φιαλίδιο κόνεως 3 χρόνια. Ανασυσταθέν διάλυμα Η χημική και φυσική 
εν χρήσει σταθερότητα των ανασυσταθέντων διαλυμάτων στο φιαλίδιο, την σύριγγα ή τον ασκό 
έγχυσης έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 2°C - 8°C ή για 4 ώρες στους 25°C.). Το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανασύστασης και της χορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 24 ώρες. Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν 
δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, ο χρόνος διατήρησης και οι συνθήκες φύλαξης κατά τη χρήση 
αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 24 ώρες στους 2°C – 8°C.  
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Για τις 
συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. Παράγραφο 6.3. 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Kyprolis 10 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές 
γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 10 ml με ελαστομερές πώμα επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, 
σφράγισμα αλουμινίου με ένα ανοιχτό μπλε πλαστικό αποσπώμενο καπάκι. Kyprolis 30 mg κόνις 
για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο τύπου Ι των 30 ml με ελαστομερές πώμα 
επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, σφράγισμα αλουμινίου με ένα πορτοκαλί πλαστικό 
αποσπώμενο καπάκι. Kyprolis 60 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο 
τύπου Ι των 50 ml με ελαστομερές πώμα επιστρωμένο με φθοριούχο πολυμερές, σφράγισμα 
αλουμινίου με ένα μωβ πλαστικό αποσπώμενο καπάκι. Συσκευασία ενός φιαλιδίου. 6.6 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Ανασύσταση και προετοιμασία για ενδοφλέβια 
χορήγηση Τα φιαλίδια Kyprolis δεν περιέχουν αντιμικροβιακά συντηρητικά και προορίζονται για μία 
μόνο χρήση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη άσηπτη τεχνική. Τo ανασυσταθέν διάλυμα 
περιέχει carfilzomib σε συγκέντρωση 2 mg/ml. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προετοιμασίας πριν 
από την ανασύσταση. 1. Βγάλτε το φιαλίδιο από το ψυγείο ακριβώς πριν από τη χρήση.
2. Υπολογίστε τη δόση (mg/m2) και τον αριθμό φιαλιδίων του Kyprolis που απαιτούνται 
χρησιμοποιώντας την BSA του ασθενή κατά την έναρξη. Οι ασθενείς με BSA μεγαλύτερη από 2,2 
m2, θα πρέπει να λάβουν δόση βασισμένη σε BSA 2,2 m2. Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης 
λόγω μεταβολής του βάρους ≤ 20%. 3. Χρησιμοποιήστε μόνο βελόνα 21-gauge ή μεγαλύτερη σε 
gauge βελόνα (0,8mm ή μικρότερης εξωτερικής διαμέτρου βελόνα) για να προβείτε σε άσηπτη 
ανασύσταση κάθε φιαλιδίου με βραδεία ένεση 5 ml (για το φιαλίδιο των 10 mg), 15 ml (για το 
φιαλίδιο των 30 mg) ή 29 ml (για το φιαλίδιο των 60 mg) αποστειρωμένου ύδατος για ενέσιμα 
μέσω του πώματος κατευθύνοντας το διάλυμα στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ για την 
ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αφρού. 4. Περιστρέψτε απαλά ή/και αναστρέψτε το φιαλίδιο 
για 1 περίπου λεπτό ή μέχρι να διαλυθεί πλήρως η κόνις. ΜΗΝ ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ. Εάν δημιουργηθεί 
αφρός, αφήστε το διάλυμα να κατακαθίσει στο φιαλίδιο μέχρι να υποχωρήσει ο αφρός (περίπου 
5 λεπτά) και το διάλυμα να γίνει διαυγές. 5. Επιθεωρήστε οπτικά το διάλυμα για ξένα σωματίδια 
και αποχρωματισμό πριν από τη χορήγηση. Το ανασυσταθέν προϊόν θα πρέπει να είναι διαυγές, 
άχρωμο έως υποκίτρινο και δεν πρέπει να χορηγηθεί εάν είναι αλλοιωμένο το χρώμα του ή εάν 
υπάρχουν σωματίδια. 6. Απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητη ποσότητα που έχει μείνει στο φιαλίδιο. 
7. Προαιρετικά, το Kyprolis μπορεί να χορηγηθεί από σάκο έγχυσης. 8. Κατά τη χορήγηση από 
σάκο έγχυσης, χρησιμοποιήστε μόνο βελόνα 21-gauge ή μεγαλύτερη σε gauge βελόνα (0,8mm ή 
μικρότερης εξωτερικής διαμέτρου βελόνα) για να αναρροφήσετε την υπολογισμένη δόση από το 
φιαλίδιο και να αραιώσετε σε έναν σάκο έγχυσης 50 ml ή 100 ml που περιέχει ενέσιμο διάλυμα 
γλυκόζης 5%. Απόρριψη Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK 
Breda, Ολλανδία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/15/1060/002, EU/1/15/1060/003, 
EU/1/15/1060/001, 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
19 Νοεμβρίου 2015
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δεκέμβριος 2016

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 

Τρόπος Διάθεσης: «Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε 
νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού 
ιατρού.»

Νοσοκομειακή τιμή: 1.124,28€.
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  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Venclyxto 10 mg επικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία. Venclyxto 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Venclyxto 100 mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Venclyxto 10 
mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 
10 mg venetoclax. Venclyxto 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο 
με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 50 mg venetoclax. Venclyxto 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό 
υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 100 mg venetoclax. Για 
τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Venclyxto ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία 
της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ΧΛΛ) παρουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο 
ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή έχουν αποτύχει σε θεραπεία 
με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων. Το Venclyxto ως 
μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία της ΧΛΛ απουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο 
ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι έχουν αποτύχει τόσο σε ανοσοχημειοθεραπεία όσο 
και σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων. 
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Η ταυτόχρονη χρήση με ισχυρούς αναστολείς του 
CYP3A κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φάσης τιτλοποίησης της δόσης (βλέπε 
παραγράφους 4.2 και 4.5). Η ταυτόχρονη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν St. John’s 
wort (βαλσαμόχορτο) (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Σύνδρομο λύσης όγκου (TLS): Σε ασθενείς με προηγούμενη 
θεραπεία για ΧΛΛ με υψηλό φορτίο όγκου, αναφέρθηκαν περιστατικά συνδρόμου λύσης 
όγκου (TLS), συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με θανατηφόρο έκβαση, όταν έλαβαν 
θεραπεία με Venclyxto. Το Venclyxto μπορεί να προκαλέσει ταχεία μείωση του όγκου, και ως 
εκ τούτου ενέχει κίνδυνο εμφάνισης TLS στην αρχική φάση τιτλοποίησης της δόσης, διάρκειας 
5 εβδομάδων. Μεταβολές στους ηλεκτρολύτες που συνάδουν με TLS, οι οποίες απαιτούν 
έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να συμβούν 6 με 8 ώρες μετά την πρώτη δόση venetoclax, 
καθώς και σε κάθε αύξηση της δόσης. Ο κίνδυνος εμφάνισης TLS ποικίλλει και βασίζεται σε 
πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συννοσηροτήτων. Οι ασθενείς με υψηλό 
φορτίο όγκου (π.χ., οποιοδήποτε λεμφαδένα με διάμετρο ≥ 5 cm ή υψηλό απόλυτο αριθμό 
λεμφοκυττάρων [ALC ≥ 25 x 109 /L]) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης TLS όταν 
ξεκινούν το venetoclax. Η μειωμένη νεφρική λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης [CrCl] < 80 mL/
min) αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο. Οι ασθενείς πρέπει να αξιολογούνται για τον κίνδυνο και 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη προφύλαξη για TLS, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης 
και των αντι-υπερουριχαιμικών. Πρέπει να παρακολουθούνται οι αιματολογικές εξετάσεις και 
οι διαταραχές να διορθώνονται άμεσα. Εάν απαιτείται, πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση 
(βλέπε παράγραφο 4.2). Καθώς αυξάνει ο συνολικός κίνδυνος πρέπει να λαμβάνονται πιο 
εντατικά μέτρα (ενδοφλέβια ενυδάτωση, συχνή παρακολούθηση, νοσηλεία). Οι οδηγίες για 
την «Πρόληψη του συνδρόμου λύσης όγκου» πρέπει να ακολουθούνται (βλέπε παράγραφο 
4.2). Η ταυτόχρονη χρήση Venclyxto με ισχυρούς ή μέτριους αναστολείς του CYP3A αυξάνει 
την έκθεση σε venetoclax και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης TLS κατά την έναρξη 
και κατά τη διάρκεια της φάσης τιτλοποίησης της δόσης (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.3). 
Επιπλέον, οι αναστολείς της P-gp και της BCRP μπορεί να αυξήσουν την έκθεση σε venetoclax 
(βλέπε παράγραφο 4.5). Ουδετεροπενία: Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με venetoclax 
έχει αναφερθεί 3ου ή 4ου βαθμού ουδετεροπενία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει 
να γίνεται πλήρης αιματολογικός έλεγχος. Σε ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία συνιστάται 
διακοπή ή μείωση της δόσης (βλέπε παράγραφο 4.2). Υποστηρικτικά μέτρα που περιλαμβάνουν 
τα αντιμικροβιακά για τυχόν σημεία λοίμωξης πρέπει να εξετάζονται. Ανοσοποίηση: Η 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ανοσοποίησης με εμβόλια που περιέχουν ζώντες ιούς, 
κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με venetoclax δεν έχει μελετηθεί. Τα εμβόλια ζώντων ιών 
δεν πρέπει να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έπειτα, μέχρι την ανάκαμψη 
των Β-λεμφοκυττάρων. Επαγωγείς του CYP3A: Η συγχορήγηση επαγωγέων του CYP3A4 μπορεί 
να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση σε venetoclax και, κατά συνέπεια, σε κίνδυνο έλλειψης 
αποτελεσματικότητας. Η ταυτόχρονη χρήση venetoclax με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του 
CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.5). Γυναίκες σε αναπαραγωγική 
ηλικία: Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα 
αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης όταν παίρνουν venetoclax (βλέπε παράγραφο 4.6).  
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Venclyxto 
βασίζεται σε αθροιστικά δεδομένα από 296 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με venetoclax 
σε δύο μελέτες φάσης 2 και μία μελέτη φάσης 1. Συνολικά, στις μελέτες εντάχθηκαν ασθενείς 
με ΧΛΛ, οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων 188 ασθενών 
με έλλειψη 17p και 92 ασθενών που είχαν αποτύχει σε θεραπεία με έναν αναστολέα του 
μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
400 mg Venclyxto άπαξ ημερησίως σε μονοθεραπεία, έπειτα από ένα πρόγραμμα τιτλοποίησης 
της δόσης. Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε 
βαθμού σε ασθενείς που έλαβαν Venclyxto ήταν ουδετεροπενία/αριθμός ουδετεροφίλων 
μειωμένος, διάρροια, ναυτία, αναιμία, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
κόπωση, υπερφωσφαταιμία, έμετος, και δυσκοιλιότητα. Οι πιο συχνά αναφερόμενες σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 2%) ήταν η πνευμονία, η εμπύρετη ουδετεροπενία, και το TLS. 
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων του φαρμάκου (ADRs) που αναφέρθηκαν με το Venclyxto συνοψίζονται στον 
Πίνακα 3. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία/οργανικό 
σύστημα κατά MedDRA και 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), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση 
τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
παρατίθενται με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. 

Πίνακας 3: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με ΧΛΛ που έλαβαν 
θεραπεία με Venclyxto

Κατηγορία/Οργανικό 
Σύστημα

Συχνότητα
(όλοι οι βαθμοί)

Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις
(N=296)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Πολύ συχνές

Λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος

Συχνές Πνευμονία, Ουρολοίμωξη

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος

Πολύ συχνές Ουδετεροπενία, Αναιμία

Συχνές
Εμπύρετη ουδετεροπενία, 
Λεμφοπενία

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της θρέψης

Πολύ συχνές Υπερφωσφαταιμία

Συχνές
Σύνδρομο λύσης όγκου, 
Υπερκαλιαιμία, Υπερουριχαιμία, 
Υπασβεστιαιμία

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού συστήματος

Πολύ συχνές
Διάρροια, Έμετος, Ναυτία, 
Δυσκοιλιότητα

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Πολύ συχνές Κόπωση

Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές Κρεατινίνη αίματος αυξημένη

Διακοπή και μείωση της δόσης λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων: 9,1% των ασθενών διέκοψαν τη 
θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων. 11,8% των ασθενών προσάρμοσαν τη δοσολογία 
λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων: 
Σύνδρομο λύσης όγκου: Το σύνδρομο λύσης όγκου είναι ένας σημαντικός αναγνωρισμένος 
κίνδυνος κατά την έναρξη της θεραπείας με Venclyxto. Στις αρχικές μελέτες Φάσης 1 
καθορισμού της δόσης, οι οποίες είχαν μικρότερη (2 έως 3 εβδομάδες) φάση τιτλοποίησης 
και υψηλότερη αρχική δόση, η συχνότητα εμφάνισης TLS ήταν 13% (10/77: 5 εργαστηριακά 
TLS, 5 κλινικά TLS), συμπεριλαμβανομένων 2 περιστατικών με θανατηφόρο έκβαση και 3 
περιστατικών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, εκ των οποίων 1 χρειάστηκε αιμοκάθαρση. Ο 
κίνδυνος εμφάνισης TLS μειώθηκε μετά την αναθεώρηση του δοσολογικού σχήματος και την 
τροποποίηση της προφύλαξης και των μέτρων παρακολούθησης. Στις κλινικές μελέτες του 
venetoclax, οι ασθενείς με οποιοδήποτε μετρήσιμο λεμφαδένα ≥ 10 cm ή με ALC ≥ 25 x 109/L 
και οποιοδήποτε μετρήσιμο λεμφαδένα ≥ 5 cm, νοσηλεύθηκαν με σκοπό την εντατικότερη 
ενυδάτωση και την παρακολούθηση για την πρώτη ημέρα χορήγησης 20 mg και 50 mg κατά 
τη φάση τιτλοποίησης (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε 122 ασθενείς με ΧΛΛ που ξεκίνησαν με μία 
ημερήσια δόση 20 mg, η οποία αυξανόταν επί 5 εβδομάδες έως μία ημερήσια δόση 400 mg, 
το ποσοστό των περιστατικών με TLS ήταν 3%. Όλα τα συμβάματα είχαν εργαστηριακά TLS 
(εργαστηριακές διαταραχές που πληρούσαν 2 ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια σε 
διάστημα 24 ωρών: κάλιο > 6 mmol/L, ουρικό οξύ > 476 μmol/L, ασβέστιο < 1,75 mmol/L, 
ή φωσφόρο > 1,5 mmol/L, ή είχαν αναφερθεί ως συμβάματα TLS) και εμφανίστηκαν σε 
ασθενείς που είχαν λεμφαδένα(ες) ≥ 5 cm ή ALC ≥ 25 x 109/L. Σε αυτούς τους ασθενείς δεν 
παρατηρήθηκε κανένα σύμβαμα TLS με κλινικές συνέπειες, όπως οξεία νεφρική ανεπάρκεια, 
καρδιακή αρρυθμία ή αιφνίδιο θάνατο και/ή επιληπτικές κρίσεις. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
CrCl ≥ 50 mL/min. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού 
συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω.

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
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: AbbVie Ltd, Vanwall Road, Maidenhead, SL6 
4UB, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1138/001 
(10 mg, 10 δισκία). EU/1/16/1138/002 (10 mg, 14 δισκία). EU/1/16/1138/003 (50 mg, 
5 δισκία). EU/1/16/1138/004 (50 mg, 7 δισκία). EU/1/16/1138/005 (100 mg, 7 δισκία). 
EU/1/16/1138/006 (100 mg, 14 δισκία). EU/1/16/1138/007 (100 mg, 112 (4 x 28) δισκία). 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε 
νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται έκτος νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού 
ιατρού.

Ενδεικτική Ν.Τ.: 5.347,90€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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GENERAL INFORMATION
5th AEGEAN HEMATOLOGY ONCOLOGY SYMPOSIUM (AHOS 2018)

VENUE LOCATION & DATES

The 5th AHOS 2018 will be held from Thursday, September 20th to Sunday, September 23th 2018 
in Porto Heli,Greece at AKS Porto Heli Hotel, www.akshotels.com

REGISTRATION - CERTIFICATE OF ATTENDANCE

All registered participants are entitled to receive a Certificate of Attendance.
The Certificate will be issued only upon display of participant badge, which will be issued by the 
Symposium Secretariat and only upon satisfactory attendance.

OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the Symposium is English.

EXHIBITION

The Symposium will be accompanied by a major exhibition where pharmaceutical and/or equip-
ment/device industries will display relevant products and therapeutic developments.

ORGANIZING SECRETARIAT

Congress World, Single Member Private Company
 27 Michalakopoulou str., 115 28 Athens, 

 + 30 210 7222 518, 
 +30 210 7210 069
 www.congressworld.gr, 
 ap@congressworld.gr

Congress World

L.O.V.I., Tourism & Organization
 Ali Çetinkaya Bulvarı No:68 Doktor-
lar Sitesi D:202 Alsancak - Konak / İzmir 

 0090 232 465 18 88
 www.loviturizm.com 
 onur@loviturizm.com


