Πρόγραμμα
Χορηγιών
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζουμε στη Διημερίδα της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας με θέμα:
«Γενετικός Έλεγχος στα Νευρολογικά Νοσήματα-Θεραπεύσιμα Νευρογενετικά
Νοσήματα», που πραγματοποιείται υβριδικά στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2022, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Η σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των κληρονομικών νευρολογικών
νοσημάτων βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στο μοριακό γενετικό έλεγχο ο οποίος αποτελεί
πυλώνα της εξατομικευμένης προσέγγισης στα νοσήματα αυτά.
Στην εποχή της ιατρικής της ακριβείας (precision medicine) η διημερίδα αυτή θα
ενημερώσει τους συναδέλφους για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της νευρογενετικής
καλύπτοντας τόσο τα διαγνωστικά όσο και τα θεραπευτικά θέματα που προβληματίζουν
το σύγχρονο νευρολόγο στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
Ελπίζουμε με τη διαδραστική συμμετοχή όλων, στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΕ Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσιβγούλης
Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
10.00–10.10

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ν.Ε.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Λ. Στεφανής, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
		
Γ. Ξηρομερήσιου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας
10.10-11.25
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Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10.10-10.30

Εστιασμένος μοριακός γενετικός έλεγχος
Γ. Καραδήμα, Επ. Καθηγήτρια Βιολογίας - Νευρογενετικής ΕΚΠΑ

10.30-10.35

Συζήτηση

10.35-10.55

Μη εστιασμένος μοριακός γενετικός έλεγχος
Κ. Κέκου, Βιολόγος, ΕΔΙΠ Μοριακής Γενετικής ΕΚΠΑ

10.55-11.00

Συζήτηση

11.00-11.20

Γενετική προσέγγιση αταξιών και πολυνευροπαθειών
Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευρογενετικής ΕΚΠΑ

11.20-11.25

Συζήτηση

11.25-11.50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11.50-12.20

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

12.20-12.50

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

12.50-13.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 9)
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 9)
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Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευρογενετικής ΕΚΠΑ
		
Ε. Δαρδιώτης, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
13.00-14.40

13.00-13.20

Γενετική προσέγγιση ανοιών και ALS
Ι. Ζαγανάς, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

13.20–13.25

Συζήτηση

13.25-13.45

Γενετική προσέγγιση εξωπυραμιδικών διαταραχών
Γ. Ξηρομερήσιου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13.45-13.50

Συζήτηση

13.50-14.10

Γενετική προσέγγιση μυοπαθειών
Κ. Παπαδόπουλος, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Μυοπαθολογίας ΕΚΠΑ

14.10-14.15

Συζήτηση

14.15-14.35

Εισαγωγή στη γενετική συμβουλευτική
Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας - Νευρογενετικής ΕΚΠΑ

14.35-14.40

Συζήτηση

14.40

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
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Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΑ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Πρόεδρος ΕΝΕ, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Ν. Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
		

10.00-11.15
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10.00-10.20

Εισαγωγική διάλεξη για τις νέες γονιδιακές θεραπείες
Λ. Στεφανής, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

10.20-10.25

Συζήτηση

10.25-10.45

Θεραπευτικές εξελίξεις στη μυϊκή δυστροφία Duchenne και σε άλλες
κληρονομικές μυοπάθειες
Γ. Παπαδήμας, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Μυοπαθολογίας ΕΚΠΑ

10.45-10.50

Συζήτηση

10.50-11.10

Θεραπευτικές εξελίξεις στη νωτιαία μυϊκή ατροφία
Γ. Τσιβγούλης, Πρόεδρος ΕΝΕ, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

11.10-11.15

Συζήτηση

11.15-11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11.30-12.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

12.00-12.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 10)
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 10)
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Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΑ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Κ. Σπανάκη, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
		
Γ. Παρασκευάς, Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ
12.30-13.45

12.30-12.50

Θεραπευτικές εξελίξεις στην κληρονομική αμυλοείδωση από
τρανσθυρετίνη
Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας - Νευρογενετικής ΕΚΠΑ

12.50-12.55

Συζήτηση

12.55-13.15

Νόσος Wilson και άλλα θεραπεύσιμα νευρογενετικά νοσήματα
Κ. Σπανάκη, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

13.15-13.20

Συζήτηση

13.20-13.40

Τα νέα φάρμακα κατά της νόσου Alzheimer και οι γενετικές μορφές
της νόσου
Γ. Παρασκευάς, Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ

13.40-13.45

Συζήτηση

ΟΜΙΛΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
		
Γ. Ξηρομερήσιου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας

13.45-14.10

		
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
13.44–14.05

Ο ρόλος της Φαρμακογενετικής στη Νευρολογία
Ε. Δαρδιώτης, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

14.05-14.10

Συζήτηση

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
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Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
14.10-14.40

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

14.40

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 10)

Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας - Νευρογενετικής ΕΚΠΑ
Γ. Ξηρομερήσιου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ε. Δαρδιώτης, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γ. Καραδήμα, Επ. Καθηγήτρια Βιολογίας - Νευρογενετικής ΕΚΠΑ
14.45
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
11.50-12.20

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Γονιδιακές θεραπείες στην κληρονομική αμυλοείδωση από
τρανσθυρετίνη: από τη σταθεροποίηση στη βελτίωση
Γ. Κούτσης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευρογενετικής ΕΚΠΑ
Με την ευγενική χορηγία της

12.20-12.50

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Διαχείριση της Φαινυλκετονουρίας (PKU) σε ενήλικους ασθενείς
Λ. Παλαιοδήμου, Νευρολόγος, Αθήνα
Μ. Χονδρογιάννη, Νευρολόγος, Αθήνα
Με την ευγενική χορηγία της

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
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Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
11.30-12.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
Νευρολογική προσέγγιση των ασθενών με Νόσο Fabry.
Σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά δεδομένα
Γ. Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Με την ευγενική χορηγία της

12.00-12.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στην οικογενή
αμυλοειδική πολυνευροπάθεια από τρανσθυρετίνη: από την θεωρία
στην πράξη
Ι. Ζαγανάς, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Με την ευγενική χορηγία της

14.10-14.40

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Νασιούλας, Επιστημονικός Διευθυντής, Genekor Medical S.A.
Κλινική και γενετική προσέγγιση στα νευρολογικά νοσήματα το 2022.
Πότε, γιατί και πως
Ζ. Κεφαλοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας και Κινητικών Διαταραχών
Πανεπιστημίου Πατρών

Ειρ. Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Εργαστηρίων Μοριακής Γενετικής,
Genekor Medical S.A.

Με την ευγενική χορηγία της
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Το ONPATTRO® (patisiran) ενδείκνυται για χρήση σε κληρονομική αμυλοείδωση
που προκαλείται από τρανσθυρετίνη (αμυλοείδωση hATTR) σε ενήλικες ασθενείς
με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 21

ONPATTRO®: Eπαναπροσδιορίζοντας
τις προσδοκίες στη θεραπεία
της hATTR αμυλοείδωσης
με πολυνευροπάθεια1-4

Οι πολυσυστηματικές εκδηλώσεις
της hATTR αμυλοείδωσης
επιδρούν σημαντικά
στην καθημερινή ζωή3,4

H θεραπεία με ONPATTRO®:
Αναστρέφει την πολυνευροπάθεια στην πλειοψηφία των ασθενών2

Αναστέλλει την έκπτωση στην ικανότητα των ασθενών
να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες2
Βελτιώνει την ποιότητα ζωής στην πλειοψηφία των ασθενών2
Το ONPATTRO® μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής
για τους ασθενείς σας με κληρονομική αμυλοείδωση που προκαλείται από
τρανσθυρετίνη (hATTR) με πολυνευροπάθεια1
1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ONPATTRO®, 2. Adams D, et al. N Engl J Med. 2018;379(1):11–21.,
3. Coelho T, et al. Curr Med Res Opin. 2013;29(1):63–76., 4. Conceição I, et al. Amyloid. 2019;26(1):3–9.
ATTR: TTR amyloidosis, hATTR: hereditary ATTR (hATTR) amyloidosis, RNA: ribonucleic acid,
RNAi: RNA interference, TTR: transthyretin
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Για συνταγογραφικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 17

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

Alnylam Netherlands B.V.
Strawinskylaan 3051
1077ZX Amsterdam
Netherlands

ONP/SPEC-RD/ADV/NEURO-CARDIO/07-2020

Μειώνει τα συμπτώματα της αυτόνομης νευροπάθειας2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
■ Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
29-30 Ιανουαρίου 2022
Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel

(Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα, τηλ.: 2107207000, www.divanicaravelhotel.com)

■ Πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης
Για την προβολή και παρακολούθηση της διημερίδας για τους συνέδρους που δεν θα
παραβρεθούν με φυσική παρουσία, θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα.
■ Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες της διημερίδας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά
πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η
παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος,
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά
συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.
Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη της διημερίδας και αφού πρώτα
υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή της.
■ Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στη διημερίδα χορηγούνται 6 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD
credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
■ Κονκάρδα συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία θα παραλάβουν
ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του συνεδρίου την e-κονκάρδα, την οποία είναι
υποχρεωμένοι να τη σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους από τη συνεδριακή
αίθουσα αποκλειστικά μέσω του κινητού τους.
Στους συνέδρους που θα συμμετέχουν διαδικτυακά, θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα
προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση της.
■ Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής της διημερίδας θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις
παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω
email στην ειδική τεχνική γραμματεία ή να παραδίδεται μια ώρα πριν την παρουσίαση.
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■ Υγειονομικά Πρωτόκολλα
Σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν στη διεξαγωγή
επιστημονικών συνεδρίων θα πρέπει κατά την άφιξή σας στο συνεδριακό χώρο να
προσκομίσετε στην Γραμματεία του Συνεδρίου είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (για
τους εμβολιασμένους) είτε πιστοποιητικό ανάρρωσης (180 ημερών).
Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης απέναντι σε όλους σας και με απόλυτη τήρηση των
μέτρων την ελληνικής πολιτείας, μέλημα μας είναι να φροντίσουμε ο αριθμός των
συνέδρων με φυσική παρουσία στη συνεδριακή αίθουσα να είναι περιορισμένος με
προτεραιότητα φυσικά στους προέδρους και τους ομιλητές της κάθε ενότητας.
■ Δικαίωμα συμμετοχής
Η εγγραφή στην Διημερίδα είναι δωρεάν.
■ Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Διημερίδας

Αλκμάνος 10, Αθήνα ΤΚ 11528,
Τηλέφωνο: +30 210 7247056, Φαξ: +30 210 7247556, Email: info@jneurology.gr
www.enee.gr
■ Γραμματεία Διημερίδας

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

15

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή
τους στη διοργάνωση της διημερίδας.
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Διημερίδα «Γενετικός Έλεγχος στα Νευρολογικά Νοσήματα - Θεραπεύσιμα Νευρογενετικά Νοσήματα»

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Onpattro 2 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε ml περιέχει patisiran sodium ισοδύναμο με 2 mg patisiran. Κάθε φιαλίδιο περιέχει patisiran
sodium ισοδύναμο με 10 mg patisiran, παρασκευασμένο ως νανοσωματίδια λιπιδίων. Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε ml συμπυκνωμένου διαλύματος περιέχει 3,99 mg νάτριο. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (στείρο
πυκνό διάλυμα). Λευκό έως υπόλευκο, ιριδίζων, ομοιογενές διάλυμα pH: (6,3 – 7,5). 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Onpattro ενδείκνυται για χρήση σε κληρονομική αμυλοείδωση που προκαλείται από τρανσθυρετίνη (αμυλοείδωση hATTR) σε
ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ενός ιατρού που γνωρίζει τη διαχείριση της αμυλοείδωσης. Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση του Onpattro είναι 300
μικρογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους, χορηγούμενη με ενδοφλέβια (ΕΦ) έγχυση άπαξ κάθε 3 εβδομάδες. Η δοσολογία βασίζεται στο πραγματικό σωματικό βάρος. Για ασθενείς που ζυγίζουν ≥ 100 kg, η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 30 mg. Συνιστάται
υποκατάσταση της βιταμίνης A σε ποσότητα περίπου 2500 IU βιταμίνης A την ημέρα για ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Onpattro (βλ. παράγραφο 4.4). Απαιτούμενη προκαταρτκική φαρμακευτική αγωγή: Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν προκαταρκτική φαρμακευτική
αγωγή πριν από τη χορήγηση του Onpattro για να μειώσουν τον κίνδυνο αντιδράσεων σχετιζόμενων με την έγχυση (IRRs) (βλ. παράγραφο 4.4). Κάθε ένα από τα ακόλουθα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να χορηγείται την ημέρα της έγχυσης του Onpattro τουλάχιστον 60 λεπτά πριν
από την έναρξη της έγχυσης: • Ενδοφλέβιο κορτικοστεροειδές (δεξαμεθαζόνη 10 mg ή ισοδύναμο), • Από του στόματος παρακεταμόλη (500 mg), • Ενδοφλέβιος αναστολέας H1 (διφαινυδραμίνη 50 mg ή ισοδύναμο), • Ενδοφλέβιος αναστολέας H2 (ρανιτιδίνη 50 mg ή ισοδύναμο).
Για προκαταρκτικές φαρμακευτικές αγωγές που δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι ανεκτές ενδοφλεβίως, ισοδύναμα μπορούν να χορηγηθούν από του στόματος. Εάν ενδείκνυται κλινικά, το κορτικοστεροειδές μπορεί να μειωθεί με σταδιακές μειώσεις όχι μεγαλύτερες των 2,5 mg σε
ελάχιστη δόση 5 mg δεξαμεθαζόνης (ΕΦ) ή ισοδυνάμου. Ο ασθενής θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 3 διαδοχικές ΕΦ εγχύσεις Onpattro χωρίς να παρουσιάσει IRRs πριν από κάθε μείωση της προκαταρκτικής φαρμακευτικής αγωγής με κορτικοστεροειδή. Πρόσθετες ή υψηλότερες
δόσεις μίας ή παραπάνω από τις προκαταρκτικές αγωγές δύνανται να χορηγηθούν για τη μείωση κινδύνου των IRRs, εφόσον απαιτείται (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Παράλειψη δόσης: Εάν παραλείψετε μια δόση, το Onpattro θα πρέπει να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατόν. • Εάν
το Onpattro χορηγηθεί εντός 3 ημερών από τη δόση που παραλείφθηκε, η χορήγηση θα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα του ασθενούς, • Εάν το Onpattro χορηγηθεί περισσότερες από 3 ημέρες μετά τη δόση που παραλείφθηκε, η χορήγηση θα πρέπει να
συνεχιστεί κάθε 3 εβδομάδες στο εξής. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι ασθενείς: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ≥ 65 ετών. Ηπατική ανεπάρκεια: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ηπατική ανεπάρκεια (χολερυθρίνη ≤ 1 x ULN και AST >
1 x ULN, ή χολερυθρίνη > 1,0 έως 1,5 x ULN και οποιαδήποτε AST). Το Onpattro δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς, εκτός εάν το αναμενόμενο κλινικό όφελος υπερτερεί του δυνητικού
κινδύνου. Μεταμόσχευση ήπατος: Το Onpattro δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με προγενέστερη μεταμόσχευση ήπατος, ωστόσο, δεν θεωρούνται απαραίτητες οι προσαρμογές δόσεων. Νεφρική ανεπάρκεια: Δεν απαιτείται προσαρμογή δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική
ανεπάρκεια (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης [eGFR] ≥ 30 έως < 90 ml/min/1,73 m2). Το Onpattro δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια ή με ηπατική νόσο τελικού σταδίου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς,
εκτός εάν το αναμενόμενο κλινικό όφελος υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Onpattro σε παιδιά ή εφήβους ηλικίας < 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης:
Το Onpattro προορίζεται για ενδοφλέβια χρήση. • Το Onpattro πρέπει να αραιωθεί πριν από την ενδοφλέβια έγχυση. • Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστική γραμμή με ένα σετ έγχυσης που περιέχει ένα φίλτρο 1,2 μm πολυαιθεροσουλφόνης (PES) στη γραμμή έγχυσης. Τα σετ
έγχυσης και γραμμές δεν πρέπει να περιέχουν δι(2-αιθυλεξυλο)φθαλικό εστέρα (DEHP). • Το αραιωμένο διάλυμα του Onpattro πρέπει να εγχύεται ενδοφλεβίως για περίπου 80 λεπτά με αρχικό ρυθμό έγχυσης περίπου 1 ml/min για τα πρώτα 15 λεπτά, ακολουθούμενο από αύξηση
σε περίπου 3 ml/min για το υπόλοιπο της έγχυσης. Η διάρκεια της έγχυσης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση μιας IRR (βλ. παράγραφο 4.4). • Το Onpattro πρέπει να χορηγηθεί μέσω γραμμής φλεβικής πρόσβασης ελεύθερης ροής. Το σημείο έγχυσης θα πρέπει να παρακολουθείται
για πιθανή διήθηση κατά τη διάρκεια της χορήγησης. Εάν υποψιάζεστε εξαγγείωση, πρέπει να τη διαχειριστείτε σύμφωνα με την τοπική συνήθη πρακτική για μη φλυκταινογόνες ουσίες. • Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της έγχυσης και εάν ενδείκνυται
κλινικά, μετά την έγχυση (βλ. παράγραφο 4.4). • Μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης, το σετ ενδοφλέβιας χορήγησης θα πρέπει να εκπλένεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για να βεβαιωθείτε ότι έχει χορηγηθεί όλο το φαρμακευτικό προϊόν. Η έγχυση του Onpattro
κατ’ οίκον μπορεί να εξεταστεί για ασθενείς που έχουν ανεχθεί καλώς τουλάχιστον 3 εγχύσεις στην κλινική. Η απόφαση εάν ο ασθενής θα λάβει ενδοφλέβιες εγχύσεις κατ’ οίκον θα πρέπει να ληφθεί έπειτα από αξιολόγηση και σύσταση από τον θεράποντα ιατρό. Οι εγχύσεις κατ’οίκον
πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία υγείας. 4.3 Αντενδείξεις: Σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση
(IRRs). Έχουν παρατηρηθεί IRRs σε ασθενείς που έλαβαν Onpattro. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν IRRs, η πλειονότητα εμφάνισε την πρώτη IRR στις πρώτες 2 εγχύσεις (βλ. Παράγραφο 4.8). Σε όλες τις κλινικές μελέτες, τα πιο συχνά συμπτώματα (που αναφέρθηκαν σε ≥2% των
ασθενών) των IRR ήταν η έξαψη, ο πόνος στην πλάτη, η ναυτία, το κοιλιακό άλγος, η δύσπνοια και η κεφαλαλγία. Στις IRR ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνονται η υπόταση και η συγκοπή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης των IRRs, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική
θεραπεία την ημέρα της έγχυσης του Onpattro τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την έναρξη της έγχυσης (βλ. παράγραφο 4.2). Εάν παρουσιαστεί μια IRR, θα πρέπει να εξεταστεί η επιβράδυνση ή η διακοπή της έγχυσης ωστόσο και η έναρξη ιατρικής διαχείρισης (π.χ. αγωγή
κορτικοστεροειδή ή άλλη συμπτωματική θεραπεία) όπως ενδείκνυται κλινικά. Εάν διακοπεί η έγχυση, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανάληψης της έγχυσης με πιο αργό ρυθμό εφόσον έχουν αποδράμει τα συμπτώματα. Η έγχυση του Onpattro θα πρέπει να διακοπεί σε
περίπτωση σοβαρής ή απειλητική για τη ζωή IRR. Μερικοί ασθενείς που εμφανίζουν IRRs μπορούν να ωφεληθούν από βραδύτερο ρυθμό έγχυσης ή από πρόσθετες ή υψηλότερες δόσεις μιας ή περισσοτέρων από τις προκαταρκτικές φαρμακευτικές θεραπείες σε επακόλουθες εγχύσεις
για μείωση του κινδύνου των IRRs. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α: Με τη μείωση της πρωτεΐνης TTR στον ορό , η θεραπεία με Onpattro οδηγεί σε μείωση των επιπέδων βιταμίνης Α (ρετινόλης) στον ορό. Επίπεδα βιταμίνης A στον ορό χαμηλότερα από το κατώτερο όριο του φυσιολογικού
θα πρέπει να διορθώνονται και τυχόν οφθαλμικά συμπτώματα ή σημεία λόγω ανεπάρκειας της βιταμίνης A θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας με Onpattro. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Onpattro θα πρέπει να λαμβάνουν συμπλήρωση από του στόματος
με περίπου 2500 IU βιταμίνης A την ημέρα, για τη μείωση του δυνητικού κινδύνου οφθαλμικής τοξικότητας λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης A. Συνιστάται παραπομπή για οφθαλμολογική αξιολόγηση εάν οι ασθενείς εκδηλώσουν οφθαλμικά συμπτώματα που υποδεικνύουν ανεπάρκεια
της βιταμίνης Α, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της νυχτερινής όρασης ή της νυκταλωπίας, της επίμονης ξηροφθαλμίας, της φλεγμονής των οφθαλμών, της φλεγμονής ή της εξέλκωσης του κερατοειδούς, της πάχυνσης του κερατοειδούς ή της διάτρησης του κερατοειδούς. Τα
επίπεδα της βιταμίνης A στον ορό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τη συμπλήρωση της βιταμίνης Α κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Onpattro (βλ. παράγραφο 4.5). Κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών της κύησης, τόσο τα πολύ υψηλά όσο και τα πολύ
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης A μπορεί να συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκής δυσπλασίας. Συνεπώς, η κύηση θα πρέπει να αποκλείεται πριν από την έναρξη του Onpattro και οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη.
Εάν μια γυναίκα σκοπεύει να μείνει έγκυος, το Onpattro και η συμπλήρωση της βιταμίνης A θα πρέπει να διακόπτονται και τα επίπεδα βιταμίνης A στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται και να έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό πριν από την προσπάθεια σύλληψης. Σε περίπτωση
μη προγραμματισμένης κύησης, το Onpattro θα πρέπει να διακόπτεται (βλ. παράγραφο 4.6). Η συμπλήρωση της βιταμίνης Α θα πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, εκτός εάν η έγκυος γυναίκα έχει κλινικά σημεία ανεπάρκειας βιταμίνης A. Εάν υπάρχουν
τέτοια σημεία, η συμπλήρωση της βιταμίνης A δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2500 IU την ημέρα. Κατόπιν, η συμπλήρωση με 2500 IU βιταμίνης A την ημέρα θα πρέπει να ξαναρχίσει στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο εάν τα επίπεδα της βιταμίνης A στον ορό δεν έχουν επιστρέψει
στο φυσιολογικό, λόγω του αυξημένου κινδύνου ανεπάρκειας βιταμίνης A στο τρίτο τρίμηνο. Έκδοχα: Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 3,99 mg νατρίου ανά ml, ισοδύναμο με 0,2% της μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης των 2 g νατρίου για ενήλικες, όπως συνιστάται από τον
ΠΟΥ. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. Το Onpattro δεν αναμένεται να επηρεαστεί από αναστολείς ή επαγωγείς των ενζύμων του κυτοχρώματος P450 ή
να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων, εκτός της επαγωγής και της χρονοεξαρτώμενης αναστολής του CYP2B6 in vitro. Η καθαρή επίδραση στα υποστρώματα του CYP2B6 (π.χ. βουπροπιόνη και εφαβιρένζη) in vivo είναι άγνωστη. Εξετάσεις βιταμίνης Α: Η TTR στον ορό
είναι ένας φορέας πρωτεΐνης σύνδεσης ρετινόλης, που διευκολύνει στη μεταφορά της βιταμίνης Α στο αίμα. Η θεραπεία με Onpattro μειώνει τα επίπεδα της TTR στον ορό, με αποτέλεσμα μειωμένα επίπεδα πρωτεΐνης δέσμευσης ρετινόλης και βιταμίνης Α στον ορό. Ωστόσο, η μεταφορά
και η πρόσληψη βιταμίνης Α στους ιστούς μπορεί να συμβεί μέσω εναλλακτικών μηχανισμών, απουσία πρωτεΐνης δέσμευσης ρετινόλης. Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Onpattro, οι εργαστηριακές εξετάσεις για τη βιταμίνη Α στον ορό δεν αντανακλούν τη συνολική
ποσότητα βιταμίνης Α στον οργανισμό και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν την αναπλήρωση της βιταμίνης Α (βλ. παράγραφο 4.4). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης: Η θεραπεία με Onpattro μειώνει τα επίπεδα της
βιταμίνης Α στον ορό. Τόσο τα πολύ υψηλά όσο και τα πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης A μπορεί να συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκής δυσπλασίας. Συνεπώς, η κύηση θα πρέπει να αποκλειστεί πριν από την έναρξη της θεραπείας και οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης
θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη. Εάν μια γυναίκα σκοπεύει να μείνει έγκυος, το Onpattro και η συμπλήρωση της βιταμίνης Α θα πρέπει να διακόπτονται και τα επίπεδα της βιταμίνης A στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται και να έχουν επιστρέψει στο
φυσιολογικό πριν από την προσπάθεια σύλληψης. Κύηση: Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Onpattro σε έγκυες γυναίκες. Οι μελέτες σε ζώα είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την αναπαραγωγική τοξικότητα. Λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου τερατογένεσης που οφείλεται
σε όχι ισορροπημένα επίπεδα βιταμίνης A, το Onpattro δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός εάν η κλινική κατάσταση της γυναίκας απαιτεί θεραπεία. Ως προληπτικό μέτρο, θα πρέπει να λαμβάνονται μετρήσεις των επιπέδων της βιταμίνης Α και της
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) σε πρώιμο στάδιο της κύησης. Θα πρέπει να πραγματοποιείται στενή παρακολούθηση του εμβρύου σε περίπτωση μη προγραμματισμένης κύησης, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου (βλ. παράγραφο 4.4). Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική
ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Onpattro. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό αν το Onpattro εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Τα διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα σε ζώα έδειξαν απέκκριση μικρών ποσοτήτων λιπιδικών
συστατικών DLin-MC3-DMA και PEG2000-C-DMG στο γάλα. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/θα αποφευχθεί η θεραπεία με Onpattro, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα:
Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις του Onpattro στην ανθρώπινη γονιμότητα. Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στη γονιμότητα σε μελέτες σε αρσενικά και θηλυκά ζώα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Onpattro
δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
Onpattro ήταν το περιφερικό οίδημα (29,7%) και οι αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση (18,9%). Η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια που οδήγησε στη διακοπή του Onpattro ήταν μία αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση (0,7%). Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες παρουσιάζονται ως προτιμώμενοι όροι της MedDRA ανά κατηγορία οργάνου συστήματος MedDRA (SOC) ανά συχνότητα. Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών εκφράζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες: • Πολύ συχνές (≥ 1/10), • Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), • Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100).
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν για το Onpattro, 300 μικρογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο
Κατηγορία/οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Συχνότητα

Βρογχίτιδα

Συχνές

Παραρρινοκολπίτιδα

Συχνές

Ρινίτιδα

Συχνές

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση

Πολύ συχνές

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου

Ίλιγγος

Συχνές

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,του θώρακα και του μεσοθωράκιου

Δύσπνοια

Συχνές

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Δυσπεψία

Συχνές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Ερύθημα

Συχνές

Αρθραλγία

Συχνές

Μυϊκοί σπασμοί

Συχνές

Περιφερικό οίδημα

Πολύ συχνές

Εξαγγείωση

Όχι συχνές

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση: Τα συμπτώματα IRRs περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: αρθραλγία ή άλγος (συμπεριλαμβανομένου της πλάτης, του αυχένα ή μυοσκελετικού άλγους), έξαψη (συμπεριλαμβανομένου του
ερυθήματος του προσώπου ή του θερμού δέρματος), ναυτία, κοιλιακό άλγος, δύσπνοια ή βήχας, δυσφορία ή άλγος στο θώρακα, κεφαλαλγίες, εξάνθημα, κνησμός, ρίγη, ζάλη, κόπωση, αυξημένος καρδιακός ρυθμός ή αίσθημα παλμών, υπόταση η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει
συγκοπή, υπέρταση, οίδημα προσώπου. Σε κλινικές μελέτες, όλοι οι ασθενείς έλαβαν προκαταρκτική φαρμακευτική θεραπεία με κορτικοστεροειδές, παρακεταμόλη και αναστολείς Η1 και Η2 για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των IRR. Στη διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με
εικονικό φάρμακο μελέτη, το 18,9% των ασθενών που έλαβαν Onpattro εμφάνισαν IRR, σε σύγκριση με το 9,1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Onpattro, όλες οι IRR ήταν είτε ήπιες (95,2%) ή μέτριες (4,8%) σε σοβαρότητα.
Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν Onpattro και οι οποίοι παρουσίασαν IRR, το 78,6% εμφάνισε την πρώτη IRR στις πρώτες 2 εγχύσεις. Η συχνότητα των IRR μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Λίγες IRR οδήγησαν σε διακοπή της έγχυσης. Οι IRR είχαν ως αποτέλεσμα τη μόνιμη
διακοπή του Onpattro στο < 1% των ασθενών σε κλινικές μελέτες. Για την κλινική διαχείριση των IRR, βλ. παράγραφο 4.4. Περιφερικό οίδημα: Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, αναφέρθηκε το περιφερικό οίδημα στο 29,7% των ασθενών που έλαβαν Onpattro και
στο 22,1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Όλα τα συμβάντα ήταν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας. Σε ασθενείς που έλαβαν Onpattro, η συχνότητα των συμβάντων μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Εξαγγείωση: Η
εξαγγείωση παρατηρήθηκε στο <0,5% των εγχύσεων στις κλινικές μελέτες. Τα σημεία και συμπτώματα συμπεριλάμβαναν φλεβίτιδα ή θρομβοφλεβίτιδα, οίδημα στο σημείο έγχυσης ή ένεσης, δερματίτιδα (υποδόρια φλεγμονή), κυτταρίτιδα, ερύθημα ή ερυθρότητα στο σημείο
της ένεσης, αίσθημα καύσου ή άλγος στη θέση της ένεσης. Ανοσογονικότητα: Τα αντισώματα κατά του φαρμάκου για το Onpattro αξιολογήθηκαν με μέτρηση των αντισωμάτων ειδικά για το PEG2000-C-DMG, ένα λιπιδικό συστατικό που εκτίθεται στην επιφάνεια του Onpattro. Στις
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο και στις ανοικτού σχεδιασμού κλινικές μελέτες, 7 από τους 194 (3,6%) ασθενείς με αμυλοείδωση hATTR ανέπτυξαν αντισώματα κατά του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Onpattro. Ένας επιπλέον ασθενής είχε ήδη υπάρχοντα
αντισώματα κατά του φαρμάκου. Οι τίτλοι αντισωμάτων κατά του φαρμάκου ήταν χαμηλοί και παροδικοί, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις επίδρασης στην κλινική αποτελεσματικότητα, στο προφίλ ασφαλείας ή στα φαρμακοκινητικά ή φαρμακοδυναμικά προφίλ του Onpattro.
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: 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. 4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας,
συνιστάται ο ασθενής να παρακολουθείται για οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και να λαμβάνει συμπτωματική θεραπεία, αναλόγως. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Alnylam Netherlands B.V. Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam,
Ολλανδία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/18/1320/001. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Αυγούστου 2018. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 11/2020.
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση. ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Ν.T.): ONPATTRO C/S.SOL.IN 2MG/ML BTx1 VIALx 5 ML: 7.352,24€.
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