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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων 
ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς, για την υποστήριξή τους  

στο Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Λοιμώξεις.
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Γ. Αδάμης
Χ. Γώγος
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Α. Σκουτέλης



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

* HIV-1 RNA <50 αντίγραφα/ml. † Στατιστική διαφορά 1.3%, 95% CI -2.5 σε 5.1. ‡ έναντι ενός σχήματος με βάση το TDF.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ;

▼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: Descovy 200 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg emtricitabine και tenofovir alafenamide fumarate που 
ισοδυναμεί με 10 mg tenofovir alafenamide. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Descovy ενδείκνυται 
σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊικούς παράγοντες για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω με 
σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg) που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) 
(βλ. παραγράφους 4.2 και 5.1). 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αν και η αποτελεσματική 
ιολογική καταστολή με αντιρετροϊική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη 
σεξουαλική επαφή, δε μπορεί να αποκλειστεί υπολειπόμενος κίνδυνος. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σύμφωνα με 
τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C: Ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά 
θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Descovy σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV 1 και τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το tenofovir alafenamide 
είναι δραστικό κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Η διακοπή της αγωγής με Descovy σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και HBV μπορεί να συσχετισθεί με σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και τον ιό HBV που διακόπτουν το Descovy, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο για τουλάχιστον αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής. Ηπατική νόσος: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του Descovy σε ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν τεκμηριωθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 
5.2). Κατά τη διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (CART), ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών της ηπατικής 
λειτουργίας και πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ηπατικής 
νόσου στην κατηγορία αυτή των ασθενών, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή ή η οριστική παύση της αγωγής. Σωματικό βάρος 
και μεταβολικές παράμετροι: Κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί, εν μέρει, να συνδέονται με 
τον έλεγχο της νόσου και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τα λιπίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις για επίδραση 
της θεραπείας, ενώ όσον αφορά στην αύξηση του σωματικού βάρους δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να τη συσχετίζουν 
με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία. Η παρακολούθηση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να βασίζεται στις 
καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας του HIV. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
ενδείκνυται κλινικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μετά από έκθεση in utero: Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε ποικίλο βαθμό, το οποίο είναι εντονότερο με τη σταβουδίνη, διδανοσίνη και ζιδοβουδίνη. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε 
νουκλεοσιδικά ανάλογα· οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τη θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν ζιδοβουδίνη. 
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία) και 
μεταβολικές διαταραχές (υψηλό επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα, υψηλό επίπεδο λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές 
συχνά ήταν παροδικές. Έχουν αναφερθεί σπάνια νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης (υπερτονία, σπασμοί, μη 
φυσιολογική συμπεριφορά). Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος, εάν τέτοιες νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. 
Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε παιδί που εκτέθηκε in utero σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, 
το οποίο παρουσιάζει σοβαρά κλινικά ευρήματα αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως νευρολογικά ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊικής θεραπείας σε έγκυες γυναίκες, προκειμένου να 
προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV. Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση 
σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων ή μηνών από την έναρξη 
της CART. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές 
λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμονία οφειλόμενη σε Pneumocystis jirovecii. Θα πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε 
φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν απαιτείται. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχει 
επίσης αναφερθεί ότι εμφανίστηκαν στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο 
αναφερόμενος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς 
μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με HIV 1 που περιέχει μεταλλάξεις: Το Descovy πρέπει να αποφεύγεται σε 
προθεραπευμένους με αντιρετροϊική αγωγή ασθενείς, με HIV 1 που περιέχει την K65R μετάλλαξη (βλ. παράγραφο 5.1). Θεραπεία 
τριπλών νουκλεοσιδίων: Υπάρχουν αναφορές για υψηλό ποσοστό ιολογικής αποτυχίας και εμφάνιση αντοχής σε πρώιμο 
στάδιο όταν το tenofovir disoproxil συνδυάστηκε με λαμιβουδίνη και abacavir καθώς και με λαμιβουδίνη και διδανοσίνη ως 
αγωγή χορηγούμενη μία φορά την ημέρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια προβλήματα ενδέχεται να παρατηρηθούν εάν το Descovy 
χορηγηθεί μαζί με ένα τρίτο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Descovy ή 
οποιαδήποτε άλλη αντιρετροϊική θεραπεία μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες 
επιπλοκές της HIV λοίμωξης και, συνεπώς, πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς με εμπειρία 
στη θεραπεία ασθενών με νόσους σχετιζόμενες με τον ιό HIV. Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε CART αν και η αιτιολογία θεωρείται 
πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο 
υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις και 
άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία αρθρώσεων ή δυσκολία στην κίνηση. Νεφροτοξικότητα: Δυνητικός κίνδυνος νεφροτοξικότητας 

που προκύπτει από χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα tenofovir λόγω της δοσολογίας με tenofovir alafenamide δε μπορεί να 
αποκλεισθεί (βλ. παράγραφο 5.3). Συγχορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων: Η συγχορήγηση του Descovy δε συνιστάται 
με ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη), αντιμυκοβακτηριακά (π.χ. 
ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, ριφαπεντίνη), μποσεπρεβίρη, St. John’s wort (Hypericum perforatum) και αναστολείς πρωτεάσης 
(PIs) του HIV άλλους από atazanavir, lopinavir και darunavir (βλ. παράγραφο 4.5). Το Descovy δεν πρέπει να συγχορηγείται με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν tenofovir alafenamide, tenofovir disoproxil, emtricitabine, λαμιβουδίνη ή adefovir dipivoxil. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στα 
δεδομένα ασφάλειας από όλες τις μελέτες Φάσης 2 και 3 στις οποίες 2.832 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη έλαβαν φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν emtricitabine και tenofovir alafenamide. Σε κλινικές μελέτες 866 πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide με elvitegravir και cobicistat ως το δισκίο συνδυασμού σταθερής 
δόσης elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide (ως fumarate) 10 mg (E/C/F/TAF) για 
144 εβδομάδες, οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (7%), ναυτία (11%) και κεφαλαλγία (6%). 
Συνοπτική περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον Πίνακα 3 παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 
1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). Πίνακας 3: Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών1 . 

Συχνότητα: Ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: αναιμία2. 
Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: μη φυσιολογικά όνειρα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία, ζάλη. 
Διαταραχές του γαστρεντερικού. Πολύ συχνές: ναυτία. Συχνές: διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός. Όχι συχνές: 
δυσπεψία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: εξάνθημα. Όχι συχνές: αγγειοοίδημα2,3, κνησμός. 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού. Όχι συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης. Συχνές: κόπωση. 1 Με την εξαίρεση του αγγειοοιδήματος και της αναιμίας (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3), όλες οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν από κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF. Οι συχνότητες προέκυψαν από κλινικές μελέτες Φάσης 3 του E/C/F/TAF σε 
866 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς για 144 εβδομάδες θεραπείας (GS US 292 0104 και GS US 292 0111). 2 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν 
παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την 
emtricitabine όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντιρετροϊικά. 3 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία 
για την emtricitabine, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την emtricitabine 
σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η κατηγορία συχνότητας «όχι συχνές» εκτιμήθηκε από έναν στατιστικό υπολογισμό με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών 
που είχαν εκτεθεί στην emtricitabine σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1.563). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Σύνδρομο 
Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά 
παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναφερόμενος χρόνος 
μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Οστεονέκρωση: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με 
γνωστούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε CART. Η συχνότητα αυτών 
είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4). Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 144 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας που περιείχαν tenofovir alafenamide 
fumarate και tenofovir disoproxil fumarate για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση 
λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη) και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και 
τριγλυκερίδια σε σχέση με την έναρξη θεραπείας. Η διάμεση αύξηση σε σχέση με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα E/C/F/TAF σε σύγκριση με την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/
tenofovir disoproxil (ως fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 144 (p < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων 
θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL  και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διάμεση 
(Q1, Q3) μεταβολή στον λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 144 σε σχέση με την έναρξη 
ήταν 0,2 ( 0,3, 0,7) στην ομάδα E/C/F/TAF και 0,1 ( 0,4, 0,6) στην ομάδα E/C/F/TDF (p = 0,006 για τη διαφορά μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας). Σε μια μελέτη σε ιολογικά κατεσταλμένους ασθενείς που πραγματοποίησαν αλλαγή από emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate στο Descovy, διατηρώντας παράλληλα τον τρίτο αντιρετροϊικό παράγοντα (Μελέτη GS US 311 
1089), παρατηρήθηκαν αυξήσεις από την έναρξη θεραπείας στις παραμέτρους λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική 
χοληστερόλη, άμεση λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL-χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια στο σκέλος Descovy σε σύγκριση 
με μια μικρή μεταβολή στο σκέλος emtricitabine/tenofovir disproxil fumarate (p ≤ 0,009 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τις μεταβολές από την έναρξη θεραπείας). Παρουσιάστηκε μικρή μεταβολή από την έναρξη θεραπείας στις διάμεσες τιμές 
νηστείας για τη HDL-χοληστερόλη και τη γλυκόζη ή στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL-χοληστερόλη σε κατάσταση 
νηστείας σε οποιοδήποτε σκέλος θεραπείας την Εβδομάδα 96. Καμία από τις μεταβολές δεν θεωρήθηκε κλινικά σημαντική. 
Μεταβολικές παράμετροι: Το σωματικό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4) Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια των emtricitabine 
και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 0106) 
στην οποία πρωτοθεραπευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη ηλικίας 12 έως < 18 ετών έλαβαν emtricitabine και 
tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας 
των emtricitabine και tenofovir alafenamide χορηγούμενων με elvitegravir και cobicistat στους 50 εφήβους ασθενείς ήταν παρόμοιο 
με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια των 
emtricitabine και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 144 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS 
US 292 0112) στην οποία 248 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ιολογικά 
κατεσταλμένοι (n = 242) με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης με τη μέθοδο 
Cockcroft Gault [eGFRCG]: 30 69 ml/min) έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια 
ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς με συνυπάρχουσα 

λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό HBV: Η ασφάλεια των emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir 
και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide [E/C/F/TAF]) 
αξιολογήθηκε σε 72 ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μια κλινική μελέτη 
ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 1249), έως την Εβδομάδα 48, στην οποία οι ασθενείς άλλαξαν από άλλο αντιρετροϊκό 
σχήμα (το οποίο περιείχε tenofovir disoproxil fumarate [TDF] σε 69 από τους 72 ασθενείς) σε E/C/F/TAF. Με βάση αυτά τα 
περιορισμένα δεδομένα, το προφίλ ασφάλειας του emtricitabine και του tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης, σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ήταν παρόμοιο με εκείνο 
σε ασθενείς με λοίμωξη μόνο από τον ιό HIV 1 (βλ. παράγραφο 4.4). 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, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ενδείξεις τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.8). Η θεραπεία της 
υπερδοσολογίας με το Descovy αποτελείται από γενικά υποστηρικτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
ζωτικών παραμέτρων καθώς και την παρατήρηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η emtricitabine μπορεί να 
απομακρυνθεί μέσω αιμοδιύλισης, η οποία απομακρύνει περίπου το 30% της δόσης της emtricitabine κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας αιμοδιύλισης διάρκειας 3 ωρών εάν αυτή ξεκινήσει εντός 1,5 ώρας από τη χορήγηση της emtricitabine. Το tenofovir 
απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω αιμοδιύλισης με συντελεστή εκχύλισης περίπου 54%. Δεν είναι γνωστό εάν η emtricitabine 
ή το tenofovir μπορούν να απομακρυνθούν με περιτοναϊκή κάθαρση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead 
Sciences International Ltd. Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1
099/001,EU/1/16/1099/002. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
21 Απριλίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Συντομογραφίες:
CI, διάστημα εμπιστοσύνης, FTC, emtricitabine, RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, TAF, 
tenofovir alafenamide, TDF, tenofovir disoproxil fumarate.
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2.  European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines. Version 8.2, January 2017. 
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3.  US Department of Health and Human Services (DHHS). July 2016. Guidelines for 
the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Available 
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4. Günthard HF, et al. JAMA 2016; 316(2): 191–210. 
5. Sax PE, et al. Lancet 2015; 385(9987): 2606–2615. 
6.  Raffi F, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75(2): 226–231.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων 
Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Tιμή (ex-factory): 448,92 €

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ‡1 

Οι δείκτες της νεφρικής ασφάλειας και της οστικής πυκνότητας 
βελτιώνονται σε ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία από TDF/FTC σε 
Descovy®, κατά τις Εβδομάδες 48 και 961,6

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

Μη κατώτερη αποτελεσματικότητα* όταν γίνεται αλλαγή θεραπείας 
βάσης από TDF/FTC σε Descovy® και διατηρείται παράλληλα ο τρίτος 
παράγοντας, 94% vs. 93% κατά την Εβδομάδα 48†1

ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΗΣ2–4

Η τριπλή θεραπεία είναι η προτεινόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία 
από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες2–4 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TENOFOVIR ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ‡5 
Επιτυγχάνει 91% χαμηλότερα επίπεδα tenofovir πλάσματος 
έναντι του TDF5 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ 
για τη συλλογή ΑΕ:
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Ριζούντος 2 & Θράκης, 16777 Ελληνικό,
Τηλ. 210 8930100, Fax: 2109618260

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε 
εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ , σύμφωνα 
με το εθνικό σύστημα αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2017. HIV/GR/17-09//1874

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

* HIV-1 RNA <50 αντίγραφα/ml. † Στατιστική διαφορά 1.3%, 95% CI -2.5 σε 5.1. ‡ έναντι ενός σχήματος με βάση το TDF.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ;

▼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: Descovy 200 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg emtricitabine και tenofovir alafenamide fumarate που 
ισοδυναμεί με 10 mg tenofovir alafenamide. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Descovy ενδείκνυται 
σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊικούς παράγοντες για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω με 
σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg) που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) 
(βλ. παραγράφους 4.2 και 5.1). 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αν και η αποτελεσματική 
ιολογική καταστολή με αντιρετροϊική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη 
σεξουαλική επαφή, δε μπορεί να αποκλειστεί υπολειπόμενος κίνδυνος. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σύμφωνα με 
τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C: Ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά 
θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Descovy σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV 1 και τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το tenofovir alafenamide 
είναι δραστικό κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Η διακοπή της αγωγής με Descovy σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και HBV μπορεί να συσχετισθεί με σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και τον ιό HBV που διακόπτουν το Descovy, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο για τουλάχιστον αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής. Ηπατική νόσος: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του Descovy σε ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν τεκμηριωθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 
5.2). Κατά τη διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (CART), ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών της ηπατικής 
λειτουργίας και πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ηπατικής 
νόσου στην κατηγορία αυτή των ασθενών, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή ή η οριστική παύση της αγωγής. Σωματικό βάρος 
και μεταβολικές παράμετροι: Κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί, εν μέρει, να συνδέονται με 
τον έλεγχο της νόσου και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τα λιπίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις για επίδραση 
της θεραπείας, ενώ όσον αφορά στην αύξηση του σωματικού βάρους δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να τη συσχετίζουν 
με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία. Η παρακολούθηση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να βασίζεται στις 
καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας του HIV. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
ενδείκνυται κλινικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μετά από έκθεση in utero: Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε ποικίλο βαθμό, το οποίο είναι εντονότερο με τη σταβουδίνη, διδανοσίνη και ζιδοβουδίνη. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε 
νουκλεοσιδικά ανάλογα· οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τη θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν ζιδοβουδίνη. 
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία) και 
μεταβολικές διαταραχές (υψηλό επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα, υψηλό επίπεδο λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές 
συχνά ήταν παροδικές. Έχουν αναφερθεί σπάνια νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης (υπερτονία, σπασμοί, μη 
φυσιολογική συμπεριφορά). Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος, εάν τέτοιες νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. 
Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε παιδί που εκτέθηκε in utero σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, 
το οποίο παρουσιάζει σοβαρά κλινικά ευρήματα αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως νευρολογικά ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊικής θεραπείας σε έγκυες γυναίκες, προκειμένου να 
προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV. Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση 
σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων ή μηνών από την έναρξη 
της CART. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές 
λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμονία οφειλόμενη σε Pneumocystis jirovecii. Θα πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε 
φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν απαιτείται. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχει 
επίσης αναφερθεί ότι εμφανίστηκαν στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο 
αναφερόμενος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς 
μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με HIV 1 που περιέχει μεταλλάξεις: Το Descovy πρέπει να αποφεύγεται σε 
προθεραπευμένους με αντιρετροϊική αγωγή ασθενείς, με HIV 1 που περιέχει την K65R μετάλλαξη (βλ. παράγραφο 5.1). Θεραπεία 
τριπλών νουκλεοσιδίων: Υπάρχουν αναφορές για υψηλό ποσοστό ιολογικής αποτυχίας και εμφάνιση αντοχής σε πρώιμο 
στάδιο όταν το tenofovir disoproxil συνδυάστηκε με λαμιβουδίνη και abacavir καθώς και με λαμιβουδίνη και διδανοσίνη ως 
αγωγή χορηγούμενη μία φορά την ημέρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια προβλήματα ενδέχεται να παρατηρηθούν εάν το Descovy 
χορηγηθεί μαζί με ένα τρίτο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Descovy ή 
οποιαδήποτε άλλη αντιρετροϊική θεραπεία μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες 
επιπλοκές της HIV λοίμωξης και, συνεπώς, πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς με εμπειρία 
στη θεραπεία ασθενών με νόσους σχετιζόμενες με τον ιό HIV. Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε CART αν και η αιτιολογία θεωρείται 
πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο 
υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις και 
άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία αρθρώσεων ή δυσκολία στην κίνηση. Νεφροτοξικότητα: Δυνητικός κίνδυνος νεφροτοξικότητας 

που προκύπτει από χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα tenofovir λόγω της δοσολογίας με tenofovir alafenamide δε μπορεί να 
αποκλεισθεί (βλ. παράγραφο 5.3). Συγχορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων: Η συγχορήγηση του Descovy δε συνιστάται 
με ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη), αντιμυκοβακτηριακά (π.χ. 
ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, ριφαπεντίνη), μποσεπρεβίρη, St. John’s wort (Hypericum perforatum) και αναστολείς πρωτεάσης 
(PIs) του HIV άλλους από atazanavir, lopinavir και darunavir (βλ. παράγραφο 4.5). Το Descovy δεν πρέπει να συγχορηγείται με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν tenofovir alafenamide, tenofovir disoproxil, emtricitabine, λαμιβουδίνη ή adefovir dipivoxil. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στα 
δεδομένα ασφάλειας από όλες τις μελέτες Φάσης 2 και 3 στις οποίες 2.832 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη έλαβαν φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν emtricitabine και tenofovir alafenamide. Σε κλινικές μελέτες 866 πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide με elvitegravir και cobicistat ως το δισκίο συνδυασμού σταθερής 
δόσης elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide (ως fumarate) 10 mg (E/C/F/TAF) για 
144 εβδομάδες, οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (7%), ναυτία (11%) και κεφαλαλγία (6%). 
Συνοπτική περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον Πίνακα 3 παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 
1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). Πίνακας 3: Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών1 . 

Συχνότητα: Ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: αναιμία2. 
Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: μη φυσιολογικά όνειρα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία, ζάλη. 
Διαταραχές του γαστρεντερικού. Πολύ συχνές: ναυτία. Συχνές: διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός. Όχι συχνές: 
δυσπεψία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: εξάνθημα. Όχι συχνές: αγγειοοίδημα2,3, κνησμός. 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού. Όχι συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης. Συχνές: κόπωση. 1 Με την εξαίρεση του αγγειοοιδήματος και της αναιμίας (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3), όλες οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν από κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF. Οι συχνότητες προέκυψαν από κλινικές μελέτες Φάσης 3 του E/C/F/TAF σε 
866 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς για 144 εβδομάδες θεραπείας (GS US 292 0104 και GS US 292 0111). 2 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν 
παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την 
emtricitabine όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντιρετροϊικά. 3 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία 
για την emtricitabine, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την emtricitabine 
σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η κατηγορία συχνότητας «όχι συχνές» εκτιμήθηκε από έναν στατιστικό υπολογισμό με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών 
που είχαν εκτεθεί στην emtricitabine σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1.563). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Σύνδρομο 
Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά 
παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναφερόμενος χρόνος 
μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Οστεονέκρωση: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με 
γνωστούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε CART. Η συχνότητα αυτών 
είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4). Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 144 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας που περιείχαν tenofovir alafenamide 
fumarate και tenofovir disoproxil fumarate για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση 
λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη) και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και 
τριγλυκερίδια σε σχέση με την έναρξη θεραπείας. Η διάμεση αύξηση σε σχέση με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα E/C/F/TAF σε σύγκριση με την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/
tenofovir disoproxil (ως fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 144 (p < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων 
θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL  και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διάμεση 
(Q1, Q3) μεταβολή στον λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 144 σε σχέση με την έναρξη 
ήταν 0,2 ( 0,3, 0,7) στην ομάδα E/C/F/TAF και 0,1 ( 0,4, 0,6) στην ομάδα E/C/F/TDF (p = 0,006 για τη διαφορά μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας). Σε μια μελέτη σε ιολογικά κατεσταλμένους ασθενείς που πραγματοποίησαν αλλαγή από emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate στο Descovy, διατηρώντας παράλληλα τον τρίτο αντιρετροϊικό παράγοντα (Μελέτη GS US 311 
1089), παρατηρήθηκαν αυξήσεις από την έναρξη θεραπείας στις παραμέτρους λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική 
χοληστερόλη, άμεση λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL-χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια στο σκέλος Descovy σε σύγκριση 
με μια μικρή μεταβολή στο σκέλος emtricitabine/tenofovir disproxil fumarate (p ≤ 0,009 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τις μεταβολές από την έναρξη θεραπείας). Παρουσιάστηκε μικρή μεταβολή από την έναρξη θεραπείας στις διάμεσες τιμές 
νηστείας για τη HDL-χοληστερόλη και τη γλυκόζη ή στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL-χοληστερόλη σε κατάσταση 
νηστείας σε οποιοδήποτε σκέλος θεραπείας την Εβδομάδα 96. Καμία από τις μεταβολές δεν θεωρήθηκε κλινικά σημαντική. 
Μεταβολικές παράμετροι: Το σωματικό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4) Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια των emtricitabine 
και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 0106) 
στην οποία πρωτοθεραπευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη ηλικίας 12 έως < 18 ετών έλαβαν emtricitabine και 
tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας 
των emtricitabine και tenofovir alafenamide χορηγούμενων με elvitegravir και cobicistat στους 50 εφήβους ασθενείς ήταν παρόμοιο 
με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια των 
emtricitabine και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 144 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS 
US 292 0112) στην οποία 248 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ιολογικά 
κατεσταλμένοι (n = 242) με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης με τη μέθοδο 
Cockcroft Gault [eGFRCG]: 30 69 ml/min) έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια 
ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς με συνυπάρχουσα 

λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό HBV: Η ασφάλεια των emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir 
και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide [E/C/F/TAF]) 
αξιολογήθηκε σε 72 ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μια κλινική μελέτη 
ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 1249), έως την Εβδομάδα 48, στην οποία οι ασθενείς άλλαξαν από άλλο αντιρετροϊκό 
σχήμα (το οποίο περιείχε tenofovir disoproxil fumarate [TDF] σε 69 από τους 72 ασθενείς) σε E/C/F/TAF. Με βάση αυτά τα 
περιορισμένα δεδομένα, το προφίλ ασφάλειας του emtricitabine και του tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης, σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ήταν παρόμοιο με εκείνο 
σε ασθενείς με λοίμωξη μόνο από τον ιό HIV 1 (βλ. παράγραφο 4.4). 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, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ενδείξεις τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.8). Η θεραπεία της 
υπερδοσολογίας με το Descovy αποτελείται από γενικά υποστηρικτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
ζωτικών παραμέτρων καθώς και την παρατήρηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η emtricitabine μπορεί να 
απομακρυνθεί μέσω αιμοδιύλισης, η οποία απομακρύνει περίπου το 30% της δόσης της emtricitabine κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας αιμοδιύλισης διάρκειας 3 ωρών εάν αυτή ξεκινήσει εντός 1,5 ώρας από τη χορήγηση της emtricitabine. Το tenofovir 
απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω αιμοδιύλισης με συντελεστή εκχύλισης περίπου 54%. Δεν είναι γνωστό εάν η emtricitabine 
ή το tenofovir μπορούν να απομακρυνθούν με περιτοναϊκή κάθαρση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead 
Sciences International Ltd. Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1
099/001,EU/1/16/1099/002. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
21 Απριλίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Συντομογραφίες:
CI, διάστημα εμπιστοσύνης, FTC, emtricitabine, RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, TAF, 
tenofovir alafenamide, TDF, tenofovir disoproxil fumarate.
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1. Gallant JE, et al. Lancet HIV 2016; 3(4): e158–e165.  
2.  European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines. Version 8.2, January 2017. 

Available at: http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.2_english.pdf. Accessed: 
May 2017.

3.  US Department of Health and Human Services (DHHS). July 2016. Guidelines for 
the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Available 
at: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines. Accessed: May 2017. 

4. Günthard HF, et al. JAMA 2016; 316(2): 191–210. 
5. Sax PE, et al. Lancet 2015; 385(9987): 2606–2615. 
6.  Raffi F, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75(2): 226–231.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων 
Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Tιμή (ex-factory): 448,92 €

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ‡1 

Οι δείκτες της νεφρικής ασφάλειας και της οστικής πυκνότητας 
βελτιώνονται σε ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία από TDF/FTC σε 
Descovy®, κατά τις Εβδομάδες 48 και 961,6

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

Μη κατώτερη αποτελεσματικότητα* όταν γίνεται αλλαγή θεραπείας 
βάσης από TDF/FTC σε Descovy® και διατηρείται παράλληλα ο τρίτος 
παράγοντας, 94% vs. 93% κατά την Εβδομάδα 48†1

ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΗΣ2–4

Η τριπλή θεραπεία είναι η προτεινόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία 
από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες2–4 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TENOFOVIR ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ‡5 
Επιτυγχάνει 91% χαμηλότερα επίπεδα tenofovir πλάσματος 
έναντι του TDF5 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ 
για τη συλλογή ΑΕ:
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Ριζούντος 2 & Θράκης, 16777 Ελληνικό,
Τηλ. 210 8930100, Fax: 2109618260

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε 
εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ , σύμφωνα 
με το εθνικό σύστημα αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2017. HIV/GR/17-09//1874

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

* HIV-1 RNA <50 αντίγραφα/ml. † Στατιστική διαφορά 1.3%, 95% CI -2.5 σε 5.1. ‡ έναντι ενός σχήματος με βάση το TDF.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ;

▼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: Descovy 200 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg emtricitabine και tenofovir alafenamide fumarate που 
ισοδυναμεί με 10 mg tenofovir alafenamide. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Descovy ενδείκνυται 
σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊικούς παράγοντες για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω με 
σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg) που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) 
(βλ. παραγράφους 4.2 και 5.1). 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αν και η αποτελεσματική 
ιολογική καταστολή με αντιρετροϊική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη 
σεξουαλική επαφή, δε μπορεί να αποκλειστεί υπολειπόμενος κίνδυνος. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σύμφωνα με 
τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C: Ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά 
θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Descovy σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV 1 και τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το tenofovir alafenamide 
είναι δραστικό κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Η διακοπή της αγωγής με Descovy σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και HBV μπορεί να συσχετισθεί με σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και τον ιό HBV που διακόπτουν το Descovy, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο για τουλάχιστον αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής. Ηπατική νόσος: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του Descovy σε ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν τεκμηριωθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 
5.2). Κατά τη διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (CART), ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών της ηπατικής 
λειτουργίας και πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ηπατικής 
νόσου στην κατηγορία αυτή των ασθενών, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή ή η οριστική παύση της αγωγής. Σωματικό βάρος 
και μεταβολικές παράμετροι: Κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί, εν μέρει, να συνδέονται με 
τον έλεγχο της νόσου και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τα λιπίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις για επίδραση 
της θεραπείας, ενώ όσον αφορά στην αύξηση του σωματικού βάρους δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να τη συσχετίζουν 
με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία. Η παρακολούθηση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να βασίζεται στις 
καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας του HIV. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
ενδείκνυται κλινικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μετά από έκθεση in utero: Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε ποικίλο βαθμό, το οποίο είναι εντονότερο με τη σταβουδίνη, διδανοσίνη και ζιδοβουδίνη. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε 
νουκλεοσιδικά ανάλογα· οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τη θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν ζιδοβουδίνη. 
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία) και 
μεταβολικές διαταραχές (υψηλό επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα, υψηλό επίπεδο λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές 
συχνά ήταν παροδικές. Έχουν αναφερθεί σπάνια νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης (υπερτονία, σπασμοί, μη 
φυσιολογική συμπεριφορά). Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος, εάν τέτοιες νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. 
Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε παιδί που εκτέθηκε in utero σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, 
το οποίο παρουσιάζει σοβαρά κλινικά ευρήματα αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως νευρολογικά ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊικής θεραπείας σε έγκυες γυναίκες, προκειμένου να 
προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV. Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση 
σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων ή μηνών από την έναρξη 
της CART. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές 
λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμονία οφειλόμενη σε Pneumocystis jirovecii. Θα πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε 
φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν απαιτείται. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχει 
επίσης αναφερθεί ότι εμφανίστηκαν στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο 
αναφερόμενος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς 
μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με HIV 1 που περιέχει μεταλλάξεις: Το Descovy πρέπει να αποφεύγεται σε 
προθεραπευμένους με αντιρετροϊική αγωγή ασθενείς, με HIV 1 που περιέχει την K65R μετάλλαξη (βλ. παράγραφο 5.1). Θεραπεία 
τριπλών νουκλεοσιδίων: Υπάρχουν αναφορές για υψηλό ποσοστό ιολογικής αποτυχίας και εμφάνιση αντοχής σε πρώιμο 
στάδιο όταν το tenofovir disoproxil συνδυάστηκε με λαμιβουδίνη και abacavir καθώς και με λαμιβουδίνη και διδανοσίνη ως 
αγωγή χορηγούμενη μία φορά την ημέρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια προβλήματα ενδέχεται να παρατηρηθούν εάν το Descovy 
χορηγηθεί μαζί με ένα τρίτο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Descovy ή 
οποιαδήποτε άλλη αντιρετροϊική θεραπεία μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες 
επιπλοκές της HIV λοίμωξης και, συνεπώς, πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς με εμπειρία 
στη θεραπεία ασθενών με νόσους σχετιζόμενες με τον ιό HIV. Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε CART αν και η αιτιολογία θεωρείται 
πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο 
υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις και 
άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία αρθρώσεων ή δυσκολία στην κίνηση. Νεφροτοξικότητα: Δυνητικός κίνδυνος νεφροτοξικότητας 

που προκύπτει από χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα tenofovir λόγω της δοσολογίας με tenofovir alafenamide δε μπορεί να 
αποκλεισθεί (βλ. παράγραφο 5.3). Συγχορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων: Η συγχορήγηση του Descovy δε συνιστάται 
με ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη), αντιμυκοβακτηριακά (π.χ. 
ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, ριφαπεντίνη), μποσεπρεβίρη, St. John’s wort (Hypericum perforatum) και αναστολείς πρωτεάσης 
(PIs) του HIV άλλους από atazanavir, lopinavir και darunavir (βλ. παράγραφο 4.5). Το Descovy δεν πρέπει να συγχορηγείται με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν tenofovir alafenamide, tenofovir disoproxil, emtricitabine, λαμιβουδίνη ή adefovir dipivoxil. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στα 
δεδομένα ασφάλειας από όλες τις μελέτες Φάσης 2 και 3 στις οποίες 2.832 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη έλαβαν φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν emtricitabine και tenofovir alafenamide. Σε κλινικές μελέτες 866 πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide με elvitegravir και cobicistat ως το δισκίο συνδυασμού σταθερής 
δόσης elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide (ως fumarate) 10 mg (E/C/F/TAF) για 
144 εβδομάδες, οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (7%), ναυτία (11%) και κεφαλαλγία (6%). 
Συνοπτική περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον Πίνακα 3 παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 
1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). Πίνακας 3: Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών1 . 

Συχνότητα: Ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: αναιμία2. 
Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: μη φυσιολογικά όνειρα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία, ζάλη. 
Διαταραχές του γαστρεντερικού. Πολύ συχνές: ναυτία. Συχνές: διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός. Όχι συχνές: 
δυσπεψία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: εξάνθημα. Όχι συχνές: αγγειοοίδημα2,3, κνησμός. 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού. Όχι συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης. Συχνές: κόπωση. 1 Με την εξαίρεση του αγγειοοιδήματος και της αναιμίας (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3), όλες οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν από κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF. Οι συχνότητες προέκυψαν από κλινικές μελέτες Φάσης 3 του E/C/F/TAF σε 
866 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς για 144 εβδομάδες θεραπείας (GS US 292 0104 και GS US 292 0111). 2 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν 
παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την 
emtricitabine όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντιρετροϊικά. 3 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία 
για την emtricitabine, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την emtricitabine 
σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η κατηγορία συχνότητας «όχι συχνές» εκτιμήθηκε από έναν στατιστικό υπολογισμό με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών 
που είχαν εκτεθεί στην emtricitabine σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1.563). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Σύνδρομο 
Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά 
παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναφερόμενος χρόνος 
μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Οστεονέκρωση: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με 
γνωστούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε CART. Η συχνότητα αυτών 
είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4). Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 144 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας που περιείχαν tenofovir alafenamide 
fumarate και tenofovir disoproxil fumarate για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση 
λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη) και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και 
τριγλυκερίδια σε σχέση με την έναρξη θεραπείας. Η διάμεση αύξηση σε σχέση με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα E/C/F/TAF σε σύγκριση με την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/
tenofovir disoproxil (ως fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 144 (p < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων 
θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL  και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διάμεση 
(Q1, Q3) μεταβολή στον λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 144 σε σχέση με την έναρξη 
ήταν 0,2 ( 0,3, 0,7) στην ομάδα E/C/F/TAF και 0,1 ( 0,4, 0,6) στην ομάδα E/C/F/TDF (p = 0,006 για τη διαφορά μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας). Σε μια μελέτη σε ιολογικά κατεσταλμένους ασθενείς που πραγματοποίησαν αλλαγή από emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate στο Descovy, διατηρώντας παράλληλα τον τρίτο αντιρετροϊικό παράγοντα (Μελέτη GS US 311 
1089), παρατηρήθηκαν αυξήσεις από την έναρξη θεραπείας στις παραμέτρους λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική 
χοληστερόλη, άμεση λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL-χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια στο σκέλος Descovy σε σύγκριση 
με μια μικρή μεταβολή στο σκέλος emtricitabine/tenofovir disproxil fumarate (p ≤ 0,009 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τις μεταβολές από την έναρξη θεραπείας). Παρουσιάστηκε μικρή μεταβολή από την έναρξη θεραπείας στις διάμεσες τιμές 
νηστείας για τη HDL-χοληστερόλη και τη γλυκόζη ή στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL-χοληστερόλη σε κατάσταση 
νηστείας σε οποιοδήποτε σκέλος θεραπείας την Εβδομάδα 96. Καμία από τις μεταβολές δεν θεωρήθηκε κλινικά σημαντική. 
Μεταβολικές παράμετροι: Το σωματικό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4) Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια των emtricitabine 
και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 0106) 
στην οποία πρωτοθεραπευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη ηλικίας 12 έως < 18 ετών έλαβαν emtricitabine και 
tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας 
των emtricitabine και tenofovir alafenamide χορηγούμενων με elvitegravir και cobicistat στους 50 εφήβους ασθενείς ήταν παρόμοιο 
με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια των 
emtricitabine και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 144 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS 
US 292 0112) στην οποία 248 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ιολογικά 
κατεσταλμένοι (n = 242) με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης με τη μέθοδο 
Cockcroft Gault [eGFRCG]: 30 69 ml/min) έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια 
ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς με συνυπάρχουσα 

λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό HBV: Η ασφάλεια των emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir 
και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide [E/C/F/TAF]) 
αξιολογήθηκε σε 72 ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μια κλινική μελέτη 
ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 1249), έως την Εβδομάδα 48, στην οποία οι ασθενείς άλλαξαν από άλλο αντιρετροϊκό 
σχήμα (το οποίο περιείχε tenofovir disoproxil fumarate [TDF] σε 69 από τους 72 ασθενείς) σε E/C/F/TAF. Με βάση αυτά τα 
περιορισμένα δεδομένα, το προφίλ ασφάλειας του emtricitabine και του tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης, σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ήταν παρόμοιο με εκείνο 
σε ασθενείς με λοίμωξη μόνο από τον ιό HIV 1 (βλ. παράγραφο 4.4). 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, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ενδείξεις τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.8). Η θεραπεία της 
υπερδοσολογίας με το Descovy αποτελείται από γενικά υποστηρικτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
ζωτικών παραμέτρων καθώς και την παρατήρηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η emtricitabine μπορεί να 
απομακρυνθεί μέσω αιμοδιύλισης, η οποία απομακρύνει περίπου το 30% της δόσης της emtricitabine κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας αιμοδιύλισης διάρκειας 3 ωρών εάν αυτή ξεκινήσει εντός 1,5 ώρας από τη χορήγηση της emtricitabine. Το tenofovir 
απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω αιμοδιύλισης με συντελεστή εκχύλισης περίπου 54%. Δεν είναι γνωστό εάν η emtricitabine 
ή το tenofovir μπορούν να απομακρυνθούν με περιτοναϊκή κάθαρση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead 
Sciences International Ltd. Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1
099/001,EU/1/16/1099/002. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
21 Απριλίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Συντομογραφίες:
CI, διάστημα εμπιστοσύνης, FTC, emtricitabine, RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, TAF, 
tenofovir alafenamide, TDF, tenofovir disoproxil fumarate.
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6.  Raffi F, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75(2): 226–231.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων 
Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Tιμή (ex-factory): 448,92 €

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ‡1 

Οι δείκτες της νεφρικής ασφάλειας και της οστικής πυκνότητας 
βελτιώνονται σε ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία από TDF/FTC σε 
Descovy®, κατά τις Εβδομάδες 48 και 961,6

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

Μη κατώτερη αποτελεσματικότητα* όταν γίνεται αλλαγή θεραπείας 
βάσης από TDF/FTC σε Descovy® και διατηρείται παράλληλα ο τρίτος 
παράγοντας, 94% vs. 93% κατά την Εβδομάδα 48†1

ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΗΣ2–4

Η τριπλή θεραπεία είναι η προτεινόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία 
από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες2–4 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TENOFOVIR ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ‡5 
Επιτυγχάνει 91% χαμηλότερα επίπεδα tenofovir πλάσματος 
έναντι του TDF5 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ 
για τη συλλογή ΑΕ:
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Ριζούντος 2 & Θράκης, 16777 Ελληνικό,
Τηλ. 210 8930100, Fax: 2109618260

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε 
εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ , σύμφωνα 
με το εθνικό σύστημα αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2017. HIV/GR/17-09//1874

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

* HIV-1 RNA <50 αντίγραφα/ml. † Στατιστική διαφορά 1.3%, 95% CI -2.5 σε 5.1. ‡ έναντι ενός σχήματος με βάση το TDF.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ;

▼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: Descovy 200 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg emtricitabine και tenofovir alafenamide fumarate που 
ισοδυναμεί με 10 mg tenofovir alafenamide. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Descovy ενδείκνυται 
σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊικούς παράγοντες για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω με 
σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg) που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) 
(βλ. παραγράφους 4.2 και 5.1). 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αν και η αποτελεσματική 
ιολογική καταστολή με αντιρετροϊική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη 
σεξουαλική επαφή, δε μπορεί να αποκλειστεί υπολειπόμενος κίνδυνος. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σύμφωνα με 
τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C: Ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά 
θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Descovy σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV 1 και τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το tenofovir alafenamide 
είναι δραστικό κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Η διακοπή της αγωγής με Descovy σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και HBV μπορεί να συσχετισθεί με σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και τον ιό HBV που διακόπτουν το Descovy, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο για τουλάχιστον αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής. Ηπατική νόσος: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του Descovy σε ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν τεκμηριωθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 
5.2). Κατά τη διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (CART), ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών της ηπατικής 
λειτουργίας και πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ηπατικής 
νόσου στην κατηγορία αυτή των ασθενών, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή ή η οριστική παύση της αγωγής. Σωματικό βάρος 
και μεταβολικές παράμετροι: Κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί, εν μέρει, να συνδέονται με 
τον έλεγχο της νόσου και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τα λιπίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις για επίδραση 
της θεραπείας, ενώ όσον αφορά στην αύξηση του σωματικού βάρους δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να τη συσχετίζουν 
με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία. Η παρακολούθηση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να βασίζεται στις 
καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας του HIV. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
ενδείκνυται κλινικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μετά από έκθεση in utero: Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε ποικίλο βαθμό, το οποίο είναι εντονότερο με τη σταβουδίνη, διδανοσίνη και ζιδοβουδίνη. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε 
νουκλεοσιδικά ανάλογα· οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τη θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν ζιδοβουδίνη. 
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία) και 
μεταβολικές διαταραχές (υψηλό επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα, υψηλό επίπεδο λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές 
συχνά ήταν παροδικές. Έχουν αναφερθεί σπάνια νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης (υπερτονία, σπασμοί, μη 
φυσιολογική συμπεριφορά). Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος, εάν τέτοιες νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. 
Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε παιδί που εκτέθηκε in utero σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, 
το οποίο παρουσιάζει σοβαρά κλινικά ευρήματα αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως νευρολογικά ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊικής θεραπείας σε έγκυες γυναίκες, προκειμένου να 
προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV. Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση 
σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων ή μηνών από την έναρξη 
της CART. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές 
λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμονία οφειλόμενη σε Pneumocystis jirovecii. Θα πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε 
φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν απαιτείται. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχει 
επίσης αναφερθεί ότι εμφανίστηκαν στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο 
αναφερόμενος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς 
μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με HIV 1 που περιέχει μεταλλάξεις: Το Descovy πρέπει να αποφεύγεται σε 
προθεραπευμένους με αντιρετροϊική αγωγή ασθενείς, με HIV 1 που περιέχει την K65R μετάλλαξη (βλ. παράγραφο 5.1). Θεραπεία 
τριπλών νουκλεοσιδίων: Υπάρχουν αναφορές για υψηλό ποσοστό ιολογικής αποτυχίας και εμφάνιση αντοχής σε πρώιμο 
στάδιο όταν το tenofovir disoproxil συνδυάστηκε με λαμιβουδίνη και abacavir καθώς και με λαμιβουδίνη και διδανοσίνη ως 
αγωγή χορηγούμενη μία φορά την ημέρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια προβλήματα ενδέχεται να παρατηρηθούν εάν το Descovy 
χορηγηθεί μαζί με ένα τρίτο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Descovy ή 
οποιαδήποτε άλλη αντιρετροϊική θεραπεία μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες 
επιπλοκές της HIV λοίμωξης και, συνεπώς, πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς με εμπειρία 
στη θεραπεία ασθενών με νόσους σχετιζόμενες με τον ιό HIV. Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε CART αν και η αιτιολογία θεωρείται 
πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο 
υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις και 
άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία αρθρώσεων ή δυσκολία στην κίνηση. Νεφροτοξικότητα: Δυνητικός κίνδυνος νεφροτοξικότητας 

που προκύπτει από χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα tenofovir λόγω της δοσολογίας με tenofovir alafenamide δε μπορεί να 
αποκλεισθεί (βλ. παράγραφο 5.3). Συγχορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων: Η συγχορήγηση του Descovy δε συνιστάται 
με ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη), αντιμυκοβακτηριακά (π.χ. 
ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, ριφαπεντίνη), μποσεπρεβίρη, St. John’s wort (Hypericum perforatum) και αναστολείς πρωτεάσης 
(PIs) του HIV άλλους από atazanavir, lopinavir και darunavir (βλ. παράγραφο 4.5). Το Descovy δεν πρέπει να συγχορηγείται με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν tenofovir alafenamide, tenofovir disoproxil, emtricitabine, λαμιβουδίνη ή adefovir dipivoxil. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στα 
δεδομένα ασφάλειας από όλες τις μελέτες Φάσης 2 και 3 στις οποίες 2.832 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη έλαβαν φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν emtricitabine και tenofovir alafenamide. Σε κλινικές μελέτες 866 πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide με elvitegravir και cobicistat ως το δισκίο συνδυασμού σταθερής 
δόσης elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide (ως fumarate) 10 mg (E/C/F/TAF) για 
144 εβδομάδες, οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (7%), ναυτία (11%) και κεφαλαλγία (6%). 
Συνοπτική περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον Πίνακα 3 παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 
1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). Πίνακας 3: Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών1 . 

Συχνότητα: Ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: αναιμία2. 
Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: μη φυσιολογικά όνειρα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία, ζάλη. 
Διαταραχές του γαστρεντερικού. Πολύ συχνές: ναυτία. Συχνές: διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός. Όχι συχνές: 
δυσπεψία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: εξάνθημα. Όχι συχνές: αγγειοοίδημα2,3, κνησμός. 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού. Όχι συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης. Συχνές: κόπωση. 1 Με την εξαίρεση του αγγειοοιδήματος και της αναιμίας (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3), όλες οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν από κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF. Οι συχνότητες προέκυψαν από κλινικές μελέτες Φάσης 3 του E/C/F/TAF σε 
866 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς για 144 εβδομάδες θεραπείας (GS US 292 0104 και GS US 292 0111). 2 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν 
παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την 
emtricitabine όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντιρετροϊικά. 3 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία 
για την emtricitabine, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την emtricitabine 
σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η κατηγορία συχνότητας «όχι συχνές» εκτιμήθηκε από έναν στατιστικό υπολογισμό με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών 
που είχαν εκτεθεί στην emtricitabine σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1.563). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Σύνδρομο 
Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά 
παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναφερόμενος χρόνος 
μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Οστεονέκρωση: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με 
γνωστούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε CART. Η συχνότητα αυτών 
είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4). Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 144 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας που περιείχαν tenofovir alafenamide 
fumarate και tenofovir disoproxil fumarate για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση 
λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη) και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και 
τριγλυκερίδια σε σχέση με την έναρξη θεραπείας. Η διάμεση αύξηση σε σχέση με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα E/C/F/TAF σε σύγκριση με την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/
tenofovir disoproxil (ως fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 144 (p < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων 
θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL  και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διάμεση 
(Q1, Q3) μεταβολή στον λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 144 σε σχέση με την έναρξη 
ήταν 0,2 ( 0,3, 0,7) στην ομάδα E/C/F/TAF και 0,1 ( 0,4, 0,6) στην ομάδα E/C/F/TDF (p = 0,006 για τη διαφορά μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας). Σε μια μελέτη σε ιολογικά κατεσταλμένους ασθενείς που πραγματοποίησαν αλλαγή από emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate στο Descovy, διατηρώντας παράλληλα τον τρίτο αντιρετροϊικό παράγοντα (Μελέτη GS US 311 
1089), παρατηρήθηκαν αυξήσεις από την έναρξη θεραπείας στις παραμέτρους λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική 
χοληστερόλη, άμεση λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL-χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια στο σκέλος Descovy σε σύγκριση 
με μια μικρή μεταβολή στο σκέλος emtricitabine/tenofovir disproxil fumarate (p ≤ 0,009 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τις μεταβολές από την έναρξη θεραπείας). Παρουσιάστηκε μικρή μεταβολή από την έναρξη θεραπείας στις διάμεσες τιμές 
νηστείας για τη HDL-χοληστερόλη και τη γλυκόζη ή στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL-χοληστερόλη σε κατάσταση 
νηστείας σε οποιοδήποτε σκέλος θεραπείας την Εβδομάδα 96. Καμία από τις μεταβολές δεν θεωρήθηκε κλινικά σημαντική. 
Μεταβολικές παράμετροι: Το σωματικό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4) Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια των emtricitabine 
και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 0106) 
στην οποία πρωτοθεραπευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη ηλικίας 12 έως < 18 ετών έλαβαν emtricitabine και 
tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας 
των emtricitabine και tenofovir alafenamide χορηγούμενων με elvitegravir και cobicistat στους 50 εφήβους ασθενείς ήταν παρόμοιο 
με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια των 
emtricitabine και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 144 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS 
US 292 0112) στην οποία 248 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ιολογικά 
κατεσταλμένοι (n = 242) με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης με τη μέθοδο 
Cockcroft Gault [eGFRCG]: 30 69 ml/min) έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια 
ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς με συνυπάρχουσα 

λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό HBV: Η ασφάλεια των emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir 
και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide [E/C/F/TAF]) 
αξιολογήθηκε σε 72 ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μια κλινική μελέτη 
ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 1249), έως την Εβδομάδα 48, στην οποία οι ασθενείς άλλαξαν από άλλο αντιρετροϊκό 
σχήμα (το οποίο περιείχε tenofovir disoproxil fumarate [TDF] σε 69 από τους 72 ασθενείς) σε E/C/F/TAF. Με βάση αυτά τα 
περιορισμένα δεδομένα, το προφίλ ασφάλειας του emtricitabine και του tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης, σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ήταν παρόμοιο με εκείνο 
σε ασθενείς με λοίμωξη μόνο από τον ιό HIV 1 (βλ. παράγραφο 4.4). 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, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ενδείξεις τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.8). Η θεραπεία της 
υπερδοσολογίας με το Descovy αποτελείται από γενικά υποστηρικτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
ζωτικών παραμέτρων καθώς και την παρατήρηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η emtricitabine μπορεί να 
απομακρυνθεί μέσω αιμοδιύλισης, η οποία απομακρύνει περίπου το 30% της δόσης της emtricitabine κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας αιμοδιύλισης διάρκειας 3 ωρών εάν αυτή ξεκινήσει εντός 1,5 ώρας από τη χορήγηση της emtricitabine. Το tenofovir 
απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω αιμοδιύλισης με συντελεστή εκχύλισης περίπου 54%. Δεν είναι γνωστό εάν η emtricitabine 
ή το tenofovir μπορούν να απομακρυνθούν με περιτοναϊκή κάθαρση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead 
Sciences International Ltd. Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1
099/001,EU/1/16/1099/002. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
21 Απριλίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Συντομογραφίες:
CI, διάστημα εμπιστοσύνης, FTC, emtricitabine, RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, TAF, 
tenofovir alafenamide, TDF, tenofovir disoproxil fumarate.
Βιβλιογραφικές αναφορές:
1. Gallant JE, et al. Lancet HIV 2016; 3(4): e158–e165.  
2.  European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines. Version 8.2, January 2017. 

Available at: http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.2_english.pdf. Accessed: 
May 2017.

3.  US Department of Health and Human Services (DHHS). July 2016. Guidelines for 
the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Available 
at: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines. Accessed: May 2017. 

4. Günthard HF, et al. JAMA 2016; 316(2): 191–210. 
5. Sax PE, et al. Lancet 2015; 385(9987): 2606–2615. 
6.  Raffi F, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75(2): 226–231.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων 
Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Tιμή (ex-factory): 448,92 €

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ‡1 

Οι δείκτες της νεφρικής ασφάλειας και της οστικής πυκνότητας 
βελτιώνονται σε ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία από TDF/FTC σε 
Descovy®, κατά τις Εβδομάδες 48 και 961,6

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

Μη κατώτερη αποτελεσματικότητα* όταν γίνεται αλλαγή θεραπείας 
βάσης από TDF/FTC σε Descovy® και διατηρείται παράλληλα ο τρίτος 
παράγοντας, 94% vs. 93% κατά την Εβδομάδα 48†1

ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΗΣ2–4

Η τριπλή θεραπεία είναι η προτεινόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία 
από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες2–4 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TENOFOVIR ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ‡5 
Επιτυγχάνει 91% χαμηλότερα επίπεδα tenofovir πλάσματος 
έναντι του TDF5 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ 
για τη συλλογή ΑΕ:
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Ριζούντος 2 & Θράκης, 16777 Ελληνικό,
Τηλ. 210 8930100, Fax: 2109618260

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε 
εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ , σύμφωνα 
με το εθνικό σύστημα αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2017. HIV/GR/17-09//1874

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

* HIV-1 RNA <50 αντίγραφα/ml. † Στατιστική διαφορά 1.3%, 95% CI -2.5 σε 5.1. ‡ έναντι ενός σχήματος με βάση το TDF.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
DESCOVY® ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ;

▼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: Descovy 200 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg emtricitabine και tenofovir alafenamide fumarate που 
ισοδυναμεί με 10 mg tenofovir alafenamide. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Descovy ενδείκνυται 
σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊικούς παράγοντες για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω με 
σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg) που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) 
(βλ. παραγράφους 4.2 και 5.1). 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αν και η αποτελεσματική 
ιολογική καταστολή με αντιρετροϊική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη 
σεξουαλική επαφή, δε μπορεί να αποκλειστεί υπολειπόμενος κίνδυνος. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σύμφωνα με 
τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C: Ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά 
θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Descovy σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV 1 και τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το tenofovir alafenamide 
είναι δραστικό κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Η διακοπή της αγωγής με Descovy σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και HBV μπορεί να συσχετισθεί με σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη 
από τον ιό HIV και τον ιό HBV που διακόπτουν το Descovy, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο για τουλάχιστον αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής. Ηπατική νόσος: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του Descovy σε ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν τεκμηριωθεί (βλ. παραγράφους 4.2 και 
5.2). Κατά τη διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (CART), ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών της ηπατικής 
λειτουργίας και πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ηπατικής 
νόσου στην κατηγορία αυτή των ασθενών, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή ή η οριστική παύση της αγωγής. Σωματικό βάρος 
και μεταβολικές παράμετροι: Κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί, εν μέρει, να συνδέονται με 
τον έλεγχο της νόσου και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τα λιπίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις για επίδραση 
της θεραπείας, ενώ όσον αφορά στην αύξηση του σωματικού βάρους δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να τη συσχετίζουν 
με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θεραπεία. Η παρακολούθηση των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να βασίζεται στις 
καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας του HIV. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως 
ενδείκνυται κλινικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μετά από έκθεση in utero: Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε ποικίλο βαθμό, το οποίο είναι εντονότερο με τη σταβουδίνη, διδανοσίνη και ζιδοβουδίνη. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε 
νουκλεοσιδικά ανάλογα· οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τη θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν ζιδοβουδίνη. 
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία) και 
μεταβολικές διαταραχές (υψηλό επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα, υψηλό επίπεδο λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές 
συχνά ήταν παροδικές. Έχουν αναφερθεί σπάνια νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης (υπερτονία, σπασμοί, μη 
φυσιολογική συμπεριφορά). Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος, εάν τέτοιες νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. 
Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε παιδί που εκτέθηκε in utero σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, 
το οποίο παρουσιάζει σοβαρά κλινικά ευρήματα αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως νευρολογικά ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊικής θεραπείας σε έγκυες γυναίκες, προκειμένου να 
προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV. Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση 
σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων ή μηνών από την έναρξη 
της CART. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές 
λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμονία οφειλόμενη σε Pneumocystis jirovecii. Θα πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε 
φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν απαιτείται. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχει 
επίσης αναφερθεί ότι εμφανίστηκαν στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο 
αναφερόμενος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς 
μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με HIV 1 που περιέχει μεταλλάξεις: Το Descovy πρέπει να αποφεύγεται σε 
προθεραπευμένους με αντιρετροϊική αγωγή ασθενείς, με HIV 1 που περιέχει την K65R μετάλλαξη (βλ. παράγραφο 5.1). Θεραπεία 
τριπλών νουκλεοσιδίων: Υπάρχουν αναφορές για υψηλό ποσοστό ιολογικής αποτυχίας και εμφάνιση αντοχής σε πρώιμο 
στάδιο όταν το tenofovir disoproxil συνδυάστηκε με λαμιβουδίνη και abacavir καθώς και με λαμιβουδίνη και διδανοσίνη ως 
αγωγή χορηγούμενη μία φορά την ημέρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια προβλήματα ενδέχεται να παρατηρηθούν εάν το Descovy 
χορηγηθεί μαζί με ένα τρίτο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Descovy ή 
οποιαδήποτε άλλη αντιρετροϊική θεραπεία μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες 
επιπλοκές της HIV λοίμωξης και, συνεπώς, πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς με εμπειρία 
στη θεραπεία ασθενών με νόσους σχετιζόμενες με τον ιό HIV. Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης 
κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε CART αν και η αιτιολογία θεωρείται 
πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο 
υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις και 
άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία αρθρώσεων ή δυσκολία στην κίνηση. Νεφροτοξικότητα: Δυνητικός κίνδυνος νεφροτοξικότητας 

που προκύπτει από χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα tenofovir λόγω της δοσολογίας με tenofovir alafenamide δε μπορεί να 
αποκλεισθεί (βλ. παράγραφο 5.3). Συγχορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων: Η συγχορήγηση του Descovy δε συνιστάται 
με ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη), αντιμυκοβακτηριακά (π.χ. 
ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, ριφαπεντίνη), μποσεπρεβίρη, St. John’s wort (Hypericum perforatum) και αναστολείς πρωτεάσης 
(PIs) του HIV άλλους από atazanavir, lopinavir και darunavir (βλ. παράγραφο 4.5). Το Descovy δεν πρέπει να συγχορηγείται με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν tenofovir alafenamide, tenofovir disoproxil, emtricitabine, λαμιβουδίνη ή adefovir dipivoxil. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στα 
δεδομένα ασφάλειας από όλες τις μελέτες Φάσης 2 και 3 στις οποίες 2.832 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη έλαβαν φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν emtricitabine και tenofovir alafenamide. Σε κλινικές μελέτες 866 πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide με elvitegravir και cobicistat ως το δισκίο συνδυασμού σταθερής 
δόσης elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide (ως fumarate) 10 mg (E/C/F/TAF) για 
144 εβδομάδες, οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (7%), ναυτία (11%) και κεφαλαλγία (6%). 
Συνοπτική περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον Πίνακα 3 παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού 
συστήματος και συχνότητα εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 
1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). Πίνακας 3: Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών1 . 

Συχνότητα: Ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: αναιμία2. 
Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: μη φυσιολογικά όνειρα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία, ζάλη. 
Διαταραχές του γαστρεντερικού. Πολύ συχνές: ναυτία. Συχνές: διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός. Όχι συχνές: 
δυσπεψία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: εξάνθημα. Όχι συχνές: αγγειοοίδημα2,3, κνησμός. 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού. Όχι συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης. Συχνές: κόπωση. 1 Με την εξαίρεση του αγγειοοιδήματος και της αναιμίας (βλ. υποσημειώσεις 2 και 3), όλες οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναγνωρίστηκαν από κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF. Οι συχνότητες προέκυψαν από κλινικές μελέτες Φάσης 3 του E/C/F/TAF σε 
866 πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς για 144 εβδομάδες θεραπείας (GS US 292 0104 και GS US 292 0111). 2 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν 
παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες προϊόντων που περιέχουν F/TAF αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την 
emtricitabine όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντιρετροϊικά. 3 Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία 
για την emtricitabine, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την emtricitabine 
σε παιδιατρικούς ασθενείς. Η κατηγορία συχνότητας «όχι συχνές» εκτιμήθηκε από έναν στατιστικό υπολογισμό με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών 
που είχαν εκτεθεί στην emtricitabine σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1.563). Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Σύνδρομο 
Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε HIV οροθετικούς ασθενείς με σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματικά ευκαιριακά 
παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναφερόμενος χρόνος 
μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαινόμενος και αυτά τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Οστεονέκρωση: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με 
γνωστούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε CART. Η συχνότητα αυτών 
είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4). Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους 
ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 144 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας που περιείχαν tenofovir alafenamide 
fumarate και tenofovir disoproxil fumarate για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση 
λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL χοληστερόλη) και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και 
τριγλυκερίδια σε σχέση με την έναρξη θεραπείας. Η διάμεση αύξηση σε σχέση με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα E/C/F/TAF σε σύγκριση με την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/
tenofovir disoproxil (ως fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 144 (p < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων 
θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL  και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διάμεση 
(Q1, Q3) μεταβολή στον λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 144 σε σχέση με την έναρξη 
ήταν 0,2 ( 0,3, 0,7) στην ομάδα E/C/F/TAF και 0,1 ( 0,4, 0,6) στην ομάδα E/C/F/TDF (p = 0,006 για τη διαφορά μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας). Σε μια μελέτη σε ιολογικά κατεσταλμένους ασθενείς που πραγματοποίησαν αλλαγή από emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate στο Descovy, διατηρώντας παράλληλα τον τρίτο αντιρετροϊικό παράγοντα (Μελέτη GS US 311 
1089), παρατηρήθηκαν αυξήσεις από την έναρξη θεραπείας στις παραμέτρους λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική 
χοληστερόλη, άμεση λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL-χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια στο σκέλος Descovy σε σύγκριση 
με μια μικρή μεταβολή στο σκέλος emtricitabine/tenofovir disproxil fumarate (p ≤ 0,009 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τις μεταβολές από την έναρξη θεραπείας). Παρουσιάστηκε μικρή μεταβολή από την έναρξη θεραπείας στις διάμεσες τιμές 
νηστείας για τη HDL-χοληστερόλη και τη γλυκόζη ή στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL-χοληστερόλη σε κατάσταση 
νηστείας σε οποιοδήποτε σκέλος θεραπείας την Εβδομάδα 96. Καμία από τις μεταβολές δεν θεωρήθηκε κλινικά σημαντική. 
Μεταβολικές παράμετροι: Το σωματικό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4) Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια των emtricitabine 
και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 0106) 
στην οποία πρωτοθεραπευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη ηλικίας 12 έως < 18 ετών έλαβαν emtricitabine και 
tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας 
των emtricitabine και tenofovir alafenamide χορηγούμενων με elvitegravir και cobicistat στους 50 εφήβους ασθενείς ήταν παρόμοιο 
με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια των 
emtricitabine και tenofovir alafenamide αξιολογήθηκε μέχρι 144 εβδομάδες σε μια κλινική μελέτη ανοικτής επισήμανσης (GS 
US 292 0112) στην οποία 248 ασθενείς με HIV 1 λοίμωξη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ιολογικά 
κατεσταλμένοι (n = 242) με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης με τη μέθοδο 
Cockcroft Gault [eGFRCG]: 30 69 ml/min) έλαβαν emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης. Το προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια 
ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.1). Ασθενείς με συνυπάρχουσα 

λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό HBV: Η ασφάλεια των emtricitabine και tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir 
και cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide [E/C/F/TAF]) 
αξιολογήθηκε σε 72 ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μια κλινική μελέτη 
ανοικτής επισήμανσης (GS US 292 1249), έως την Εβδομάδα 48, στην οποία οι ασθενείς άλλαξαν από άλλο αντιρετροϊκό 
σχήμα (το οποίο περιείχε tenofovir disoproxil fumarate [TDF] σε 69 από τους 72 ασθενείς) σε E/C/F/TAF. Με βάση αυτά τα 
περιορισμένα δεδομένα, το προφίλ ασφάλειας του emtricitabine και του tenofovir alafenamide σε συνδυασμό με elvitegravir και 
cobicistat ως δισκίο συνδυασμού σταθερής δόσης, σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ήταν παρόμοιο με εκείνο 
σε ασθενείς με λοίμωξη μόνο από τον ιό HIV 1 (βλ. παράγραφο 4.4). 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, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ενδείξεις τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.8). Η θεραπεία της 
υπερδοσολογίας με το Descovy αποτελείται από γενικά υποστηρικτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
ζωτικών παραμέτρων καθώς και την παρατήρηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η emtricitabine μπορεί να 
απομακρυνθεί μέσω αιμοδιύλισης, η οποία απομακρύνει περίπου το 30% της δόσης της emtricitabine κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας αιμοδιύλισης διάρκειας 3 ωρών εάν αυτή ξεκινήσει εντός 1,5 ώρας από τη χορήγηση της emtricitabine. Το tenofovir 
απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω αιμοδιύλισης με συντελεστή εκχύλισης περίπου 54%. Δεν είναι γνωστό εάν η emtricitabine 
ή το tenofovir μπορούν να απομακρυνθούν με περιτοναϊκή κάθαρση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead 
Sciences International Ltd. Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/16/1
099/001,EU/1/16/1099/002. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
21 Απριλίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
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CI, διάστημα εμπιστοσύνης, FTC, emtricitabine, RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, TAF, 
tenofovir alafenamide, TDF, tenofovir disoproxil fumarate.
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Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Tιμή (ex-factory): 448,92 €

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ‡1 

Οι δείκτες της νεφρικής ασφάλειας και της οστικής πυκνότητας 
βελτιώνονται σε ασθενείς που αλλάζουν θεραπεία από TDF/FTC σε 
Descovy®, κατά τις Εβδομάδες 48 και 961,6

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

Μη κατώτερη αποτελεσματικότητα* όταν γίνεται αλλαγή θεραπείας 
βάσης από TDF/FTC σε Descovy® και διατηρείται παράλληλα ο τρίτος 
παράγοντας, 94% vs. 93% κατά την Εβδομάδα 48†1

ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΗΣ2–4

Η τριπλή θεραπεία είναι η προτεινόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία 
από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες2–4 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TENOFOVIR ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ‡5 
Επιτυγχάνει 91% χαμηλότερα επίπεδα tenofovir πλάσματος 
έναντι του TDF5 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ 
για τη συλλογή ΑΕ:
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Ριζούντος 2 & Θράκης, 16777 Ελληνικό,
Τηλ. 210 8930100, Fax: 2109618260

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε 
εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ , σύμφωνα 
με το εθνικό σύστημα αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2017. HIV/GR/17-09//1874



Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

14:30-15:00 Προσέλευση - Εγγραφές

15:00-17:00 Βασικές γνώσεις για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών
Συντονιστές: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Ε. Γιαμαρέλλου

 PK/PD: Μ. Μαραγκός
 Κλινικές σημαντικές αλληλεπιδράσεις: Ι. Μπληζιώτης
 Μηχανισμοί αντοχής: Ε. Περιβολιώτη
 Παρουσίαση περιπτώσεων: Α. Αργυροπούλου

17:00-17:30 Διάλειμμα

17:30-18:00 Update στη σήψη
Συντονιστής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Ομιλητής: Α. Κωτσάκη

18:00-20:00 Νεώτερα αντι-Gram(+) αντιβιοτικά 
Συντονιστές: Χ. Γώγος, Μ. Λελέκης

 Κεφταρολίνη: Δ. Καββαθά
 Τεδιζολίδη: Π. Παναγόπουλος
 Νταλμπαβανσίνη: Κ. Αρμένης
  Μονοθεραπεία ή συνδυασμοί αντιβιοτικών για σοβαρές λοιμώξεις 

από S. aureus: Ε. Γιαννιτσιώτη
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ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

10:00-10:45 Αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες απειλές για τη δημόσια υγεία
Συντονιστής: Γ. Σαρόγλου
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

10:45-11:45 Ιδιαιτερότητες των λοιμώξεων σε υπερήλικες
Συντονιστές: Β. Παπασταμόπουλος, Μ. Χίνη

 Κλινική εικόνα - Διάγνωση: Γ. Τσεκές
 Αντιμετώπιση: Β. Σακκά

11:45-12:15 Διάλειμμα

12:15-14:15 Αντιμετώπιση μυκητιακών λοιμώξεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
Συντονιστές: Ε. Σαμπατάκου, Γ. Σαμώνης

 Σε αιματολογικούς - ογκολογικούς ασθενείς: Γ. Χαμηλός
  Σε βαρέως πάσχοντες, μη αιματολογικούς ασθενείς: Σ. Χατζηαναστασίου
 Διαδραστική παρουσίαση περιπτώσεων

14:15-15:30 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

15:30-16:00 Μπορελίωση - Πυρετός Q: Ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων
Συντονιστής: Α. Γκίκας
Ομιλητής: Δ. Κοφτερίδης

16:00-17:30 Παρουσιάσεις περιπτώσεων
Συντονιστές: Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος

 Π.Γ.Ν. Πατρών: Κ. Ακινόσογλου
 Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης: Ν. Σπερνοβασίλης
 Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»: Κ. Θωμάς, Χ. Μοσχόπουλος

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-18:30 Λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες
Συντονιστής: Π. Νικολαΐδης
Ομιλητής: Α. Τσώνα

18:30-20:00 Νεώτερα αντι-Gram(-) αντιβιοτικά 
Συντονιστές: Γ. Δαΐκος, Ν. Σύψας

 Κεφτολοζάνη – ταζομπακτάμη: Γ. Πουλάκου
 Κεφταζιντίμη – αβιμπακτάμη: Ά. Στέφος
 Φάρμακα σε φάση ανάπτυξης: Μ. Σαμάρκος



Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

10:00-11:00 Επικαιροποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών
Συντονιστές: Κ. Γεωργιλής, Α. Μίχος
Ομιλητές: Ε. Μίληση, Ι. Παυλοπούλου

11:00-12:00 Τι νεώτερο στην CDI 
Συντονιστής: Δ. Καββαθά

 Επιδημιολογία και διαγνωστικές δυσκολίες: Π. Λουρίδα 
 Πρόληψη και θεραπεία: Α. Αργυράκη

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:00 Εχινοκοκκίαση
Συντονιστής: Γ. Αδάμης
Ομιλητής: Μ. Αστρίτη

13:00-14:30 Τι νεώτερο στην αντιμετώπιση των ογκογόνων ιών
Συντονιστές: Μ.Κ. Λαζανάς, Α. Σκουτέλης

 HPV: Σ. Καλανταρίδου
 HBV: Λ. Λεωνίδου
 HCV: Μ. Ψυχογυιού
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Αθήνα: Aγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 9897300, www.msd.gr

1. SPC Zerbaxa®, Απρίλιος 2016.

Σε ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις
ουροποιητικού συστήματος (cUTIs) , 

οξεία πυελονεφρίτιδα & επιπλεγμένες 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (cIAIs, σε συνδυασμό 

με μετρονιδαζόλη) που οφείλονται 
σε ενδεικνυόμενα παθογόνα1
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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. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Zerbaxa 1 g / 0,5 g κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει
θειική κεφτολοζάνη ισοδύναμη με 1 g κεφτολοζάνης και νατριούχο ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμης. Μετά την ανασύσταση με 10 ml διαλύτη, ο συνολικός όγκος
του διαλύματος μέσα στο φιαλίδιο είναι 11,4 ml, το οποίο περιέχει 88 mg/ml κεφτολοζάνης και 44 mg/ml ταζομπακτάμης. Έκδοχο με γνωστή δράση: Kάθε φιαλίδιο περιέχει 10
mmol (230 mg) νατρίου. Όταν γίνει ανασύσταση της κόνεως με 10 ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για ένεση, το φιαλίδιο περιέχει 11,5 mmol (265 mg)
νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (κόνις
για πυκνό σκεύασμα). Λευκή έως υποκίτρινη κόνις. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 4.3 Αντενδείξεις: - Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 6.1, - Υπερευαισθησία σε κάποιο αντιβακτηριακό παράγοντα κεφαλοσπορινών, - Σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση, σοβαρή δερματική
αντίδραση) σε κάποιο άλλο τύπο β- λακταμικού αντιβακτηριακού παραγόντα (πχ. πενικιλλίνες ή καρβαπενέμες). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Είναι πιθανές σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες (αναφυλακτικές) αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). Εάν πα-
ρουσιαστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη, το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα. Ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες, τις πενικιλλίνες ή άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες β-λακτάμης, μπορεί επίσης
να είναι υπερευαίσθητοι στην κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας στην κεφτολοζάνη, την ταζομ-
πακτάμη, ή σε κεφαλοσπορίνες (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση,
σοβαρή δερματική αντίδραση) σε οποιοδήποτε άλλο τύπο β-λακταμικό αντιβακτηριακό παράγοντα (π.χ πενικιλλίνες ή καρβαπενέμες) (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομ-
πακτάμη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό οποιουδήποτε άλλου τύπου αντίδρασης υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες ή σε άλλους αντιβακτη-
ριακούς παράγοντες β-λακτάμης. Επίδραση στη νεφρική λειτουργία: Μείωση στη νεφρική λειτουργία έχει παρουσιαστεί σε ασθενείς που λάμβαναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη.
Διαταραγμένη νεφρική λειτουργία: Η δόση κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τη νεφρική λειτουργία (δες παράγραφο 4.2, Πίνακας 2). Σε κλινικές
δοκιμές η αποτελεσματικότητα της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης ήταν μικρότερη σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία σε σύγκριση με αυτούς που είχαν φυσιολογική ή
ελαφρώς διαταραγμένη νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη. Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για όποιες αλλαγές
στη νεφρική λειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η δόση κεφτολοζάνης / ταζομπακτάμης να προσαρμόζεται όπως απαιτείται. Περιορισμοί των κλινικών δεδομένων:
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία είχαν αποκλεισθεί από τις κλινικές δοκιμές. Σε μία δοκιμή με ασθενείς με επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές
μολύνσεις, η πιο συνήθης διάγνωση ήταν διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης ή περισκωληκοειδικό απόστημα (420/970 [43,3 %] των ασθενών), εκ των οποίων οι 137/420
(32,6%) αυτών των ασθενών είχαν διάχυτη περιτονίτιδα κατά την έναρξη. Περίπου το 82% από το σύνολο των ασθενών είχαν APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation II) βαθμολογίες < 10 και το 2,3%  των ασθενών είχαν βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Στους κλινικά αξιολογήσιμους (ΚΑ) ασθενείς, τα κλινικά ποσοστά θεραπείας για
την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν 95,9 % σε 293 ασθενείς ηλικίας μικρότερης από 65 έτη και 87,8 % σε 82 ασθενείς ηλικίας 65 ετών ή άνω. Κλινικά δεδομένα αποτελεσμα-
τικότητας σε ασθενείς με επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος είναι περιορισμένα. Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχομένη με δραστικό φάρμακο δοκιμή
το 18,2 % (126/693) των μικροβιολογικά αξιολογήσιμων (ΜΑ) ασθενών είχαν επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (cLUTI), συμπεριλαμβανομένων
και 60/126 ασθενών που έλαβαν θεραπεία με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Ένας από αυτός τους 60 ασθενείς είχε βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Διάρροια που σχετίζεται με το
Clostridium difficile: Έχουν αναφερθεί κολίτιδα σχετιζόμενη με αντιβακτηριακά και ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτοί οι
τύποι λοίμωξης μπορεί να κυμαίνονται σε σοβαρότητα από ήπιοι έως απειλητικοί για τη ζωή. Συνεπώς, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διάγνωση αυτή σε ασθενείς με
διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη χορήγηση της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με
την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη και χρήσης υποστηρικτικών μέτρων μαζί με τη χορήγηση ειδικής θεραπείας για το Clostridium difficile. Μη-ευαίσθητοι μικροοργανισμοί: Η χρήση
κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης μπορεί να ενισχύσει την υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών. Εάν παρουσιαστούν επιλοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία,
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη δεν είναι δραστική ενάντια σε βακτήρια που παράγουν ένζυμα β- λακταμάσης τα οποία δεν καταστέλλονται
από την ταζομπακτάμη. Βλ. παράγραφο 5.1. Ορομετατροπή άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (Coombs test) και πιθανός κίνδυνος αιμολυτικής αναιμίας: Η ανάπτυξη μιας θετικής
άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (DAGT) μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η εμφάνιση DAGT ορομετατροπής σε ασθενείς
που έπαιρναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν 0,2% στις κλινικές δοκιμές. Σε κλινικές μελέτες, δεν υπήρξε καμία ένδειξη αιμόλυσης σε ασθενείς που ανέπτυξαν θετική (DAGT)
κατά τη θεραπεία. Περιεκτικότητα σε νάτριο: Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη περιέχει 10,0 mmol (230 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο. Το ανασυσταθέν φιαλίδιο με 10ml 0,9% χλωριούχου
νατρίου (φυσιολογικού ορού) για ένεση περιέχει 11,5 mmol (265 mg) νατρίου. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία ασθενών σε ελεγχόμενη δίαιτα νατρίου.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το Zerbaxa αξιολογήθηκε σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3, ελεγχόμενες με φάρμακα σύγκρισης, επιπλεγμένων εν-
δοκοιλιακών λοιμώξεων και επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας), οι οποίες περιελάμβαναν συνολικά 1.015
ασθενείς, που έλαβαν θεραπεία με Zerbaxa (1 g / 0,5 g ενδοφλεβίως κάθε 8 ώρες, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τη νεφρική λειτουργία, όπου κρίθηκε κατάλληλο) για έως και 14
ημέρες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 3% συγκεντρωτικά στις δοκιμές Φάσης 3) που προέκυψαν σε ασθενείς που έλαβαν Zerbaxa ήταν ναυτία, κεφαλαλγία, δυσκοι-
λιότητα, διάρροια και πυρεξία και ήταν γενικά ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν
διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με Zerbaxa. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη MedDRA Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και τη συ-
χνότητα. Οι κατηγορίες των συχνοτήτων προκύπτουν σύμφωνα με τις ακόλουθες συμβάσεις: συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100 (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3. Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (N = 1.015)

Κατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνές (≥ 1/100 έως <1/10) Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <1/100) 
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Kαντιντίαση συμπεριλαμβανόμενης αυτής του στοματοφάρυγγα και αιδοιοκολπικής 

καντιντίασης, κολίτιδα από Clostridium difficile, ουρολοίμωξη μυκητιασική
Διαταραχές του αιμοποιητικού και Θρομβοκύτωση Αναιμία
του λεμφικού συστήματος
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υποκαλιαιμία Υπεργλυκαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφοραιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές Αυπνία, άγχος
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία, ζάλη Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Καρδιακές διαταραχές Κολπική μαρμαρυγή, ταχυκαρδία, στηθάγχη
Αγγειακές διαταραχές Υπόταση Φλεβίτιδα, φλεβική θρόμβωση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, Δύσπνοια
του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Διαταραχές του γαστρεντερικού Ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, Γαστρίτιδα, διάταση της κοιλίας, δυσπεψία, μετεωρισμός, ειλεός παραλυτικός

έμετος, κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Εξάνθημα Κνίδωση
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Νεφρική δυσλειτουργία, νεφρική ανεπάρκεια
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού Πυρεξία, αντιδράσεις στη θέση έγχυσης
χορήγησης
Παρακλινικές εξετάσεις Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης Θετική δοκιμασία Coombs, γ-γλουταμυλπεπτιδάση ορού αυξημένη (GTT),

αυξημένη, Ασπαρτική αλκαλική φωσφατάση ορού αυξημένη
αμινοτρανσφεράση αυξημένη

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 ανα-
φέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες για την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr, για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357
22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο
Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/15/1032/001. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 18 Σε-
πτεμβρίου 2015. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 14 Απριλίου 2016. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται
σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού. Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία. Για την πλήρη περίληψη των χα-
ρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε: • Ελλάδα: Τοπικός Αντιπρόσωπος MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Ελλάδα, Τηλ.: +30 210 9897
300, dpoc_greece@merck.com. • Κύπρος: Τοπικός Αντιπρόσωπος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited, Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700),cyprus_info@merck.com. 

ADV_ZERBAXA_SKETH_A4_5-2017_Layout 1  5/16/17  9:27 AM  Page 2



AI
NF

-1
19

13
81

-0
03

7 
   

   
   

53
/1

7-
ZE

R-
02

/1
7

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Αθήνα: Aγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 9897300, www.msd.gr

1. SPC Zerbaxa®, Απρίλιος 2016.

Σε ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις
ουροποιητικού συστήματος (cUTIs) , 

οξεία πυελονεφρίτιδα & επιπλεγμένες 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (cIAIs, σε συνδυασμό 

με μετρονιδαζόλη) που οφείλονται 
σε ενδεικνυόμενα παθογόνα1
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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. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Zerbaxa 1 g / 0,5 g κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει
θειική κεφτολοζάνη ισοδύναμη με 1 g κεφτολοζάνης και νατριούχο ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμης. Μετά την ανασύσταση με 10 ml διαλύτη, ο συνολικός όγκος
του διαλύματος μέσα στο φιαλίδιο είναι 11,4 ml, το οποίο περιέχει 88 mg/ml κεφτολοζάνης και 44 mg/ml ταζομπακτάμης. Έκδοχο με γνωστή δράση: Kάθε φιαλίδιο περιέχει 10
mmol (230 mg) νατρίου. Όταν γίνει ανασύσταση της κόνεως με 10 ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για ένεση, το φιαλίδιο περιέχει 11,5 mmol (265 mg)
νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (κόνις
για πυκνό σκεύασμα). Λευκή έως υποκίτρινη κόνις. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 4.3 Αντενδείξεις: - Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 6.1, - Υπερευαισθησία σε κάποιο αντιβακτηριακό παράγοντα κεφαλοσπορινών, - Σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση, σοβαρή δερματική
αντίδραση) σε κάποιο άλλο τύπο β- λακταμικού αντιβακτηριακού παραγόντα (πχ. πενικιλλίνες ή καρβαπενέμες). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Είναι πιθανές σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες (αναφυλακτικές) αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). Εάν πα-
ρουσιαστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη, το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα. Ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες, τις πενικιλλίνες ή άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες β-λακτάμης, μπορεί επίσης
να είναι υπερευαίσθητοι στην κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας στην κεφτολοζάνη, την ταζομ-
πακτάμη, ή σε κεφαλοσπορίνες (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση,
σοβαρή δερματική αντίδραση) σε οποιοδήποτε άλλο τύπο β-λακταμικό αντιβακτηριακό παράγοντα (π.χ πενικιλλίνες ή καρβαπενέμες) (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομ-
πακτάμη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό οποιουδήποτε άλλου τύπου αντίδρασης υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες ή σε άλλους αντιβακτη-
ριακούς παράγοντες β-λακτάμης. Επίδραση στη νεφρική λειτουργία: Μείωση στη νεφρική λειτουργία έχει παρουσιαστεί σε ασθενείς που λάμβαναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη.
Διαταραγμένη νεφρική λειτουργία: Η δόση κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τη νεφρική λειτουργία (δες παράγραφο 4.2, Πίνακας 2). Σε κλινικές
δοκιμές η αποτελεσματικότητα της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης ήταν μικρότερη σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία σε σύγκριση με αυτούς που είχαν φυσιολογική ή
ελαφρώς διαταραγμένη νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη. Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για όποιες αλλαγές
στη νεφρική λειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η δόση κεφτολοζάνης / ταζομπακτάμης να προσαρμόζεται όπως απαιτείται. Περιορισμοί των κλινικών δεδομένων:
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία είχαν αποκλεισθεί από τις κλινικές δοκιμές. Σε μία δοκιμή με ασθενείς με επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές
μολύνσεις, η πιο συνήθης διάγνωση ήταν διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης ή περισκωληκοειδικό απόστημα (420/970 [43,3 %] των ασθενών), εκ των οποίων οι 137/420
(32,6%) αυτών των ασθενών είχαν διάχυτη περιτονίτιδα κατά την έναρξη. Περίπου το 82% από το σύνολο των ασθενών είχαν APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation II) βαθμολογίες < 10 και το 2,3%  των ασθενών είχαν βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Στους κλινικά αξιολογήσιμους (ΚΑ) ασθενείς, τα κλινικά ποσοστά θεραπείας για
την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν 95,9 % σε 293 ασθενείς ηλικίας μικρότερης από 65 έτη και 87,8 % σε 82 ασθενείς ηλικίας 65 ετών ή άνω. Κλινικά δεδομένα αποτελεσμα-
τικότητας σε ασθενείς με επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος είναι περιορισμένα. Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχομένη με δραστικό φάρμακο δοκιμή
το 18,2 % (126/693) των μικροβιολογικά αξιολογήσιμων (ΜΑ) ασθενών είχαν επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (cLUTI), συμπεριλαμβανομένων
και 60/126 ασθενών που έλαβαν θεραπεία με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Ένας από αυτός τους 60 ασθενείς είχε βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Διάρροια που σχετίζεται με το
Clostridium difficile: Έχουν αναφερθεί κολίτιδα σχετιζόμενη με αντιβακτηριακά και ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτοί οι
τύποι λοίμωξης μπορεί να κυμαίνονται σε σοβαρότητα από ήπιοι έως απειλητικοί για τη ζωή. Συνεπώς, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διάγνωση αυτή σε ασθενείς με
διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη χορήγηση της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με
την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη και χρήσης υποστηρικτικών μέτρων μαζί με τη χορήγηση ειδικής θεραπείας για το Clostridium difficile. Μη-ευαίσθητοι μικροοργανισμοί: Η χρήση
κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης μπορεί να ενισχύσει την υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών. Εάν παρουσιαστούν επιλοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία,
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη δεν είναι δραστική ενάντια σε βακτήρια που παράγουν ένζυμα β- λακταμάσης τα οποία δεν καταστέλλονται
από την ταζομπακτάμη. Βλ. παράγραφο 5.1. Ορομετατροπή άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (Coombs test) και πιθανός κίνδυνος αιμολυτικής αναιμίας: Η ανάπτυξη μιας θετικής
άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (DAGT) μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η εμφάνιση DAGT ορομετατροπής σε ασθενείς
που έπαιρναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν 0,2% στις κλινικές δοκιμές. Σε κλινικές μελέτες, δεν υπήρξε καμία ένδειξη αιμόλυσης σε ασθενείς που ανέπτυξαν θετική (DAGT)
κατά τη θεραπεία. Περιεκτικότητα σε νάτριο: Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη περιέχει 10,0 mmol (230 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο. Το ανασυσταθέν φιαλίδιο με 10ml 0,9% χλωριούχου
νατρίου (φυσιολογικού ορού) για ένεση περιέχει 11,5 mmol (265 mg) νατρίου. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία ασθενών σε ελεγχόμενη δίαιτα νατρίου.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το Zerbaxa αξιολογήθηκε σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3, ελεγχόμενες με φάρμακα σύγκρισης, επιπλεγμένων εν-
δοκοιλιακών λοιμώξεων και επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας), οι οποίες περιελάμβαναν συνολικά 1.015
ασθενείς, που έλαβαν θεραπεία με Zerbaxa (1 g / 0,5 g ενδοφλεβίως κάθε 8 ώρες, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τη νεφρική λειτουργία, όπου κρίθηκε κατάλληλο) για έως και 14
ημέρες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 3% συγκεντρωτικά στις δοκιμές Φάσης 3) που προέκυψαν σε ασθενείς που έλαβαν Zerbaxa ήταν ναυτία, κεφαλαλγία, δυσκοι-
λιότητα, διάρροια και πυρεξία και ήταν γενικά ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν
διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με Zerbaxa. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη MedDRA Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και τη συ-
χνότητα. Οι κατηγορίες των συχνοτήτων προκύπτουν σύμφωνα με τις ακόλουθες συμβάσεις: συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100 (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3. Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (N = 1.015)

Κατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνές (≥ 1/100 έως <1/10) Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <1/100) 
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Kαντιντίαση συμπεριλαμβανόμενης αυτής του στοματοφάρυγγα και αιδοιοκολπικής 

καντιντίασης, κολίτιδα από Clostridium difficile, ουρολοίμωξη μυκητιασική
Διαταραχές του αιμοποιητικού και Θρομβοκύτωση Αναιμία
του λεμφικού συστήματος
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υποκαλιαιμία Υπεργλυκαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφοραιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές Αυπνία, άγχος
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία, ζάλη Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Καρδιακές διαταραχές Κολπική μαρμαρυγή, ταχυκαρδία, στηθάγχη
Αγγειακές διαταραχές Υπόταση Φλεβίτιδα, φλεβική θρόμβωση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, Δύσπνοια
του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Διαταραχές του γαστρεντερικού Ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, Γαστρίτιδα, διάταση της κοιλίας, δυσπεψία, μετεωρισμός, ειλεός παραλυτικός

έμετος, κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Εξάνθημα Κνίδωση
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Νεφρική δυσλειτουργία, νεφρική ανεπάρκεια
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού Πυρεξία, αντιδράσεις στη θέση έγχυσης
χορήγησης
Παρακλινικές εξετάσεις Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης Θετική δοκιμασία Coombs, γ-γλουταμυλπεπτιδάση ορού αυξημένη (GTT),

αυξημένη, Ασπαρτική αλκαλική φωσφατάση ορού αυξημένη
αμινοτρανσφεράση αυξημένη

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 ανα-
φέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες για την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr, για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357
22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο
Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/15/1032/001. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 18 Σε-
πτεμβρίου 2015. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 14 Απριλίου 2016. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται
σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού. Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία. Για την πλήρη περίληψη των χα-
ρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε: • Ελλάδα: Τοπικός Αντιπρόσωπος MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Ελλάδα, Τηλ.: +30 210 9897
300, dpoc_greece@merck.com. • Κύπρος: Τοπικός Αντιπρόσωπος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited, Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700),cyprus_info@merck.com. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αδάμης Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αντωνιάδου Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Ε.Κ.Π.Α., Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Ακινόσογλου Καρολίνα Παθολόγος-Εξειδικευόμενη Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Π., Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστημίου Πατρών

Αργυράκη Αικατερίνη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Αργυροπούλου Αθηνά  Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αρμένης Κωνσταντίνος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. « Γ. Γεννηματάς»

Αστρίτη Μυρτώ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Α’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Γεωργιλής Κωνσταντίνος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Β’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ’ Παθολογική Κλινική,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Γιαμαρέλλου Ελένη Καθηγήτρια Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α., Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια, ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Γιαννιτσιώτη Ευθυμία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 

Γκίκας Αχιλλέας Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,  
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.

Γώγος Χαράλαμπος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δαΐκος Γεώργιος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Διευθυντής, Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 

Θωμάς Κωνσταντίνος Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β’ Παθολογική Κλινική & Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Καλανταρίδου Σοφία Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Στείρωσης, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Καββαθά Δήμητρα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Κωτσάκη Αντιγόνη Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Κοφτερίδης Διαμαντής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Λαζανάς Μάριος Κ. Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική, ΙΑΣΩ General

Λελέκης Μωυσής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Λεωνίδου Λυδία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μ.Ε.Λ., Π.Γ.Ν. Πατρών

Λουρίδα Παναγιώτα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «H Σωτηρία»

Μαραγκός Μάρκος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής Τμήματος Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μίληση Ελένη Ειδικός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Ν.Ν.Α.

Μίχος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μοσχόπουλος Χαράλαμπος Ειδικευόμενος Παθολογίας, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»



Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

στις
 Λοιμώξεις

Μπληζιώτης Ιωάννης Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Γ’ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Νικολαΐδης Παύλος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Παναγόπουλος Περικλής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παπαδόπουλος Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Παπασταμόπουλος Βασίλειος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ε’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Παυλοπούλου Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.,  
Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Περιβολιώτη Έφη Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Πουλάκου Γαρυφαλλιά Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Σακκά Βησσαρία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Σαμάρκος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Σαμπατάκου Ελένη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων

Σαμώνης Γεώργιος Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης 

Σαρόγλου Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α.

Σκουτέλης Αθανάσιος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής, Ε’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α.«Ο Ευαγγελισμός»

Σπερνοβασίλης Νικόλαος Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παθολογικής Κλινικής, Πα.Γ.Ν.Η.

Στέφος Άγγελος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύψας Νικόλαος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων, 
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Τσεκές Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Τσιόδρας Σωτήριος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 

Τσώνα Αφροδίτη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Χαμηλός Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Παρασιτολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χατζηαναστασίου Σοφία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Χίνη Μαρία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Ψυχογυιού Μήνα Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»




