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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό
νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LEMTRADA 12 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή
διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 12 mg
αλεμτουζουμάμπης σε 1,2 ml (10 mg/ml). Η αλεμτουζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που παράγεται
μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε εναιώρημα καλλιέργειας, κυττάρων θηλαστικού (Ωοθήκης
Κινεζικού Κρικητού) μέσα σε θρεπτικό υλικό. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3.
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (αποστειρωμένο πυκνό
διάλυμα). Διαυγές, άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο πυκνό διάλυμα με pH 7,0 - 7,4. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το LEMTRADA ενδείκνυται για ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσαδιαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) με ενεργή νόσο που ορίζεται από τα κλινικά ή απεικονιστικά
ευρήματα (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η αγωγή με LEMTRADA
πρέπει να ξεκινά και να επιβλέπεται από νευρολόγο με εμπειρία στην αντιμετώπιση ασθενών με ΠΣ. Θα
πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι οι ειδικευμένοι ιατροί και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση των πιο συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδιαίτερα των αυτοάνοσων παθήσεων
και λοιμώξεων. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης αντιδράσεων υπερευαισθησίας ή/και
αναφυλακτικών αντιδράσεων. Στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με LEMTRADA πρέπει να
δίνεται η Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς και ο Οδηγός Ασθενούς και οι ασθενείς αυτοί πρέπει να
ενημερώνονται για τους κινδύνους του LEMTRADA (βλ. επίσης φύλλο οδηγιών χρήσης). Δοσολογία Η
συνιστώμενη δόση του LEMTRADA είναι 12 mg/ημέρα, χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση σε 2 συνεδρίες.
• Πρώτη συνεδρία: 12 mg/ημέρα για 5 διαδοχικές ημέρες (συνολική δόση 60 mg) • Δεύτερη συνεδρία: 12
mg/ημέρα για 3 διαδοχικές ημέρες (συνολική δόση 36 mg), χορηγούμενα 12 μήνες μετά την πρώτη συνεδρία.
Δόσεις που έχουν παραλειφθεί δεν θα πρέπει να χορηγούνται την ίδια ημέρα με άλλη προγραμματισμένη
δόση. Παρακολούθηση ασθενών Η θεραπεία συνιστάται ως 2 συνεδρίες (βλ. δοσολογία) με παρακολούθηση
της ασφάλειας των ασθενών από την έναρξη της αγωγής μέχρι και 48 μήνες μετά την τελευταία έγχυση (βλ.
παράγραφο 4.4). Προθεραπεία Οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε προθεραπεία με κορτικοστεροειδή
αμέσως πριν από τη χορήγηση του LEMTRADA σε καθεμία από τις 3 πρώτες ημέρες κάθε συνεδρίας. Σε
κλινικές δοκιμές, οι ασθενείς έλαβαν προκαταρκτική αγωγή με 1.000 mg μεθυλοπρεδνιζολόνης για τις 3
πρώτες ημέρες κάθε συνεδρίας με LEMTRADA. Επιπλέον, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο
προκαταρκτικής λήψης αντιισταμινικών και/ή αντιπυρετικών πριν τη χορήγηση του LEMTRADA. Πρέπει να
χορηγείται σε όλους τους ασθενείς από του στόματος προφυλακτική αγωγή κατά της λοίμωξης από έρπητα η
οποία να ξεκινά από την πρώτη ημέρα κάθε συνεδρίας και να συνεχίζεται για τουλάχιστον 1 μήνα μετά την
αγωγή με LEMTRADA (βλ. επίσης την ενότητα «Λοιμώξεις» στην παράγραφο 4.4). Σε κλινικές δοκιμές,
χορηγήθηκαν σε ασθενείς 200 mg ακυκλοβίρης δύο φορές την ημέρα ή άλλη ισοδύναμη αγωγή. Ηλικιωμένοι
Οι κλινικές μελέτες δεν περιέλαβαν ασθενείς άνω των 55 ετών. Δεν έχει διαπιστωθεί εάν ο πληθυσμός αυτός
ανταποκρίνεται διαφορετικά απ’ ότι οι νεότεροι ασθενείς. Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία Το LEMTRADA
δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα του LEMTRADA σε παιδιά με ΠΣ ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί.
Δεν υπάρχει σχετική χρήση της αλεμτουζουμάμπης σε παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως λιγότερο των 10
ετών για τη θεραπευτική αγωγή της πολλαπλής σκλήρυνσης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος
χορήγησης Το LEMTRADA πρέπει να αραιωθεί πριν την έγχυση. Το αραιωμένο διάλυμα πρέπει να χορηγηθεί
με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας περίπου 4 ωρών. Για οδηγίες σχετικά με την αραίωση του φαρμακευτικού
προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία
ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Λοίμωξη από τον ιό ανθρώπινης
ανοσοανεπάρκειας (HIV). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το LEMTRADA δεν
ενδείκνυται για ασθενείς με μη ενεργό νόσο ή για εκείνους που είναι σταθεροποιημένοι με την τρέχουσα
θεραπεία. Στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με LEMTRADA πρέπει να δίνεται το Φύλλο
Οδηγιών Χρήσης, η Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς και ο Οδηγός Ασθενούς. Πριν την αγωγή, οι ασθενείς
πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και για την ανάγκη δέσμευσής του σε
παρακολούθηση για 48 μήνες μετά την τελευταία έγχυση του LEMTRADA. Αυτοανοσία Η αγωγή ενδέχεται να
οδηγήσει στη δημιουργία αυτοαντισωμάτων και να αυξήσει τον κίνδυνο αυτοάνοσων παθήσεων, όπως η
αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα (ITP), οι θυρεοειδικές διαταραχές ή, σπάνια, κάποιες νεφροπάθειες (π.χ.,
νόσος κατά της βασικής μεμβράνης του σπειράματος). Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με προηγούμενες
αυτοάνοσες παθήσεις εκτός της ΠΣ, παρότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει επιδείνωση των
προϋπάρχουσων αυτοάνοσων παθήσεων μετά τη θεραπεία με αλεμτουζουμάμπη. Αυτοάνοση θρομβοπενική
πορφύρα (ITP) Σοβαρά συμβάματα ITP έχουν παρατηρηθεί στο 1% περίπου των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν
θεραπευτικά σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές με ΠΣ. Σε μια ελεγχόμενη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με ΠΣ,
ένας ασθενής ανέπτυξε ITP που παρέμεινε αδιάγνωστη πριν την εφαρμογή των απαιτήσεων για μηνιαία
αιματολογική παρακολούθηση και απεβίωσε από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Η εκδήλωση της ITP
παρατηρήθηκε κατά κανόνα μεταξύ 14 και 36 μηνών μετά από την πρώτη έκθεση. Τα συμπτώματα της ITP
μπορούν να περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε) εύκολη δημιουργία μώλωπα, πετέχειες, αυτόματη
βλεννογονοδερματική αιμορραγία (π.χ. επίσταξη, αιμόπτυση) και εμμηνόρροια εντονότερη από το κανονικό ή
ακανόνιστη. Η αιμόπτυση ενδέχεται επίσης να αποτελεί ένδειξη νόσου anti-GBM (βλ. παρακάτω) και θα
πρέπει να πραγματοποιείται η κατάλληλη διαφορική διάγνωση. Θυμίστε στον ασθενή ότι θα πρέπει να
επαγρυπνεί για συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει και ότι θα πρέπει να αναζητήσει άμεση ιατρική
βοήθεια εάν έχει οποιαδήποτε ανησυχία. Πρέπει να γίνεται γενική εξέταση αίματος με διαφορικό
προσδιορισμό λευκοκυτταρικού τύπου πριν την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια σε μηνιαία βάση, μέχρι
και 48 μήνες μετά από την τελευταία έγχυση. Μετά από αυτή τη χρονική περίοδο, εξέταση θα πρέπει να
πραγματοποιείται βάσει των κλινικών ευρημάτων που υποδηλώνουν ITP. Εάν υπάρχουν υποψίες για ITP,
πρέπει να γίνεται αμέσως γενική εξέταση αίματος.Εάν επιβεβαιωθεί η εκδήλωση ITP, θα πρέπει να ξεκινήσει
αμέσως κατάλληλη ιατρική παρέμβαση που να περιλαμβάνει την άμεση παραπομπή σε ειδικό ιατρό. Στοιχεία
από κλινικές δοκιμές στην ΠΣ έχουν δείξει ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αιματολογικής
παρακολούθησης και η εκπαίδευση σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα της ITP έχουν οδηγήσει στην
έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της ITP, με τα περισσότερα περιστατικά να ανταποκρίνονται στη
φαρμακευτική θεραπεία πρώτης γραμμής. Ο δυνητικός κίνδυνος από την επανάληψη της αγωγής με LEMTRADA μετά από την εκδήλωση ITP είναι άγνωστος. Νεφροπάθειες Νεφροπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της
νόσου κατά της βασικής μεμβράνης του σπειράματος (anti-GBM), παρατηρήθηκαν στο 0,3% των ασθενών σε
κλινικές δοκιμές για την ΠΣ και γενικά εκδηλώθηκαν εντός 39 μηνών μετά από την τελευταία χορήγηση του
LEMTRADA. Στις κλινικές δοκιμές υπήρξαν 2 περιπτώσεις νόσου anti-GBM. Και οι δύο περιπτώσεις ήταν
σοβαρές, αναγνωρίστηκαν έγκαιρα μέσω κλινικής και εργαστηριακής παρακολούθησης και οδήγησαν σε
θετική έκβαση μετά από θεραπευτική αγωγή. Οι κλινικές εκδηλώσεις της νεφροπάθειας ενδέχεται να
περιλαμβάνουν αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης στον ορό, αιματουρία ή/και πρωτεϊνουρία. Αν και δεν
παρατηρήθηκε στις κλινικές δοκιμές, κυψελιδική αιμορραγία που εκδηλώνεται ως αιμόπτυση ενδέχεται να
εμφανιστεί με τη νόσο anti-GBM. Η αιμόπτυση ενδέχεται επίσης να αποτελεί ένδειξη ITP (βλ. παραπάνω) και
θα πρέπει να πραγματοποιείται η κατάλληλη διαφορική διάγνωση. Θα πρέπει να υπενθυμίζεται στον ασθενή
ότι πρέπει να επαγρυπνεί για συμπτώματα που ενδέχεται να παρουσιάσει και ότι θα πρέπει να αναζητήσει
άμεση ιατρική βοήθεια εάν έχει οποιαδήποτε ανησυχία. Η νόσος anti-GBM ενδέχεται να οδηγήσει σε νεφρική
ανεπάρκεια που χρήζει αιμοκάθαρσης ή/και μεταμόσχευσης αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, ενώ μπορεί να
είναι απειλητική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί καθόλου. Πρέπει να γίνεται μέτρηση των επιπέδων
κρεατινίνης στον ορό πριν την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια σε μηνιαία βάση, μέχρι να παρέλθουν 48
μήνες από την τελευταία έγχυση. Πρέπει να γίνεται ανάλυση ούρων με μικροσκοπική εξέταση πριν την έναρξη
και στη συνέχεια σε μηνιαία διαστήματα, μέχρι να παρέλθουν 48 μήνες από την τελευταία έγχυση. Η
παρατήρηση κλινικώς σημαντικών αλλαγών σε σχέση με τις τιμές αναφοράς στα επίπεδα κρεατινίνης ορού, η
ανεξήγητη αιματουρία ή/και η πρωτεϊνουρία πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω αξιολόγηση για νεφροπάθειες,
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης παραπομπής σε ειδικό ιατρό. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των
νεφροπαθειών ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο δυσμενούς έκβασης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα,
πρέπει να γίνονται εξετάσεις με βάση κλινικά ευρήματα που υποδηλώνουν νεφροπάθειες. Ο δυνητικός
κίνδυνος από την επανάληψη της θεραπείας με LEMTRADA μετά από εκδήλωση νεφροπαθειών είναι
άγνωστος. Θυρεοειδικές διαταραχές Υπολογίζεται ότι αυτοάνοσες θυρεοειδικές διαταραχές παρατηρήθηκαν
στο 36% των ασθενών που έλαβαν LEMTRADA 12 mg σε κλινικές δοκιμές για την ΠΣ, σε διάστημα 48 μηνών
μετά από την πρώτη έκθεση στο LEMTRADA. Η επίπτωση συμβαμάτων από τον θυρεοειδή ήταν υψηλότερη σε
ασθενείς με ιατρικό ιστορικό θυρεοειδικών διαταραχών τόσο στην ομάδα αγωγής με LEMTRADA όσο και στην
ομάδα αγωγής με ιντερφερόνη β-1α (IFNB 1a). Σε ασθενείς με εξελισσόμενες θυρεοειδικές διαταραχές, το
LEMTRADA πρέπει να χορηγείται εάν το πιθανό όφελος δικαιολογεί τους πιθανούς κινδύνους. Οι αυτοάνοσες
θυρεοειδικές διαταραχές που παρατηρήθηκαν περιλαμβάνουν υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό. Τα
περισσότερα συμβάματα ήταν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Πριν από την έγκριση, σοβαρά συμβάματα
εκδηλώθηκαν σε <1% των ασθενών, ενώ μόνον η νόσος Basedow (γνωστή και ως νόσος του Graves), ο
υπερθυρεοειδισμός και ο υποθυρεοειδισμός εκδηλώθηκαν σε περισσότερους από έναν ασθενείς. Τα
περισσότερα συμβάματα από τον θυρεοειδή αντιμετωπίστηκαν με συμβατική ιατρική θεραπεία, ωστόσο,
κάποιοι ασθενείς χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση. Σε κλινικές δοκιμές, στους ασθενείς που ανέπτυξαν
συμβάματα από τον θυρεοειδή, επιτράπηκε να λάβουν ξανά θεραπεία με LEMTRADA. Αν και η εμπειρία είναι
περιορισμένη, οι ασθενείς που έλαβαν ξανά θεραπεία, γενικά, δεν εκδήλωσαν επιδείνωση της σοβαρότητας
των θυρεοειδικών διαταραχών. Η περαιτέρω θεραπεία με LEMTRADA θα πρέπει να εξετάζεται, ανά
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περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη η κλινική κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενούς. Θα πρέπει να γίνονται
εξετάσεις της λειτουργίας του θυρεοειδούς, όπως μέτρηση των επιπέδων θυρεοειδοτρόπου ορμόνης, πριν
από την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια κάθε 3 μήνες, μέχρι να παρέλθουν 48 μήνες από την τελευταία
έγχυση. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις με βάση κλινικά ευρήματα που
υποδηλώνουν θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. Η νόσος του θυρεοειδή συνιστά ιδιαίτερο κίνδυνο για γυναίκες,
οι οποίες είναι έγκυες (βλ. παράγραφο 4.6). Σε κλινικές δοκιμές, η κατάσταση των αντισωμάτων έναντι της
θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) του ασθενούς πριν από την αγωγή, δεν ήταν ενδεικτική εκδήλωσης
ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με τον θυρεοειδή. Οι μισοί ασθενείς που εξετάστηκαν και βρέθηκαν
θετικοί πριν τη θεραπεία και το ένα τέταρτο των ασθενών που εξετάστηκαν και βρέθηκαν αρνητικοί πριν τη
θεραπεία στα αντισώματα anti-TPO εκδήλωσαν σύμβαμα από τον θυρεοειδή. Η συντριπτική πλειοψηφία
(περίπου 80%) των ασθενών που εκδήλωσαν σύμβαμα από τον θυρεοειδή μετά την αγωγή ήταν αρνητικοί πριν
τη θεραπεία στα αντισώματα anti-TPO. Συνεπώς, ανεξάρτητα από την κατάσταση των αντισωμάτων anti-TPO
πριν από την αγωγή, οι ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν ανεπιθύμητη ενέργεια από τον θυρεοειδή και
πρέπει να κάνουν περιοδικά όλες τις εξετάσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω. Κυτταροπενίες
Πιθανολογούμενες αυτοάνοσες κυτταροπενίες, όπως ουδετεροπενία, αιμολυτική αναιμία και
πανκυτταροπενία, δεν έχουν αναφερθεί συχνά σε κλινικές δοκιμές για την ΠΣ. Τα αποτελέσματα της γενικής
εξέτασης αίματος (βλ. παραπάνω στην ενότητα περί ITP) πρέπει να χρησιμοποιούνται για να
παρακολουθούνται οι ασθενείς για κυτταροπενία. Εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία κυτταροπενίας, θα πρέπει να
ξεκινήσει αμέσως κατάλληλη ιατρική παρέμβαση που να περιλαμβάνει την παραπομπή σε ειδικό ιατρό.
Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση (ΑΣΕ) Στις ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, ως αντίδραση
σχετιζόμενη με την έγχυση (ΑΣΕ) ορίστηκε κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια ή
εντός 24 ωρών μετά την έγχυση του LEMTRADA. Οι περισσότερες από αυτές ενδέχεται να οφείλονταν στην
έκλυση κυτταροκινών κατά την έγχυση. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με
LEMTRADA σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για την ΠΣ, εκδήλωσαν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας ΑΣΕ
κατά τη διάρκεια ή/και μέχρι 24 ώρες μετά τη χορήγηση του LEMTRADA 12 mg, στις οποίες συχνά
περιλαμβανόταν κεφαλαλγία, εξάνθημα, πυρεξία, ναυτία, κνίδωση, κνησμός, αϋπνία, ρίγη, έξαψη, κόπωση,
δύσπνοια, δυσγευσία, θωρακική δυσφορία, γενικευμένο εξάνθημα, ταχυκαρδία, δυσπεψία, ζάλη και άλγος.
Σοβαρές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν στο 3% των ασθενών και περιλάμβαναν περιπτώσεις πυρεξίας, κνίδωσης,
κολπικής μαρμαρυγής, ναυτίας, θωρακικής δυσφορίας και υπότασης. Οι κλινικές εκδηλώσεις αναφυλαξίας
ενδέχεται να μοιάζουν με τις κλινικές εκδηλώσεις των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση, αλλά
τείνουν να είναι πιο σοβαρές ή ενδεχομένως απειλητικές για τη ζωή. Σπάνια έχουν αναφερθεί αντιδράσεις
που αποδίδονται σε αναφυλαξία, σε αντίθεση με τις αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση. Συνιστάται
η προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή των ασθενών , προκειμένου οι επιδράσεις από τις αντιδράσεις στην
έγχυση να είναι ηπιότερες (βλ. παράγραφο 4.2). Οι περισσότεροι ασθενείς στις ελεγχόμενες κλινικές
δοκιμές έλαβαν αντιισταμινικά ή/και αντιπυρετικά πριν από τουλάχιστον μία έγχυση LEMTRADA. ΑΣΕ
ενδέχεται να εκδηλωθούν παρά την προκαταρκτική αγωγή. Συνιστάται η παρακολούθηση των ασθενών για
τυχόν αντιδράσεις στην έγχυση, κατά τη διάρκεια και για 2 ώρες μετά την έγχυση του LEMTRADA. Εάν
εκδηλωθεί ΑΣΕ, θα πρέπει να παρασχεθεί η κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία, όπως απαιτείται. Εάν η
έγχυση δεν είναι καλώς ανεκτή, η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί. Εάν εκδηλωθούν αντιδράσεις σοβαρής
μορφής στην έγχυση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο άμεσης διακοπής της ενδοφλέβιας έγχυσης.
Στις κλινικές δοκιμές, η αναφυλαξία ή οι σοβαρές αντιδράσεις που επέβαλαν τη διακοπή της αγωγής ήταν
πολύ σπάνιες. Οι ιατροί πρέπει να γνωρίζουν το καρδιολογικό ιστορικό του ασθενούς, καθώς οι αντιδράσεις
που σχετίζονται με την έγχυση μπορεί να περιλαμβάνουν καρδιολογικά συμπτώματα, όπως η ταχυκαρδία. Θα
πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης αναφυλαξίας ή σοβαρών αντιδράσεων. Λοιμώξεις
Λοιμώξεις εκδηλώθηκαν στο 71% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με LEMTRADA 12 mg
έναντι του 53% των ασθενών που έλαβαν ιντερφερόνη β-1α [IFNB 1a] υποδορίως (44 μg 3 φορές
εβδομαδιαίως) σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για την ΠΣ με διάρκεια έως και 2 έτη και ήταν κυρίως ήπιας
έως μέτριας σοβαρότητας. Οι λοιμώξεις που εκδηλώθηκαν πιο συχνά στους ασθενείς υπό αγωγή με LEMTRADA απ’ ότι στους ασθενείς υπό IFNB 1a περιλάμβαναν ρινοφαρυγγίτιδα, ουρολοίμωξη, λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος, κολπίτιδα, στοματικό έρπητα, γρίππη και βρογχίτιδα. Σοβαρές λοιμώξεις
εκδηλώθηκαν στο 2,7% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA συγκρινόμενο με 1% των ασθενών
που έλαβαν IFNB-1a σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για την ΠΣ. Οι σοβαρές λοιμώξεις στην ομάδα του
LEMTRADA περιλάμβαναν: σκωληκοειδίτιδα, γαστρεντερίτιδα, πνευμονία, έρπητα ζωστήρα και οδοντικές
λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις είχαν κατά κανόνα τη συνήθη διάρκεια και υποχώρησαν μετά από συμβατική ιατρική
αγωγή. Σοβαρές λοιμώξεις από ιό ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοπαθούς
ανεμοβλογιάς και της επανενεργοποίησης του ιού ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, εκδηλώθηκαν πιο συχνά στους
ασθενείς που έλαβαν LEMTRADA 12 mg (0,3%) στις κλινικές δοκιμές συγκριτικά με την IFNB-1a (0%). Έχει
αναφερθεί τραχηλική λοίμωξη από τον ιό των θηλωμάτων του ανθρώπου (HPV), συμπεριλαμβανομένης της
δυσπλασίας του τραχήλου, σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA 12 mg (2%). Συνιστάται ετήσιος
προσυμπτωματικός έλεγχος για τον HPV στις θήλεις ασθενείς. Έχει αναφερθεί φυματίωση στους ασθενείς
που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA και IFNB-1a σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές. Ενεργή και λανθάνουσα
φυματίωση αναφέρθηκε στο 0,3% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA, με μεγαλύτερη
συχνότητα σε περιοχές ενδημικές της νόσου. Πριν από την έναρξη της θεραπείας, όλοι οι ασθενείς πρέπει
να αξιολογούνται τόσο για ενεργό, όσο και για ανενεργό («λανθάνουσα») λοίμωξη φυματίωσης, όπως ορίζουν
οι κατά τόπους κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπολής μυκητιασικές λοιμώξεις, ιδίως καντιντίαση του στόματος
και κολπική καντιντίαση, εκδηλώθηκαν συχνότερα στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA
(12%) απ’ ότι στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με IFNB-1a (3%) σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για
την ΠΣ. Οι ιατροί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν την έναρξη της χορήγησης
LEMTRADA σε ασθενείς με ενεργή λοίμωξη μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η λοίμωξη. Η προφυλακτική αγωγή με
κάποιον από του στόματος παράγοντα κατά του έρπητα θα πρέπει να ξεκινά από την πρώτη ημέρα της αγωγής
με LEMTRADA και να συνεχίζεται για τουλάχιστον 1 μήνα μετά από κάθε συνεδρία. Σε κλινικές δοκιμές,
χορηγήθηκαν στους ασθενείς 200 mg ακυκλοβίρης δύο φορές την ημέρα ή ισοδύναμη αγωγή. Το LEMTRADA
δεν έχει χορηγηθεί για την αντιμετώπιση της ΠΣ ταυτόχρονα με ή μετά από αντινεοπλασματικές ή
ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Όπως συμβαίνει με άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, όταν
εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης του LEMTRADA θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες
συνδυαστικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Η ταυτόχρονη χρήση του LEMTRADA με
οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανοσοκαταστολής. Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα για τη σχέση του LEMTRADA με την επανενεργοποίηση του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV)
ή του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), καθώς οι ασθενείς με ενδείξεις ενεργής ή χρόνιας λοίμωξης αποκλείστηκαν
από τις κλινικές δοκιμές. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο προσυμπτωματικού ελέγχου των
ασθενών με υψηλό κίνδυνο λοίμωξης HBV ή/και HCV πριν την έναρξη της χορήγησης του LEMTRADA, ενώ
απαιτείται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του LEMTRADA σε ασθενείς που έχουν ταυτοποιηθεί ως φορείς
του HBV ή/και του HCV, καθώς αυτοί οι ασθενείς ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο μη-αναστρέψιμης ηπατικής
βλάβης σχετιζόμενης με πιθανή επανενεργοποίηση του ιού ως συνέπεια της προϋπάρχουσας κατάστασής
τους. Κακοήθεια Όπως συμβαίνει με άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, απαιτείται προσοχή για την
έναρξη της θεραπείας με LEMTRADA σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ή/και εξελισσόμενη κακοήθεια. Επί του
παρόντος, δεν είναι γνωστό κατά πόσο η αλεμτουζουμάμπη φέρει υψηλότερο κίνδυνο για ανάπτυξη
θυρεοειδικών κακοηθειών, αφού η θυρεοειδική αυτοανοσία ενδέχεται να αποτελεί η ίδια παράγοντα κινδύνου
για κακοήθειες του θυρεοειδούς. Αντισύλληψη Μεταφορά διαμέσου του πλακούντα και δυνητική
φαρμακολογική δράση του LEMTRADA έχουν παρατηρηθεί σε ποντικούς κατά την κύηση και μετά τον τοκετό.
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης
κατά τη διάρκεια και μέχρι 4 μήνες μετά την αγωγή με LEMTRADA (βλ. παράγραφο 4.6). Εμβόλια Συνιστάται οι
ασθενείς να έχουν ολοκληρώσει τις κατά τόπους υποχρεώσεις ανοσοποίησης τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν
από την αγωγή με το LEMTRADA. Η δυνατότητα ανάπτυξης ανοσολογικής απάντησης σε οποιοδήποτε εμβόλιο
μετά την αγωγή με LEMTRADA δεν έχει μελετηθεί. Η ασφάλεια της ανοσοποίησης με εμβόλια με ζώντες ιούς
μετά από μια συνεδρία με LEMTRADA δεν έχει μελετηθεί επίσημα σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για την
ΠΣ και συνεπώς αυτά δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ΠΣ που έχουν λάβει πρόσφατα μια συνεδρία
LEMTRADA. Εξετάσεις αντισωμάτων / εμβολιασμός κατά του ιού ανεμοβλογιάς-ζωστήρα Όπως και με κάθε
φαρμακευτικό προϊόν που τροποποιεί την ανοσολογική κατάσταση, προτού ξεκινήσουν μια συνεδρία με
LEMTRADA, οι ασθενείς χωρίς ιστορικό ανεμοβλογιάς ή χωρίς εμβολιασμό έναντι του ιού ανεμοβλογιάςζωστήρα (VZV) πρέπει να εξεταστούν για την παρουσία αντισωμάτων κατά του VZV. Πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο εμβολιασμού των αρνητικών για αντισώματα ασθενών έναντι του VZV πριν την έναρξη αγωγής με
LEMTRADA. Προκειμένου να φθάσει στην πλήρη δραστικότητά του ο εμβολιασμός κατά του VZV, αναβάλετε
την αγωγή με LEMTRADA για 6 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Συνιστώμενες εργαστηριακές εξετάσεις για
την παρακολούθηση των ασθενών Εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε περιοδικά
διαστήματα επί 48 μήνες μετά από την τελευταία συνεδρία με LEMTRADA προκειμένου να παρακολουθούνται
οι ασθενείς για πρώιμα σημεία αυτοάνοσης νόσου: • Γενική εξέταση αίματος με διαφορικό προσδιορισμό
λευκοκυτταρικού τύπου (πριν την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια σε μηνιαία διαστήματα) • Επίπεδα
κρεατινίνης στον ορό (πριν την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια σε μηνιαία διαστήματα) • Ανάλυση
ούρων με μικροσκοπική εξέταση (πριν την έναρξη της αγωγής και στη συνέχεια σε μηνιαία διαστήματα) •
Έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας, όπως επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (πριν την έναρξη της
αγωγής και κάθε 3 μήνες στη συνέχεια) Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τυχόν κλινικά ευρήματα που
υποδηλώνουν νεφροπάθειες ή δυσλειτουργία του θυρεοειδούς θα απαιτούν περαιτέρω εξετάσεις.
Πληροφορίες από τη χρήση της αλεμτουζουμάμπης πριν την άδεια κυκλοφορίας του LEMTRADA στην αγορά
πέραν των μελετών υπό τη χορηγία της εταιρείας Οι παρακάτω ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναγνωρίστηκαν
πριν από την έγκριση του LEMTRADA, κατά τη χρήση της αλεμτουζουμάμπης για τη θεραπεία της χρόνιας
λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας Β κυττάρων (Β-ΧΛΛ), καθώς και για την αγωγή άλλων διαταραχών, συνήθως σε
δόσεις υψηλότερες και συχνότερα χορηγούμενες (π.χ. 30 mg) από αυτές που συνιστώνται για την αγωγή της
ΠΣ. Επειδή οι αντιδράσεις αυτές αναφέρονται αυθόρμητα από έναν πληθυσμό αβέβαιου μεγέθους, δεν είναι
πάντοτε δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση της συχνότητάς τους ή η τεκμηρίωση της αιτιολογικής σχέσης τους με
την έκθεση στην αλεμτουζουμάμπη. Αυτοάνοση νόσος Τα αυτοάνοσα συμβάματα που έχουν αναφερθεί σε
ασθενείς υπό αγωγή με αλεμτουζουμάμπη περιλαμβάνουν ουδετεροπενία, αιμολυτική αναιμία
(συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου περιστατικού), επίκτητη αιμορροφιλία, νόσο anti-GBM και νόσο
του θυρεοειδούς. Σοβαρά και ενίοτε θανατηφόρα αυτοάνοσα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης της

8/9/14 2:35 μ.μ.

Κατηγορία/οργανικό
σύστημα

Πολύ συχνές

Συχνές

Όχι συχνές

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Λοίμωξη του
ανώτερου
αναπνευστικού
συστήματος,
ουρολοίμωξη

Λοιμώξεις του κατώτερου
αναπνευστικού συστήματος,
έρπης ζωστήρας, γαστρεντερίτιδα,
στοματικός έρπης, καντιντίασητου
στόματος, αιδοιοκολπική καντιντίαση,
γρίππη, λοίμωξη του ωτός

Οδοντική λοίμωξη, έρπης
των γεννητικών οργάνων,
ονυχομυκητίαση

Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος

Λεμφοπενία,
λευκοπενία

Λεμφαδενοπάθεια

Αυτοάνοση θρομβοπενική
πορφύρα, θρομβοπενία,
αιμοσφαιρίνη μειωμένη,
αιματοκρίτης μειωμένος

Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος

Σύνδρομο απελευθέρωσης
κυτταροκινών

Διαταραχές του
ενδοκρινικού συστήματος
Ψυχιατρικές διαταραχές
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Κεφαλαλγία*

Οφθαλμικές διαταραχές
Διαταραχές του ωτός και
του λαβυρίνθου

Διαταραχές του
γαστρεντερικού

Κατάθλιψη

Υποτροπή της ΠΣ, ζάλη*, υπαισθησία,
παραισθησία, τρόμος, δυσγευσία*

Διαταραχή αισθητικότητας,
υπεραισθησία

Όραση θαμπή

Επιπεφυκίτιδα

Ίλιγγος
Ταχυκαρδία*, βραδυκαρδία, αίσθημα
παλμών

Καρδιακές διαταραχές
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα
και του μεσοθωράκιου

Νόσος του Basedow,
υπερθυρεοειδισμός, αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα, υποθυρεοειδισμός,
βρογχοκήλη, εξέταση για
αντιθυρεοειδικά αντισώματα θετική
Αϋπνία*, άγχος

Έξαψη*

Υπόταση*, υπέρταση
Δύσπνοια*, βήχας, επίσταξη, άλγος
στοματοφάρυγγα

Ναυτία*

Διαταραχές του ήπατος και
των χοληφόρων
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Κοιλιακό άλγος, έμετος, διάρροια,
δυσπεψία*, στοματίτιδα

Συσφιγκτικό αίσθημα
λαιμού, λόξυγκας,
ερεθισμός του λαιμού
Δυσκοιλιότητα,
γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση,
ουλορραγία, δυσφαγία
Ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση αυξημένη

Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού

Πολύ συχνές
Κνίδωση*,
εξάνθημα*,
κνησμός*

Συχνές
Γενικευμένο εξάνθημα*, ερύθημα,
εκχύμωση, αλωπεκία, υπεριδρωσία,
ακμή

Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού

Μυαλγία, μυϊκή αδυναμία, αρθραλγία,
οσφυαλγία, άλγος άκρου, μυϊκοί
σπασμοί, αυχεναλγία

Διαταραχές των νεφρών
και των ουροφόρων οδών

Πρωτεϊνουρία, αιματουρία

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του μαστού

Μηνορραγία, ακανόνιστη έμμηνος
ρύση

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Θωρακική δυσφορία*, ρίγη*, άλγος*,
οίδημα περιφερικό, εξασθένιση,
γριππώδης συνδρομή, κακουχία,
άλγος της θέσης έγχυσης

Πυρεξία*,
κόπωση*

Παρακλινικές εξετάσεις
Κακώσεις, δηλητηριάσεις
και επιπλοκές
θεραπευτικών χειρισμών

Όχι συχνές
Φλύκταινα, νυκτερινοί
ιδρώτες

Δυσπλασία τραχήλου
(μήτρας), αμηνόρροια

Σωματικό βάρος μειωμένο
Μώλωπας

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Οι όροι που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον Πίνακα
1 περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται ως αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση.
Οι ΑΣΕ περιλαμβάνουν επίσης την κολπική μαρμαρυγή και την αναφυλαξία, οι οποίες εκδηλώνονται σε
ποσοστό μικρότερο από την οριακή τιμή 0,5% για τα σχετιζόμενα συμβάματα (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 του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος:
http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, δύο ασθενείς με ΠΣ έλαβαν τυχαία
μέχρι 60 mg LEMTRADA (δηλαδή τη συνολική δόση για την πρώτη συνεδρία) με μία έγχυση και εκδήλωσαν
σοβαρές αντιδράσεις (κεφαλαλγία, εξάνθημα και είτε υπόταση είτε φλεβοκομβική ταχυκαρδία). Δόσεις
LEMTRADA μεγαλύτερες από αυτές που δοκιμάστηκαν στις κλινικές μελέτες ενδέχεται να αυξήσουν την
ένταση ή/και τη διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την έγχυση ή τις ανοσολογικές
επιδράσεις του. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο για την υπερδοσολογία της αλεμτουζουμάμπης. Η αγωγή
αποτελείται από διακοπή της χορήγησης του φαρμακευτικού προϊόντος και υποστηρικτική θεραπεία.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η φαρμακοκινητική του LEMTRADA
αξιολογήθηκε σε 216 συνολικά ασθενείς με RRMS, οι οποίοι έλαβαν ενδοφλέβιες εγχύσεις είτε 12 mg/ημέρα
ή 24 mg/ημέρα για 5 διαδοχικές ημέρες, ακολουθούμενες από 3 διαδοχικές ημέρες στους 12 μήνες μετά την
αρχική συνεδρία. Οι συγκεντρώσεις στον ορό αυξάνονταν με κάθε επόμενη χορήγηση μιας συνεδρίας, με τις
υψηλότερες συγκεντρώσεις να παρατηρούνται μετά την τελευταία έγχυση κάθε συνεδρίας. Η χορήγηση 12
mg/ημέρα απέδωσε μέση Cmax 3014 ng/ml την Ημέρα 5 της πρώτης συνεδρίας και 2276 ng/ml την Ημέρα 3
της δεύτερης συνεδρίας. Ο χρόνος ημίσειας ζωής α ήταν περίπου 4-5 ημέρες και ήταν συγκρίσιμος μεταξύ
των συνεδριών, καταλήγοντας σε χαμηλές ή μη ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις στον ορό μέσα σε 30 περίπου
ημέρες μετά από κάθε συνεδρία. Η αλεμτουζουμάμπη είναι πρωτεΐνη για την οποία η αναμενόμενη οδός
μεταβολισμού είναι η αποικοδόμηση σε μικρά πεπτίδια και μεμονωμένα αμινοξέα από ευρέως διεσπαρμένα
πρωτεολυτικά ένζυμα. Δεν έχουν διεξαχθεί κλασσικές μελέτες βιομετασχηματισμού. Από τα διαθέσιμα
δεδομένα δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση της φυλής και του φύλου στη
φαρμακοκινητική του LEMTRADA. Η φαρμακοκινητική του LEMTRADA δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς ηλικίας
55 ετών και άνω. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Καρκινογένεση και μεταλλαξιγένεση Δεν έχουν
διεξαχθεί μελέτες για την εκτίμηση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου δυναμικού της αλεμτουζουμάμπης.
Γονιμότητα και αναπαραγωγή Η αγωγή με ενδοφλέβια αλεμτουζουμάμπη σε δόσεις μέχρι 10 mg/kg/ημέρα,
χορηγούμενες επί 5 διαδοχικές ημέρες (AUC 7,1 φορές μεγαλύτερη από την έκθεση του ανθρώπου στη
συνιστώμενη ημερήσια δόση) δεν είχε καμία επίδραση στη γονιμότητα και στην αναπαραγωγική απόδοση
αρσενικών διαγονιδιακών ποντικών με ανθρώπινο CD52. Ο αριθμός των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων
ήταν σημαντικά μειωμένος (<10%) σε σχέση με τους μάρτυρες και το ποσοστό ανώμαλων σπερματοζωαρίων
(με απόσπαση ή απουσία κεφαλής) ήταν σημαντικά αυξημένο (μέχρι 3%). Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν
επηρέασαν τη γονιμότητα και συνεπώς δεν θεωρήθηκαν δυσμενείς. Σε θηλυκούς ποντικούς που έλαβαν
ενδοφλέβια αλεμτουζουμάμπη μέχρι 10 mg/kg/ημέρα (AUC 4,7 φορές μεγαλύτερη από την έκθεση του
ανθρώπου στη συνιστώμενη ημερήσια δόση) επί 5 διαδοχικές ημέρες πριν τη συνύπαρξη με αρσενικούς
ποντικούς άγριου τύπου, ο μέσος αριθμός ωχρών σωματίων και των σημείων εμφύτευσης ανά ποντικό
ήταν σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τα πειραματόζωα που έλαβαν φορέα μόνο. Σε σχέση με τους
μάρτυρες που έλαβαν φορέα, οι κυοφορούντες ποντικοί που έλαβαν 10 mg/kg/ημέρα παρουσίασαν μειωμένη
αύξηση βάρους κατά την κύηση. Μια μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας σε κυοφορούντες ποντικούς που
εκτέθηκαν σε ενδοφλέβιες δόσεις αλεμτουζουμάμπης μέχρι τα 10 mg/kg/ημέρα (AUC 2,4 φορές μεγαλύτερη
από την έκθεση του ανθρώπου στη συνιστώμενη δόση των 12 mg/ημέρα) επί 5 διαδοχικές ημέρες κατά
την κύηση είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στον αριθμό των μητέρων των οποίων όλα τα έμβρυα
νεκρώθηκαν ή απορροφήθηκαν, με παράλληλη μείωση στον αριθμό των μητέρων με βιώσιμα έμβρυα. Δεν
παρατηρήθηκε καμία δυσπλασία ή παραλλαγή των εξωτερικών δομών, των μαλακών μορίων ή του σκελετού
σε δόσεις μέχρι τα 10 mg/kg/ημέρα. Μεταφορά διαμέσου του πλακούντα και πιθανή φαρμακολογική δράση
της αλεμτουζουμάμπης παρατηρήθηκαν σε ποντικούς κατά την κύηση και μετά τον τοκετό. Σε μελέτες σε
ποντικούς παρατηρήθηκαν μεταβολές στον αριθμό των λεμφοκυττάρων σε νεογνά που εκτέθηκαν στην
αλεμτουζουμάμπη κατά τη διάρκεια της κύησης, σε δόσεις 3 mg/kg/ημέρα επί 5 διαδοχικές ημέρες (AUC ίση
με 0,6 φορές την έκθεση του ανθρώπου στη συνιστώμενη δόση των 12 mg/ημέρα). Η γνωστική, η σωματική
και η σεξουαλική ανάπτυξη των νεογνών που εκτέθηκαν κατά τη γαλουχία σε δόσεις αλεμτουζουμάμπης μέχρι
10 mg/kg/ημέρα δεν επηρεάστηκαν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων • Δινάτριο
φωσφορικό, διυδρικό (E339) • Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, διυδρικό • Κάλιο χλωριούχο
(E508) • Κάλιο φωσφορικό δισόξινο (E340) • Πολυσορβικό 80 (E433) • Νάτριο χλωριούχο • Ύδωρ για
ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικών με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν
δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο
6.6. 6.3 Διάρκεια ζωής Πυκνό διάλυμα 3 χρόνια Αραιωμένο διάλυμα Χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη
διάρκεια της χρήσης έχει καταδειχθεί για 8 ώρες στους 2°C – 8°C. Από μικροβιολογική άποψη, συνιστάται
αυτό το προϊόν να χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης κατά τη χρήση
και οι συνθήκες πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 ώρες
στους 2°C - 8°C, υπό προστασία από το φως. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Πυκνό διάλυμα Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό
κουτί για να προστατεύεται από το φως. Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την αραίωση του φαρμακευτικού
προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το LEMTRADA διατίθεται σε διαυγές
υάλινο φιαλίδιο των 2 ml, με πώμα εισχώρησης από ελαστικό βουτυλίου και σφράγιση ασφαλείας από
αλουμίνιο με πλαστικό αποσπώμενο πώμα (flip-off).Μέγεθος συσκευασίας: κουτί με 1 φιαλίδιο. 6.6 Ιδιαίτερες
προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το περιεχόμενο του φιαλιδίου θα πρέπει να εξετάζεται πριν τη
χορήγηση για τυχόν παρουσία σωματιδιακού υλικού ή αλλοίωση του χρωματισμού. Να μη χρησιμοποιηθεί εάν
υπάρχει σωματιδιακό υλικό ή εάν το πυκνό διάλυμα έχει υποστεί αλλοίωση του χρωματισμού. Μην ανακινείτε
τα φιαλίδια πριν τη χρήση. Για ενδοφλέβια χορήγηση, αναρροφήστε 1,2 ml LEMTRADA από το φιαλίδιο σε
μια σύριγγα, εφαρμόζοντας άσηπτη τεχνική. Εγχύστε την ποσότητα αυτή σε 100 ml διαλύματος χλωριούχου
νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για έγχυση ή διαλύματος γλυκόζης (5%) για έγχυση. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν
δεν πρέπει να αραιώνεται με άλλους διαλύτες. Ο σάκος θα πρέπει κατόπιν να αναστραφεί μαλακά για να
αναμιχθεί το διάλυμα. Το LEMTRADA δεν περιέχει αντιμικροβιακά συντηρητικά και συνεπώς απαιτείται
προσοχή για να διασφαλιστεί η ασηψία του παρασκευασμένου διαλύματος. Συνιστάται το αραιωμένο προϊόν
να χορηγείται αμέσως. Κάθε φιαλίδιο προορίζεται για μία μόνο χρήση. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό
προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Genzyme Therapeutics Ltd, 4620 Kingsgate, Cascade Way, Oxford
Business Park South, Oxford, OX4 2SU, Ηνωμένο Βασίλειο
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αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας, της αυτοάνοσης θρομβοπενίας, της απλαστικής αναιμίας, του συνδρόμου
Guillain-Barré και της χρόνιας φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας, έχουν αναφερθεί
σε ασθενείς χωρίς ΠΣ υπό αγωγή με αλεμτουζουμάμπη. Ένα θετικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία Coombs
αναφέρθηκε σε έναν ογκολογικό ασθενή υπό θεραπεία με αλεμτουζουμάμπη. Ένα θανατηφόρο περιστατικό
νόσου-μοσχεύματος-έναντι-ξενιστή, σχετιζόμενης με μετάγγιση αναφέρθηκε σε έναν ογκολογικό ασθενή
υπό αγωγή με αλεμτουζουμάμπη. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση Σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες
ΑΣΕ που συμπεριλαμβάνουν βρογχόσπασμο, υποξία, συγκοπή, πνευμονικές διηθήσεις, σύνδρομο οξείας
αναπνευστικής δυσχέρειας, αναπνευστική ανακοπή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες, οξεία καρδιακή
ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς χωρίς ΠΣ που αντιμετωπίστηκαν με
αλεμτουζουμάμπη σε δόσεις υψηλότερες και συχνότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στην ΠΣ. Έχουν
αναφερθεί επίσης σοβαρή αναφυλαξία και άλλες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της
αναφυλακτικής καταπληξίας και του αγγειοοιδήματος. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Σοβαρές και ενίοτε
θανατηφόρες ιογενείς, βακτηριακές, πρωτοζωικές και μυκητιασικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων που οφείλονται σε επανενεργοποίηση λανθανουσών λοιμώξεων, έχουν αναφερθεί σε ασθενείς χωρίς
ΠΣ που αντιμετωπίστηκαν με αλεμτουζουμάμπη σε δόσεις υψηλότερες και συχνότερες από αυτές που
χρησιμοποιούνται στην ΠΣ. Έχει αναφερθεί προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (ΠΠΛ) σε ασθενείς
με Β-ΧΛΛ με ή χωρίς αγωγή με αλεμτουζουμάμπη. Η συχνότητα της ΠΠΛ στους ασθενείς με Β-ΧΛΛ που έλαβαν
αλεμτουζουμάμπη δεν ήταν μεγαλύτερη από τη συχνότητα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Σοβαρής μορφής αιμορραγικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί σε
ασθενείς χωρίς ΠΣ. Καρδιακές διαταραχές Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιομυοπάθεια και
μειωμένο κλάσμα εξώθησης έχουν αναφερθεί σε ασθενείς χωρίς ΠΣ υπό αγωγή με αλεμτουζουμάμπη που
είχαν αντιμετωπιστεί προηγουμένως με δυνητικώς καρδιοτοξικούς παράγοντες. Λεμφοϋπερπλαστικές
διαταραχές σχετιζόμενες με τον ιό Epstein-Barr Λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές σχετιζόμενες με τον ιό
Epstein-Barr έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς πέραν των μελετών υπό τη χορηγία της εταιρείας. 4.5
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν διεξαχθεί
επίσημες μελέτες φαρμακολογικών αλληλεπιδράσεων με το LEMTRADA χρησιμοποιώντας τη δόση που
συνιστάται για τους ασθενείς με ΠΣ. Σε μια ελεγχόμενη κλινική δοκιμή για την ΠΣ, ασθενείς που είχαν
πρόσφατα αντιμετωπιστεί με β-ιντερφερόνη και οξική γλατιραμέρη χρειάστηκε να διακόψουν την αγωγή 28
ημέρες πριν από την έναρξη της αγωγής με LEMTRADA. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία Οι συγκεντρώσεις στον ορό ήταν χαμηλές ή μη ανιχνεύσιμες μέσα σε 30 περίπου
ημέρες μετά από κάθε συνεδρία. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης ενόσω μιας συνεδρίας με LEMTRADA και για 4
μήνες μετά τη συνεδρία. Εγκυμοσύνη Είναι περιορισμένα τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του LEMTRADA
στις έγκυες γυναίκες. Το LEMTRADA θα πρέπει να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης μόνον εάν το
πιθανό όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη IgG μπορεί να
διαπεράσει τον πλακουντιακό φραγμό· η αλεμτουζουμάμπη ενδέχεται να διαπεράσει επίσης τον πλακουντιακό
φραγμό και συνεπώς να αποτελέσει δυνητικά κίνδυνο για το έμβρυο. Μελέτες σε ζώα έχουν καταδείξει
τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν είναι γνωστό εάν η αλεμτουζουμάμπη
μπορεί να βλάψει το έμβρυο όταν χορηγείται σε έγκυες γυναίκες ή εάν μπορεί να επηρεάσει την
αναπαραγωγική ικανότητα. Η νόσος του θυρεοειδή (βλ. παράγραφο 4.4 Θυρεοειδικές διαταραχές) συνιστά
ιδιαίτερο κίνδυνο για τις γυναίκες που είναι έγκυες. Εάν ο υποθυρεοειδισμός δεν αντιμετωπιστεί κατά την
κύηση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποβολής και επιπτώσεων στο έμβρυο, όπως διανοητική καθυστέρηση
και νανισμό. Στις μητέρες με νόσο του Graves, τα μητρικά αντισώματα κατά του υποδοχέα της θυρεοειδοτρόπου
ορμόνης μπορούν να μεταβιβαστούν στο αναπτυσσόμενο έμβρυο και μπορούν να προκαλέσουν παροδική
νεογνική νόσο του Graves. Θηλασμός Η αλεμτουζουμάμπη ανιχνεύθηκε στο γάλα και στα νεογνά θηλυκών
ποντικών που γαλουχούσαν. Δεν είναι γνωστό εάν η αλεμτουζουμάμπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Ο
κίνδυνος στο θηλάζον βρέφος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κατά συνέπεια, ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται
κατά τη διάρκεια κάθε θεραπευτικής συνεδρίας με LEMTRADA και για 4 μήνες μετά την τελευταία έγχυση
κάθε συνεδρίας. Ωστόσο, τα οφέλη από την ανοσία που προσδίδεται μέσω του μητρικού γάλακτος ενδέχεται
να υπερισχύουν των κινδύνων από την δυνητική έκθεση του θηλάζοντος βρέφους στην αλεμτουζουμάμπη.
Γονιμότητα Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα κλινικής ασφάλειας σχετικά με την επίδραση του LEMTRADA στη
γονιμότητα. Σε μια υπο-μελέτη με 13 άνδρες ασθενείς που έλαβαν αλεμτουζουμάμπη (είτε 12 mg είτε 24 mg),
δεν παρατηρήθηκε ασπερμία, αζωοσπερμία, σταθερά μειούμενος αριθμός σπερματοζωαρίων, διαταραχές
κινητικότητας ή αύξηση στις μορφολογικές ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων. Είναι γνωστό ότι η CD52
απαντάται στους αναπαραγωγικούς ιστούς του ανθρώπου και των τρωκτικών. Τα στοιχεία από μελέτες σε ζώα
κατέδειξαν επιδράσεις στη γονιμότητα ανθρωποποιημένων ποντικών (βλ. παράγραφο 5.3), ωστόσο μια
δυνητική επίδραση στην ανθρώπινη γονιμότητα κατά την περίοδο της έκθεσης είναι άγνωστη με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν έχουν
πραγματοποιηθεί μελέτες για τις επιδράσεις του LEMTRADA στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών. Οι περισσότεροι ασθενείς εκδηλώνουν ΑΣΕ οι οποίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ή εντός 24
ωρών μετά την αγωγή με το LEMTRADA. Κάποιες από τις αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση (ΑΣΕ)
(π.χ. ζάλη) ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα του ασθενούς να οδηγήσει ή να χειριστεί
μηχανές και απαιτείται προσοχή μέχρι να υποχωρήσουν. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ
ασφάλειας Συνολικά 1.188 ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα ΠΣ (RRMS) που αντιμετωπίστηκαν με
LEMTRADA (12 mg ή 24 mg) αποτέλεσαν τον πληθυσμό ασφάλειας σε μια συγκεντρωτική ανάλυση των
ελεγχόμενων κλινικών μελετών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση της ασφάλειας επί 2.363
έτη-ασθενών και ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 24 μηνών. Οι πιο σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες ήταν η αυτοανοσία (ITP, θυρεοειδικές διαταραχές, νεφροπάθειες, κυτταροπενίες), οι ΑΣΕ και οι
λοιμώξεις. Αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4.4. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το LEMTRADA (σε ≥20% των ασθενών) είναι το εξάνθημα, η κεφαλαλγία, η πυρεξία και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται στα
συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας για διάστημα μέχρι 24 μηνών από ασθενείς με RRMS που
αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA 12 mg/ημέρα επί 5 διαδοχικές ημέρες κατά την είσοδο στη μελέτη και επί 3
διαδοχικές ημέρες κατά τον 12ο Μήνα της Μελέτης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώθηκαν σε ≥0,5%
των ασθενών παρατίθενται κατά Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα (ΚΟΣ) και κατά Προτιμώμενο Όρο (ΠΟ) του
Ιατρικού Λεξικού για Κανονιστικές Δραστηριότητες (MedDRA). Οι συχνότητες ορίζονται σύμφωνα με την
παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥ 1/10)· συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)· όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <
1/100). Σε κάθε ομάδα συχνοτήτων, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά σειρά φθίνουσας
σοβαρότητας. Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες στη μελέτη 1, 2 και 3 που παρατηρήθηκαν σε ≥0,5% των
ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με LEMTRADA 12 mg

8/9/14 2:35 μ.μ.

GR.ALE.14.09.01

Περιεχόμενα

35 μ.μ.

Πρόσκληση

7

Επιτροπές

14

Κύρια θέματα του Συνεδρίου

17

Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης

20

Επιστημονικό Πρόγραμμα

21

Προσκεκλημένοι Πρόεδροι – Ομιλητές

39

Περιλήψεις Ομιλιών

45

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

57

Γενικές Πληροφορίες

67

Ευχαριστίες

80

Ευρετήριο Συγγραφέων
Αναρτημένων Ανακοινώσεων

81

5

Û{{ms|ÑÛ|gjm}ÒgÛ
koqtgstt{tiÒgÛ
mqÒlkÛtÛÕqitÛpsÛ
gqÔsÛtoÛ}עto

gqtÒÛtoÛ}נto {{ms|ÑÛszqtpzkÒg
gz~tסÛ Û ÛnÑsg
ÛÛÛÛ
stנÛt{oÏgqkÒtÛkg{tsÒ|m
t{k}gÒpsÛ Û
ÛÛÛÛÛÛÛ

Πρόσκληση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την
πραγματοποίηση του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση». Το
Συνέδριο, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από την Ελληνική
Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.), θα πραγματοποιηθεί από τις
16 έως τις 19 Οκτωβρίου 2014, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου
Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.
Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ., η οποία είναι επιστημονικός φορέας που ιδρύθηκε από
κλινικούς νευρολόγους και επιστήμονες βασικών επιστημών από τα επτά
Πανεπιστήμια και τρία ερευνητικά ινστιτούτα της Πατρίδας μας, στόχο
έχει την προώθηση της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα που άπτονται
του γνωστικού αντικειμένου της Νευροανοσολογίας.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην
έρευνα για την ανοσοπαθογένεια και θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Αυτές τις εξελίξεις φιλοδοξεί να αναδείξει το συνέδριο, ταυτόχρονα με
την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για τις προσπάθειες που
γίνονται στη Χώρα μας τόσο στην έρευνα όσο και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των ασθενών μας.
Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με έγκριτους επιστήμονες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό τις εξελίξεις ιδιαίτερα στη θεραπεία της
νόσου με καινοτόμες φαρμακευτικές ουσίες – μόρια, τους μηχανισμούς
ανοσοτροποποίησης – ανοσοκαταστολής με τους οποίους αυτά
παρεμβαίνουν, τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, τις στρατηγικές
για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη θεραπευτική προσέγγιση,
συμπτωματικές θεραπείες κλπ. Παράλληλα, θα τιμηθούν με ξεχωριστές
εκδηλώσεις στα πλαίσια του συνεδρίου επιστήμονες από την Ελλάδα

7

και το εξωτερικό οι οποίοι με το έργο τους συνέβαλαν στην πρόοδο της
έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα των απομυελινωτικών νόσων του
Κ.Ν.Σ.
Από φέτος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.,
στα πλαίσια οικοδόμησης σχέσεων συνεργασίας με επιστημονικούς
φορείς Νευροανοσολογίας του εξωτερικού, κάθε χρόνο θα υπάρχει
ομάδα προσκεκλημένων ομιλητών της αλλοδαπής που θα διοργανώνουν
ξεχωριστή ημερίδα. Στο φετινό συνέδριο έχουν προσκληθεί μέλη της
Τουρκικής Εταιρείας Νευροανοσολογίας.
Το Συνέδριο απευθύνεται όχι μόνο σε Νευρολόγους αλλά και σε όλους τους
Ιατρούς και ο αναμενόμενος αριθμός υπολογίζεται στους 300 συνέδρους.
Η επιτυχία που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του περσινού συνεδρίου
της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. στην Αθήνα έθεσε τις βάσεις για ακόμη πιο δυναμική και
καινοτόμα παρουσία της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. στην εκπαίδευση και ενημέρωση στο
αντικείμενο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.
Ιδιαίτερα απευθύνουμε την πρόσκληση σε νέους ερευνητές οι οποίοι θα
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις εργασίες τους
σε επίπεδο βασικής και κλινικής έρευνας.
Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλλει καθοριστικά στον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου ως μία προσπάθεια συλλογική
των ερευνητών και κλινικών ιατρών στον τομέα της νευροανοσολογίας
και ιδιαίτερα της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
							
Ο Προέδρος
Καθηγητής Π. Παπαθανασόπουλος
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ÎÏÃÉÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÊÎÊÇÊÂ¸¼ÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃ¿¹ÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÀ¸É¼Ä¶É¼Æ¼¾ÆÄoÏÑÉ
PJÏÊÊËÊ¸ÊÇ¼È½ÉÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒË¼ÅÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒ¢Ê*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼ÇÃÁÐÀ¸ÈÀ·
ÓÑÍ¸ÒÏÍÊÁ·¸¿Ä¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÆ¼ÄÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÎÀ ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ¿Ä¼ÆÊË·Ò ÏÃÒ ÂÄ¼ x  · ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ ÃÈ¶ÍÀÒ Æ¼Ï ÏÄÒ ËÍÌÏÀÒ
À½¿ÊÈ¿ÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÆ¼Ä
 ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò x ËÉÑ ¼Ë¹  À½¿ÊÈ¿ÀÒ ÈÀÏ ¼Ë¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÀÉ¹Ò ÈÃÉ¹Ò É Ã ¿Ä¼ÆÊË· ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÀ¸É¼ÄÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃÒ¿ÄÍÆÀÄ¼Ò¼Ë¹ÏÄÒËÍÊ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼Ä
ÈÀ ÏÃÉ ÀË¹ÈÀÉÃ ¿¹ÎÃ Î»ÈÁÑÉ¼ ÈÀ ÏÊ ËÍ¹ÂÍ¼ÈÈ¼ ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ   Ä¿ÄÆÊ¸ ËÇÃÐÔÎÈÊ¸
ÇÄÆÄÑÈ¶ÉÊÄ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÇÄÆ¸¼ÒÀÏÌÉÆ¼ÄÉÑ
Ç¹ÂÑ¼ÉÀË¼ÍÆÌÉ¿À¿ÊÈ¶ÉÑÉÂÄ¼ÏÃÉ¼ÎÁÇÀÄ¼Æ¼ÄÏÃÉ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ 
ÀÁÍÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ¢Ê *LOHQ\D ¿ÀÉ ÈÀÇÀÏ·ÐÃÆÀ ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÉÀÁÍÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ÎÏÄÒ
ËÄÇÊÏÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÀ½ÎÃÆÇÄÉÄÆ¶ÒÁ¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¿ÀÉ
ÓÍÀÄÕÊÉÏ¼Ä¼É¼ËÍÊÎ¼ÍÈÊÂ¶ÒÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼¶ÑÒÎÊ½¼Í·ÉÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼
Ë¼ÏÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ¢Ê *LOHQ\D ¿ÀÉ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼Ä ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÎÊ½¼Í· ÃË¼ÏÄÆ·
¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ K¼ÏÃÂÊÍ¸¼Ò &KLOG3XJK &  ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ   É Æ¼Ä ¿ÀÉ ÓÍÀÄÕÊÉÏ¼Ä
¼É¼ËÍÊÎ¼ÍÈÊÂ¶Ò ÏÃÒ ¿¹ÎÃÒ ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ·ËÄ¼ · È¶ÏÍÄ¼ ÃË¼ÏÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ÀÉÏÊ»ÏÊÄÒ
¼Ë¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄËÍÊÎÊÓ·¹Ï¼É¼ÍÓ¸ÕÀÄÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÎÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä
 Ä¼½ÃÏÄÆÊ¸¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò
Æ¼ÄÎÔÉÔËÍÓÊÉÏ¼Î¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÔÏÊ»Ò
ÏÊÔÒ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò Ç¹ÂÑ ÏÃÒ ËÄÐ¼É·Ò ¼»ÅÃÎÃÒ ÏÊÔ ÆÄÉ¿»ÉÊÔ ÊÄ¿·È¼ÏÊÒ ÏÃÒ ÑÓÍÒ ÆÃÇ¸¿¼Ò ½Ç
Ë¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä À¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÊÉÏ¼ÄÏ¼ÆÏÄÆÊ¸ÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆÊ¸
¶ÇÀÂÓÊÄÂÄ¼É¼¿Ä¼ÂÄÂÉÌÎÆÀÏ¼ÄÏÊÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò¼Ä¿Ä¼ÏÍÄÆ¹ÒËÇÃÐÔÎÈ¹Ò¼ÎÁÇÀÄ¼
Æ¼Ä Ã ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ ÏÊÔ *LOHQ\D ÎÀ Ë¼Ä¿Ä ÃÇÄÆ¸¼Ò  ¶ÑÒ  ÀÏÌÉ ¿ÀÉ ¶ÓÊÔÉ ¼Æ¹È¼
ÏÀÆÈÃÍÄÑÐÀ¸ ¢¼ Ë¼Í¹ÉÏ¼ ¿Ä¼Ð¶ÎÄÈ¼ ¿À¿ÊÈ¶É¼ ËÀÍÄÂÍÁÊÉÏ¼Ä ÎÏÃÉ Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ¼ÇÇ ¿ÀÉ
ÈËÊÍÀ¸É¼Â¸ÉÀÄÎ»ÎÏ¼ÎÃÂÄ¼ÏÃ¿ÊÎÊÇÊÂ¸¼ÉÏÀÉ¿À¸ÅÀÄÒÉÑÎÏ¹Î»É¿ÍÊÈÊ¼ÉÊÎÊ¼ÉÀËÍÆÀÄ¼Ò
ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ¿Ä¼ÏÍ¶ÓÊÔÉ ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊ Æ¸É¿ÔÉÊ ÀÈÁÉÄÎÃÒ ÀÔÆ¼ÄÍÄ¼ÆÌÉ ÇÊÄÈÌÅÀÑÉ
ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉÏÑÉ¼ÉÊÎÊÆ¼ÏÀÎÏ¼ÇÈ¶ÉÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉÀÆÀ¸ÉÑÉËÊÔ
Ç¼È½ÉÊÔÉ ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ · ÀÆÀ¸ÉÑÉ ËÊÔ À¸É¼Ä ¼ÉÊÎÊÆ¼ÏÀÎÏ¼ÇÈ¶ÉÊÄ ¼Ë¹
ËÍÊÃÂÃÐÀ¸ÎÀÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ   Ê½¼Í¶Ò ÀÉÀÍÂ¶Ò ÇÊÄÈÌÅÀÄÒ ÀÉÀÍÂ¶Ò ÓÍ¹ÉÄÀÒ ÇÊÄÈÌÅÀÄÒ ÃË¼Ï¸ÏÄ¿¼
ÁÔÈ¼Ï¸ÑÎÃ  ÉÑÎÏ¶Ò ÀÉÀÍÂ¶Ò Æ¼ÆÊ·ÐÀÄÀÒ ÀÅ¼ÄÍÊÔÈ¶ÉÑÉ ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ÈÀ ¿ÀÍÈ¼ÏÄÆ¹
½¼ÎÄÆÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆ¹ Æ¼ÍÆ¸ÉÑÈ¼ Ê½¼Í· ÃË¼ÏÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ K¼ÏÃÂÊÍ¸¼Ò &KLOG3XJK & 
§ËÀÍÀÔ¼ÄÎÐÃÎ¸¼ÎÏÃ¿Í¼ÎÏÄÆ·ÊÔÎ¸¼·ÎÀÆËÊÄÊ¼Ë¹Ï¼¶Æ¿ÊÓ¼ËÊÔ¼É¼Á¶ÍÊÉÏ¼ÄÎÏÃÉË¼ÍÂÍ¼ÁÊ
Ä¿ÄÆ¶ÒËÍÊÀÄ¿ÊËÊÄ·ÎÀÄÒÆ¼ÄËÍÊÁÔÇÅÀÄÒÆ¼ÏÏÃÓÍ·ÎÃÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D Ê¿ÃÂÀ¸ ÎÀ Ë¼ÍÊ¿ÄÆ· ÈÀ¸ÑÎÃ ÏÊÔ Æ¼Í¿Ä¼ÆÊ» ÍÔÐÈÊ» Æ¼Ä ÈËÊÍÀ¸ ÀË¸ÎÃÒ É¼
ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼Ä ÈÀ ÀËÄ½Í¿ÔÉÎÃ ÏÃÒ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉ Æ¼Ä
ÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÑÉ ¼É¼ÁÊÍÌÉ Ë¼ÍÊ¿ÄÆÊ» ËÇ·ÍÊÔÒ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ» ¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ» ÈÀ ¼ÔÏ¹È¼ÏÃ
¼ËÊ¿ÍÊÈ· ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÀÏÏÃÉËÍÌÏÃ¿¹ÎÃÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»
ÅÀÆÄÉÈ¶Î¼ÎÀÈ¸¼ÌÍ¼Æ¼ÄÆÊÍÔÁÌÉÀÏ¼ÄÀÉÏ¹ÒÑÍÌÉÀË¸¿Í¼ÎÃ¼ÔÏ·ÏÃÒËÍÌÏÃÒÓÊÍ·ÂÃÎÃÒ
ÀÈÈ¶ÉÀÄ Æ¼Ï ÏÄÒ ÀË¹ÈÀÉÀÒ ÃÈ¶ÍÀÒ ÈÊÇÊÉ¹ÏÄ ÎÔÉ·ÐÑÒ ÃËÄ¹ÏÀÍÃ Æ¼Ä ÎÔÉ·ÐÑÒ ÔËÊÓÑÍÀ¸ ÏÄÒ
ÀË¹ÈÀÉÀÒÀ½¿ÊÈ¿ÀÒÀÎÔÉ¶ÓÄÎÃÏÃÒÓÊÍ·ÂÃÎÃÒÊÈ¶ÎÊÒÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÀË¼É¶ÍÓÀÏ¼ÄÎÏ¼
¼ÍÓÄÆÀË¸ËÀ¿¼È¶Î¼ÎÀ¶É¼È·É¼ÎÏ¹ÎÊÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÄÐ¼É¹ÉÉ¼ÈÃÉÀËÄÎÏÍ¶¾ÊÔÉ
ÎÏÊÉ¼ÍÓÄÆ¹Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹¶ÑÒÏÊÏ¶ÇÊÒÏÊÔËÍÌÏÊÔÈ·É¼ Ä¼ÉÑÈ¼Ç¸ÀÒÎÏÃÉ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼·Ï¼É
Æ¼ÏÆ¼É¹É¼Ë¼ÍÊ¿ÄÆ¶ÒÆ¼Ä¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ¶ÒÔÉ·ÐÑÒ¿ÀÉ¼Ë¼ÄÏÊ»Î¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼Æ¼Ä¼Ë¶¿Í¼È¼É
È¶Î¼ ÎÏÄÒ ËÍÌÏÀÒ  ÌÍÀÒ ÔË¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ É ÓÍÀÄ¼ÎÐÀ¸ Ã ÀË¼Â¹ÈÀÉÃ ¼Ë¹ ÏÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ÈÀ¸ÑÎÃ ÏÊÔ Æ¼Í¿Ä¼ÆÊ» ÍÔÐÈÊ» ÈËÊÍÀ¸ É¼ ÔËÊÎÏÍ¼ÁÀ¸ ÈÀ Ë¼ÍÀÉÏÀÍÄÆ¶Ò ¿¹ÎÀÄÒ ¼ÏÍÊË¸ÉÃÒ ·
ÄÎÊËÍÀÉ¼Ç¸ÉÃÒ ´ÇÊÄ ÊÄ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÔËÊ½ÇÇÊÉÏ¼Ä ÎÀ  Æ¼Ä È¶ÏÍÃÎÃ ÏÃÒ ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ò
Ë¸ÀÎÃÒ ËÍÄÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ ËÍÌÏÃ ¿¹ÎÃ ÏÊÔ *LOHQ\D Æ¼Ä  ÌÍÀÒ ÈÀÏ ´ÇÊÄ ÊÄ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÍ¶ËÀÄ É¼
Ë¼Í¼ÆÊÇÊÔÐÊ»ÉÏ¼ÄÂÄ¼¿ÄÎÏÃÈ¼ÑÍÌÉÂÄ¼ÎÃÈÀ¸¼Æ¼ÄÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼ÒÈÀÈÀÏÍ·ÎÀÄÒ
ÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÄÏÃÒ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·ÒË¸ÀÎÃÒ¼ÉÌÍ¼ÔÉÄÎÏÏ¼ÄË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÈÀÎÔÉÀÓ¶Ò
 ËÍ¼ÂÈ¼ÏÄÆÊ»ÓÍ¹ÉÊÔ Æ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼¼ÔÏÊ»ÏÊÔÌÍÊÔÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃËÊÔÀÈÁ¼ÉÄÎÐÊ»É
ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÎÓÀÏÄÕ¹ÈÀÉ¼ÈÀÏÃÉÈÀÏ¼¿ÊÎÊÇÊÂÄÆ·½Í¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÅÀÆÄÉÆ¼ÏÇÇÃÇÊÒ
ÆÇÄÉÄÆ¹Ò ÓÀÄÍÄÎÈ¹Ò Æ¼Ä Ã Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼Ä ¶ÑÒ ¹ÏÊÔ ÔËÊÓÑÍ·ÎÊÔÉ Ï¼
ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ À ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ËÊÔ ÆËÊÄÊÒ ¼ÎÐÀÉ·Ò ÓÍÀÄ¼ÎÐÀ¸ Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ· Ë¼Í¶È½¼ÎÃ Æ¼Ï ÏÃ
¿ÄÍÆÀÄ¼ ÏÃÒ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒ ÏÃÒ ËÍÌÏÃÒ ¿¹ÎÃÒ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ¿Ä¼ÎÁ¼Ç¸ÕÀÏ¼Ä ÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼
Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÎÀÄ¼ÏÍÄÆ·ÈÊÉ¿¼Æ¼ÄÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒÉ¼ÀË¼É¼Ç¼È½ÉÀÏ¼Ä
Æ¼ÄÈÀÏÏÃ¿À»ÏÀÍÃ¿¹ÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÉÊÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÎÏÄÒÌÍÀÒÀ¸É¼ÄÊÓ¼ÈÃÇ¹ÏÀÍÊÒ
¼Ë¹ÏÃÉÓÊÍ·ÂÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒ ¶É¿ÀÄÅÃ¹ÏÄËÄÐ¼É¹ÉÉ¼ÈÃÉ¶ÓÀÄ¼Æ¹ÈÃÀÆ¿ÃÇÑÐÀ¸ÃÈ¶ÂÄÎÏÃ
Á¼ÍÈ¼ÆÊ¿ÔÉ¼ÈÄÆ· ÀË¸¿Í¼ÎÃ ÎÏÃÉ Æ¼Í¿Ä  Ã Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ËÍ¶ËÀÄ É¼ Ë¼Í¼ÏÀ¸ÉÀÏ¼Ä Æ¼Ï
ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ  ÌÍÀÒ Æ¼Ä È¶ÓÍÄ É¼ ¼ÔÅÃÐÀ¸ Å¼É Ê Æ¼Í¿Ä¼Æ¹Ò ÍÔÐÈ¹Ò ËÄËÇ¶ÊÉ ÀÉ ÈÀÏ ¼Ë¹
ÌÍÀÒÊÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÀ¸É¼ÄESP·ÏÊÀÈÁ¼É¸ÕÀÄÉÀÊÀÆ¿ÃÇÑÐ¶ÉÏ¼ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹
¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹¿ÀÔÏ¶ÍÊÔ·Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÊÔ½¼ÐÈÊ»·¿ÄÎÏÃÈ¼QTc*PVHFËÍ¶ËÀÄÉ¼¿ÄÀÉÀÍÂÀ¸Ï¼Ä
Ë¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ ÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ  Æ¼Ä È¶ÓÍÄÒ ¹ÏÊÔ
ÔËÊÓÑÍ·ÎÊÔÉÏ¼ÀÔÍ·È¼Ï¼ÀÈÁÉÄÎÃÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ»¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ»ÏÍ¸ÏÊÔ½¼ÐÈÊ»ÊËÊÄ¼¿·ËÊÏÀ
ÎÏÄÂÈ· ËÍ¶ËÀÄ ÀË¸ÎÃÒ É¼ Ê¿ÃÂÀ¸ ÎÀ Ë¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ ÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼
Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ¹ÂÑÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÎÊ½¼ÍÌÉ¿Ä¼Ï¼Í¼ÓÌÉÏÊÔÍÔÐÈÊ»ÏÊ*LOHQ\D¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼
ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼Ä ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹ ¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹ ¿ÀÔÏ¶ÍÊÔ ½¼ÐÈÊ» 0RELW] Ï»ËÊÔ  ·
Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÊ ÈÀ Î»É¿ÍÊÈÊ ÉÊÎÊ»ÉÏÊÒ ÁÇÀ½¹ÆÊÈ½ÊÔ · ÈÀ ÁÇÀ½ÊÆÊÈ½ÊÆÊÇËÄÆ¹ ¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹
ÄÎÏÊÍÄÆ¹ ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ·Ò ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼Ò · ÔËÊÏÍÊËÄ¼Õ¹ÉÏÑÉ ÎÔÂÆÊËÏÄÆÌÉ ÀËÀÄÎÊ¿¸ÑÉ · ÎÀ
¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ· Ë¼ÍÏ¼ÎÃ ÏÊÔ ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ 47 47F!PVHF ÂÔÉ¼¸ÆÀÒ  · !PVHF
É¿ÍÀÒ ËÀÄ¿·ÃÀÈÁÉÄÎÃÎÃÈ¼ÉÏÄÆ·Ò½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼ÒËÄÐ¼É¹ÉÉ¼ÈÃÂ¸ÉÀÄ¼ÉÀÆÏ·¼Ë¹¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ÈÀ ÂÉÑÎÏ· ÄÎÓ¼ÄÈÄÆ· Æ¼Í¿ÄÊËÐÀÄ¼ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒ Æ¼Ä ÏÃÒ ÎÏÃÐÂÓÃÒ  ¼ÂÂÀÄ¼Æ·
ÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ· É¹ÎÊ ÄÎÏÊÍÄÆ¹ ÀÈÁÍÂÈ¼ÏÊÒ ÏÊÔ ÈÔÊÆ¼Í¿¸ÊÔ ÎÔÈÁÊÍÃÏÄÆ· Æ¼Í¿Ä¼Æ· ¼ÉÀËÍÆÀÄ¼
ÄÎÏÊÍÄÆ¹Æ¼Í¿Ä¼Æ·Ò¼É¼ÆÊË·ÒÈÃÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÔË¶ÍÏ¼ÎÃ·ÎÊ½¼Í·ÔËÉÄÆ·ËÉÊÄ¼ÏÊ*LOHQ\D¿ÀÉ
ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÎÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D
ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÀÅÀÏÕÀÏ¼Ä È¹ÉÊ ÀÉ Ï¼ ¼É¼ÈÀÉ¹ÈÀÉ¼ ÊÁ¶ÇÃ ÔËÀÍÏÀÍÊ»É ÏÑÉ ËÄÐ¼ÉÌÉ ÆÄÉ¿»ÉÑÉ À
ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ËÊÔ ÀÅÀÏÕÀÏ¼Ä ÏÊ ÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÕÃÏÀ¸Ï¼Ä Ã ÎÔÈ½ÊÔÇ·
Æ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔ ËÍÄÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ¼ÂÑÂ·Ò ÌÎÏÀ É¼ Æ¼ÐÊÍ¸ÕÀÏ¼Ä Ê ËÄÊ Æ¼ÏÇÇÃÇÊÒ ÏÍ¹ËÊÒ
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¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ
¼ÍÍÔÐÈ¸ÀÒ ËÊÔ ¼Ë¼ÄÏÊ»É ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÏÅÃÒ ,D ËÓ ÆÄÉÄ¿¸ÉÃ ¿ÄÎÊËÔÍ¼È¸¿Ã  · ÏÅÃÒ  ËÓ
¼ÈÄÊ¿¼Í¹ÉÃÎÊÏ¼Ç¹ÇÃ ¼ÉÏÄ¼ÍÍÔÐÈÄÆÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼¢ÅÃÒ,DÆ¼ÄÏÅÃÒ¼ÉÏÄ¼ÍÍÔÐÈÄÆ
Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼¶ÓÊÔÉÎÔÎÓÀÏÄÎÏÀ¸ÈÀËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÆÊÄÇÄ¼Æ·ÒÏ¼ÓÔÆ¼Í¿¸¼Ò¿¸ÆÃÉÍÄËÄ¿¸ÊÔ
WRUVDGHVGHVSRLQWHV ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼Á¹ÎÊÉÃ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\D
Ê¿ÃÂÀ¸ÎÀÀËÄ½Í¿ÔÉÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»ÏÊ*LOHQ\D¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÏ¼ÔÏÊÓÍ¹ÉÑÒ
ÈÀ¼ÔÏÏ¼Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼ÀÈËÀÄÍ¸¼ÈÀÏÊ*LOHQ\DÀ¸É¼ÄËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶ÉÃÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÎÏÊÔÒ
ÊËÊ¸ÊÔÒÎÔÂÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼Ä¼ÂÑÂ·ÈÀ½¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò¼É¼ÎÏÊÇÀ¸ÒÏÑÉ¿Ä¼»ÇÑÉ¼Î½ÀÎÏ¸ÊÔËÊÔÈÀÄÌÉÊÔÉ
ÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ ¹ËÑÒ½ÀÍ¼Ë¼È¸ÇÃ¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃ·Ä½¼ÈËÍ¼¿¸ÉÃ ·ÈÀÇÇÀÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒ
ËÊÔÈËÊÍÀ¸É¼ÈÀÄÌÎÊÔÉÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ ËÓ¿ÄÂÊÅ¸ÉÃ¼ÉÏÄÓÊÇÄÉÀÎÏÀÍ¼ÎÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒ·
ËÄÇÊÆ¼ÍË¸ÉÃ À¿ÊÈ¶ÉÊÔ¹ÏÄÃ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀÀËÄ½Í¿ÔÉÎÃÏÊÔ
Æ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ» ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼ ÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÓÊÍ·ÂÃÎÃ¼ÔÏÌÉ
ÏÑÉ¿Í¼ÎÏÄÆÌÉÊÔÎÄÌÉÆ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÊÔ*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼ÎÓÀÏÄÎÐÀ¸ÈÀÎÊ½¼Í·½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼
Æ¼Ä Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ ¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹ Å¼ÄÏ¸¼Ò ÏÃÒ ËÄÐ¼É·Ò ÎÔÉÀÍÂÄÆ·Ò ¿ÍÎÃÒ ÎÏÊÉ Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ ÍÔÐÈ¹ Ã
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÅÀÆÄÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔÇ¼È½ÉÊÔÉË¼ÍÇÇÃÇ¼¼ÂÑÂ·ÈÀ
¼ÔÏ¶ÒÏÄÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ À¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ
*LOHQ\D Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÀÅÀÏÕÀÏ¼Ä È¹ÉÊ ÀÉ Ï¼ ¼É¼ÈÀÉ¹ÈÀÉ¼ ÊÁ¶ÇÃ ÔËÀÍÏÀÍÊ»É ÏÑÉ ËÄÐ¼ÉÌÉ
ÆÄÉ¿»ÉÑÉ É ÀÅÀÏÕÀÏ¼Ä ÏÊ ÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÕÃÏÀ¸Ï¼Ä Ã
ÎÔÈ½ÊÔÇ· Æ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔ ÂÄ¼ ¼ÇÇ¼Â· ÏÃÒ ¼ÂÑÂ·Ò ÎÀ Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ¹ ËÍÊÖ¹É ËÊÔ ¿ÀÉ ÈÀÄÌÉÀÄ ÏÊÉ
Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÉÃ¼ÂÑÂ·ËÊÔÈÀÄÌÉÀÄÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹
¿ÀÉÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÆÊËÀ¸Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÕÃÏÀ¸Ï¼ÄÃÎÔÈ½ÊÔÇ·ÏÊÔÆ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔÂÄ¼ÏÊÉÆ¼ÐÊÍÄÎÈ¹ÏÊÔ
Æ¼ÏÇÇÃÇÊÔ ÏÍ¹ËÊÔ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒ ÏÃÒ ËÍÌÏÃÒ ¿¹ÎÃÒ Æ¼Ä ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä Ë¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃ
Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ÄÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹
ÍÔÐÈ¹Æ¼ÄÎÏÃÉÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼ÈËÊÍÀ¸É¼ÀË¼ÉÀÈÁ¼ÉÄÎÐÊ»ÉÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D ¼ÉÇÊÂ¼ ÈÀ ÏÃ ¿ÄÍÆÀÄ¼ ÏÃÒ ¿Ä¼ÆÊË·Ò Æ¼Ä ÏÊÉ ÓÍ¹ÉÊ ¼Ë¹ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÊÔ*LOHQ\D¸¿Ä¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä¹ËÑÒÎÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò Æ¼Ä ÎÀ ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ¿Ä¼ÆÊË·Ò ÏÃÒ ÂÄ¼ x  · ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ ÃÈ¶ÍÀÒ Æ¼Ï ÏÄÒ ËÍÌÏÀÒ
À½¿ÊÈ¿ÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÆ¼Ä
ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÉÑ¼Ë¹À½¿ÊÈ¿ÀÒÈÀÏ¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÀÉ¹ÒÈÃÉ¹ÒxÉÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÀ¸É¼ÄÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃÒ¿ÄÍÆÀÄ¼Ò¼Ë¹ÏÄÒËÍÊ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼Ä
ÈÀ ÏÃÉ ÀË¹ÈÀÉÃ ¿¹ÎÃ Î»ÈÁÑÉ¼ ÈÀ ÏÊ ËÍ¹ÂÍ¼ÈÈ¼ ÄÎÏÃÈ¼ QT À ¿ÄÀÅÊ¿ÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ ÏÊÔ
¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ47ÈÀ¿¹ÎÀÄÒ·PJÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÀÎÏ¼ÐÀÍ·Æ¼ÏÎÏ¼ÎÃ¹Ï¼É·Ï¼É¼Æ¹ÈÃ
Ë¼ÍÊ»Î¼ Ã ¼ÍÉÃÏÄÆ· ÓÍÊÉÊÏÍ¹ËÊÒ ÀË¸¿Í¼ÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Ã ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
Ê¿·ÂÃÎÀÎÀË¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ47F,ÈÀÏÊ¼ÉÌÏ¼ÏÊ¹ÍÄÊÏÊÔ&,)PVÀÉÔËÍÓÀÄÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃ
¿¹ÎÃÒ · ¶ÆÐÀÎÃÒ¼ÉÏ¼Ë¹ÆÍÄÎÃÒ ÎÏÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Æ¼Ä ÎÏÃÉ Ë¼ÍÏ¼ÎÃ ÏÊÔ 47F, ÀÉ ÔËÍÓÀÄ
ÎÏ¼ÐÀÍ·¶É¿ÀÄÅÃ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÒÀË¸ËÏÑÎÃÒÎÃÈ¼ÉÏÄÆË¼ÐÊÇÊÂÄÆÌÉÏÄÈÌÉÏÊÔ47F,À¸ÏÀÑÒ¼Ë¹ÇÔÏÑÉ
ÏÄÈÌÉ À¸ÏÀ ÑÒ ÈÀÏ¼½ÊÇÌÉ ¼Ë¹ ÏÄÒ ¼ÍÓÄÆ¶Ò ÏÄÈ¶Ò ËÊÔ É¼ ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÊÉÏ¼Ä ÈÀ ÏÃ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆÇÄÉÄÆ·ÎÃÈ¼Î¸¼¼ÔÏÊ»ÏÊÔÀÔÍ·È¼ÏÊÒÀ¸É¼ÄÂÉÑÎÏÃÏÄÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ
Æ¼ÏËÇÆ¼Ò¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÆÇÄÉÄÆÎÃÈ¼ÉÏÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉË¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ
QTc¹ÈÑÒÎÏÄÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¿ÀÉÎÔÈÈÀÏÀ¸Ó¼É¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔ¾ÃÇÊ»ÆÄÉ¿»ÉÊÔÂÄ¼Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ
¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒQT¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼Ï¼ÊËÊ¸¼ËÄÐ¼É¹ÉÉ¼ÀËÄÈÃÆ»ÉÊÔÉÏÊ¿ÄÎÏÃÈ¼QTcÀ¸É¼Ä
ËÍÊÏÄÈ¹ÏÀÍÊ É¼ ¼ËÊÁÀ»ÂÊÉÏ¼Ä ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÎÓÀÏÄÆÊ»Ò Ë¼ÍÂÊÉÏÀÒ ÆÄÉ¿»ÉÊÔ ¹ËÑÒ ÂÄ¼
Ë¼Í¿ÀÄÂÈ¼ÔËÊÆ¼ÇÄ¼ÄÈ¸¼·ÎÔÂÂÀÉ·Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔQTÊÄÈÌÅÀÄÒ»ÍÄ¼Á¼ÍÈ¼ÆÊ¿ÔÉ¼ÈÄÆ·¿ÍÎÃ
ÏÊÔ*LOHQ\DÀ¸É¼ÄÃ¿ÊÎÊÀÅ¼ÍÏÌÈÀÉÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔ¼ÍÄÐÈÊ»ÏÑÉËÀÍÄÁÀÍÄÆÌÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊ
 ÏÃÒ ¼ÍÓÄÆ·Ò ÏÊÔÒ ÏÄÈ·Ò ÔÏ¹ ÊÁÀ¸ÇÀÏ¼Ä ÎÏÃÉ ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃ Ë¼Í¼ÆÍÏÃÎÃ ÏÑÉ
ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊÔÒÄÎÏÊ»ÒÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÍÄÉÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D ËÍ¶ËÀÄ É¼ À¸É¼Ä ¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÃ ÈÄ¼ ËÍ¹ÎÁ¼ÏÃ ËÓ ÀÉÏ¹Ò ÏÑÉ ÏÀÇÀÔÏ¼¸ÑÉ
ÈÃÉÌÉ·ÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÂÀÉÄÆ·ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¼¸È¼ÏÊÒÔÉÄÎÏÏ¼Ä
ÀË¸ÎÃÒÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄËÀÍÄÊ¿ÄÆÂÀÉÄÆ·ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¼¸È¼ÏÊÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÊÉÈ·É¼Æ¼Ä
ÎÏÃ ÎÔÉ¶ÓÀÄ¼ ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ ÀÏÃÎ¸ÑÒ Æ¼Ä ÎÀ ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ÀÈÁÉÄÎÃÒ ÎÃÈÀ¸ÑÉ ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ É
ÀËÄ½À½¼ÄÑÐÀ¸ ¼Ë¹ÇÔÏÊÒ ¼ÍÄÐÈ¹Ò ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ x9/O ËÍ¶ËÀÄ É¼ ¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼Ä Ã ÐÀÍ¼ËÀ¸¼
¶ÑÒ ÏÃÉ ÀË¼É¼ÁÊÍ ¿Ä¹ÏÄ ÎÏÄÒ ÆÇÄÉÄÆ¶Ò ÈÀÇ¶ÏÀÒ Ã ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ¿ÄÀÆ¹ËÏÀÏÊ ÎÀ
¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ¼Ë¹ÇÔÏÊ ¼ÍÄÐÈ¹ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ x9/O  ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D
ËÍ¶ËÀÄÉ¼Æ¼ÐÔÎÏÀÍÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ÀÉÀÍÂ¹ÇÊ¸ÈÑÅÃÈ¶ÓÍÄÏÃÉ¼ËÊ¿ÍÊÈ·ÏÃÒ Ä¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ËÍ¶ËÀÄÉ¼¼ÅÄÊÇÊÂÊ»ÉÏ¼ÄÑÒËÍÊÒÏÃÉ¼ÉÊÎ¸¼ÏÊÔÒ¶É¼ÉÏÄÏÃÒ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼
ÈÀ*LOHQ\DÔÉÄÎÏÏ¼ÄÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÓÑÍ¸ÒÄÎÏÊÍÄÆ¹¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒÀËÄ½À½¼ÄÑÈ¶ÉÊ¼Ë¹ÀË¼ÂÂÀÇÈ¼Ï¸¼
ÔÂÀ¸¼Ò · ÓÑÍ¸Ò ÏÀÆÈÃÍ¸ÑÎÃ ËÇ·ÍÊÔÒ ÎÓ·È¼ÏÊÒ ÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ» ÈÀ ÀÈ½¹ÇÄÊ ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒ É¼
ÔË¹ÆÀÄÉÏ¼Ä ÎÀ ¶ÇÀÂÓÊ ¼ÉÏÄÎÑÈÏÑÉ ¶É¼ÉÏÄ ÏÊÔ ÄÊ» ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒÕÑÎÏ·Í¼ VZV  ËÍÄÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ
¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D Ä¼ ÏÊÔÒ VZV ¼ÍÉÃÏÄÆÊ»Ò ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ËÇ·ÍÀÒ ÎÓ·È¼
ÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ» ÈÀ ÀÈ½¹ÇÄÊ ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒ ËÍÄÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D ½Ç
Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼¼É¼½ÇÇÀÏ¼ÄÂÄ¼È·É¼ÌÎÏÀÉ¼
ÀÅ¼ÎÁ¼Ç¸ÕÀÏ¼ÄÃËÇ·ÍÃÒÀË¸¿Í¼ÎÃÏÊÔÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ» ÄÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÊÔ*LOHQ\DÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹
Î»ÎÏÃÈ¼ÈËÊÍÀ¸É¼¼ÔÅ·ÎÊÔÉÏÊÉÆ¸É¿ÔÉÊÇÊÄÈÌÅÀÑÉ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÁ¼ÍÈ¹ÕÊÉÏ¼Ä¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò¿Ä¼ÂÉÑÎÏÄÆ¶ÒÆ¼ÄÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ¶ÒÎÏÍ¼ÏÃÂÄÆ¶Ò
ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼¿¸ÉÊÉÏ¼Ä
Ê¿ÃÂ¸ÀÒÌÎÏÀÉ¼¼É¼Á¶ÍÊÔÉÎÏÊÂÄ¼ÏÍ¹ÏÊÔÒÏÔÓ¹ÉÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÍÊÎÑÍÄÉ·¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÀÉ¶É¼Ò¼ÎÐÀÉ·ÒË¼ÍÊÔÎÄÎÀÄ
ÎÊ½¼Í· ÇÊ¸ÈÑÅÃ Æ¼Ä ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÈÀÇÀÏÏ¼Ä Ã ÎÓ¶ÎÃ ÊÁ¶ÇÊÔÒÆÄÉ¿»ÉÊÔ ËÍÄÉ ÏÃÉ ÀË¼É¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ËÊÈÆÍÔÉÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¼Ë¹ÏÊÉÊÍÂ¼ÉÄÎÈ¹ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
ÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÍÆ¶ÎÀÄ¶ÑÒÆ¼Ä¿»ÊÈ·ÉÀÒÆ¼ÄÀËÊÈ¶ÉÑÒËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼ÄÃÀË¼ÂÍ»ËÉÃÎÃÂÄ¼
ÇÊ¸ÈÑÅÃÆ¼Ð±¹ÇÃÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼¼ÔÏ·ÒÏÃÒËÀÍÄ¹¿ÊÔÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼¿¸ÉÊÉÏ¼ÄÊ¿ÃÂ¸ÀÒÌÎÏÀ
É¼ ¼É¼Á¶ÍÊÔÉ Ï¼ ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ ¶ÑÒ Æ¼Ä  È·ÉÀÒ ÈÀÏ ÏÃ ¿Ä¼ÆÊË· ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ
¸¿ÃÈ¼ ÏÃÒ ÑÓÍÒ ÆÃÇ¸¿¼Ò ¸¿ÃÈ¼ ÏÃÒ ÑÓÍÒ ÆÃÇ¸¿¼Ò ÈÀ · ÓÑÍ¸Ò ¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò ÏÃÒ ¹Í¼ÎÃÒ ¶ÓÀÄ
¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ ÎÏÊ  ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ËÊÔ ¶Ç¼½¼É ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  PJ Æ¼Ä
Ë¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀ ÆÔÍ¸ÑÒ ÎÏÊÔÒ ËÍÌÏÊÔÒ  È·ÉÀÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ   ËÊÈ¶ÉÑÒ
ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆ· ÀÆÏ¸ÈÃÎÃ ÎÏÊÔÒ  È·ÉÀÒ ÈÀÏ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò É ÊÄ
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ÎÊ½¼Í·Ò ÃË¼ÏÄÆ·Ò É¹ÎÊÔ Ë¸¿Í¼ÎÃ ÎÏÊÔÒ ¼ÄÈ¼ÏÊÇÊÂÄÆÊ»Ò ÀÇ¶ÂÓÊÔÒ À¿ÊÈ¶ÉÊÔ ¹ÏÄ Ã
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÈÀÄÌÉÀÄ ÏÊÉ ¼ÍÄÐÈ¹ ÏÑÉ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ÎÏÊ ¼¸È¼ ÈÀ ÏÃÉ ¼É¼Æ¼Ï¼ÉÊÈ· ÏÊÔÒ ÎÏ¼
¿ÀÔÏÀÍÀ»ÊÉÏ¼¹ÍÂ¼É¼ÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÊ¼ÍÄÐÈ¹ÒÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊËÀÍÄÁÀÍÄÆ¹
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¼¸È¼ÏÊÒÇ¹ÂÑÏÃÒÈÀ¸ÑÎÃÒÏÊÔ¼ÍÄÐÈÊ»ÏÑÉÆÔÆÇÊÁÊÍÊ»ÉÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉ
¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃÏÄÒËÍÊÀÂÆÍÄÏÄÆ¶ÒÆÇÄÉÄÆ¶Ò¿ÊÆÄÈ¶Ò¼ËÊÆÇÀ¸ÎÏÃÆÀÃÎÔÈÈÀÏÊÓ·¼ÎÐÀÉÌÉÈÀÈÃ
ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃ ÈÀ Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ· ¼ÂÑÂ· ÔË¶ÍÏ¼ÎÃ Æ¼Ä ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ÀÄ¿ÄÆ· ÁÍÊÉÏ¸¿¼ ÀÉ ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼Ä
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ÎÔÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔPP+JÆ¼ÄÏÃÒ¿Ä¼ÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔPP+JÃ
ÊËÊ¸¼ Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀ ËÍÌÏÃ ÁÊÍ  È·É¼ ÈÀÏ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò Æ¼Ä ÀË¶ÈÀÄÉÀ ÈÀ ÏÃ
ÎÔÉ¶ÓÄÎÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÏÃ ¿ÄÀÏ· ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃ ÈÀ ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ÈÀÇ¶ÏÃ Ã ÔË¶ÍÏ¼ÎÃ
¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÑÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÊÎÔÈ½ÉÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÎÏÊ
ÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÒÀÆÏÊ»ÏÊÔÃ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÇ¶ÂÓÀÏ¼Ä
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¿ÄÓÔÎÃÒ ÏÊÔ ÈÊÉÊÅÀÄ¿¸ÊÔ ÏÊÔ ÉÐÍ¼Æ¼ '/&2  Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼É ÈÀ ÏÃ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ *LOHQ\D
ÅÀÆÄÉÌÉÏ¼ÒÏÊÉ·É¼Æ¼ÄË¼Í¼È¶ÉÊÉÏ¼ÒÎÏ¼ÐÀÍ¶ÒÆ¼Ï¹ËÄÉ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀ
ËÍÊÎÊÓ· ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÎÊ½¼Í· ËÉÀÔÈÊÉÊËÐÀÄ¼ ËÉÀÔÈÊÉÄÆ· ¸ÉÑÎÃ Æ¼Ä ÓÍ¹ÉÄ¼ ¼ËÊÁÍ¼ÆÏÄÆ·
ËÉÀÔÈÊÉÊËÐÀÄ¼ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ »É¿ÍÊÈÊÊË¸ÎÐÄ¼Ò¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÒÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼Ò
ËÉÄÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ÎÔÉ¿Í¹ÈÊÔ ÊË¸ÎÐÄ¼Ò ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÒ ÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼Ò 35(6  ¶ÓÊÔÉ
¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÎÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÆ¼ÄÈÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ
¼ÂÊÍ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¢¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆ¼ÉËÀÍÄÀÇÈ½¼É¼É¼ÄÁÉ¸¿Ä¼¶É¼ÍÅÃ
ÎÊ½¼Í·ÒÆÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼ÒÉ¼ÔÏ¸¼¶ÈÀÏÊÈÀÏ¼½ÊÇ·ÏÃÒÉÊÃÏÄÆ·ÒÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÒ¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÃÒ¹Í¼ÎÃÒ
Æ¼ÄÎË¼ÎÈÊ»Ò¢¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÏÊÔ35(6À¸É¼ÄÎÔÉ·ÐÑÒ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈ¼¼ÇÇÈËÊÍÀ¸É¼ÀÅÀÇÄÓÐÊ»É
ÎÀ  ÄÎÓ¼ÄÈÄÆ¹ ¼ÂÂÀÄ¼Æ¹ ÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ¹ ÀËÀÄÎ¹¿ÄÊ · ÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ· ¼ÄÈÊÍÍ¼Â¸¼ ¼ÐÔÎÏ¶ÍÃÎÃ ÎÏÃ
¿ÄÂÉÑÎÃ Æ¼Ä ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈËÊÍÀ¸ É¼ Ê¿ÃÂ·ÎÀÄ ÎÀ È¹ÉÄÈÀÒ ÉÀÔÍÊÇÊÂÄÆ¶Ò ÎÔÉ¶ËÀÄÀÒ À
ËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÊ 35(6 ÏÊ *LOHQ\D Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼Ä ÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ
¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò · ¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ ÀÉ ¶ÓÊÔÉ ¿ÄÀÅ¼ÓÐÀ¸ ÈÀÇ¶ÏÀÒ ÂÄ¼ ÏÃÉ
¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÏÃÒ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÒÆ¼ÄÏÃÒ¼ÎÁÇÀÄ¼ÒÏÊÔ*LOHQ\DÆ¼ÏÏÃÈÀÏ½¼ÎÃ¼ÎÐÀÉÌÉ
¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÁÊÔÈ¼ÍÄÆ¹¿ÄÈÀÐÔÇÀÎÏ¶Í¼·¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃÎÀ*LOHQ\D ¼Ï
ÏÃÉÈÀÏ½¼ÎÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ¼Ë¹ÇÇÃÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ·ÏÃÒÉ¹ÎÊÔÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÎÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼
Ç¼È½ÉÊÉÏ¼Ä ÔË±¹¾Ã Ê ÓÍ¹ÉÊÒ ÃÈ¸ÎÀÄ¼Ò ÕÑ·Ò Æ¼Ä Ê ÈÃÓ¼ÉÄÎÈ¹Ò ¿ÍÎÃÒ ÏÃÒ ÇÇÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
ËÍÊÆÀÄÈ¶ÉÊÔ É¼ ¼ËÊÁÀ»ÂÊÉÏ¼Ä ËÍ¹ÎÐÀÏÀÒ ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶Ò ÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÀÉÌ Ï¼ÔÏ¹ÓÍÊÉ¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼
ÀÇ¼ÓÄÎÏÊËÊÄÀ¸Ï¼Ä Ê Æ¸É¿ÔÉÊÒ ÀË¼ÉÀÉÀÍÂÊËÊ¸ÃÎÃÒ ÏÃÒ É¹ÎÊÔ ÔÉÄÎÏÏ¼Ä ÂÀÉÄÆ· ÀÅ¶Ï¼ÎÃ ¼¸È¼ÏÊÒ
&%& ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÌÎÏÀÉ¼¿Ä¼ÎÁ¼Ç¸ÕÀÏ¼Ä¹ÏÄ¿ÀÉÔÁ¸ÎÏ¼ÉÏ¼ÄËÇ¶ÊÉ
ÊÄ ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶Ò ÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÏÃÒ ËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ËÓ ÆÔÏÏ¼ÍÊËÀÉ¸¼  ¢Ê *LOHQ\D ÈËÊÍÀ¸
ÂÀÉÄÆÉ¼ÅÀÆÄÉÀÄ¼È¶ÎÑÒÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃÒ·ÏÃÒÊÅÄÆ·ÒÂÇ¼ÏÄÍ¼È¶ÍÃÒÄ¼ÏÊÉ
ÁÊÔÈ¼ÍÄÆ¹¿ÄÈÀÐÔÇÀÎÏ¶Í¼ÃËÀÍ¸Ê¿ÊÒ¶ÆËÇÔÎÃÒÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼À¸É¼ÄÄÆ¼É·ÂÄ¼ÏÃÉÀË¼É¼ÁÊÍÏÊÔ
¼ÄÈÊ¿Ä¼ÂÍÈÈ¼ÏÊÒÎÀÁÔÎÄÊÇ¹ÂÄÆÀË¸ËÀ¿¼ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÅ¼ÄÏ¸¼Ò
ÏÊÔÈÀÂÇÊÔÓÍ¹ÉÊÔÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·ÒÏÃÒÉ¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃÒÃ¼ËÊ½ÊÇ·ÏÃÒÎÔÉ·ÐÑÒ¿Ä¼ÍÆÀ¸¶ÑÒÆ¼Ä
È·ÉÀÒÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿Ã¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼ÄÀË¸ÎÃÒ½Í¼¿¶ÑÒ¼Ë¹ÏÊ
ËÇÎÈ¼¨ÑÍ¸ÒÆËÊÄ¼¿Ä¼¿ÄÆ¼Î¸¼ÀËÄÏÓÔÉÎÃÒÏÃÒ¼ËÊ½ÊÇ·ÒÃÆÐ¼ÍÎÃÏÃÒÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÒ¼Ë¹ÏÊ
ËÇÎÈ¼ ÈËÊÍÀ¸ É¼ ¿Ä¼ÍÆ¶ÎÀÄ ¼Ë¹ ¼ÍÆÀÏÊ»Ò È·ÉÀÒ ¶ÑÒ Æ¼Ä  ¶ÏÃ ÔÉÄÎÏÏ¼Ä ÈÄ¼ ¿Ä¼¿ÄÆ¼Î¸¼
ÀËÄÏÓÔÉÎÃÒÏÃÒ¼ËÊ½ÊÇ·Ò¹ËÑÒ¼ÔÏ·ÊÍ¸ÕÀÏ¼ÄÎÏÃÉËÀÍ¸ÇÃ¾ÃÓ¼Í¼ÆÏÃÍÄÎÏÄÆÌÉÏÊÔËÍÊÖ¹ÉÏÊÒÏÃÒ
ÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÒ · ÀÉ¼ÇÇ¼ÆÏÄÆ Ã ËÀÍ¸Ê¿ÊÒ ¶ÆËÇÔÎÃÒ ¿ÀÉ Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ À¸É¼Ä ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃ ¼Ë¹
È·ÉÀÒË¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄËÍÊÎÊÓ·ÑÒËÍÊÒÏÄÒËÄÐ¼É¶ÒÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÀÒ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÆ¼ÏÏÃÉ
ÈÀÏ½¼ÎÃ ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ¼Ë¹ É¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃ · ÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿Ã ÎÀ *LOHQ\D  ¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃ
¼ÎÆÀ¸ÄÎÓÔÍ¶ÒÆ¼ÄË¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÀÒ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò¿ÍÎÀÄÒËÀÄ¿·ÃËÍ¼ÂÈ¼ÏÄÆ·¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉ
¿ÍÎÀÑÉ ¼ÔÏÌÉ À¸É¼Ä ÂÉÑÎÏÃ ¿ÀÉ ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä Ã ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D ÈÀÏ ÏÃÉ
¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃÀÆÏ¹ÒÀÉÏ¼ÊÁ¶ÇÃÈÄ¼ÒÏ¶ÏÊÄ¼ÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÔËÀÍ¶ÓÊÔÉÎ¼ÁÌÒÏÑÉÆÄÉ¿»ÉÑÉÂÄ¼
ÏÊÉÆÐÀ¼ÎÐÀÉ·¼Ë¹Á¼ÎÃÉ¼ÓÊÍÃÂÃÐÀ¸Ë¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÆÊÍÏÄÆÊÎÏÀÍÊÀÄ¿·
Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÀÏ¼ÄÈÀÏ¼Ë¹ËÍÊÎÀÆÏÄÆ·ÀÆÏ¸ÈÃÎÃÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÈÀÄÎÓÔÍÊ»ÒÀË¼ÂÑÂÀ¸ÒÏÊÔ
&<3  ÎÔÉ¿Ô¼ÎÈ¹Ò ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀ ÄÎÓÔÍÊ»Ò ÀË¼ÂÑÂÀ¸Ò ÏÊÔ &<3 Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼
ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄÀ¸Ï¼Ä ÈÀ ËÍÊÎÊÓ·  Ï¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃ ÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÈÀ ÔËÀÍÄÆ¹ ¿ÀÉ ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ½Ç
Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÉÇÃÁÐÀ¸¼Ë¹Á¼ÎÃ¿Ä¼ÆÊË·ÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\D
ÓÍÀÄÕÀÏ¼Ä¿ÄÎÏÃÈ¼¶ÆËÇÔÎÃÒÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÓÑÍ¸ÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ½ÎÃÏÊÉÓÍ¹ÉÊÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·ÒÂÄ¼
ÏÃÉ ÆÐ¼ÍÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¼Ë¹ ÏÃÉ ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ    ¼ÍÄÐÈ¹Ò ÏÑÉ
ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÆ¼ÏÆ¼É¹É¼ÀË¼É¶ÍÓÀÏ¼ÄÎÏ¼¿Ä¼ÆÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹À»ÍÊÒÈ¶Î¼ÎÀÈ·ÉÀÒ¼Ë¹
ÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¶É¼ÍÅÃÇÇÑÉÐÀÍ¼ËÀÄÌÉÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼¼ÔÏÊ»
ÏÊÔÈÀÎÊ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒÐ¼¶ÓÀÄÑÒ¼ËÊÏ¶ÇÀÎÈ¼ÏÃÉÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÓÍ·ÎÃ
¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆÌÉÎÀÎ»ÉÏÊÈÊÓÍÊÉÄÆ¹¿ÄÎÏÃÈ¼ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼Ê¿ÃÂ·ÎÀÄ
ÎÀÎÔÉÀÍÂÄÎÏÄÆ·ÀË¸¿Í¼ÎÃÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼Æ¼ÄÑÒÀÆÏÊ»ÏÊÔÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄËÍÊÎÊÓ·
ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÈÀ ÇÇ¼ Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ ËÍÊÖ¹ÉÏ¼ Æ¼Ä ÇÇÀÒ ÈÊÍÁ¶Ò ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒ

ÉÏÄÉÀÊËÇ¼ÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò ¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶Ò · ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ ÉÏÄÉÀÊËÇ¼ÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò
¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶Ò · ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ ¿ÀÉ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÎÔÂÓÊÍÃÂÊ»ÉÏ¼Ä Ç¹ÂÑ ÏÊÔ
ÆÄÉ¿»ÉÊÔÎÔÉÀÍÂÄÎÏÄÆÌÉÀËÄ¿ÍÎÀÑÉÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼ ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä 
¨ÍÀÄÕÀÏ¼Ä ÀË¸ÎÃÒ ËÍÊÎÊÓ· Æ¼Ï ÏÃÉ ÈÀÏ½¼ÎÃ ¼ÎÐÀÉÌÉ ¼Ë¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ È¼ÆÍÒ ¿ÍÎÀÑÒ ÈÀ
ÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹¹ËÑÒÃÉ¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃ·ÃÈÄÏÊÅ¼É¿Í¹ÉÃÎÀ*LOHQ\D ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ
 ÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÏÑÉÔËÊÏÍÊËÌÉÈÀ
½Í¼ÓÀ¸¼ ÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÆÊÍÏÄÆÊÎÏÀÍÊÀÄ¿ÌÉ ¿À ÎÔÎÓÀÏ¸ÎÏÃÆÀ ÈÀ ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃ ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ ÇÊÄÈÌÅÀÑÉ
È½ÊÇÄ¼ÎÈ¹Ò¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÂÄ¼¿ÄÎÏÃÈ¼¶ÑÒÆ¼Ä¿»ÊÈÃÉÌÉÈÀÏÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼
ÈÀ*LOHQ\DÊÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈ¹ÒÈËÊÍÀ¸É¼À¸É¼ÄÇÄÂ¹ÏÀÍÊ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÒÓÍ·ÎÃÀÈ½ÊÇ¸ÑÉÈÀÕÌÉÏÀÒ
ÀÅ¼ÎÐÀÉÃÈ¶ÉÊÔÒÈÄÆÍÊÊÍÂ¼ÉÄÎÈÊ»ÒÀÉ¿¶ÓÀÏ¼ÄÉ¼ÀÉ¶ÓÀÄÆ¸É¿ÔÉÊÇÊÄÈÌÅÀÑÉÆ¼ÄËÍ¶ËÀÄÎÔÉÀËÌÒÉ¼
¼ËÊÁÀ»ÂÀÏ¼Ä ½Ç Ë¼Í¼ÂÍÁÊÔÒ  Æ¼Ä   Í¼ÎÏÄÆ¶Ò ÊÔÎ¸ÀÒ ËÊÔ ËÍÊÆ¼ÇÊ»É ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼ 
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ¶ÓÀÄ ÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ ÎÀ ÎÔÉ¿Ô¼ÎÈ¹ ÈÀ ¼ÏÀÉÊÇ¹ÇÃ Æ¼Ä ¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃ ´Ï¼É Ã ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ÎÔÂÓÊÍÃÂ·ÐÃÆÀÈÀ¼ÏÀÉÊÇ¹ÇÃÎÀÈÄ¼ÈÀÇ¶ÏÃ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒÎÀÔÂÄÀ¸ÒÀÐÀÇÊÉÏ¶ÒÔË·ÍÅÀËÍ¹ÎÐÀÏÃ
ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÏÎÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÄ¼ÀË¸¿Í¼ÎÃ
ËÊÔ¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍÀ¸Ï¼ÄÈÀÏÃÉ¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÅÀÆÄÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ËÊÔ Ç¼È½ÉÊÔÉ ½¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò · ÇÇÀÒ ¿Í¼ÎÏÄÆ¶Ò ÊÔÎ¸ÀÒ ÊÄ ÊËÊ¸ÀÒ ¿ÔÉ¼Ï¹É É¼ ÈÀÄÌÎÊÔÉ ÏÊÉ
Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ ÍÔÐÈ¹ ¹ËÑÒ ¼ÉÏÄ¼ÍÍÔÐÈÄÆ ÏÅÀÑÒ ¼ Æ¼Ä  ¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò ¿Ä¼»ÇÑÉ ¼Î½ÀÎÏ¸ÊÔ ¹ËÑÒ
Ä½¼ÈËÍ¼¿¸ÉÃ½ÀÍ¼Ë¼È¸ÇÃ·¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃ ¿ÄÂÊÅ¸ÉÃ¼ÉÏÄÓÊÇÄÉÀÎÏÀÍ¼ÎÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒ·ËÄÇÊÆ¼ÍË¸ÉÃ
Ç¹ÂÑÏÑÉËÄÐ¼ÉÌÉÎÔÉÀÍÂÄÆÌÉÀËÄ¿ÍÎÀÑÉÎÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä 
ÉÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÏÊÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÔÏÌÉÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÈÀ*LOHQ\DÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÕÃÏÀ¸Ï¼ÄÃ
ÎÔÈ½ÊÔÇ·Æ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔÂÄ¼¼ÇÇ¼Â·ÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒÎÀÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼ËÊÔ¿ÀÉÈÀÄÌÉÊÔÉÏÊÉ
Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹·ÂÄ¼ÏÃÉÆ¼ÏÇÇÃÇÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÆ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä
ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ ÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ÎÀ ËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ËÊÔ ¿ÀÉ ÈËÊÍÀ¸ É¼ ¿Ä¼ÆÊËÀ¸ Ã ¼ÂÑÂ· ËÊÔ
ÈÀÄÌÉÀÄ ÏÊÉ Æ¼Í¿Ä¼Æ¹ ÍÔÐÈ¹ ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ¶Ò ¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÇÇÑÉ ¿Í¼ÎÏÄÆÌÉ ÊÔÎÄÌÉ ÎÏÃ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÕÀÏ¼ÄÆÔÍ¸ÑÒ¼Ë¹ÏÊ&<3)©ÇÇ¼¶ÉÕÔÈ¼¹ËÑÒÏÊ&<33A
ÈËÊÍÀ¸ÀË¸ÎÃÒÉ¼ÎÔÈ½ÇÇÊÔÉÎÏÊÈÀÏ¼½ÊÇÄÎÈ¹ÏÃÒÄ¿Ä¼¸ÏÀÍ¼ÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃÄÎÓÔÍ·ÒÀË¼ÂÑÂ·ÒÏÊÔ
&<33AÎÓÔÍÊ¸¼É¼ÎÏÊÇÀ¸ÒÏÑÉËÍÑÏÀÖÉÌÉÈÀÏ¼ÁÊÍÒ¿ÀÉ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÉ¼ÀËÃÍÀÎÊÔÉÏÃ¿ÄÐÀÎÃ
ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ  ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀ ÆÀÏÊÆÊÉ¼Õ¹ÇÃ Ê¿·ÂÃÎÀ ÎÀ ¼»ÅÃÎÃ Æ¼Ï
ÁÊÍ¶ÒÏÃÒ¶ÆÐÀÎÃÒÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÎÏÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã $8& ÈÀ¼É¼ÎÏÊÇ·ÏÊÔ
&<3F ÔÉÄÎÏÏ¼Ä ËÍÊÎÊÓ· ÈÀ ÏÄÒ ¿Í¼ÎÏÄÆ¶Ò ÊÔÎ¸ÀÒ ËÊÔ ¿ÔÉ¼Ï¹É É¼ ¼É¼ÎÏ¶ÇÇÊÔÉ ÏÊ &<33A
¼É¼ÎÏÊÇÀ¸ÒËÍÑÏÀÎÃÒ¼Õ¹ÇÀÒ¼ÉÏÄÈÔÆÃÏÄ¼ÎÄÆÆËÊÄÀÒÈ¼ÆÍÊÇ¸¿ÀÒ¹ËÑÒÃÆÇ¼ÍÄÐÍÊÈÔÆ¸ÉÃ·Ã
ÏÀÇÄÐÍÊÈÔÆ¸ÉÃ ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÆ¼Í½¼È¼ÕÀË¸ÉÃÒPJ¿»ÊÁÊÍ¶ÒÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒÎÀÎÏ¼ÐÀÍÊËÊÄÃÈ¶ÉÃ
Æ¼ÏÎÏ¼ÎÃÆ¼ÄÈÄ¼ÒÀÁË¼Å¿¹ÎÀÑÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒPJÈÀ¸ÑÎÀÏÃÉ$8&ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÏÊÔ
ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃ ÏÃÒ Æ¼Ï  ËÀÍ¸ËÊÔ ©ÇÇÊÄ ÄÎÓÔÍÊ¸ ÀË¼ÂÑÂÀ¸Ò ÏÊÔ ÀÉÕ»ÈÊÔ &<33A ËÓ Ã
ÍÄÁ¼ÈËÄÆ¸ÉÃÃÁ¼ÄÉÊ½¼Í½ÄÏÇÃÃÁ¼ÄÉÔÏÊØÉÃÃÀÁ¼½ÄÍ¶ÉÕÃÆ¼ÄÏÊÔËÀÍÄÆ¹ÈËÊÍÀ¸É¼ÈÀÄÌÎÊÔÉÏÃÉ
$8& ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Æ¼Ä ÏÊÔ ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃ ÏÃÒ ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉ ÎÏÊÉ ¸¿ÄÊ ½¼ÐÈ¹ ËÀÄ¿· ¼ÔÏ¹ Ð¼
ÈËÊÍÊ»ÎÀ¿ÔÉÃÏÄÆÉ¼ÀËÃÍÀÎÀÄ¼ÍÉÃÏÄÆÏÃÉ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÃÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎ·ÏÊÔÒÐ¼ËÍ¶ËÀÄ
É¼ Â¸ÉÀÏ¼Ä ÈÀ ËÍÊÎÊÓ· ÎÏ¹ÎÊ Ã Ï¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃ ÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÈÀ ÔËÀÍÄÆ¹ ¿ÀÉ ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ½Ç
Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ¶Ò¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÀÇÇÀÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÀ¸É¼Ä¼Ë¸Ð¼ÉÊÉ¼¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÈÀ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒÊÄÊËÊ¸ÀÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÕÊÉÏ¼ÄÆÔÍ¸ÑÒ
¼Ë¹Ï¼¶ÉÕÔÈ¼ÏÊÔ&<3·¼Ë¹ÔËÊÎÏÍÌÈ¼Ï¼ÏÑÉÆ»ÍÄÑÉËÍÑÏÀÖÉÌÉÈÀÏ¼ÁÊÍÒÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀ ÆÔÆÇÊÎËÊÍ¸ÉÃ ¿ÀÉ ÀË¶ÁÀÍÀ ÊËÊÄ¼¿·ËÊÏÀ ÈÀÏ¼½ÊÇ· ÎÏÃÉ ¶ÆÐÀÎÃ ÎÏÃÉ
ÆÔÆÇÊÎËÊÍ¸ÉÃ · ÎÏÃÉ ¶ÆÐÀÎÃ ÎÏÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ËÊÈ¶ÉÑÒ Ã ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ¿ÀÉ ¼É¼È¶ÉÀÏ¼Ä É¼
ÈÀÏ¼½ÇÀÄÏÃÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÌÉËÍÊÖ¹ÉÏÑÉËÊÔÀ¸É¼ÄÔËÊÎÏÍÌÈ¼Ï¼ÏÊÔ&<3$
ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀ ¼Ë¹ ÏÊÔ ÎÏ¹È¼ÏÊÒ ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆ ¼ÄÐÄÉÔÇÊÄÎÏÍ¼¿Ä¹ÇÃ Æ¼Ä
ÇÀ½ÊÉÊÍÂÀÎÏÍ¶ÇÃ ¿ÀÉÀË¶ÁÀÍÀÆ¼È¸¼ÈÀÏ¼½ÊÇ·ÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÏ¼¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆ
ÀÉ¶ÓÊÔÉ¿ÄÀÅ¼ÓÐÀ¸ÈÀÇ¶ÏÀÒ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒÈÀ¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆËÊÔËÀÍÄ¶ÓÊÔÉ
ÇÇ¼ËÍÊÂÀÎÏ¼Â¹É¼ÑÎÏ¹ÎÊ¿ÀÉ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÀË¸¿Í¼ÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÀ¼ÔÏ
ÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼Æ»ÃÎÃÆ¼ÄÂ¼ÇÊÔÓ¸¼ÔÉ¼¸ÆÀÒÎÀ¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·ÃÇÄÆ¸¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃÎÀÂÔÉ¼¸ÆÀÒÍÄÉ
ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÊÄÂÔÉ¼¸ÆÀÒÎÀ¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·ÃÇÄÆ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÉÃÈÀÍÌÉÊÉÏ¼Ä
ÎÓÀÏÄÆÈÀÏÊÉËÄÐ¼É¹ÎÊ½¼Í¹Æ¸É¿ÔÉÊÂÄ¼ÏÊ¶È½ÍÔÊÆ¼ÄÏÃÉ¼ÉÂÆÃÂÄ¼¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ·¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾Ã
Æ¼Ï ÏÃ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ *LOHQ\D À¿ÊÈ¶ÉÊÔ ¹ÏÄ ÓÍÀÄÕÊÉÏ¼Ä ËÀÍ¸ËÊÔ ¿»Ê È·ÉÀÒ ÂÄ¼ É¼ ¼ËÊ½ÇÃÐÀ¸ Ã
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼Ë¹ÏÊÉÊÍÂ¼ÉÄÎÈ¹ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÊËÄÐ¼É¹Ò
Æ¸É¿ÔÉÊÒ ÂÄ¼ ÏÊ ¶È½ÍÔÊ ÈËÊÍÀ¸ É¼ Ë¼Í¼ÈÀ¸ÉÀÄ Æ¼Ä Ã ¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾Ã ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼Ä Æ¼Ï ÏÃ
¿ÄÍÆÀÄ¼ ¼ÔÏ·Ò ÏÃÒ ËÀÍÄ¹¿ÊÔ ÂÆÔÈÊÎ»ÉÃ ÍÄÉ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÎÀ ÂÔÉ¼¸ÆÀÒ
¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·Ò ÃÇÄÆ¸¼Ò ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÔËÍÓÀÄ ¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÊ ¼ÍÉÃÏÄÆ¹ ÏÀÎÏ ÀÂÆÔÈÊÎ»ÉÃÒ É¹ÎÑ
½Í¸ÎÆÊÉÏ¼Ä ÔË¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÊÄ ÂÔÉ¼¸ÆÀÒ ¿ÀÉ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÈÀ¸ÉÊÔÉ ¶ÂÆÔÀÒ Æ¼Ä ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä Ã ÓÍ·ÎÃ
¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆÌÉ ÈÀÐ¹¿ÑÉ ¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃÒ É È¸¼ ÂÔÉ¼¸Æ¼ ÈÀ¸ÉÀÄ ¶ÂÆÔÊÒ ÀÉÌ ÔËÊ½ÇÇÀÏ¼Ä ÎÀ
¼ÂÑÂ·ÈÀ*LOHQ\DÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÀÇ¶ÏÀÒÎÀÕÌ¼Æ¼Ï¶¿ÀÄÅ¼ÉÏÊÅÄÆ¹ÏÃÏ¼ÎÏÃÉ
¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ· ÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒ ÏÃÒ ¼ËÌÇÀÄ¼Ò ÏÊÔ ÀÈ½Í»ÊÔ Æ¼Ä ¼ÉÑÈ¼ÇÄÌÉ
ÊÍÂÉÑÉ ÆÔÍ¸ÑÒ ÈÊÉ·ÍÃ ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ¹ ÆÊÍÈ¹ Æ¼Ä ¶ÇÇÀÄÈÈ¼ ÈÀÎÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ» ¿Ä¼ÁÍÂÈ¼ÏÊÒ ½Ç
Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ ËÄËÇ¶ÊÉÊÔËÊ¿ÊÓ¶¼ÒËÊÔÀËÃÍÀÕÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÔËÊ¿ÊÓ¶¼ÒÏÃÒ
ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÎÁÄÂÂÊÎ¸ÉÃÒ  À¸É¼Ä ÂÉÑÎÏ¹ ¹ÏÄ ÎÔÈÈÀÏ¶ÓÀÄ ÎÏÊÉ ¼ÂÂÀÄ¼Æ¹ ÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹ Æ¼Ï ÏÃÉ
ÀÈ½ÍÔÊÂ¶ÉÀÎÃ ¸É¼Ä ËÊÇ» ËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶É¼ Ï¼ ÆÇÄÉÄÆ ¿À¿ÊÈ¶É¼ ÎÓÀÏÄÆ ÈÀ ÏÃ ÓÍ·ÎÃ ÏÃÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÎÀ ¶ÂÆÔÀÒ ÂÔÉ¼¸ÆÀÒ ÀÉ ÔËÍÓÊÔÉ ¿À¿ÊÈ¶É¼ ÎÓÀÏÄÆ ÈÀ ÏÄÒ ÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÏÃÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÊÉÏÊÆÀÏ¹ ÃÇ¼ÎÈ¹ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼ÄÆ¼ÏÏÊÐÃÇ¼ÎÈ¹ÎÏÊÂÇ¼
ÏÑÉÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÕÌÑÉÎÀÎÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒÁÊÍ¶ÒÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ¼Ë¹ÀÆÀ¸ÉÀÒËÊÔÈÀÏÍ·ÐÃÆ¼É
ÎÏÊÈÃÏÍÄÆ¹ËÇÎÈ¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¹ÂÑÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÎÊ½¼ÍÌÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉ
ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÎÏ¼ ÐÃÇÕÊÉÏ¼ ½Í¶ÁÃ ÊÄ ÂÔÉ¼¸ÆÀÒ ËÊÔ Ç¼È½ÉÊÔÉ *LOHQ\D ¿ÀÉ ËÍ¶ËÀÄ É¼
ÐÃÇÕÊÔÉ ÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼ À¿ÊÈ¶É¼ ¼Ë¹ ËÍÊÆÇÄÉÄÆ¶Ò ÈÀÇ¶ÏÀÒ ¿ÀÉ ¿À¸ÓÉÊÔÉ ¹ÏÄ Ã ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÆ¸É¿ÔÉÊÈÀÄÑÈ¶ÉÃÒÂÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ËÄ¿ÍÎÀÄÒ
ÎÏÃÉ ÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼ Ê¿·ÂÃÎÃÒ Æ¼Ä ÓÀÄÍÄÎÈÊ» ÈÃÓ¼ÉÌÉ ¢Ê *LOHQ\D ¿ÀÉ ¶ÓÀÄ Æ¼È¸¼ · ¶ÓÀÄ ¼Î·È¼ÉÏÃ
ÀË¸¿Í¼ÎÃ ÎÏÃÉ ÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼ Ê¿·ÂÃÎÃÒ Æ¼Ä ÓÀÄÍÄÎÈÊ» ÈÃÓ¼ÉÌÉ ÉÏÊ»ÏÊÄÒ Æ¼Ï ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÀÉ¿¶ÓÀÏ¼ÄÉ¼ÀÈÁ¼ÉÄÎÐÀ¸ËÀÍÄÎÏ¼ÎÄ¼ÆÕÇÃ·ÔËÉÃÇ¸¼¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ÂÄ¼ ¿ÄÎÏÃÈ¼  ÑÍÌÉ ½Ç
Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼ ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÀÍ¸ÇÃ¾ÃÏÊÔËÍÊÁ¸Ç¼ÎÁÇÀÄ¼Ò
ËÇÃÐÔÎÈ¹Ò¼ÎÁÇÀÄ¼ÒÏÊÔ*LOHQ\DËÍÊ¶ÍÓÀÏ¼Ä¼Ë¹¿»ÊÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÃÒÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÀÒ

¸É¼Æ¼ÒÏÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉ
ÃÂÉÑÎÏ¶Ò

ËÉÄÀÒ

ÊÄÈÌÅÀÄÒÆ¼ÄË¼Í¼ÎÄÏÌÎÀÄÒ

´ÓÄÎÔÓÉ¶Ò

ÔÓÉ¶Ò

ÊÇ»ÔÓÉ¶Ò

xÉÀÔÈÊÉ¸¼

xÍËÃÏÄÆ¶ÒÇÊÄÈÌÅÀÄÒ
xÍÊÂÓ¸ÏÄ¿¼
x¼Í¼ÍÍÄÉÊÆÊÇË¸ÏÄ¿¼
x¼ÎÏÍÀÉÏÀÍ¸ÏÄ¿¼
xÀÍÈ¼ÏÊÁÔÏÄÆ¶ÒÇÊÄÈÌÅÀÄÒ

xÊÂÀÉÀ¸ÒÇÊÄÈÌÅÀÄÒÂÍ¸ËÃÒ

Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔ¼ÄÈÊËÊÄÃÏÄÆÊ»
Æ¼ÄÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ
Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆÊ»
ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ

x§ËÀÍÀÔ¼ÄÎÐÃÎ¸¼
xÅÉÐÃÈ¼

ÔÓÄ¼ÏÍÄÆ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò
Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔÉÀÔÍÄÆÊ»
ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ
ÁÐ¼ÇÈÄÆ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò

x¼Ï¼ÐÇÄËÏÄÆ·¿ÄÐÀÎÃ
»É¿ÍÊÈÊÊË¸ÎÐÄ¼Ò¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÒ
ÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼Ò 35(6

x¼ÏÐÇÄ¾Ã
xÇÃ
xÈÄÆÍ¼É¸¼


xÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼

x ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò x ¼ÈË·¹Í¼ÎÃ

¼Í¿Ä¼Æ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò

xÍ¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼
xÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò

ÂÂÀÄ¼Æ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò

x§Ë¶ÍÏ¼ÎÃ

Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔ¼É¼ËÉÀÔÎÏÄÆÊ»
ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÏÊÔÐÌÍ¼Æ¼Æ¼ÄÏÊÔÈÀÎÊÐÑÍ¼Æ¸ÊÔ

x»ÎËÉÊÄ¼

Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔÂ¼ÎÏÍÀÉÏÀÍÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ

x·Ó¼Ò
xÄÍÍÊÄ¼

Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒ
Æ¼ÄÏÊÔÔËÊ¿¹ÍÄÊÔÄÎÏÊ»

xªÆÕÀÈ¼
xÇÑËÀÆ¸¼
xÉÃÎÈ¹Ò

Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔÈÔÊÎÆÀÇÀÏÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÆ¼ÄÏÊÔÎÔÉ¿ÀÏÄÆÊ»ÄÎÏÊ»

x ÎÁÔ¼ÇÂ¸¼

ÀÉÄÆ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÆ¼ÄÆ¼Ï¼ÎÏÎÀÄÒÏÃÒÊ¿Ê»ÓÊÍ·ÂÃÎÃÒ
¼Í¼ÆÇÄÉÄÆ¶ÒÀÅÀÏÎÀÄÒ



xÀÈÁÊËÀÉ¸¼
xÀÔÆÊËÀÉ¸¼

xÅ¼ÎÐ¶ÉÄÎÃ
xÀÄÑÈ¶ÉÊÒ¼ÍÄÐÈ¹Ò
ÊÔ¿ÀÏÀÍÊÁ¸ÇÑÉ
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xÔÅÃÈ¶É¼ÏÍÄÂÇÔÆÀÍ¸¿Ä¼¼¸È¼ÏÊÒ xÔÅÃÈ¶É¼ÃË¼ÏÄÆ¶ÉÕÔÈ¼ ¼ÔÅÃÈ¶ÉÀÒ$/7
ÂÂÇÊÔÏ¼ÈÔÇÄÆ·ÏÍ¼ÉÎÁÀÍÎÃ¼ÎË¼ÍÏÄÆ·
¼ÈÄÉÊÏÍ¼ÉÎÁÀÍÎÃ
ÀÉ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÎÏÄÒÀÇ¶ÏÀÒ)5(('206)5(('206,,Æ¼Ä75$16)2506Æ¼ÏÃÂÊÍ¸¼ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼Ò½¼Î¸ÎÏÃÆÀÎÀÀÄÆ¼Õ¹ÈÀÉÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼ÎÐÀÉÌÉÎÀ¹ÇÀÒÏÃÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ


































































ÈÀ ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ Æ¼Ä È¸¼ ÆÇÄÉÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ ÎÃÒ  ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃ ÈÀ ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ÎÀ
¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼¿Ä¼ÇÀ¸ËÊÔÎ¼ ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ Æ¼Ï ËÇÆ¼Ò ÀÍÄÇ¼È½ÉÀÄ ÎÔÉÊÇÄÆ
 ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÎÀ *LOHQ\D  ·  PJ   ÈÀÇ¶ÏÃ ' )5(('206  ·Ï¼É ÈÄ¼ ÀÏ·Ò
ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃ ÈÀ ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ÆÇÄÉÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ ÎÀ  ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ¶Ç¼½¼É ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ    ÈÀÇ¶ÏÃ ' )5(('206 II  ·Ï¼É ÈÄ¼ ÀÏ·Ò
ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÆÇÄÉÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒËÊÔ
¶Ç¼½¼É ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ   Ï¼ ÎÔÂÆÀÉÏÍÑÏÄÆ ¿À¿ÊÈ¶É¼ ¼Ë¹
¼ÔÏ¶ÒÏÄÒ¿»ÊÈÀÇ¶ÏÀÒÊÄÎÊ½¼Í¹ÏÀÍÀÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÈÀ*LOHQ\DPJ·Ï¼ÉÇÊÄÈÌÅÀÄÒ
Ê¸¿ÃÈ¼ ÏÃÒ ÑÓÍÒ ÆÃÇ¸¿¼Ò Æ¼Ä Ë¼ÍÊ¿ÄÆ¹Ò ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò ¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò Æ¼Ï ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò Ä ÎÔÓÉ¹ÏÀÍÀÒ ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒ ÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒ ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ *  ÈÀ *LOHQ\D  PJ ·Ï¼É
ÂÍ¸ËÃ Ë¼Í¼ÍÍÄÉÊÆÊÇË¸ÏÄ¿¼ ÆÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼ ¿ÄÍÍÊÄ¼ ÊÎÁÔ¼ÇÂ¸¼ ¼ÔÅÃÈ¶É¼ ÃË¼ÏÄÆ ¶ÉÕÔÈ¼ Æ¼Ä
½·Ó¼ÒÎÔÓÉ¹ÏÀÍÃ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÃÀÉ¶ÍÂÀÄ¼ËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÈÀÏÊ*LOHQ\DPJËÊÔÊ¿·ÂÃÎÀÎÀ
¿Ä¼ÆÊË· ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ·Ï¼É ¼ÔÅ·ÎÀÄÒ ÏÃÒ ALT   Ä ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒ ÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒ ÎÏÃ
ÀÇ¶ÏÃ ' 75$16)2506  ÈÄ¼ ÀÏ· ÈÀÇ¶ÏÃ ÎÀ  ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ¶Ç¼½¼É ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ÎÏÃÉ ÊËÊ¸¼ ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄ·ÐÃÆÀ Ã ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ ½D ÑÒ ÎÔÂÆÍÄÏÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ·Ï¼É ÂÀÉÄÆÌÒ
Ë¼Í¹ÈÊÄÀÒÈÀÏÑÉÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÑÉÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÈÀÇÀÏÌÉÇ¼È½ÉÊÉÏ¼ÒÔË¹¾ÃÏÄÒ¿Ä¼ÁÊÍ¶Ò
ÎÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÈÀÇÀÏÌÉ Ä¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆ¼ÉÈÀ*LOHQ\DPJÎÏÄÒ
ÀÇ¶ÏÀÒ' )5(('206 Æ¼Ä' )5(('206II Ë¼ÍÊÔÎÄÕÊÉÏ¼ÄË¼Í¼ÆÏÑ ÄÎÔÓÉ¹ÏÃÏÀÒ
ÊÍ¸ÎÏÃÆ¼É ÈÀ ÓÍ·ÎÃ ÏÃÒ Ë¼Í¼ÆÏÑ ÎÔÉÐ·ÆÃÒ ËÊÇ» ÎÔÓÉ¶Ò *  ÎÔÓÉ¶Ò * ¶ÑÒ
  ¹ÓÄ ÎÔÓÉ¶Ò * ¶ÑÒ   ÎËÉÄÀÒ * ¶ÑÒ   ËÊÇ»
ÎËÉÄÀÒ  ÈÃÂÉÑÎÏ¶Ò ¿ÀÉÈËÊÍÊ»ÉÉ¼ÀÆÏÄÈÃÐÊ»ÉÈÀ½ÎÃÏ¼¿Ä¼Ð¶ÎÄÈ¼¿À¿ÊÈ¶É¼ 
ÀÍÄÂÍ¼Á·ÀËÄÇÀÂÈ¶ÉÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉÊÄÈÌÅÀÄÒÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼Ï
ËÇÆ¼Ò Ã ÎÔÉÊÇÄÆ· ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ ÇÊÄÈÌÅÀÑÉ   ÎÏÃ ¿¹ÎÃ ÏÑÉ  PJ ·Ï¼É Ë¼Í¹ÈÊÄ¼ ÈÀ ÏÊÔ
ÀÄÆÊÉÄÆÊ» Á¼ÍÈÆÊÔ ÎÏ¹ÎÊ ÇÊÄÈÌÅÀÄÒ ÏÊÔ Æ¼ÏÌÏÀÍÊÔ ¼É¼ËÉÀÔÎÏÄÆÊ» ÆÔÍ¸ÑÒ ½ÍÊÂÓ¸ÏÄ¿¼ Æ¼Ä ÎÀ
ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊ½¼ÐÈ¹ÀÍËÃÏÄÆ·ÇÊ¸ÈÑÅÃÆ¼ÄËÉÀÔÈÊÉ¸¼·Ï¼ÉÎÔÓÉ¹ÏÀÍÀÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔÇÈ½¼É¼É*LOHQ\D
ÍÄÎÈ¶ÉÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ÂÀÉÄÆÀÔÈ¶ÉÃÒ ÀÍËÃÏÄÆ·Ò ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉ Ð¼É¼ÏÃÁ¹ÍÑÉ
ËÀÍÄËÏÌÎÀÑÉ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸¼Æ¹ÈÃÆ¼ÄÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJ ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò
ÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ
ËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÏÃÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÆ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÏÃÉÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÃ
¿¹ÎÃÏÑÉPJËÇÀÄÊÉ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉËÀÍÄËÏÌÎÀÑÉË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÈ¶Î¼ÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒÈ·ÉÀÒ
ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÍÄÎÈ¶ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒË¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼ÉÐ¼ÈË·¹Í¼ÎÃ·ÈÀÄÑÈ¶ÉÃÊËÏÄÆ·ÊÅ»ÏÃÏ¼¼ÇÇÇÇÊÄ
·Ï¼É ¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆÊ¸ Æ¼Ä ¿Ä¼ÂÉÌÎÐÃÆ¼É ÎÀ ÎÔÉ·ÐÃ ÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆ· ÀÅ¶Ï¼ÎÃ ¢Ê Ê¸¿ÃÈ¼ ÏÃÒ ÑÓÍÒ
ÆÃÇ¸¿¼Ò ÂÀÉÄÆÌÒ ½ÀÇÏÄÌÐÃÆÀ · ÔËÊÓÌÍÃÎÀ ¼ÔÏ¹È¼Ï¼ ÈÀÏ ÏÃ ¿Ä¼ÆÊË· ÏÊÔ *LOHQ\D  Æ¸É¿ÔÉÊÒ
ÀË¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÒ ÈÀÏ ¼Ë¹ ÀË¼É¶ÆÐÀÎÃ ¿ÀÉ ¶ÓÀÄ ¼ÅÄÊÇÊÂÃÐÀ¸  ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ ÏÊÔ ÊÄ¿·È¼ÏÊÒ ÏÃÒ ÑÓÍÒ
ÆÃÇ¸¿¼Ò¼ÔÅÉÀÏ¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò ÈÀÄÎÏÊÍÄÆ¹
Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò¶É¼ÉÏÄÓÑÍ¸ÒÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ
ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ Æ¼Ï ËÇÆ¼Ò Æ¼Ä Î¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã ¿Ä¼½·ÏÃ È¸¼ É¹ÎÊ ËÊÔ ÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼Ä ÈÀ ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊ Æ¸É¿ÔÉÊ
ÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÈÀÏ¼È¹ÎÓÀÔÎÃÒÉÀÁÍÊ»ÎÏÄÒ
ÊËÊ¸ÀÒÎÔÈËÀÍÄÀÇ·ÁÐÃÎ¼É¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎ¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼Ä
PJÊ¿·ÂÃÎÀÎÀËÇÎÄ¼¼»ÅÃÎÃÏÃÒÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ÒÏÊÔÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼
¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÊ¿ÃÂÀ¸ÎÀË¼ÍÊ¿ÄÆ·ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÄÈËÊÍÀ¸ÀË¸ÎÃÒ
É¼ ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼Ä ÈÀ Æ¼ÐÔÎÏÀÍ·ÎÀÄÒ ÏÃÒ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò À ÆÇÄÉÄÆ¶Ò ÈÀÇ¶ÏÀÒ ÎÏÃ
ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÈ¶ÂÄÎÏÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀÀÉÏ¹ÒÑÍÌÉÈÀÏÏÃÉ
¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀÈÀÄÌÎÀÄÒÏÊÔÈ¶ÎÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÏË¼ÇÈÊ»ÒÏÊÇÀËÏ¹ÂÄ¼ÏÊ
*LOHQ\DPJ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÆÏÑÏÑÉË¼ÇÈÌÉÏÊÇÀËÏ¹Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÎËÉÄ¼ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ÈÀ *LOHQ\D  PJ  È¶ÎÊÒ Æ¼Í¿Ä¼Æ¹Ò ÍÔÐÈ¹Ò ÀË¼É·ÇÐÀ ÎÏ¼ ¼ÍÓÄÆ ÀË¸ËÀ¿¼ È¶Î¼ ÎÀ  È·É¼
ÎÔÉÀÓÄÕ¹ÈÀÉÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò  ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼ ·Ï¼É ÂÀÉÄÆÌÒ ¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ· ¼ÇÇ ÊÍÄÎÈ¶ÉÊÄ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
Ë¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É·ËÄ¼¶ÑÒÈ¶ÏÍÄ¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÏÃÒÔË¹Ï¼ÎÃÒÕÇÃÒÆ¹ËÑÎÃÒ·
Æ¼Ä¼ÄÎÐ·È¼ÏÊÒË¼ÇÈÌÉÏ¼ÊËÊ¸¼¼Ë¶¿Í¼È¼ÉÈ¶Î¼ÎÏÄÒËÍÌÏÀÒÌÍÀÒÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
½ÇÀË¸ÎÃÒË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀ
ËÍÌÏÊÔ½¼ÐÈÊ»ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔÈÀÎÊ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ35¹ËÑÒ¼ËÀÄÆÊÉ¸ÕÀÏ¼Ä
ÎÏÊ ÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÎÏÊ
ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ÎÀ ÀÉ¿ÊÈÔÖÆ· ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ ½¼ Æ¼Ä ÎÏÊ  ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ÎÀ ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ
À»ÏÀÍÊÔ½¼ÐÈÊ»ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀÎÀËÊÎÊÎÏ¹ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊÏÊÔÏÑÉ
¼ÎÐÀÉÌÉÎÀ*LOHQ\DPJÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔ¶ÓÊÔÉÂ¸ÉÀÄÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÀÒ¼É¼ÁÊÍ¶Ò
Ë¼ÍÊ¿ÄÆÊ» ËÇ·ÍÊÔÒ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ» ¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ» ÈÀ ¼ÔÏ¹È¼ÏÃ ¼ËÊ¿ÍÊÈ· Æ¼Ï ÏÃ ¿ÄÍÆÀÄ¼ ÏÃÒ
ÀÅÑÍÃÒ ËÀÍÄ¹¿ÊÔ Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒ ÈÀÏ ÏÃÉ ËÍÌÏÃ ¿¹ÎÃ ÏÊÔ *LOHQ\D Ä ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ¼É¶ÍÍÑÎ¼É
¼ÔÏ¹È¼Ï¼ Ä¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÃÒ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼ÒËÊÔË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÏ¹ÎÊÎÏÊËÇ¼¸ÎÄÊÆÇÄÉÄÆÌÉÈÀÇÀÏÌÉ¹ÎÊ
Æ¼Ä ÈÀÏ ÏÃÉ ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ·Ï¼É Æ¼Ï Æ¼É¹É¼ Ë¼ÍÊ¿ÄÆ¶Ò ¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ¶Ò Æ¼Ä ¼Ë¶¿Í¼È¼É È¶Î¼ ÎÏÄÒ
ËÍÌÏÀÒÌÍÀÒ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼Í¹ÏÄÊÄËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¿ÀÉÓÍÀÄÎÏÃÆ¼É
Ä¼ÏÍÄÆ·Ë¼Í¶È½¼ÎÃ¶É¼Ò¼ÎÐÀÉ·ÒÎÀ*LOHQ\DPJ¶Ç¼½ÀÄÎÊËÍÀÉ¼Ç¸ÉÃÂÄ¼¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ¹¿À»ÏÀÍÊÔ
½¼ÐÈÊ» 0RELW] , ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹ ¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹ ÀÏ ÏÃÉ ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ÏÊÔ Á¼ÍÈÆÊÔ ÈÀÈÊÉÑÈ¶É¼
ÎÔÈ½ÉÏ¼ ¹¾ÄÈÃÒ ¶É¼ÍÅÃÒ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒ Ë¼ÍÊ¿ÄÆ·Ò ¼ÎÔÎÏÊÇ¸¼Ò Æ¼Ä ¼ÉÀÅ·ÂÃÏÊÔ Ð¼ÉÏÊÔ
Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼É ÀÉÏ¹Ò  ÑÍÌÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ ËÍÌÏÃ ¿¹ÎÃ Ä ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ¼ÔÏ¶Ò ËÀÍÄËÇ¶ÆÊÉÏ¼É ¼Ë¹
ÎÔÂÓÊÍÃÂÊ»ÈÀÉ¼Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼Æ¼Ä·ËÍÊ×ËÍÓÊÔÎ¼É¹ÎÊÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÏ¶ÏÊÄÑÉÎÔÈ½ÉÏÑÉ
ÈÀÏÊ*LOHQ\D¿ÀÉÀ¸É¼Ä½¶½¼ÄÃÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÏÊ
*LOHQ\DPJÎÔÎÓÀÏ¸ÎÏÃÆÀÈÀÈÄ¼È¶ÎÃ¼»ÅÃÎÃËÀÍ¸ËÊÔPP+JÏÃÒÎÔÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÄËÀÍ¸ËÊÔ
PP+JÏÃÒ¿Ä¼ÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÃÊËÊ¸¼ÀÆ¿ÃÇÌÐÃÆÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·É¼ÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
ÔÏ·Ã¼»ÅÃÎÃÀË¶ÈÀÄÉÀÈÀÏÃÎÔÉ¶ÓÄÎÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò§Ë¶ÍÏ¼ÎÃ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ
ÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀÎÔÉÐ·ÆÀÒÈÀÏÏÃÉ
ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ¶ÓÊÔÉ ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ÔË¶ÍÏ¼ÎÃÒ È¶Î¼ ÎÏÊÉ ËÍÌÏÊ È·É¼ ¼Ë¹ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò Æ¼Ä ÏÃÉ ËÍÌÏÃ ÃÈ¶Í¼ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÊÄ ÊËÊ¸ÀÒ ËÄÐ¼É¹É É¼ ¼Ë¼ÄÏÊ»Î¼É ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ
¼ÉÏÄÔËÀÍÏ¼ÎÄÆÊ»Ò Ë¼ÍÂÊÉÏÀÒ · ¿Ä¼ÆÊË· ÏÊÔ *LOHQ\D ½Ç ÀË¸ÎÃÒ Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÎÏÃÉ
¼ÍÏÃÍÄ¼Æ· Ë¸ÀÎÃ  Ë¼ÏÄÆ· ÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ÔÅÃÈ¶É¼ ÃË¼ÏÄÆ ¶ÉÕÔÈ¼ ¶ÓÊÔÉ ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ
ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÔË¹*LOHQ\DÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÏÊÆ¼ÄÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ
¶Ç¼½¼É*LOHQ\DPJË¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ·¼»ÅÃÎÃÏÑÉÀËÄË¶¿ÑÉÏÃÒ$/7ÎÏÊÉÊÍ¹*[8/1
¼ÉÌÏ¼ÏÊ ÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹ ¹ÍÄÊ  Æ¼Ä *[ 8/1 ¼ÉÏ¸ÎÏÊÄÓ¼ §ËÊÏÍÊË· ÏÑÉ ¼ÔÅ·ÎÀÑÉ ÏÑÉ ÃË¼ÏÄÆÌÉ
ÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒÎÀÊÍÄÎÈ¶ÉÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÂÀÂÊÉ¹ÒËÊÔ
ÔËÊÎÏÃÍ¸ÕÀÄÏÃÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÈÀÏÊÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ¹ËÍÊÖ¹ÉÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÑÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉ
ÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆ¼É¼ÉËÎ¼ÎÏÄÂÈ·ÎÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÉÆ¼ÄÃËÇÀÄÊ¾ÃÁ¸¼ÏÊÔÒÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆÀÈ¶Î¼
ÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒÈ·ÉÀÒ¢¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÃÒ$/7ÀË¼É·ÇÐ¼ÉÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹È¶Î¼ÎÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·ÉÀÒ
¼Ë¹ ÏÃ ¿Ä¼ÆÊË· ÏÊÔ *LOHQ\D À ÈÄÆÍ¹ ¼ÍÄÐÈ¹ ¼ÎÐÀÉÌÉ 1  ÈÀ  PJ 1  ÈÀ  PJ  ËÊÔ
Ë¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÃÒ$/7*[8/1Æ¼ÄËÊÔÎÔÉ¶ÓÄÎ¼ÉÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÏ¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÃÒ$/7
ÀË¼É·ÇÐ¼ÉÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹È¶Î¼ÎÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·ÉÀÒ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊË¼ÏÄÆ·ÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ 
Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔÉÀÔÍÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎËÉÄ¼ÎÔÈ½È¼Ï¼¼Ë¹ÏÊÉÀÔÍÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼
Ë¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆ¼É ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÔË¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÎÏÄÒ Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ ¿¹ÎÀÄÒ  PJ ·
PJ Ï¼ÊËÊ¸¼ËÀÍÄÀÇÈ½¼É¼ÉÄÎÓ¼ÄÈÄÆÆ¼Ä¼ÄÈÊÍÍ¼ÂÄÆ¼ÂÂÀÄ¼ÆÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆÀËÀÄÎ¹¿Ä¼Æ¼ÄÏÔËÀÒ
ÉÀÔÍÊÇÊÂÄÆ¶Ò ¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò ¹ËÑÒ ÀÆ¿ÃÇÌÎÀÄÒ ËÍÊÎÊÈÊÄÕÊÔÎÀÒ ÎÀ ÊÅÀ¸¼ ¿ÄÓÔÏÃ ÀÂÆÀÁ¼ÇÊÈÔÀÇ¸ÏÄ¿¼
$'(0  ÂÂÀÄ¼Æ¶Ò ¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò ËÉÄÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ËÀÍÄÁÀÍÄÆ·Ò ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ò ¼ËÊÁÍ¼ÆÏÄÆ·Ò É¹ÎÊÔ
ÀÈÁ¼É¸ÎÐÃÆ¼É ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÔË¹ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÎÏÄÒ Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ ¿¹ÎÀÄÒ  PJ 
É¼ËÉÀÔÎÏÄÆ¹ Î»ÎÏÃÈ¼ ²ÎÎÊÉÀÒ ¿ÊÎÊÀÅ¼ÍÏÌÈÀÉÀÒ ÈÀÄÌÎÀÄÒ ÏÑÉ ÏÄÈÌÉ ÏÊÔ È¶ÂÄÎÏÊÔ ÀÆËÉÀ¹ÈÀÉÊÔ
¹ÂÆÊÔ )(9 Æ¼ÄÏÃÒÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼Ò¿ÄÓÔÎÃÒÏÊÔÈÊÉÊÅÀÄ¿¸ÊÔÏÊÔÉÐÍ¼Æ¼ '/&2 Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÈÀÏÃ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ *LOHQ\D ÅÀÆÄÉÌÉÏ¼Ò ÏÊÉ ·É¼  Æ¼Ä Ë¼Í¼È¶ÉÊÉÏ¼Ò ÎÏ¼ÐÀÍ¶Ò Æ¼Ï¹ËÄÉ ¢ÊÉ ·É¼  Ã
ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔËÊÎÊÎÏÊ»ÏÊÔËÍÊ½ÇÀË¹ÈÀÉÊÔ)(9¼Ë¹ÏÃÉ¼ÍÓÄÆ·ÏÄÈ··Ï¼ÉÂÄ¼ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
 PJ Æ¼Ä  ÂÄ¼ ÏÊ ÀÄÆÊÉÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ÈÄ¼ ¿Ä¼ÁÊÍ ËÊÔ ÀÅ¼ÇÀ¸ÁÐÃÆÀ ÈÀÏ ÏÃ ¿Ä¼ÆÊË· ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÄ¼ÏÃÉ'/&2ÊÄÈÀÄÌÎÀÄÒÏÊÉ·É¼·Ï¼ÉÂÄ¼ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÂÄ¼
ÏÊÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀÈÁÌÈ¼Ï¼ªÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÇÀÈÁÑÈÏÑÉ¿Ä¼Á¹ÍÑÉÏ»ËÑÉÏ¹ÎÊ
ÎÏÄÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¹ÎÊÆ¼ÄÈÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒ
Æ¼Ä È¸¼Ò ËÀÍ¸ËÏÑÎÃÒ (SVWHLQ%DUU (%9  ÐÀÏÄÆÊ» ÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒ ¼Ë¹ Æ»ÏÏ¼Í¼ ÈÀ ÈÊÄÍ¼¸¼ ¶Æ½¼ÎÃ 
ÀË¸ËÏÑÎÃ ÏÑÉ ËÀÍÄÎÏ¼ÏÄÆÌÉ ÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒ ¼Ë¹ Æ»ÏÏ¼Í¼ Æ¼Ä ¼Ë¹ ¢Æ»ÏÏ¼Í¼  ·Ï¼É Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÃ ÎÏÄÒ
ÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¼Ë¹¼ÔÏ·ÉËÊÔ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÎÏÊÂÀÉÄÆ¹ËÇÃÐÔÎÈ¹ÄÈÊÁ¼ÂÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆ¹Î»É¿ÍÊÈÊÊÇ»
ÎËÉÄÀÒËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ¼ÄÈÊÁ¼ÂÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆÊ»ÎÔÉ¿Í¹ÈÊÔ +36 ÈÀÈÊÄÍ¼¸¼¶Æ½¼ÎÃ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ
¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃË¼ÍÊÔÎ¸¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ¢Ê+36¼ËÊÏÀÇÀ¸ÈÄ¼ÎËÉÄ¼ËÐÃÎÃÃ
ÊËÊ¸¼ ¶ÓÀÄ ËÀÍÄÂÍ¼ÁÀ¸ ÀË¸ À¿ÁÊÔÒ ÇÊÄÈÌÅÀÑÉ ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏÊÇ·Ò Æ¼Ä ËÊÄÆ¸ÇÑÉ ¼ÔÏÊ¼É¹ÎÑÉ
ÉÊÎÃÈÏÑÉ É¼ÁÊÍ ËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÑÉ ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉ ÀÉÀÍÂÀÄÌÉ  ¼É¼ÁÊÍ ËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÑÉ
¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉÈÀÏ¼Ë¹ÏÃÓÊÍ·ÂÃÎÃ¿ÀÄ¼ÒÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÒÏÊÔÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÊ»ËÍÊÖ¹ÉÏÊÒ
À¸É¼Ä ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ· ËÄÏÍ¶ËÀÄ ÏÃ ÎÔÉÀÓ· Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃ ÏÃÒ ÎÓ¶ÎÃÒ ÊÁ¶ÇÊÔÒÆÄÉ¿»ÉÊÔ ÏÊÔ
Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÊ»ËÍÊÖ¹ÉÏÊÒÃÏÀ¸Ï¼Ä¼Ë¹ÏÊÔÒÀË¼ÂÂÀÇÈ¼Ï¸ÀÒÏÊÔÏÊÈ¶¼ÏÃÒÔÂÀÄÊÉÊÈÄÆ·ÒËÀÍ¸Ð¼Ç¾ÃÒÉ¼
¼É¼Á¶ÍÊÔÉÊËÊÄÀÎ¿·ËÊÏÀËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÀÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÈ¶ÎÑÏÊÔÀÐÉÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ
¼É¼ÁÊÍÒËÊÔ¼É¼ÂÍÁÀÏ¼ÄÎÏÊ¼ÍÍÏÃÈ¼V§ËÀÍ¿ÊÎÊÇÊÂ¸¼ÁË¼Å¿¹ÎÀÄÒ¶ÑÒÆ¼ÄËÇÎÄÀÒ
ÏÃÒÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃÒ¿¹ÎÃÒ PJ ·Ï¼ÉÆ¼Ç¼ÉÀÆÏ¶ÒÎÀÔÂÄÀ¸ÒÀÐÀÇÊÉÏ¶ÒÏ¼PJ¼Ë¹Ï¼ÏÊÈ¼
¼É¶ÁÀÍ¼É ·ËÄÊ ¼¸ÎÐÃÈ¼ Î»ÎÁÄÂÅÃÒ ÏÊÔ ÐÌÍ¼Æ¼ · ¿ÔÎÁÊÍ¸¼ ËÊÔ ·Ï¼É ÆÇÄÉÄÆ ÎÔÈ½¼Ï¹ ÈÀ ÈÄÆÍ·
¼ÉÏÄ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉ¼ÀÍ¼ÂÑÂÌÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈËÊÍÀ¸É¼ËÍÊÆ¼Ç¶ÎÀÄ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼Æ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃ

ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»ÎÔÉ·ÐÑÒ¼ÍÓ¸ÕÀÄÈ¶Î¼ÎÀÈÄ¼ÌÍ¼¼Ë¹ÏÃÉËÍÌÏÃ¿¹ÎÃ
Æ¼ÄÀ¸É¼ÄËÄÊ¶ÉÏÊÉÃÏÄÒËÍÌÏÀÒÌÍÀÒ¼ÍÉÃÏÄÆ·ÓÍÊÉÊÏÍ¹ËÊÒ¿ÍÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÀÈÈ¶ÉÀÄË¶Í¼ÉÏÑÉ
 ÑÍÌÉ Æ¼Ä ÔËÊÓÑÍÀ¸ ÎÏ¼¿Ä¼Æ ÏÄÒ ÀË¹ÈÀÉÀÒ ÃÈ¶ÍÀÒ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ÂÄ¼
ÇÀËÏÊÈ¶ÍÀÄÀÒ  ªÓÊÔÉ ÔËÍÅÀÄ ¼É¼ÁÊÍ¶Ò ½Í¼¿À¸¼Ò ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò ÈÀ ÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÀÒ
¼É¼ÁÊÍ¶Ò Ë¼ÍÊ¿ÄÆÊ» ËÇ·ÍÊÔÒ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ» ¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ» ÈÀ ¼ÔÏ¹È¼ÏÃ ¼ËÊ¿ÍÊÈ· ½Ç
Ë¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÉÃÔËÀÍ¿ÊÎÊÇÊÂ¸¼¼ÁÊÍÏÃÉËÍÌÏÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÊ*LOHQ\DÀ¸É¼ÄÎÃÈ¼ÉÏÄÆ¹
É¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊÔÐÃÐÊ»ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÔÉÀÓ¶Ò ËÍ¼ÂÈ¼ÏÄÆÊ»ÓÍ¹ÉÊÔ Æ¼ÄÈÀÏÍ·ÎÀÄÒÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»
ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÄÏÃÒ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·ÒË¸ÀÎÃÒ¼ÉÌÍ¼ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÆ¼ÏÏÄÒËÍÌÏÀÒÌÍÀÒ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ 
ËÄËÇ¶ÊÉÀÉÈÀÏ¼Ë¹ÌÍÀÒÊÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÀ¸É¼ÄESP·ÏÊÎÏÄÒÌÍÀÒÈÀÏÏÃÉËÍÌÏÃ
¿¹ÎÃÀÈÁ¼É¸ÕÀÄÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹¿ÀÔÏ¶ÍÊÔ·Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÊÔ½¼ÐÈÊ»·ÀÈÁ¼É¸ÕÀÄ¿ÄÎÏÃÈ¼47F
*PVHFÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃËÍ¶ËÀÄÉ¼Ë¼Í¼ÏÀ¸ÉÀÏ¼ÄÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÉ»ÆÏ¼ÒÆ¼Ä
È¶ÓÍÄÒ ¹ÏÊÔ ÔËÊÓÑÍ·ÎÊÔÉ Ï¼ ÀÔÍ·È¼Ï¼  ÀÈÁÉÄÎÃ ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ» ¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ» ÏÍ¸ÏÊÔ ½¼ÐÈÊ»
ÊËÊÄ¼¿·ËÊÏÀÎÏÄÂÈ·ËÍ¶ËÀÄÀË¸ÎÃÒÉ¼Ê¿ÃÂÀ¸ÎÀË¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒ
Æ¼Ä ÏÃÒ ÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼Ò Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒ »ÏÀ Ã ¼ÄÈÊ¿Ä»ÇÄÎÃ Ê»ÏÀ Ã ËÇ¼ÎÈ¼Á¼¸ÍÀÎÃ Ê¿ÃÂÊ»É ÎÀ
¼ËÊÈÆÍÔÉÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¼Ë¹ ÏÊÉ ÊÍÂ¼ÉÄÎÈ¹  ¡    ¢¢ 
¼ÍÈ¼ÆÊ¿ÔÉ¼ÈÄÆ¶ÒÄ¿Ä¹ÏÃÏÀÒ¼ÍÈ¼ÆÊÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ·Æ¼ÏÃÂÊÍ¸¼ÆÇÀÆÏÄÆ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆÆÑ¿ÄÆ¹Ò
$7& /$$ ÃÓ¼ÉÄÎÈ¹Ò ¿ÍÎÃÒ  ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã À¸É¼Ä ÏÍÊËÊËÊÄÃÏ·Ò ÏÑÉ ÔËÊ¿ÊÓ¶ÑÉ ÏÃÒ
ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÎÁÄÂÂÊÎ¸ÉÃÒ  ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÕÀÏ¼Ä ¼Ë¹ ÏÃÉ ÆÄÉÎÃ ÏÃÒ ÎÁÄÂÂÊÎ¸ÉÃÒ ÎÏÊ
¿Í¼ÎÏÄÆ¹ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃËÍÊÎ¿¶ÉÀÏ¼ÄÎÀÈÄÆÍ¶Ò
É¼ÉÊÂÍ¼ÈÈÊÈÊÍÄ¼Æ¶Ò ÎÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒ ÎÏÊÉ ÔËÊ¿ÊÓ¶¼  ÏÃÒ ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÎÁÄÂÂÊÎ¸ÉÃÒ 63  ËÊÔ
½Í¸ÎÆÀÏ¼ÄÎÏ¼ÇÀÈÁÊÆ»ÏÏ¼Í¼Æ¼Ä¿Ä¼ËÀÍÉÀ»ÆÊÇ¼ÏÊÉ¼ÄÈ¼ÏÊÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ¹ÁÍ¼ÂÈ¹ÂÄ¼É¼ÎÔÉ¿ÀÐÀ¸ÎÏÊÉ
63ÔËÊ¿ÊÓ¶¼ËÊÔ½Í¸ÎÆÀÏ¼ÄÎÏ¼ÉÀÔÍÄÆÆ»ÏÏ¼Í¼ÎÏÊÆÀÉÏÍÄÆ¹ÉÀÔÍÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼  ÍÌÉÏ¼ÒÑÒ
ÇÀÄÏÊÔÍÂÄÆ¹Ò ¼ÉÏ¼ÂÑÉÄÎÏ·Ò ÏÑÉ ÔËÊ¿ÊÓ¶ÑÉ 63 ÎÏ¼ ÇÀÈÁÊÆ»ÏÏ¼Í¼ Ã ÁÑÎÁÊÍÄÆ· ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
¼É¼ÎÏ¶ÇÇÀÄ ÏÃÉ ÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼ ÏÑÉ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ É¼ ÀÅ¶ÍÓÊÉÏ¼Ä ¼Ë¹ ÏÊÔÒ ÇÀÈÁ¼¿¶ÉÀÒ ËÍÊÆ¼ÇÌÉÏ¼Ò
¼É¼Æ¼Ï¼ÉÊÈ·ÈÇÇÊÉË¼ÍÈÀ¸ÑÎÃÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ÄÈÀÇ¶ÏÀÒÎÀÕÌ¼¶ÓÊÔÉ¿À¸ÅÀÄ¹ÏÄ¼ÔÏ·Ã
¼É¼Æ¼Ï¼ÉÊÈ·ÈÀÄÌÉÀÄÏÃ¿Ä·ÐÃÎÃÏÑÉË¼ÐÊÂ¹ÉÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉÏÑÉËÍÊ
ÁÇÀÂÈÊÉÑ¿ÌÉ 7K ÆÔÏÏÍÑÉ ÎÏÊ  ¹ËÊÔ Ð¼ ÎÔÈÈÀÏÀ¸Ó¼É ÎÏÃ ÁÇÀÂÈÊÉ· Æ¼Ä ÎÏÃ ½Ç½Ã ÏÊÔ
ÉÀÔÍÄÆÊ»ÄÎÏÊ»ÀÇ¶ÏÀÒÎÀÕÌ¼Æ¼ÄLQYLWURËÀÄÍÈ¼Ï¼¿À¸ÓÉÊÔÉ¹ÏÄÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈËÊÍÀ¸¼Æ¹ÈÃÉ¼¿Í¼
È¶ÎÑ ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒ ÈÀ ÏÊÔÒ ÔËÊ¿ÊÓÀ¸Ò 63 ÎÏ¼ ÉÀÔÍÄÆ Æ»ÏÏ¼Í¼ ¼ÍÈ¼ÆÊ¿ÔÉ¼ÈÄÆ¶Ò ÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ
¶Î¼ÎÀÌÍÀÒ¼Ë¹ÏÃÉËÍÌÏÃ¿¹ÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒPJÊ¼ÍÄÐÈ¹ÒÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ
ÈÀÄÌÉÀÏ¼Ä ÎÀ ËÀÍ¸ËÊÔ  ÏÃÒ ¼ÍÓÄÆ·Ò ÏÊÔÒ ÏÄÈ·Ò ÎÏÊ ËÀÍÄÁÀÍÄÆ¹ ¼¸È¼ À ÎÔÉÀÓ· Æ¼ÐÃÈÀÍÄÉ·
ÓÊÍ·ÂÃÎÃ Ê ¼ÍÄÐÈ¹Ò ÏÑÉ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÄ É¼ ÈÀÄÌÉÀÏ¼Ä ÂÄ¼ ¿ÄÎÏÃÈ¼ ¿»Ê À½¿ÊÈ¿ÑÉ
ËÍÊÎÀÂÂ¸ÕÊÉÏ¼Ò ¶É¼É ÀÇÓÄÎÏÊ ¼ÍÄÐÈ¹ ËÀÍ¸ËÊÔ  Æ»ÏÏ¼ÍÑÉÈÄÆÍ¹ÇÄÏÍÊ · ËÀÍ¸ËÊÔ ÏÊ  ÏÃÒ
¼ÍÓÄÆ·Ò ÏÊÔÒ ÏÄÈ·Ò ¢Ê ¿ÀÆ¼ÊÆÏÌ ÏÊÄÒ ÀÆ¼Ï¹ ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ÀÈÁÉÄÎÀ ÀÇÓÄÎÏÊ ¼ÍÄÐÈ¹ ÆÏÑ ¼Ë¹
Æ»ÏÏ¼Í¼ÈÄÆÍ¹ÇÄÏÍÊÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÈ¸¼ÁÊÍ ÄÓ¼ÈÃÇÊ¸¼ÍÄÐÈÊ¸ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ¿Ä¼ÏÃÍÊ»ÉÏ¼ÄÈÀ
ÎÔÉÀÓÄÕ¹ÈÀÉÃ Æ¼ÐÃÈÀÍÄÉ· ¼ÂÑÂ·  ËÇÀÄÊÉ¹ÏÃÏ¼ ÏÑÉ ¢ Æ¼Ä  ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ÆÔÆÇÊÁÊÍÊ»É
ÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ È¶ÎÑ ÏÑÉ ÊÍÂÉÑÉ ÏÊÔ ÇÀÈÁÄÆÊ» ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ Æ¼Ä À¸É¼Ä Ï¼ Æ»ÏÏ¼Í¼ ËÊÔ ÆÔÍ¸ÑÒ
ÀËÃÍÀÕÊÉÏ¼Ä ¼Ë¹ ÏÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÀÍ¸ËÊÔ ÏÊ  ÏÑÉ ¢ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ¼É·ÆÊÔÉ ÎÏÊÉ
Á¼ÄÉ¹ÏÔËÊ ÏÑÉ Í¼ÎÏÄÆÌÉ ÔÏÏÍÑÉ É·ÈÃÒ Æ¼Ä À¸É¼Ä Æ»ÏÏ¼Í¼ ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ ÂÄ¼ ÏÃÉ ËÀÍÄÁÀÍÄÆ·
¼ÉÊÎÊÀËÄÏ·ÍÃÎÃÀ¿ÊÈ¶ÉÊÔ¹ÏÄ¼ÔÏ¹ÏÊÔËÊÎ»ÉÊÇÊÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÆ¼ÏÆ¼É¹É¼¿ÀÉÆÔÆÇÊÁÊÍÀ¸ÎÏ¼
¹ÍÂ¼É¼ÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ¿ÀÉÀËÃÍÀÕÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼»ÅÃÎÃÏÊÔ¼ÍÄÐÈÊ»ÏÑÉ
ËÀÍÄÁÀÍÄÆÌÉ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ Â¸ÉÀÏ¼Ä ÀÈÁ¼É·Ò È¶Î¼ ÎÀ ÃÈ¶ÍÀÒ ¼Ë¹ ÏÃ ¿Ä¼ÆÊË· ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÆ¼ÏÆ¼É¹É¼ÀËÄÏÔÂÓÉÊÉÏ¼ÄÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆÊ¸¼ÍÄÐÈÊ¸È¶Î¼ÎÀ¶É¼É¶ÑÒ¿»ÊÈ·ÉÀÒ
ÓÍ¹ÉÄ¼ÓÊÍ·ÂÃÎÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÊ¿ÃÂÀ¸ÎÀ·ËÄ¼ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔ¼ÍÄÐÈÊ»ÏÑÉÊÔ¿ÀÏÀÍÊÁ¸ÇÑÉÎÀËÀÍ¸ËÊÔ
ÏÃÒ¼ÍÓÄÆ·ÒÏÊÔÒÏÄÈ·Ò¢¼ÈÊÉÊÆ»ÏÏ¼Í¼¿ÀÉÀËÃÍÀÕÊÉÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ËÍÊÆ¼ÇÀ¸Ë¼ÍÊ¿ÄÆ·ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÄÀËÄ½Í¿ÔÉÎÃÏÃÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò
Æ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä È¶ÂÄÎÏÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»
¸É¼Æ¼ÒÀÇ¶ÏÃ' )5(('206 »ÍÄ¼¼ËÊÏÀÇ¶ÎÈ¼Ï¼
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¿Ä¼ÁÊÍ¶Ò ¼ÉÈÀÎ¼ ÎÏÄÒ ¿¹ÎÀÄÒ ÏÑÉ  PJ Æ¼Ä  PJ ÎÏ¼ Æ¼Ï¼ÇÃÆÏÄÆ ÎÃÈÀ¸¼ ÏÃÒ ÈÀÇ¶ÏÃÒ Ä
¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ÎÔÈËÇ·ÍÑÎ¼É ÏÃ ½¼ÎÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ 75$16)2506 ¿ÄÍÆÀÄ¼Ò  ÈÃÉÌÉ À¸Ó¼É ÏÃ
¿ÔÉ¼Ï¹ÏÃÏ¼ É¼ ÀÉÏ¼ÓÐÊ»É ÎÀ ÈÄ¼ ÈÀÇ¶ÏÃ ÀË¶ÆÏ¼ÎÃÒ '(  ÏÔÁÇÊËÊÄÃÈ¶ÉÃÒ ¿¹ÎÃÒ Æ¼Ä É¼
Ç½ÊÔÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÔÉÊÇÄÆÀÄÎ·ÇÐ¼É¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÑÎÏ¹ÎÊ¼Ë¹¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
¿ÀÉ¶Ç¼½¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼ Q ÎÔÉ¶ÓÄÎ¼ÉÈÀPJÎÔÉ¶ÓÄÎ¼ÉÈÀPJÈÀÏ¶½ÃÎ¼É
¼Ë¹ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ½·Ï¼¼ÎÀPJÆ¼Ä¼Ë¹ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ½·Ï¼¼ÎÀPJ ÀÏ¼Ë¹
È·ÉÀÒ È·É¼Ò ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò  ÎÔÈÈÀÏÀ¸Ó¼É¼Æ¹ÈÃÎÏÃÈÀÇ¶ÏÃÀÏ¼Å»ÏÑÉÈÃÉÌÉ
Æ¼ÄÃ55ÂÄ¼ÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÎÏÃ½¼ÎÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃËÊÔË¼Í¶ÈÀÄÉ¼ÉÎÏ¼
 PJ ·Ï¼É   ÎÏÃ ½¼ÎÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ   $55 ÂÄ¼ ÏÊÔÒ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ÈÀÏ¶½ÃÎ¼É ¼Ë¹
ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ ½·Ï¼¼ ÎÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  PJ ·Ï¼É   ÎÏÃ ½¼ÎÄÆ· ÈÀÇ¶ÏÃ  ¢¼
ÎÔÂÆÀÉÏÍÑÏÄÆ ¼ËÊÏÀÇ¶ÎÈ¼Ï¼ ÏÑÉ ÀÇÀÏÌÉ ' Æ¼Ä ' ¶¿ÀÄÅ¼É ÎÏ¼ÐÀÍ· Æ¼Ä ÎÏ¼ÏÄÎÏÄÆ
ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ· ÈÀ¸ÑÎÃ ÏÃÒ ÀÏ·ÎÄ¼Ò ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼Ò ÔËÊÏÍÊËÌÉ ÎÀ ÎÓ¶ÎÃ ÈÀ ÏÊ ÎÔÂÆÍÄÏÄÆ¹ ÁÍÈ¼ÆÊ ÎÀ
ÔËÊÊÈ¿ÀÒËÊÔÊÍ¸ÎÏÃÆ¼ÉÈÀ½ÎÃÏÊÁ»ÇÊÏÃÉÃÇÄÆ¸¼ÏÃÉËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÂÄ¼ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ
Æ¼Ï ËÇÆ¼Ò ÏÃ ¿Í¼ÎÏÃÍÄ¹ÏÃÏ¼ ÏÃÒ É¹ÎÊÔ · Ï¼ ÀË¸ËÀ¿¼ ¼É¼ËÃÍ¸¼Ò ÎÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÈÀÇ¶ÏÃÒ
ÀÍ¼ÄÏ¶ÍÑ ¼É¼Ç»ÎÀÄÒ ÏÑÉ ¿À¿ÊÈ¶ÉÑÉ ÏÑÉ ÆÇÄÉÄÆÌÉ ¿ÊÆÄÈÌÉ Æ¼Ï¶¿ÀÄÅ¼É ÎÏ¼ÐÀÍ ÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ
¼ËÊÏÀÇ¶ÎÈ¼Ï¼ÎÏÄÒÔËÊÊÈ¿ÀÒ¼ÎÐÀÉÌÉÈÀÔ¾ÃÇ·Ò¿Í¼ÎÏÃÍÄ¹ÏÃÏ¼ÒÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼¿Ä¼ÇÀ¸ËÊÔÎ¼
ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ Æ¼Ï ËÇÆ¼Ò  ÔÍÑË¼ÖÆ¹Ò ÍÂ¼ÉÄÎÈ¹Ò ¼ÍÈÆÑÉ ¶ÓÀÄ ¿ÌÎÀÄ ¼É¼½ÊÇ· ¼Ë¹ ÏÃÉ
ÔËÊÓÍ¶ÑÎÃ ÔËÊ½ÊÇ·Ò ÏÑÉ ¼ËÊÏÀÇÀÎÈÏÑÉ ÏÑÉ ÈÀÇÀÏÌÉ ÈÀ ÏÊ *LOHQ\D ÎÀ È¸¼ · ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ
ÔËÊÆ¼ÏÃÂÊÍ¸ÀÒÏÊÔË¼Ä¿Ä¼ÏÍÄÆÊ»ËÇÃÐÔÎÈÊ»ÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊÂÄ¼
ËÇÃÍÊÁÊÍ¸ÀÒ ÎÓÀÏÄÆ ÈÀ ÏÃÉ Ë¼Ä¿Ä¼ÏÍÄÆ· ÓÍ·ÎÃ   ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ¶Ò Ä¿Ä¹ÏÃÏÀÒ À¿ÊÈ¶É¼
Á¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·Ò¼ËÊÆÏ·ÐÃÆ¼É¼Ë¹ÔÂÄÀ¸ÒÀÐÀÇÊÉÏ¶Ò¼Ë¹¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÈÀÏ¼È¹ÎÓÀÔÎÃÉÀÁÍÊ»Æ¼Ä
¼Ë¹¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò Á¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒÔËÀ»ÐÔÉÊÒÂÄ¼
ÏÃÉ ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ À¸É¼Ä Ã ÁÑÎÁÊÍÄÆ· ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ËÊÍÍ¹ÁÃÎÃ  ¼ËÊÍÍ¹ÁÃÎÃ ÏÃÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÀ¸É¼Ä½Í¼¿À¸¼ WPD[ÌÍÀÒ Æ¼ÄÀÆÏÀÏ¼È¶ÉÃ * Á¼ÄÉ¹ÈÀÉÃ¼Ë¹ÇÔÏÃ
¼Ë¹ ÏÊÔ ÎÏ¹È¼ÏÊÒ ½ÄÊ¿Ä¼ÐÀÎÄÈ¹ÏÃÏ¼ À¸É¼Ä   ¿ÄÎÏÃÈ¼ ÀÈËÄÎÏÊÎ»ÉÃÒ  
ÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒÎÏ¼ÐÀÍ·ÒÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÒÎÏÊ¼¸È¼ÀËÄÏÔÂÓÉÊÉÏ¼ÄÈ¶Î¼ÎÀ¶ÑÒÈ·ÉÀÒÈÀÏ¼Ë¹
Ë¼Å ÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒ ÓÊÍ·ÂÃÎÃ Æ¼Ä Ï¼ ÀË¸ËÀ¿¼ ÎÏ¼ÐÀÍ·Ò Æ¼ÏÎÏ¼ÎÃÒ À¸É¼Ä ËÀÍ¸ËÊÔ  ÁÊÍ¶Ò
Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍ¼ÎÀÎÓ¶ÎÃÈÀÏÃÉ¼ÍÓÄÆ·¿¹ÎÃËÍ¹ÎÇÃ¾ÃÏÍÊÁ·Ò¿ÀÉÀËÃÍÀÕÀÄÏÃ&PD[·ÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃ
$8& ÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã&PD[ÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒË¼ÍÊÔÎ¸¼ÎÀÈÄÆÍ·¼»ÅÃÎÃÆ¼Ï
¼ÇÇÃ¶ÆÐÀÎÃ $8& Ë¼Í¶ÈÀÄÉÀ¼ÈÀÏ½ÇÃÏÃËÊÈ¶ÉÑÒÏÊ*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼Ç¼È½ÉÀÏ¼Ä
¼ÉÀÅÍÏÃÏ¼ ¼Ë¹ Ï¼ ÂÀ»È¼Ï¼ ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ   ¼Ï¼ÉÊÈ·  ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Æ¼Ï¼É¶ÈÀÏ¼Ä ÎÀ
ÈÀÂÇÊ ½¼ÐÈ¹ ÎÏ¼ ÀÍÔÐÍ ¼ÄÈÊÎÁ¼¸ÍÄ¼ ÈÀ ÏÊ ÆÇÎÈ¼ ÎÏ¼ ¼ÄÈÊÎÁ¼¸ÍÄ¼ É¼ À¸É¼Ä  
ÁÑÎÁÊÍÄÆ· ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Ë¼ÍÊÔÎÄÕÀÄ ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃ ËÍ¹ÎÇÃ¾Ã ¼Ë¹ Ï¼ ¼ÄÈÊÎÁ¼¸ÍÄ¼ ÏÃÒ ÏÅÃÒ ÏÊÔ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÔÉ¿¶ÊÉÏ¼ÄÄÎÓÔÍÈÀËÍÑÏÀØÉÀÒ ! 
 ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Æ¼Ï¼É¶ÈÀÏ¼Ä ÀÆÏÀÏ¼È¶É¼ ÎÀ ÎÑÈ¼ÏÄÆÊ»Ò ÄÎÏÊ»Ò ÈÀ ¹ÂÆÊ Æ¼Ï¼ÉÊÈ·Ò ËÀÍ¸ËÊÔ
±Ç¸ÏÍ¼¸¼ÈÀÇ¶ÏÃÎÀÏ¶ÎÎÀÍ¼ÔÂÄ·ÏÊÈ¼Ï¼ÊËÊ¸¼¶Ç¼½¼ÉÈ¸¼ÀÁË¼ÅÀÉ¿ÊÁÇ¶½Ä¼
¿¹ÎÃ Í¼¿ÄÊÄÑ¿ÄÊÀËÄÎÃÈ¼ÎÈ¶ÉÊÔ ¼É¼Ç¹ÂÊÔ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¼Ë¶¿ÀÄÅÀ ¹ÏÄ Ã ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
¿ÄÀÄÎ¿»ÀÄÎÏÊÉÀÂÆ¶Á¼ÇÊÀÈ¸¼ÈÀÇ¶ÏÃÎÀÍÍÀÉÀÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÊÄ
ÊËÊ¸ÊÄ ¶Ç¼½¼É *LOHQ\D  PJÃÈ¶Í¼ Ã È¶ÎÃ ËÊÎ¹ÏÃÏ¼ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Æ¼Ä ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ  ÎÏÊ ÎË¶ÍÈ¼ ÏÃÒ ÀÆÎËÀÍÈÏÄÎÃÒ ÎÀ ÎÏ¼ÐÀÍ· Æ¼ÏÎÏ¼ÎÃ ·Ï¼É ËÀÍ¸ËÊÔ 
ÁÊÍ¶ÒÓ¼ÈÃÇ¹ÏÀÍÃ¼Ë¹ÏÃÉ¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒÓÊÍÃÂÃÐÀ¸Î¼¿¹ÎÃ PJ ÄÊÈÀÏ¼ÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹Ò
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÀÏ¼ÎÓÃÈ¼Ï¸ÕÀÏ¼ÄÎÏÊÉÉÐÍÑËÊÈÀ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÎÏÀÍÀÊÀÆÇÀÆÏÄÆ·ÁÑÎÁÊÍÔÇ¸ÑÎÃ
ÎÏÊÁ¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ 6 ÀÉ¼ÉÏÄÊÈÀÍ¶ÒÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼Ä ÈÀ ÊÅÀÄ¿ÑÏÄÆ¹ ½ÄÊÈÀÏ¼ÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹ Æ¼Ï¼ÇÔ¹ÈÀÉÊ ÆÔÍ¸ÑÒ È¶ÎÑ ÏÊÔ &<3) Æ¼Ä
ËÄÐ¼ÉÌÒÇÇÑÉÄÎÊÀÉÕ»ÈÑÉÆ¼ÄÈÀÀË¼Æ¹ÇÊÔÐÃ¼ËÊ¿¹ÈÃÎÃÊÈÊÄÕÊÔÎ¼ÈÀÀÆÀ¸ÉÃÏÑÉÇÄË¼ÍÌÉ
ÊÅ¶ÑÉÎÀ¼¿Í¼ÉÀ¸ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒ¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÀË¸ÎÃÒÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹ÒÁ¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ¼¿Í¼ÉÌÉÈÃ
ËÊÇÄÆÌÉ ÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆÌÉ ¼É¼Ç¹ÂÑÉ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¢Ê Æ»ÍÄÊ ¶ÉÕÔÈÊ ËÊÔ ÎÔÈÈÀÏ¶ÓÀÄ ÎÏÊ
ÈÀÏ¼½ÊÇÄÎÈ¹ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¶ÓÀÄÀÉÈ¶ÍÀÄÏ¼ÔÏÊËÊÄÃÐÀ¸Æ¼ÄËÄÐ¼É¹ÉÉ¼À¸É¼ÄÀ¸ÏÀÏÊ&<3F
À¸ÏÀÏÊ&<33AÀÏ¼Ë¹ÀÁË¼Å¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒÓÊÍ·ÂÃÎÃ>&@ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÏ¼ÈÀ¸ÕÊÉ¼
ÎÓÀÏÄÕ¹ÈÀÉ¼ÈÀÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÔÎÏ¼ÏÄÆÎÏÊ¼¸È¼¹ËÑÒÎÔÉÂÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÎÔÈ½ÊÇ·ÏÊÔÒÎÏÃÉ
$8& ¶ÑÒ  ÃÈ¶ÍÀÒ ÈÀÏ ÏÃ ¿¹ÎÃ ÏÑÉ ÊÇÄÆÌÉ Í¼¿ÄÊÎÃÈ¼ÎÈ¶ÉÑÉ ÎÔÎÏ¼ÏÄÆÌÉ À¸É¼Ä Ã ¸¿Ä¼ Ã
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  ÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  Æ¼Ä¼¿Í¼ÉÀ¸ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒ ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ
0Æ¼Í½ÊÅÔÇÄÆÊ»ÊÅ¶ÊÒ  ÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆ¹ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ0  Æ¼ÄÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆ¹ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ
0   ËÊ½ÊÇ·  ÆÐ¼ÍÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÎÏÊ ¼¸È¼ À¸É¼Ä ± OK Æ¼Ä Ê È¶ÎÊÒ
Á¼ÄÉ¹ÈÀÉÊÒÏÀÇÄÆ¹ÒÓÍ¹ÉÊÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·Ò W À¸É¼ÄÃÈ¶ÍÀÒ¢¼ÀË¸ËÀ¿¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼Ä
ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÎÏÊ ¼¸È¼ ÈÀÄÌÉÊÉÏ¼Ä Ë¼ÍÇÇÃÇ¼ ÎÏÃÉ ÏÀÇÄÆ· ÁÎÃ ÂÀÂÊÉ¹Ò ËÊÔ
Ê¿ÃÂÀ¸ ÎÀ Ë¼Í¹ÈÊÄÊÔÒ ÓÍ¹ÉÊÔÒ ÃÈ¸ÎÀÄ¼Ò ÕÑ·Ò Æ¼Ä ÂÄ¼ ÏÄÒ ¿»Ê ÀÏ ¼Ë¹ ÓÊÍ·ÂÃÎÃ ¼Ë¹ ÏÊÔ

ÎÏ¹È¼ÏÊÒËÀÍ¸ËÊÔÏÊÏÃÒ¿¹ÎÃÒ¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼Ä½Í¼¿¶ÑÒÎÏ¼Ê»Í¼ÑÒ¼¿Í¼ÉÀ¸ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉ¼ËÊ½ÇÇÊÉÏ¼Ä¼É¼ÇÇÊ¸ÑÏÀÒÎÏ¼Ê»Í¼¼ÇÇÏ¼
ÈÀ¸ÕÊÉ¼ ÎÔÎÏ¼ÏÄÆ ½Í¸ÎÆÊÉÏ¼Ä ÎÏ¼ Æ¹ËÍ¼É¼ ÎÀ ËÊÎ¹ÏÃÏÀÒ ËÊÔ ¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÊÔÉ ËÊÎÊÎÏ¹
ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊ¼Ë¹ÏÃÒ¿¹ÎÃÒÃÆ¼ÐÀÈÄÀÏ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÃ¼ÉÆÏÃÎÃÏÃÒÓÊÍÃÂÊ»ÈÀÉÃÒ
¿¹ÎÃÒ À¸É¼Ä  Í¼ÈÈÄÆ¹ÏÃÏ¼ Ä ÎÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Æ¼Ä ÏÃÒ ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¼ÔÅÉÊÉÏ¼Ä ÈÀ ÀÈÁ¼ÉÌÒ ¼ÉÇÊÂÊ ÏÃÒ ¿¹ÎÃÒ ÏÍ¹ËÊ ÈÀÏ ¼Ë¹ ËÊÇÇ¼ËÇ¶Ò Ë¼Å
ÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒ ¿¹ÎÀÄÒ  PJ ·  PJ ¨¼Í¼ÆÏÃÍÄÎÏÄÆ ÎÀ ÀÄ¿ÄÆ¶Ò ÊÈ¿ÀÒ ¼ÎÐÀÉÌÉ 
Á¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ· ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Æ¼Ä ÏÃÒ ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¿ÀÉ ¿Ä¼Á¶ÍÊÔÉ ÎÀ
É¿ÍÀÒÆ¼ÄÂÔÉ¼¸ÆÀÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¿Ä¼ÁÊÍÀÏÄÆ·ÒÀÐÉÊÏÄÆ·ÒËÍÊ¶ÇÀÔÎÃÒ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼¶ÑÒ
ÎÊ½¼Í·ÉÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÀÏÊÈ¼ÈÀ·ËÄ¼È¶ÏÍÄ¼·ÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG
3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼Æ¼Ä& ¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÆ¼È¸¼¼ÇÇ¼Â·ÎÏÃ&PD[ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¹ÈÑÒÃ
¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã $8& ¼ÔÅ·ÐÃÆÀ¼ÉÏ¸ÎÏÊÄÓ¼Æ¼ÏÆ¼ÄÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ
ÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼& Ã&PD[ÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ
ÈÀÄÌÐÃÆÀÆ¼ÏÆ¼ÄÃ$8&¿ÀÉÈÀÏ¼½Ç·ÐÃÆÀÊÔÎÄ¼ÎÏÄÆÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·ÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¿ÀÉ ¼ÅÄÊÇÊÂ·ÐÃÆÀ ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ·ËÄ¼ · È¶ÏÍÄ¼ ÃË¼ÏÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ 
Á¼ÄÉ¹ÈÀÉÊÒÓÍ¹ÉÊÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·Ò¼ËÊ½ÊÇ·ÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒË¼Í¼È¶ÉÀÄ¼ÈÀÏ½ÇÃÏÊÒÎÀÏÊÈ¼
ÈÀ·ËÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼¹ÈÑÒË¼Í¼ÏÀ¸ÉÀÏ¼ÄÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÈ¶ÏÍÄ¼·
ÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·
ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼&  ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃËÍ¶ËÀÄÉ¼
ÅÀÆÄÉÀÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼Æ¼ÄÈ¶ÏÍÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ 
 ÆÇÄÉÄÆ· ÀÈËÀÄÍ¸¼ Æ¼Ä ÊÄ ËÇÃÍÊÁÊÍ¸ÀÒ ÂÄ¼ ÏÃÉ Á¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ· ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÃÇÄÆ¸¼Ò ÉÑ ÏÑÉ
ÀÏÌÉÀ¸É¼ÄËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶ÉÀÒ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÇÄÆ¸¼Ò
 ÀÏÌÉ Æ¼Ä ÉÑ ½Ç Ë¼ÍÂÍ¼ÁÊ   ¼Ä¿Ä¼ÏÍÄÆ¹Ò ËÇÃÐÔÎÈ¹Ò §ËÍÓÊÔÉ ËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶É¼
¿Ä¼Ð¶ÎÄÈ¼ ¿À¿ÊÈ¶É¼ ¼Ë¹ ÈÄ¼ ÈÀÇ¶ÏÃ ÈÀÏ¼È¹ÎÓÀÔÎÃÒ ÉÀÁÍÊ» ÎÏÃÉ ÊËÊ¸¼ ÎÔÈËÀÍÄÀÇ·ÁÐÃÎ¼É
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ΤΩΡΑ
ΕΙΝΑΙ Η
ΣΤΙΓΜΗ

Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες
ανατρέξτε σε επόμενη σελίδα του εντύπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό
συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8
για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TYSABRI 300 mg, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πυκνού διαλύματος περιέχει 20 mg
natalizumab. Το natalizumab είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο αντίσωμα
αντι-α4-ιντεγκρίνης που παράγεται σε μια κυτταρική σειρά μυός μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμού DNA. Όταν αραιώνεται, το διάλυμα προς έγχυση περιέχει περίπου 2,6 mg/ml natalizumab. To TYSABRI περιέχει 2,3 mmol (ή 52
mg) νατρίου ανά φιαλίδιο φαρμακευτικού προϊόντος. Όταν διαλύεται σε 100 ml χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) το φαρμακευτικό
προϊόν περιέχει 17,7 mmol (ή 406 mg) νατρίου. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Άχρωμο, διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το TYSABRI ενδείκνυται ως μονοθεραπεία τροποποιητική της νόσου σε υψηλής ενεργότητας υποτροπιάζουσα διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας για τις
ακόλουθες ομάδες ασθενών: • Ενήλικες ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με υψηλής δραστικότητας νόσο παρά τη θεραπεία με μια βήτα-ιντερφερόνη ή οξική γλατιραμέρη. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να προσδιοριστούν ως εκείνοι που δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα πλήρη και
επαρκή κύκλο (συνήθως τουλάχιστον ένα έτος θεραπείας) βήτα-ιντερφερόνης ή οξικής γλατιραμέρης. Οι ασθενείς θα πρέπει να είχαν τουλάχιστον 1 υποτροπή εντός του προηγούμενου έτους και ενώ ήταν υπό θεραπεία, και οι οποίοι παρουσιάζουν τουλάχιστον 9 υπέρπυκνες
βλάβες T2 στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI) ή τουλάχιστον 1 Gd προσλαμβάνουσα βλάβη. Ένας «μη ανταποκρινόμενος
ασθενής» μπορεί επίσης να προσδιοριστεί ως ασθενής με σταθερή ή αυξημένη συχνότητα υποτροπών ή με συνεχιζόμενες σοβαρές υποτροπές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. ή • Ενήλικες ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία ορίζεται από 2 ή περισσότερες υποτροπές που προκαλούν αναπηρία μέσα σε ένα
έτος, και με 1 ή περισσότερες Gd προσλαμβάνουσες βλάβες στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή σημαντική αύξηση στο φορτίο
βλαβών T2 σε σύγκριση με προηγούμενη πρόσφατη μαγνητική τομογραφία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η έναρξη και η
συνεχής παρακολούθηση της θεραπείας με TYSABRI θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία νευρολογικών καταστάσεων, σε κέντρα με έγκαιρη πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
TYSABRI πρέπει να χορηγείται η κάρτα προειδοποίησης ασθενούς και αυτοί πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους του TYSABRI (βλ.
επίσης το φύλλο οδηγιών χρήσης). Μετά από 2 χρόνια θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται εκ νέου για τους κινδύνους του
TYSABRI, ιδιαιτέρως για τον αυξημένο κίνδυνο της Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) και πρέπει να τους δίνονται
οδηγίες, καθώς επίσης και σε αυτούς που τους φροντίζουν, ως προς τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα της PML. Θα πρέπει να υπάρχουν
διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας και πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία. Οι ασθενείς μπορούν να
περάσουν κατευθείαν από τη βήτα ιντερφερόνη ή την οξική γλατιραμέρη στο natalizumab αρκεί να μην υπάρχουν σημεία σχετικών ανωμαλιών που σχετίζονται με τη θεραπεία, π.χ. ουδετεροπενία. Αν υπάρχουν σημεία ανωμαλιών που σχετίζονται με τη θεραπεία, θα πρέπει
αυτά να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα πριν την έναρξη της θεραπείας με natalizumab. Μερικοί ασθενείς ενδέχεται να έχουν εκτεθεί
σε ανοσοκατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. μιτοξαντρόνη, κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη). Αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα
έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν παρατεταμένη ανοσοκαταστολή, ακόμη και μετά τη διακοπή της χορήγησης δόσεων. Επομένως,
πριν ξεκινήσει η θεραπεία με το TYSABRI, ο ιατρός θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω ασθενείς δεν είναι ανοσοκατεσταλμένοι (βλ.
επίσης παράγραφο 4.4). Δοσολογία Ενήλικες Το TYSABRI 300 mg χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης μία φορά κάθε 4 εβδομάδες. Η
συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να επανεξεταστεί προσεκτικά σε ασθενείς που δε δείχνουν σημεία θεραπευτικού οφέλους πέραν των 6
μηνών. Δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του natalizumab στα 2 έτη προέκυψαν από ελεγχόμενες, διπλά τυφλές
μελέτες. Μετά από 2 έτη η συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να επανεξετάζεται μόνο μετά από επαναξιολόγηση ενδεχόμενου οφέλους και
κινδύνου. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται εκ νέου για τους παράγοντες κινδύνου για PML, όπως η διάρκεια της θεραπείας, η χρήση
ανοσοκατασταλτικών πριν τη χορήγηση του TYSABRI και η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού JC (βλ. παράγραφο 4.4). Επαναχορήγηση
Δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της επαναχορήγησης. Για την ασφάλεια βλ. παράγραφο 4.4. Ηλικιωμένοι Το TYSABRI δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς άνω των 65 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων από αυτήν την ομάδα πληθυσμού. Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για να εξεταστούν οι επιδράσεις της νεφρικής ή της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ο μηχανισμός για την αποβολή και τα αποτελέσματα από τη φαρμακοκινητική του πληθυσμού υποδεικνύουν ότι η ρύθμιση δοσολογίας δεν θα ήταν απαραίτητη σε
ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός Το TYSABRI αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των
18 ετών (βλ. παράγραφο 4.3). Τρόπος χορήγησης Ενδοφλέβια χρήση. Για οδηγίες σχετικά με την αραίωση του φαρμακευτικού προϊόντος
πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. Μετά την αραίωση, η έγχυση πρέπει να γίνεται για διάστημα περίπου 1 ώρας και οι ασθενείς
να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έγχυσης και επί 1 ώρα μετά την ολοκλήρωσή της για τυχόν σημεία και συμπτώματα αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Το TYSABRI δεν πρέπει να χορηγείται ως στιγμιαία (bolus) ένεση εφόδου. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο
natalizumab ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML).
Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων και οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς (συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες τη συγκεκριμένη περίοδο ή εκείνων που είναι σε ανοσοκαταστολή λόγω προηγούμενων θεραπειών, π.χ. μιτοξαντρόνη ή κυκλοφωσφαμίδη, βλ. επίσης παραγράφους 4.4 και 4.8). Συνδυασμός με βήτα-ιντερφερόνες ή
οξική γλατιραμέρη. Γνωστές ενεργές κακοήθειες, πλην των ασθενών με δερματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Παιδιά και έφηβοι κάτω
της ηλικίας των 18 ετών. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) Η χρήση του TYSABRI έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο PML μιας ευκαιριακής λοίμωξης που οφείλεται στον ιό JC, η οποία
μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει σοβαρή ανικανότητα. Λόγω αυτού του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης PML, τα
οφέλη και οι κίνδυνοι της θεραπείας με το TYSABRI θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου υπόψη για κάθε περίπτωση από τον ειδικό ιατρό και
τον ίδιο τον ασθενή. Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες στον ασθενή καθώς επίσης και σε αυτούς που τον φροντίζουν, ως προς τα πρώιμα
σημεία και συμπτώματα της PML. Οι παρακάτω παράγοντες κινδύνου συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο της PML. • Η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού JC. • Διάρκεια της θεραπείας, ιδιαίτερα μετά από 2 έτη. Η εμπειρία σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία
με το TYSABRI για περισσότερα από 4 έτη είναι περιορισμένη, επομένως δεν είναι προς το παρόν δυνατό να υπολογιστεί ο κίνδυνος για PML
σε αυτούς τους ασθενείς. • Χρήση ανοσοκατασταλτικών πριν τη χορήγηση του TYSABRI. Τα αντισώματα κατά του ιού JC αποτελούν ένδειξη διαφορετικών επιπέδων κινδύνου για PML σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται θεραπεία με το TYSABRI. Ασθενείς θετικοί για αντισώματα κατά του ιού JC διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της PML σε σύγκριση με ασθενείς που είναι αρνητικοί για αντισώματα κατά
του ιού JC. Οι ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου για PML (δηλ. είναι θετικοί για αντισώματα κατά του ιού JC και έχουν
λάβει θεραπεία με TYSABRI για περισσότερα από 2 έτη και έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά) διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για PML. Σε ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου, η θεραπεία με TYSABRI θα πρέπει να συνεχίζεται μόνο εφόσον τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου της PML στις διάφορες υποομάδες ασθενών, ανατρέξτε στις Πληροφορίες για Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης. Εξετάσεις για αντισώματα κατά του ιού JC
παρέχουν πληροφορίες στήριξης για τη στρωματοποίηση του κινδύνου της θεραπείας με το TYSABRI. Συνιστάται εξέταση αντισωμάτων κατά
του ιού JC στον ορό πριν από την έναρξη της θεραπείας με TYSABRI ή σε ασθενείς που λαμβάνουν TYSABRI με άγνωστη κατάσταση αντισωμάτων. Οι ασθενείς που είναι αρνητικοί σε αντισώματα κατά του ιού JC ενδέχεται να διατρέχουν ακόμα κίνδυνο εμφάνισης PML, για
λόγους όπως μια νέα λοίμωξη από τον ιό JC, κυμαινόμενη κατάσταση αντισωμάτων ή ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης. Συνιστάται επανεξέταση κάθε 6 μήνες των ασθενών που είναι αρνητικοί σε αντισώματα κατά του ιού JC. Η δοκιμασία αντισωμάτων κατά του ιού
JC (ELISA) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της PML. Οι εξετάσεις αντισωμάτων κατά του ιού JC δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ή για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά από πλασμαφαίρεση εξαιτίας της αφαίρεσης των αντισωμάτων από τον ορό.
Πριν την έναρξη της θεραπείας με το TYSABRI, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μια πρόσφατη μαγνητική τομογραφία (MRI) αναφοράς (που
έχει ληφθεί συνήθως εντός των τελευταίων 3 μηνών), και πρέπει να επαναλαμβάνεται επί ετήσιας βάσης για ενημέρωση αυτής της αναφοράς. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη θεραπεία. Μετά από 2 έτη όλοι οι ασθενείς
πρέπει να ενημερώνονται εκ νέου για τον κίνδυνο για PML με το TYSABRI. Αν υπάρχουν υπόνοιες για PML, η περαιτέρω χορήγηση
δόσεων πρέπει να διακόπτεται έως ότου αποκλειστεί η PML. Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να αξιολογήσει τον ασθενή για να καθορίσει αν τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά νευρολογικής δυσλειτουργίας και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, αν τα συμπτώματα αυτά είναι τυπικά της
ΣΚΠ ή πιθανόν υποδηλωτικά της PML. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει μαγνητική τομογραφία κατά προτίμηση με αντίθεση (συγκριτική με τη μαγνητική τομογραφία προ της θεραπείας), εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για DNA ιού JC και επαναλαμβανόμενες νευρολογικές αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις
Πληροφορίες για Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης (βλ. εκπαιδευτική καθοδήγηση). Μόλις ο κλινικός ιατρός αποκλείσει
την PML (αν είναι απαραίτητο, με την επανάληψη κλινικών εξετάσεων, εξετάσεων απεικόνισης ή/και εργαστηριακών εξετάσεων εάν παραμένουν κλινικές υπόνοιες), η χορήγηση δόσεων του natalizumab μπορεί να ξαναρχίσει. Ο ιατρός θα πρέπει να είναι σε μεγάλη εγρήγορση
ως προς τον εντοπισμό συμπτωμάτων υποδηλωτικών PML, τα οποία ο ασθενής ενδέχεται να μην παρατηρήσει (π.χ. γνωστικά ή ψυχιατρικά
συμπτώματα). Θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται οι ασθενείς προκειμένου να πληροφορήσουν σχετικά με τη θεραπεία τους το σύντροφο
ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παροχή φροντίδας, καθώς αυτοί ενδέχεται να παρατηρήσουν συμπτώματα τα οποία δεν έχει αντιληφθεί ο ασθενής. Έχουν αναφερθεί περιστατικά PML κατόπιν διακοπής του TYSABRI σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ευρήματα που να
υποδηλώνουν PML κατά τη χρονική στιγμή της διακοπής. Οι ασθενείς και οι ιατροί θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι σε εγρήγορση για
τυχόν νέα σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν PML, για διάστημα περίπου έξι μηνών μετά τη διακοπή του TYSABRI. Αν
ένας ασθενής αναπτύξει PML, η χορήγηση δόσεων TYSABRI πρέπει να διακοπεί μόνιμα. Μετά την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού
συστήματος σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με PML, έχει παρατηρηθεί βελτιωμένη έκβαση. PML και IRIS (Φλεγμονώδες Σύνδρομο
Ανοσολογικής Αποκατάστασης) Το σύνδρομο IRIS παρουσιάζεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που αναπτύσσουν PML ενώ λαμβάνουν
TYSABRI μετά τη διακοπή ή την αφαίρεση του TYSABRI, π.χ. με πλασμαφαίρεση. Το σύνδρομο IRIS θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της
αποκατάστασης της ανοσολογικής λειτουργίας σε ασθενείς με PML, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές και
μπορεί να είναι θανατηφόρο. Ασθενείς με PML που ελάμβαναν θεραπεία με το TYSABRI πρέπει να παρακολουθούνται για την ανάπτυξη
του συνδρόμου IRIS το οποίο παρουσιάστηκε εντός ημερών έως και μερικών εβδομάδων μετά την πλασμαφαίρεση και να πραγματοποιείται η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση της συσχετιζόμενης φλεγμονής κατά την ανάκαμψη από την PML (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις Πληροφορίες για Ιατρούς και Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης). Άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις Άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις
έχουν αναφερθεί με τη χρήση του TYSABRI, κυρίως σε ασθενείς με νόσο του Crohn, οι οποίοι ήταν ανοσοκατεσταλμένοι ή όπου υπήρχε
σημαντική συννοσηρότητα. Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος άλλων ευκαιριακών λοιμώξεων με τη χρήση του TYSABRI σε ασθενείς χωρίς
αυτές τις συννοσηρότητες δεν μπορεί να αποκλειστεί επί του παρόντος. Ευκαιριακές λοιμώξεις ανιχνεύτηκαν επίσης σε ασθενείς με ΣΚΠ που
υποβάλλονταν σε μονοθεραπεία με TYSABRI (βλ. παράγραφο 4.8). Οι συνταγογραφούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα
να εμφανιστούν άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TYSABRI τις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη διαφορική διάγνωση των λοιμώξεων που εμφανίζονται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με TYSABRI. Αν υπάρχει υποψία ευκαιριακής λοίμωξης, η χορήγηση δόσεων TYSABRI θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου τέτοιες λοιμώξεις να μπορεί να αποκλειστούν μέσω περαιτέρω αξιολογήσεων. Αν ένας ασθενής που λαμβάνει TYSABRI αναπτύξει ευκαιριακή λοίμωξη, η χορήγηση δόσεων TYSABRI πρέπει να
διακοπεί οριστικά. Εκπαιδευτική καθοδήγηση Όλοι οι ιατροί που πρόκειται να συνταγογραφήσουν το TYSABRI πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
είναι ενήμεροι των Πληροφοριών για Ιατρούς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών Διαχείρισης. Οι ιατροί πρέπει να συζητούν με τους ασθενείς
τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας με TYSABRI και να τους εφοδιάζουν με μια Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς. Θα πρέπει να
παρέχονται οδηγίες στους ασθενείς ώστε, αν αναπτύξουν κάποια λοίμωξη, να ενημερώσουν το γιατρό τους ότι υποβάλλονται σε θεραπεία
με το TYSABRI. Οι ιατροί πρέπει να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με τη σημασία της αδιάλειπτης χορήγησης δόσεων, ιδιαίτερα κατά
τους πρώτους μήνες της θεραπείας (βλ. υπερευαισθησία). Υπερευαισθησία Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν συσχετιστεί με το TYSABRI,
συμπεριλαμβανομένων σοβαρών συστηματικών αντιδράσεων (βλ. παράγραφο 4.8). Οι αντιδράσεις αυτές εμφανίζονταν συνήθως κατά τη
διάρκεια της έγχυσης ή μέχρι 1 ώρα μετά την ολοκλήρωσή της. Ο κίνδυνος υπερευαισθησίας ήταν μεγαλύτερος με τις αρχικές εγχύσεις,
καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι, έπειτα από μία αρχική, μικρής διάρκειας έκθεση (μία ή δύο εγχύσεις) ακολουθούμενη από παρατεταμένο
χρονικό διάστημα (τρεις μήνες ή περισσότερο) χωρίς θεραπεία, επανεκτέθηκαν στο TYSABRI. Ωστόσο, ο κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την κάθε χορηγούμενη έγχυση. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια
της έγχυσης και για 1 ώρα μετά την ολοκλήρωσή της (βλ. παράγραφο 4.8). Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση
αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Διακόψτε τη χορήγηση του TYSABRI και ξεκινήστε την κατάλληλη θεραπεία με τα πρώτα συμπτώματα ή
σημεία υπερευαισθησίας. Σε ασθενείς που εμφάνισαν αντίδραση υπερευαισθησίας θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά η θεραπεία με το
TYSABRI. Ταυτόχρονη ή προγενέστερη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά Δεν έχει πλήρως αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του TYSABRI σε συνδυασμό με άλλες ανοσοκατασταλτικές και αντινεοπλασματικές θεραπείες. Ταυτόχρονη χρήση αυτών των παραγόντων με το TYSABRI ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριακών λοιμώξεων, και αντενδείκνυται
(βλ. παράγραφο 4.3). Ασθενείς με ιστορικό θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για PML. Θα
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ασθενείς που έλαβαν πρόσφατα ανοσοκατασταλτικά ώστε να περάσει επαρκής χρόνος για την επαναφο-

ρά στο φυσιολογικό της λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Οι ιατροί πρέπει να αξιολογούν κάθε μεμονωμένη περίπτωση ώστε να προσδιορίζουν κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία ανοσοκαταστολής πριν από την έναρξη θεραπείας με TYSABRI (βλ. παράγραφο 4.3). Σε κλινικές
δοκιμές Φάσης 3 για την ΣΚΠ, η ταυτόχρονη θεραπεία υποτροπών με βραχυχρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν συσχετίστηκε με
αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων. Βραχυχρόνιες χορηγήσεις κορτικοστεροειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το
TYSABRI. Ανοσογονικότητα Παροξύνσεις της νόσου ή συμβάντα που σχετίζονται με την έγχυση ενδέχεται να υποδηλώνουν την ανάπτυξη
αντισωμάτων έναντι του natalizumab. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αξιολογηθεί η παρουσία αντισωμάτων και, αν αυτά παραμένουν θετικά κατά την εξέταση επιβεβαίωσης μετά από 6 εβδομάδες, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται, καθώς η επιμένουσα παρουσία
αντισωμάτων σχετίζεται με σημαντική μείωση στην αποτελεσματικότητα του TYSABRI και με αυξημένη επίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας (βλ. παράγραφο 4.8). Καθώς οι ασθενείς με αρχική μικρής διάρκειας έκθεση στο TYSABRI, ακολουθούμενη από παρατεταμένο
χρονικό διάστημα χωρίς θεραπεία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υπερευαισθησίας κατά την επαναχορήγηση των δόσεων, θα
πρέπει να αξιολογείται η παρουσία αντισωμάτων και, αν αυτά παραμένουν θετικά κατά την εξέταση επιβεβαίωσης μετά από 6 εβδομάδες,
δεν θα πρέπει να γίνεται επανέναρξη της θεραπείας. Ηπατικά περιστατικά Σοβαρές αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες ηπατικής βλάβης
αναφέρθηκαν κατά τη φάση της κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Αυτές οι ηπατικές βλάβες ενδέχεται να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ακόμα και μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αντίδραση επανεμφανίστηκε κατά την επανέναρξη της θεραπείας με TYSABRI. Μερικοί ασθενείς με προηγούμενο ιατρικό ιστορικό μη φυσιολογικής δοκιμασίας
της ηπατικής λειτουργίας παρουσίασαν επιδείνωση της μη φυσιολογικής δοκιμασίας της ηπατικής λειτουργίας ενόσω λάμβαναν θεραπεία
με TYSABRI. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα αναφορικά με διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας και να λαμβάνουν οδηγίες να επικοινωνούν με τον γιατρό τους σε περίπτωση που εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική
βλάβη, όπως ίκτερος και έμετος. Σε περιπτώσεις σημαντικής ηπατικής βλάβης, η χορήγηση του TYSABRI θα πρέπει να διακόπτεται. Διακοπή της θεραπείας με TYSABRI Αν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει η θεραπεία με το natalizumab, ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι το
natalizumab παραμένει στο αίμα και έχει φαρμακοδυναμικές επιδράσεις (π.χ. αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων) για περίπου 12 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση. Η έναρξη άλλων θεραπειών μέσα σ’ αυτό το διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση στο
natalizumab. Για φαρμακευτικά προϊόντα όπως η ιντερφερόνη και η οξική γλατιραμέρη, ταυτόχρονη έκθεση αυτής της διάρκειας δεν συσχετίστηκε με κινδύνους ως προς την ασφάλεια στις κλινικές δοκιμές. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε ασθενείς με ΣΚΠ σχετικά με
την ταυτόχρονη έκθεση με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων αυτών λίγο μετά τη διακοπή του
natalizumab ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπρόσθετη ανοσοκατασταλτική δράση. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη κατά
περίπτωση σε κάθε ασθενή και ενδέχεται να είναι απαραίτητη μια περίοδος έκπλυσης του natalizumab. Βραχυχρόνιες χορηγήσεις στεροειδών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των υποτροπών δεν συσχετίστηκαν με αύξηση των λοιμώξεων κατά τις κλινικές δοκιμές.
Περιεχόμενο του TYSABRI σε νάτριο To TYSABRI περιέχει 2,3 mmol (ή 52 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο φαρμακευτικού προϊόντος. Όταν διαλύεται σε 100 ml χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 17,7 mmol (ή 406 mg) νατρίου ανά δόση.
Να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το TYSABRI αντενδείκνυται σε συνδυασμό με βήτα-ιντερφερόνες ή οξική γλατιραμέρη (βλ. παράγραφο
4.3). Ανοσοποιήσεις Σε μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη 60 ασθενών με υποτροπιάζουσα ΣΚΠ δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη
χυμική ανοσολογική ανταπόκριση σε αναμνηστικό εμβολιασμό (τοξοειδές τετάνου) και παρατηρήθηκε μόνο μια ελαφρά καθυστερημένη
και μειωμένη χυμική ανοσολογική ανταπόκριση στο νεοαντιγόνο KLH (keyhole limpet haemocyanin- την αιμοκυανίνη από πεταλίδες
Megathura crenulata) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπευτική αγωγή με το TYSABRI για 6 μήνες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου
που δεν έλαβε αγωγή. Δεν έχουν μελετηθεί ζώντα εμβόλια. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία από τη χρήση του natalizumab σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Το natalizumab δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
εκτός εάν η κλινική κατάσταση της γυναίκας απαιτεί αγωγή με το TYSABRI. Αν μια γυναίκα μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το TYSABRI, θα
πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση διακοπής της θεραπείας με το TYSABRI. Θηλασμός Το TYSABRI απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Η
επίδραση του natalizumab στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη είναι άγνωστη. Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της
θεραπείας με το TYSABRI. Γονιμότητα Μείωση της γονιμότητας των θηλέων ινδικών χοιριδίων παρατηρήθηκε σε μια μελέτη με δόσεις που
υπερέβαιναν τη δόση για τον άνθρωπο. Το natalizumab δεν επηρέασε τη γονιμότητα των αρρένων. Θεωρείται μάλλον απίθανο ότι το
natalizumab θα επηρεάσει τις επιδόσεις της γονιμότητας στον άνθρωπο μετά από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση. 4.7 Επιδράσεις στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση του TYSABRI στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, δεδομένης της ζάλης που έχει αναφερθεί συχνά, οι ασθενείς που εμφανίζουν αυτή την
ανεπιθύμητη αντίδραση θα πρέπει να συμβουλεύονται να μην οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές μέχρι αυτή να υποχωρήσει. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές σε 1.617 ασθενείς με ΣΚΠ που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το natalizumab για διάστημα μέχρι 2 ετών (εικονικό φάρμακο: 1.135), εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που
οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας σε ποσοστό 5,8% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με natalizumab (εικονικό φάρμακο: 4,8%).
Κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου των μελετών, το 43,5% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με natalizumab ανέφεραν
ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου (εικονικό φάρμακο: 39,6%)1. Η υψηλότερη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν
από δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν το natalizumab χορηγείται στη συνιστώμενη
δόση, αναφέρθηκαν ως ζάλη, ναυτία, κνίδωση και ρίγος σχετιζόμενα με την έγχυση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών Ανεπιθύμητες
ενέργειες που αναφέρθηκαν με το natalizumab με επίπτωση κατά 0,5% μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρθηκε με το εικονικό φάρμακο
παρουσιάζονται παρακάτω. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται με τους προτιμώμενους όρους της συνθήκης MedDRA σύμφωνα με
την κύρια κατηγορία οργάνου συστήματος της MedDRA. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥
1/1000 έως < 1/100). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: Ουρολοίμωξη, Ρινοφαρυγγίτιδα Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Συχνές: Κνίδωση, Όχι συχνές: Υπερευαισθησία Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: Κεφαλαλγία, Ζάλη, Όχι συχνές: Προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Συχνές: Έμετος, Ναυτία Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Συχνές: Αρθραλγία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Ρίγη, Πυρεξία, Κόπωση Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αντιδράσεις στην έγχυση Σε ελεγχόμενες διετείς κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ,
ορίστηκε ως ανεπιθύμητη ενέργεια σχετική με την έγχυση μια ανεπιθύμητη ενέργεια που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της έγχυσης ή εντός
μίας ώρας από την ολοκλήρωσή της. Αυτές συνέβησαν σε 23,1% των ασθενών με ΣΚΠ που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με natalizumab
(εικονικό φάρμακο: 18,7%). Στις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονταν πιο συχνά με το natalizumab από ότι με το εικονικό φάρμακο
περιλαμβάνονταν ζάλη, ναυτία, κνίδωση και ρίγη. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ,
αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίστηκαν σε ποσοστό των ασθενών έως 4%. Αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις εμφανίστηκαν σε λιγότερο από 1% των ασθενών που λάμβαναν TYSABRI. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίζονταν συνήθως κατά τη διάρκεια της
έγχυσης ή εντός χρονικού διαστήματος 1 ώρας μετά την ολοκλήρωσή της (Βλ. παράγραφο 4.4). Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία
του προϊόντος, υπήρξαν αναφορές αντιδράσεων υπερευαισθησίας οι οποίες σημειώθηκαν με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συσχετιζόμενα συμπτώματα: υπόταση, υπέρταση, θωρακικό άλγος, θωρακική δυσφορία, δύσπνοια, αγγειοοίδημα, επιπλέον πιο συνηθισμένων
συμπτωμάτων όπως εξάνθημα και κνίδωση. Ανοσογονικότητα Σε ποσοστό 10% των ασθενών ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του
natalizumab σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές 2 ετών που έγιναν σε ασθενείς με ΣΚΠ. Επιμένοντα αντι-natalizumab αντισώματα (μια θετική
εξέταση που αναπαράγεται κατά τον επανέλεγχο τουλάχιστον 6 εβδομάδες αργότερα) αναπτύχθηκαν σε περίπου 6% των ασθενών. Αντισώματα ανιχνεύτηκαν μόνο σε μια περίπτωση σε ένα επιπλέον 4% των ασθενών. Η επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων συσχετίστηκε με
σημαντική μείωση στην αποτελεσματικότητα του TYSABRI και με αυξημένη επίπτωση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Στις επιπλέον
αντιδράσεις που σχετίζονταν με την έγχυση και με την επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων, περιλαμβάνονταν ρίγη, ναυτία, έμετος και έξαψη
(βλ. παράγραφο 4.4). Αν, μετά από περίπου 6 μήνες θεραπείας, υπάρχει υποψία για επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων, είτε λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας είτε λόγω εμφάνισης συμβάντων σχετικών με την έγχυση, αυτά μπορούν να ανιχνευτούν και να επιβεβαιωθούν
με μια επόμενη εξέταση 6 εβδομάδες μετά την πρώτη θετική εξέταση. Δεδομένου ότι μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα ή να αυξηθεί η επίπτωση της υπερευαισθησίας ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση σε έναν ασθενή με επιμένοντα αντισώματα, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων. Λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένης της
PML και ευκαιριακές λοιμώξεις Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, το ποσοστό λοίμωξης ήταν περίπου 1,5 ανά
ασθενή-έτος τόσο στους ασθενείς που έλαβαν το natalizumab όσο και στους ασθενείς του εικονικού φαρμάκου. Η φύση των λοιμώξεων
ήταν γενικά παρόμοια στους ασθενείς που έλαβαν το natalizumab και στους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Μία περίπτωση
διάρροιας από κρυπτοσπορίδιο αναφέρθηκε σε κλινικές δοκιμές ΣΚΠ. Σε άλλες κλινικές δοκιμές, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επιπρόσθετων ευκαιριακών λοιμώξεων, μερικές από τις οποίες ήταν θανατηφόρες. Σε κλινικές δοκιμές, λοιμώξεις από έρπη (ιός ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, ιός του απλού έρπητα) εμφανίστηκαν ελαφρώς συχνότερα σε ασθενείς που ελάμβαναν το natalizumab απ’ ότι σε ασθενείς που
ελάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, υπήρξαν αναφορές σοβαρών περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας θανατηφόρου περίπτωσης ερπητικής εγκεφαλίτιδας. Βλ. παράγραφο 4.4. Οι ασθενείς, στην πλειοψηφία τους, δεν διέκοψαν τη θεραπεία με natalizumab κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων και υπήρξε ανάρρωση με την κατάλληλη θεραπεία. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις PML από κλινικές δοκιμές, παρατηρητικές μελέτες μετά την κυκλοφορία στην αγορά και από την παθητική
παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Η PML συνήθως οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία ή θάνατο (βλ. παράγραφο 4.4). Ηπατικά
περιστατικά Αυθόρμητα περιστατικά σοβαρών ηπατικών βλαβών, αυξημένων ηπατικών ενζύμων, υπερχολερυθριναιμίας έχουν αναφερθεί
κατά τη φάση της κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά (βλ. παράγραφο 4.4). Κακοήθειες Κατά τη διάρκεια των 2 ετών της θεραπείας δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά επίπτωσης ή στη φύση των κακοηθειών μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
το natalizumab και εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, απαιτείται η παρατήρηση μεγαλύτερων διαστημάτων θεραπείας πριν
να είναι δυνατόν να αποκλειστεί οποιαδήποτε επίδραση του natalizumab σε κακοήθειες. Βλ. παράγραφο 4.3. Επιδράσεις σε εργαστηριακές
εξετάσεις Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, η θεραπεία με το TYSABRI συσχετίστηκε με αυξήσεις στα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και εμπύρηνα ερυθροκύτταρα. Αυξήσεις των ουδετερόφιλων δεν παρατηρήθηκαν. Οι αυξήσεις των αρχικών τιμών για τα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα κυμαίνονταν από 35% έως
140% για μεμονωμένους τύπους κυττάρων, αλλά οι μέσες τιμές παρέμειναν εντός των φυσιολογικών επιπέδων. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TYSABRI παρατηρήθηκαν μικρές μειώσεις στην αιμοσφαιρίνη (μέση μείωση 0,6 g/dl), στον αιματοκρίτη (μέση μείωση 2%) και
στον αριθμό των ερυθροκυττάρων (μέση μείωση 0,1 x 106/l). Όλες οι μεταβολές στις αιματολογικές μεταβλητές επέστρεψαν στις προ της
θεραπείας τιμές, συνήθως εντός 16 εβδομάδων από την τελευταία δόση του TYSABRI και οι μεταβολές δεν συσχετίστηκαν με κλινικά συμπτώματα. Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, υπήρξαν επίσης αναφορές ηωσινοφιλίας (αριθμός ηωσινοφίλων >
1.500/mm3) χωρίς κλινικά συμπτώματα. Στις περιπτώσεις όπου η θεραπεία με TYSABRI διακόπηκε, τα αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων
υποχώρησαν. 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 του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 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 Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Biogen Idec
Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(OΙ) AΔEIAΣ KYKΛOΦOPIAΣ EU/1/06/346/001 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Ιουνίου 2006 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 27 Ιουνίου 2011 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 10/2013 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από
γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. Ενδεικτική τιμή (Ν.Τ.): TYSABRI CS. SOL.INF 300MG/15ML VIAL BTx1VIALx15ML:1190,27€
1.

Μια ανεπιθύμητη ενέργεια κρίνεται ότι είναι σχετική με τη θεραπεία από το γιατρό που εκτελεί την έρευνα.
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Β. Rebif® 4
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εβδομάδες 1‑2
Εβδομάδες 3‑4
Εβδομάδες 5+

Συνιστώμενη
τιτλοποίηση
(% της τελικής
δόσης)
20%
50%
100%

Δόση τιτλοποίησης για το
Rebif® 44 μικρογραμμάρια
τρεις φορές την εβδομάδα (tiw)
8,8 μικρογραμμάρια tiw
22 μικρογραμμάρια tiw
44 μικρογραμμάρια tiw

Πρώτο απομυελινωτικό συμβάν. Η δοσολογία για ασθενείς που έχουν υποστεί ένα πρώτο απομυελινωτικό
συμβάν είναι 44 μικρογραμμάρια Rebif® χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση.
Υποτροπιάζουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας. Η συνιστώμενη δοσολογία του Rebif® είναι 44 μικρογραμμάρια
χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. Συνιστάται η χορήγηση χαμηλότερης δόσης
των 22 μικρογραμμαρίων επίσης τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση σε ασθενείς που δεν
μπορούν να ανεχτούν την υψηλή δόση.
Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές με‑
λέτες σε παιδιά ή εφήβους. Ωστόσο, μια παιδιατρική αναδρομική μελέτη κοόρτης συγκέντρωσε δεδομένα
ασφάλειας με το Rebif® από ιατρικά αρχεία σε παιδιά (n=52) και εφήβους (n=255). Τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι το προφίλ ασφάλειας στα παιδιά (ηλικίας 2 έως 11 ετών) και στους
εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) που λαμβάνουν Rebif® 22 μικρογραμμάρια ή 44 μικρογραμμάρια υποδο‑
ρίως τρεις φορές την εβδομάδα είναι παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται στους ενήλικες.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif® σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών δεν έχουν ακόμα
τεκμηριωθεί. Το Rebif® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Τρόπος χορήγησης για το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Το Rebif® χορηγείται με υποδόρια
ένεση. Πριν την ένεση και για ένα επιπλέον 24‑ωρο μετά από κάθε ένεση, συνιστάται ένα αντιπυρετικό
αναλγητικό, προκειμένου να μειωθούν τα γριππώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τη χορήγηση του
Rebif®. Δεν είναι γνωστό σήμερα για πόσο χρόνο πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία οι ασθενείς.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif® δεν έχουν αποδειχθεί για περισσότερα από 4 χρόνια
θεραπείας. Συνιστάται να αξιολογούνται οι ασθενείς, τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια
της περιόδου 4‑χρόνων από την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνεται τότε μια απόφαση για
πιο μακροχρόνια θεραπεία, σε ατομική βάση από το θεράποντα γιατρό.
Τρόπος χορήγησης για το ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο. Το ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χρήση
χρήση Rebif® σε φυσίγγιο προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης
RebiSmartTM ή με τη χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlideTM μετά από επαρκή εκπαίδευση του ασθενούς ή/
και του προσώπου που φροντίζει τον ασθενή. Ο ιατρός πρέπει να συζητήσει με τον ασθενή ποια συσκευή
είναι η καταλληλότερη. Ασθενείς με μειωμένη όραση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το RebiSlideTM εκτός
εάν κάποιο άτομο με καλή όραση μπορεί να παρέχει υποστήριξη. Για τη χορήγηση, πρέπει να ακολουθού‑
νται οι οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος και τα αντίστοι‑
χα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης (Οδηγίες χρήσης) που συνοδεύουν το RebiSmartTM και το RebiSlideTM. Πριν
την ένεση και για ένα επιπλέον 24‑ωρο μετά από κάθε ένεση, συνιστάται ένα αντιπυρετικό αναλγητικό,
προκειμένου να μειωθούν τα γριππώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τη χορήγηση του Rebif®. Δεν
είναι γνωστό σήμερα για πόσο χρόνο πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία οι ασθενείς. Η ασφάλεια
και η αποτελεσματικότητα του Rebif® δεν έχουν αποδειχθεί για περισσότερα από 4 χρόνια θεραπείας.
Συνιστάται να αξιολογούνται οι ασθενείς, τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου
4‑χρόνων από την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνεται τότε μια απόφαση για πιο μακροχρό‑
νια θεραπεία, σε ατομική βάση από το θεράποντα γιατρό.
4.3 Αντενδείξεις. • Έναρξη της θεραπείας κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 4.6). •
Υπερευαισθησία στη φυσική ή ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη‑β, ή σε οποιαδήποτε από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. • Ενεργή σοβαρή κατάθλιψη και/ή ιδεασμός αυτοκτονίας (βλ. παρα‑
γράφους 4.4 και 4.8).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για
τις πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που συνδέονται με τη χορήγηση ιντερφερόνης βήτα, συμπερι‑
λαμβανομένων των συμπτωμάτων του γριππώδους συνδρόμου (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτά τα συμπτώματα
έχουν την τάση να είναι εντονότερα κατά την έναρξη της θεραπείας και η συχνότητα και η βαρύτητά
τους μειώνεται με τη συνέχιση της θεραπείας. Κατάθλιψη και ιδεασμός αυτοκτονίας. Το Rebif® πρέπει
να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με προγενέστερες ή ενεργές καταθλιπτικές διαταραχές και πιο
συγκεκριμένα σε αυτούς με προηγούμενα ιδεασμού αυτοκτονίας (βλ. παράγραφο 4.3). Είναι γνωστό ότι η
κατάθλιψη και ο ιδεασμός αυτοκτονίας εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον πληθυσμό με Σκλήρυνση
κατά πλάκας και σε σχέση με τη χρήση ιντερφερόνης. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Rebif®
πρέπει να γίνονται συστάσεις να αναφέρουν αμέσως κάθε καταθλιπτικό σύμπτωμα και/ή ιδεασμό αυτο‑
κτονίας στον ιατρό που συνταγογράφησε το φάρμακο. Οι ασθενείς που εμφανίζουν κατάθλιψη θα πρέπει
να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνουν την κατάλληλη
θεραπεία. Θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με Rebif® (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8).
Διαταραχές σπασμών. Το Rebif® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών, σε
αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία με αντιεπιληπτικά, ιδιαίτερα αν η επιληψία τους δεν ελέγχεται επαρκώς
με αντιεπιληπτικά (βλ. παραγράφους 4.5 και 4.8). Καρδιακή πάθηση. Οι ασθενείς με καρδιακές παθήσεις,
όπως στηθάγχη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμία, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά
για επιδείνωση της κλινικής κατάστασής τους κατά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα‑1α. Τα
συμπτώματα του γριππώδους συνδρόμου που σχετίζονται με τη θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα‑1α μπορεί
να αποδειχθούν αγχογόνα για τους ασθενείς με καρδιακές παθήσεις.
Νέκρωση στο σημείο της ένεσης Νέκρωση στο σημείο της ένεσης έχει αναφερθεί σε ασθενείς που
χρησιμοποιούν Rebif® (βλ. παράγραφο 4.8). Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέκρωσης στο σημείο της
ένεσης οι ασθενείς θα πρέπει να: • χρησιμοποιούν άσηπτη τεχνική ένεσης,• εναλλάσσουν τα σημεία
της ένεσης σε κάθε δόση. Η διαδικασία αυτοχορήγησης από τον ασθενή θα πρέπει να επανεξετάζεται
περιοδικά ειδικά εάν έχουν συμβεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Εάν ο ασθενής έχει
παρουσιάσει ασυνέχεια του δέρματος, η οποία μπορεί να σχετίζεται με οίδημα ή παροχέτευση υγρού
από το σημείο της ένεσης, ο ασθενής θα πρέπει να συμβουλευτεί το θεράποντα ιατρό πριν συνεχίσει τις
ενέσεις Rebif®. Εάν ο ασθενής έχει πολλαπλές αλλοιώσεις, η χρήση του Rebif® θα πρέπει να ανασταλεί
έως ότου επέλθει επούλωση. Ασθενείς με μεμονωμένες αλλοιώσεις μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση
εφόσον η νέκρωση δεν είναι πολύ εκτεταμένη. Ηπατική δυσλειτουργία. Σε κλινικές δοκιμές με Rebif®,
υπήρχε συχνά ασυμπτωματική αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών [ιδιαιτέρως της αμινοτρανσφεράσης
της αλανίνης (ΑLT)] και στο 1‑3% των ασθενών αυξήθηκε 5 φορές πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό
όριο (ULN). Επί απουσίας κλινικών συμπτωμάτων, τα επίπεδα της ΑLT ορού πρέπει να ελέγχονται πριν την
έναρξη της θεραπείας, στον πρώτο, τρίτο και έκτο μήνα της θεραπείας και αργότερα σε περιοδικά διαστή‑
ματα. Πρέπει να εξεταστεί η μείωση της δόσης του Rebif® σε περίπτωση που η τιμή της ALT αυξηθεί πάνω
από 5 φορές της ULN και στη συνέχεια να γίνεται σταδιακή αύξηση της δόσης όταν τα επίπεδα των ενζύ‑
μων σταθεροποιηθούν στις φυσιολογικές τιμές. Η θεραπεία με το Rebif® πρέπει να ξεκινάει με προσοχή
σε ασθενείς με ιστορικό σημαντικής ηπατικής νόσου, με ενεργό ηπατική νόσο με κλινικά ευρήματα, με
κατάχρηση αλκοόλ ή με αυξημένη τιμή ΑLT ορού (>2,5 φορές της ULN). Η θεραπεία με Rebif® πρέπει να
διακόπτεται σε περίπτωση εμφάνισης ίκτερου ή άλλων κλινικών συμπτωμάτων ηπατικής δυσλειτουργίας
Το Rebif® όπως άλλες ιντερφερόνες βήτα, δυνητικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη (βλ.
παράγραφο 4.8) συμπεριλαμβανομένης της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Ο μηχανισμός για τη σπάνια
συμπτωματική ηπατική δυσλειτουργία δεν είναι γνωστός. Δεν έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένοι πα‑
ράγοντες κινδύνου.
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών. Νεφρωσικό σύνδρομο. Κατά τη διάρκεια της θε‑
ραπείας με προϊόντα ιντερφερόνης‑βήτα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου με
διαφορετικές υποκείμενες νεφροπάθειες, που συμπεριλαμβάνουν συρρικνωτική εστιακή τμηματική σπει‑
ραματοσκλήρυνση (FSGS), νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων (MCD), μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραμα‑
τονεφρίτιδα (MPGN) και μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια (MGN). Συμβάντα έχουν αναφερθεί σε διάφορα

χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να παρουσιαστούν μετά από αρκετά χρόνια
από τη θεραπεία με ιντερφερόνη‑βήτα. Συνιστάται η περιοδική παρακολούθηση των πρώιμων σημείων ή
συμπτωμάτων, π.χ. οίδημα, πρωτεϊνουρία και μειωμένη νεφρική λειτουργία, ιδίως σε ασθενείς με υψηλό‑
τερο κίνδυνο νεφρικής νόσου. Απαιτείται έγκαιρη θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου και θα πρέπει να
εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με το Rebif®.
Εργαστηριακές διαταραχές. Η χρήση ιντερφερονών συνδέεται με εργαστηριακές διαταραχές. Η συνολική
εμφάνιση αυτών των διαταραχών είναι ελαφρώς υψηλότερη με Rebif® 44 από ό,τι με Rebif® 22 μικρογραμ‑
μάρια. Γι’ αυτό, εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται ως έλεγχος ρουτίνας για την
παρακολούθηση των ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας, συνιστώνται έλεγχος των ηπατικών ενζύμων
και πλήρεις και διαφορικές μετρήσεις των κυττάρων του αίματος και των αιμοπεταλίων σε τακτικά δι‑
αστήματα (1, 3 και 6 μήνες) μετά την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και στη συνέχεια περιοδικά επί
απουσίας κλινικών συμπτωμάτων. Αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά όταν αρχίζει η
θεραπεία με Rebif® 44 μικρογραμμάρια.
Διαταραχές του θυρεοειδούς. Οι ασθενείς υπό θεραπεία με Rebif® ενίοτε πρωτοεμφανίζουν διαταραχές
του θυρεοειδούς ή παρουσιάζουν επιδείνωση αυτών. Ο έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς συστή‑
νεται κατά την έναρξη και κάθε 6‑12 μήνες της θεραπείας όταν αυτός είναι μη φυσιολογικός. Στην περί‑
πτωση που αρχικά είναι φυσιολογικός δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος αλλά θα πρέπει να διενεργείται
εφόσον εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς (βλ. παράγραφο 4.8). Σοβαρή
νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή μυελοκαταστολή. Πρέπει να καταβάλλεται προσοχή και να
εξετάζεται το ενδεχόμενο στενής παρακολούθησης όταν η ιντερφερόνη βήτα‑1α χορηγείται σε ασθενείς
με σοβαρή νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και σε ασθενείς με σοβαρή μυελοκαταστολή. Εξουδετερωτικά
αντισώματα. Μπορεί να αναπτυχθούν εξουδετερωτικά αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα‑1α.
Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης των αντισωμάτων είναι ακόμη αβέβαιη. Κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν
ότι μετά από 24 έως 48 μήνες θεραπείας με Rebif® 22 μικρογραμμάρια, περίπου το 24% των ασθενών
αναπτύσσουν μόνιμα αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα‑1α,ενώ με Rebif® 44 μικρογραμμάρια,
το ποσοστό των ασθενών αναπτύσσουν μόνιμα αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα‑1α είναι
περίπου 13‑14% . Η παρουσία των αντισωμάτων έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τη φαρμακοδυναμική αντα‑
πόκριση στην ιντερφερόνη βήτα‑1α (Βήτα‑2 μικροσφαιρίνη και νεοπτερίνη). Παρόλο που η κλινική σημασία
της επαγωγής των αντισωμάτων δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί πλήρως, η ανάπτυξη των εξουδετερωτικών
αντισωμάτων σχετίζεται με μειωμένη αποτελεσματικότητα σε κλινικές και εργαστηριακές MRI (μαγνητική
τομογραφία) μεταβλητές. Εάν ένας ασθενής έχει πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με Rebif® και παρουσι‑
άζει εξουδετερωτικά αντισώματα, ο θεράπων ιατρός πρέπει να επανεκτιμήσει τη σχέση κινδύνου/οφέλους
της συνεχιζόμενης θεραπείας με Rebif®. Η χρήση διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης των αντισωμάτων στον
ορό καθώς και οι διαφορετικοί ορισμοί της ύπαρξης των αντισωμάτων περιορίζει την ικανότητα σύγκρισης
της αντιγονικότητας μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. Άλλες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας. Υπάρχουν
μόνο ελάχιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στους μη περιπατητικούς ασθενείς
με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το Rebif® δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε ασθενείς με πρωτογενή προοδευ‑
τική σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. Βενζυλική
αλκοόλη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 2,5 mg βενζυλικής αλκοόλης ανά δόση των 0,5 ml.
Πρέπει να μην χορηγείται σε πρόωρα βρέφη ή νεογέννητα. Μπορεί να προκαλέσει τοξικές αντιδράσεις και
αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε βρέφη και παιδιά ηλικίας μέχρι 3 ετών.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης. Δεν έχουν
πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με ιντερφερόνη βήτα‑1α σε ανθρώπους. Έχει αναφερθεί
ότι οι ιντερφερόνες μειώνουν τη δράση των ενζύμων που εξαρτώνται από το ηπατικό κυτόχρωμα Ρ450
σε ανθρώπους και ζώα. Πρέπει να καταβάλλεται προσοχή όταν το Rebif® χορηγείται σε συνδυασμό με
φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν στενό θεραπευτικό εύρος και εξαρτώνται ευρέως από το σύστημα
του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450 για την απομάκρυνσή τους, π.χ. αντιεπιληπτικά και μερικές κατηγορίες
αντικαταθλιπτικών. Η αλληλεπίδραση του Rebif® με τα κορτικοστεροειδή ή την φλοιοεπινεφριδιοτρόπο
ορμόνη (ACTH) δεν έχει μελετηθεί συστηματικά. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι ασθενείς με Σκλήρυνση
κατά πλάκας μπορούν να λαμβάνουν Rebif® και κορτικοστεροειδή ή ACTH κατά τις υποτροπές.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία . Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική
ηλικία πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης. Εάν η ασθενής μείνει έγκυος ή προγραμ‑
ματίζει να μείνει έγκυος όσο λαμβάνει Rebif®, πρέπει να ενημερωθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους
και πρέπει να εξεταστεί η διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 5.3). Σε ασθενείς με υψηλό ποσοστό
υποτροπής πριν την έναρξη της θεραπείας, ο κίνδυνος σοβαρής υποτροπής μετά από διακοπή του Rebif®
στην περίπτωση εγκυμοσύνης, πρέπει να σταθμιστεί έναντι του πιθανού αυξημένου κινδύνου αυτόματης
αποβολής. Εγκυμοσύνη. Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση του Rebif® στην
εγκυμοσύνη. Τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτόμα‑
της αποβολής. Για το λόγο αυτό η έναρξη της θεραπείας αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ.
παράγραφο 4.3). Θηλασμός. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον το Rebif® αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα.
Λόγω του ενδεχομένου σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε βρέφη που θηλάζουν, πρέπει να ληφθεί
απόφαση είτε να διακοπεί ο θηλασμός ή η θεραπεία με Rebif®.
Γονιμότητα. Οι επιδράσεις του Rebif® στη γονιμότητα δεν έχουν διερευνηθεί.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ανεπιθύμητα συμβάματα συνδεόμενα
με το κεντρικό νευρικό σύστημα και σχετίζονται με τη χρήση ιντερφερόνης βήτα (π.χ. ζάλη) θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την ικανότητα του ασθενούς να οδηγεί ή να χειρίζεται μηχανές (βλ. παράγραφο 4.8).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας. Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπι‑
θύμητων αντιδράσεων που συνδέονται με τη θεραπεία με Rebif®, σχετίζεται με το γριππώδες σύνδρομο.
Τα γριππώδη συμπτώματα τείνουν να είναι πιο εμφανή κατά την έναρξη της θεραπείας και μειώνονται
ως προς τη συχνότητα με τη συνέχιση της θεραπείας. Περίπου 70% των ασθενών υπό θεραπεία με
Rebif® αναμένεται να παρουσιάσουν το τυπικό γριππώδες σύνδρομο των ιντερφερονών εντός του πρώτου
εξαμήνου μετά την έναρξη της θεραπείας. Περίπου 30% των ασθενών θα παρουσιάσουν αντιδράσεις στο
σημείο της ένεσης, κυρίως ήπια φλεγμονή ή ερύθημα. Είναι επίσης συχνές οι ασυμπτωματικές αυξήσεις
στις εργαστηριακές παραμέτρους της ηπατικής λειτουργίας και οι μειώσεις του αριθμού των λευκοκυτ‑
τάρων. Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που παρατηρούνται με ιντερφερόνη βήτα‑1α είναι
συνήθως ήπιες και αναστρέψιμες και ανταποκρίνονται καλά σε μειώσεις της δόσεως. Σε περίπτωση
σοβαρών ή επίμονων ανεπιθύμητων ενεργειών, η δόση του Rebif® μπορεί να μειωθεί προσωρινά ή να
διακοπεί, κατά την κρίση του γιατρού.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι παρατιθέμενες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναγνωριστεί
από κλινικές μελέτες καθώς και από αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά (ένας
αστερίσκος [*] υποδεικνύει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής παρακολούθησης). Οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται στην ορολογία συχνότητας που χρησι‑
μοποιείται παρακάτω: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), συχνότητα μη γνωστή (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Πολύ συχνές: Ουδετεροπενία, λεμφοπενία, λευκοπενία, θρομβοπενία, αναιμία. Σπάνιες:
Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα/αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο*, πανκυτταροπενία*. Διαταραχές
του ενδοκρινικού συστήματος. Όχι συχνές: Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς συχνότερα εμφανιζόμενη
ως υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Σπάνιες:
Αναφυλακτικές αντιδράσεις*. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Πολύ συχνές: Ασυμπτωματική αύξηση των τρανσαμινασών. Συχνές: Μεγάλη αύξηση των τρανσαμινασών
Όχι συχνές: Ηπατίτιδα με ή χωρίς ίκτερο*. Σπάνιες: Ηπατική ανεπάρκεια* (βλ.παράγραφο 4.4), αυτοάνο‑
ση ηπατίτιδα* . Ψυχιατρικές διαταραχές. Συχνές: Κατάθλιψη, αϋπνία. Σπάνιες: Απόπειρα αυτοκτονίας*.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία. Όχι συχνές: Σπασμοί*. Συχνότητα μη
γνωστή: Παροδικά νευρολογικά συμπτώματα (π.χ. υπαισθησία, μυϊκός σπασμός, παραισθησία, δυσκολία
στο βάδισμα, μυοσκελετική ακαμψία) που μπορεί να προσομοιάζουν με εξάρσεις πολλαπλής σκλήρυν‑
σης*. Οφθαλμικές διαταραχές. Όχι συχνές: Αγγειακές διαταραχές του αμφιβληστροειδούς (π.χ. αμφιβλη‑
στροειδοπάθεια, βαμβακόμορφα εξιδρώματα, απόφραξη της αμφιβληστροειδικής φλέβας ή αρτηρίας)*.
Αγγειακές διαταραχές. Όχι συχνές: Θρομβοεμβολικά επεισόδια*. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,του θώρακα και του μεσοθωράκιου. Όχι συχνές: Δύσπνοια*. Διαταραχές του γαστρεντερικού.
Συχνές: Διάρροια, έμετος, ναυτία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Συχνές: Κνησμός,
εξάνθημα, ερυθηματώδες εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, αλωπεκία*. Όχι συχνές: Κνίδωση*.
Σπάνιες: Οίδημα του Quincke (αγγειοοίδημα)*, πολύμορφο ερύθημα*, δερματικές αντιδράσεις τύπου πο‑
λύμορφου ερυθήματος*, σύνδρομο Stevens Johnson*. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και
του συνδετικού ιστού. Συχνές: Μυαλγία, αρθραλγία. Σπάνιες: Επαγόμενος από φάρμακα ερυθηματώδης
λύκος*. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών. Σπάνιες: Νεφρωσικό σύνδρομο*, σπειραμα‑
τοσκλήρυνση* (βλ. παράγραφο 4.4). Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης. Πολύ
συχνές: Φλεγμονή στο σημείο της ένεσης, αντίδραση στο σημείο της ένεσης, γριππώδη συμπτώματα.
Συχνές: Άλγος στο σημείο της ένεσης, κόπωση, ρίγη, πυρετός. Όχι συχνές: Νέκρωση στο σημείο της
ένεσης, μάζα στο σημείο της ένεσης, απόστημα στο σημείο της ένεσης, λοιμώξεις στο σημείο της ένε‑
σης*, αυξημένη εφίδρωση*. Σπάνιες: Κυτταρίτιδα στο σημείο της ένεσης*. Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν
έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους.
Περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας υποδεικνύουν ότι το προφίλ ασφάλειας στα παιδιά και στους εφήβους
(ηλικίας 2 έως 17 ετών) που λαμβάνουν Rebif® 22 μικρογραμμάρια ή 44 μικρογραμμάρια τρεις φορές
εβδομαδιαίως είναι παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται στους ενήλικες. Επιδράσεις κατηγορίας. Η
χορήγηση ιντερφερονών έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ανορεξίας, ζάλης, ανησυχίας, αρρυθμιών, αγ‑
γειοδιαστολής, αισθήματος παλμών, μηνορραγίας και μητρορραγίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με ιντερφερόνη βήτα μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση του σχηματισμού αυτο‑αντισωμάτων. 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 του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.
4.9 Υπερδοσολογία. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να εισάγονται σε νοσοκομείο για
παρακολούθηση και να τους δίνεται κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
Ανοσοδιεγέρτες, Iντερφερόνες, κωδικός ATC: L03AB07. Οι ιντερφερόνες (IFNs) είναι μία ομάδα ενδο‑
γενών γλυκοπρωτεϊνών που είναι προικισμένες με ανοσορυθμιστικές, αντι‑ιικές και αντιϋπερπλαστικές
ιδιότητες.
Το Rebif® (ιντερφερόνη βήτα –1α) έχει την ίδια ακολουθία αμινοξέων με την ενδογενή ανθρώπινη
ιντερφερόνη βήτα. Παράγεται σε κύτταρα θηλαστικών (ωοθήκη κινέζικου κρικητού) και επομένως είναι
γλυκοζυλιωμένη όπως και η φυσική πρωτεΐνη. Βιολογικοί δείκτες απόκρισης (π.χ. δραστηριότητα της
2’,5’‑OAS, νεοπτερίνη και βήτα‑μικροσφαιρίνη) επάγονται από την ιντερφερόνη βήτα‑1α μετά από υπο‑
δόριες δόσεις που χορηγήθηκαν σε υγιείς εθελοντές. Ο χρόνος μέχρι τις κορυφές συγκέντρωσης μετά
από εφάπαξ υποδόρια ένεση ήταν 24 έως 48 ώρες για τη νεοπτερίνη, τη βήτα‑2‑μικροσφαιρίνη και την
2’5’OAS, 12 ώρες για το MX1 και 24 ώρες για την έκφραση των γονιδίων OAS1 και OAS2. Συγκεντρώσεις
παρόμοιου ύψους και χρόνου παρατηρήθηκαν για τους περισσότερους από αυτούς τους δείκτες μετά
από την πρώτη και την έκτη χορήγηση. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης του Rebif® στη Σκλήρυνση κατά
πλάκας βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα.
Υποτροπιάζουσα‑Διαλείπουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif®

έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με Υποτροπιάζουσα‑ Διαλείπουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας σε δόσεις που
κυμαίνονται από 11 μέχρι 44 μικρογραμμάρια (3‑12 εκατομμύρια IU), χορηγούμενες υποδορίως τρεις
φορές την εβδομάδα. Στην εγκεκριμένη δοσολογία, τόσο το Rebif® 22 μικρογραμμάρια όσο και το Rebif®
44 μικρογραμμάρια απεδείχθη ότι μειώνουν τη συχνότητα (κατά 30% σε 2 χρόνια) και τη σοβαρότητα
των κλινικών υποτροπών σε ασθενείς με τουλάχιστον 2 υποτροπές τα προηγούμενα 2 χρόνια και EDSS
0‑5,0 κατά την έναρξη. Το ποσοστό των ασθενών με εξέλιξη της αναπηρίας, όπως αυτή καθορίζεται
από αύξηση κατά τουλάχιστον ένα βαθμό στην κλίμακα EDSS η οποία επιβεβαιώθηκε τρεις μήνες μετά,
μειώθηκε από 39% (εικονικό φάρμακο) σε 30% (Rebif® 22 μικρογραμμάρια). Κατά τη διάρκεια 4 χρόνων, η
μείωση του μέσου ρυθμού παρόξυνσης ήταν 22% σε ασθενείς υπό θεραπεία με Rebif® 22 μικρογραμμά‑
ρια και 29% σε ασθενείς υπό θεραπεία με Rebif® 44 μικρογραμμαρίων συγκριτικά με μια ομάδα ασθενών
υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο για 2 χρόνια που έλαβαν στη συνέχεια είτε Rebif® 22 ή 44 μικρογραμ‑
μάρια για 2 ακόμη χρόνια. Δευτερογενώς προϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Σε μελέτη διάρκειας
3 χρόνων σε ασθενείς με δευτερογενώς προϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας (EDSS 3‑6,5) με εν‑
δείξεις κλινικής εξέλιξης τα περασμένα δύο χρόνια και οι οποίοι δεν βίωσαν υποτροπές τις περασμένες
8 εβδομάδες, το Rebif® δεν είχε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αναπηρίας, αλλά η συχνότητα υπο‑
τροπών μειώθηκε περίπου κατά 30%. Όταν ο πληθυσμός χωρίστηκε σε 2 υποομάδες (σε ασθενείς με και
χωρίς υποτροπές κατά τη διάρκεια 2 χρόνων προ έναρξης μελέτης), δεν υπήρχε επίδραση στην εξέλιξη
της νόσου στους ασθενείς χωρίς υποτροπές, αλλά στους ασθενείς με υποτροπές μειώθηκε η αναλογία
ασθενών με εξέλιξη της νόσου από 70% (εικονικό φάρμακο) σε 57% (Rebif® 22 μικρογραμμάρια και
Rebif® 44 μικρογραμμάρια συνδυασμένα) στο τέλος της μελέτης. Αυτά τα αποτελέσματα που ελήφθησαν
εκ των υστέρων από μια υποομάδα ασθενών πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Πρωτογενώς προϊούσα
μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας . Το Rebif® δεν έχει ακόμη μελετηθεί σε ασθενείς με πρωτογενώς προ‑
ϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς.
Β&Δ (44 mcg) Μεμονωμένο κλινικό συμβάν ενδεικτικό Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Μία ελεγχόμενη κλινική
δοκιμή διάρκειας 2 ετών με το Rebif® πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με ένα μεμονωμένο κλινικό συμβάν
ενδεικτικό απομυελίνωσης λόγω Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη δοκιμή είχαν
τουλάχιστον δύο κλινικά σιωπηρές βλάβες στην T2‑σταθμισμένη σάρωση MRI, με μέγεθος τουλάχιστον
3 mm, εκ των οποίων μία τουλάχιστον είναι ωοειδής ή περικοιλιακή ή υποσκηνιδιακή. Κάθε νόσος άλλη
από τη Σκλήρυνση κατά πλάκας που θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα τα σημεία και συμπτώματα του
ασθενούς έπρεπε να αποκλειστεί.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν με διπλά‑τυφλό τρόπο σε Rebif® 44 μικρογραμμάρια χορηγούμενα τρεις
φορές την εβδομάδα, σε Rebif® 44 μικρογραμμάρια μία φορά την εβδομάδα, ή σε εικονικό φάρμακο.
Εάν έλαβε χώρα ένα δεύτερο κλινικό απομυελινωτικό συμβάν που επιβεβαίωσε οριστική Σκλήρυνση
κατά πλάκας, η θεραπεία των ασθενών τροποποιήθηκε στη συνιστώμενη δοσολογία Rebif® 44 μικρο‑
γραμμάρια τρεις φορές την εβδομάδα με τρόπο ανοικτής επισήμανσης (open‑label), ενώ διατηρήθηκε
η απόκρυψη ως προς την αρχική τυχαιοποίηση. Τα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας για το Rebif®
44 μικρογραμμάρια χορηγούμενο τρεις φορές την εβδομάδα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο από
αυτήν τη μελέτη έχουν ως εξής:

Στατιστικά
παραμέτρων

Θεραπεία

Σύγκριση θεραπειών
Rebif® 44 μg tiw έναντι εικονικού φαρμάκου
Εικονικό Rebif® 44 Μείωση Δείκτης αναλογικού
Logφάρμακο μg tiw* κινδύνου κινδύνου Cox
Rank
(n=171) (n=171)
[95% CI]
Τιμή p
Μετατροπή McDonald (2005)
Αριθμός
144
106
συμβάντων
51%
0,49 [0,38 ‑ 0,64]
<0,001
Εκτίμηση KM
85,8%
62,5%
Μετατροπή CDMS
Αριθμός
60
33
συμβάντων
52%
0,48 [0,31 ‑ 0,73]
<0,001
Εκτίμηση KM
37,5%
20,6%
Μέσος CUA - Βλάβες ανά άτομο ανά σάρωση κατά τη διάρκεια της διπλά-τυφλής
περιόδου
Μέσος ελαχίστων 2,58 (0,30) 0,50
81%
0,19 [0,14 ‑ 0,26]
<0,001
τετραγώνων (SE)
(0,06)
* tiw – τρεις φορές την εβδομάδα

Επί του παρόντος δεν υπάρχει καλά καθιερωμένος ορισμός του ασθενούς υψηλού κινδύνου, αν και μια πιο
συντηρητική προσέγγιση αποδέχεται τουλάχιστον εννέα T2 υπερέντονες βλάβες στην αρχική σάρωση και
τουλάχιστον μία νέα T2 ή μία νέα ενισχυμένη με Gd βλάβη σε μια σάρωση παρακολούθησης λαμβανόμενη
τουλάχιστον 1 μήνα μετά την αρχική σάρωση. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται
μόνο για ασθενείς που έχουν ταξινομηθεί ως υψηλού κινδύνου.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες. Απορρόφηση. Σε υγιείς εθελοντές μετά από ενδοφλέβια χορήγηση,
η ιντερφερόνη βήτα‑1α εμφανίζει απότομη πολυεκθετική πτώση, με επίπεδα στον ορό ευθέως ανάλο‑
γα προς τη δόση. Οι υποδόριες και ενδομυϊκές χορηγήσεις Rebif® προκαλούν ισοδύναμη έκθεση στην
ιντερφερόνη βήτα.
Κατανομή. Μετά από επαναλαμβανόμενες υποδόριες ενέσεις δόσεων 22 και 44 μικρογραμμαρίων του
Rebif, τυπικά παρατηρήθηκαν μέγιστες συγκεντρώσεις μετά από 8 ώρες, αλλά αυτό ήταν κυμαινόμενο
σε μεγάλο βαθμό. Αποβολή. Μετά από επαναλαμβανόμενες υποδόριες δόσεις σε υγιείς εθελοντές, οι
κύριες ΦΚ παράμετροι (AUCtau και Cmax) αυξήθηκαν ανάλογα προς την αύξηση της δόσης από 22 μικρο‑
γραμμάρια σε 44 μικρογραμμάρια. Η εκτιμώμενη φαινόμενη ημίσεια ζωή είναι 50 έως 60 ώρες, το οποίο
είναι σύμφωνο με τη συσσώρευση που παρατηρείται μετά από πολλαπλή δοσολογία. Μεταβολισμός. Η
ιντερφερόνη βήτα‑1α μεταβολίζεται και αποβάλλεται κυρίως από το ήπαρ και τους νεφρούς.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια. Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο
για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμ‑
βανόμενων δόσεων και γονιδιοτοξικότητας. Το Rebif® δεν έχει μελετηθεί για καρκινογόνο δράση. Μία
μελέτη εμβρυοτοξικότητας σε πιθήκους δεν έδειξε συμπτώματα διαταραχών στην αναπαραγωγή. Βάσει
παρατηρήσεων με άλλες άλφα και βήτα ιντερφερόνες, δε μπορεί να αποκλειστεί αυξημένος κίνδυνος
αποβολής. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις επιδράσεις της ιντερφερόνης βήτα‑1α στην
ανδρική γονιμότητα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 6.1 Κατάλογος εκδόχων. Μαννιτόλη, Πολοξαμερές 188,
L‑Μεθειονίνη, Βενζυλική αλκοόλη, Οξικό νάτριο, Οξικό οξύ για ρύθμιση του pH, Υδροξείδιο του νατρίου
για ρύθμιση του pH, Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες. Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής. 18 μήνες. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο. Μετά την πρώτη ένεση, χρησιμοποιήστε
εντός 28 ημερών.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος. Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C‑8°C), αποφεύ‑
γετε την τοποθέτησή του κοντά στο τμήμα της καταψύξεως του ψυγείου. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε
στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Για το σκοπό περιπατητικής χρήσης, ο ασθε‑
νής μπορεί να βγάλει το Rebif® από το ψυγείο και να το αποθηκεύσει όχι πάνω από τους 25°C για μία
μόνο περίοδο που δε θα υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Το Rebif® έπειτα πρέπει να επανατοποθετηθεί στο
ψυγείο και να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.
Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο. Η συσκευή (RebiSmartTM ή RebiSlideTM) που περιέχει ένα προγεμι‑
σμένο φυσίγγιο Rebif® πρέπει να φυλάσσεται στο κουτί φύλαξης της συσκευής σε ψυγείο (2°C‑8°C).
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη. Α&Β Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενός ml τύπου Ι
γυάλινη σύριγγα με βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει 0,5 ml διαλύματος.
Το Rebif® 22 και 44 μικρογραμμάρια διατίθεται υπό μορφή μιας συσκευασίας 1, 3 ή 12 συριγγών.
Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο. Φυσίγγια (γυαλί τύπου 1) με πώμα εισχώρησης (ελαστικό) και πε‑
ρίβλημα σύσφιξης (αλουμίνιο και αλοβουτυλικό ελαστικό) που περιέχουν 1,5 ml ενεσίμου διαλύματος.
Μέγεθος συσκευασίας 4 ή 12 φυσιγγίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός. Α&Β Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
σύριγγα.
Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα είναι έτοιμο για χρήση. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί με μια
κατάλληλη συσκευή αυτο‑χορήγησης. Για εφάπαξ χρήση μόνο. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές
ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς ορατά σημεία φθοράς. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγ‑
γιο. Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένο φυσίγγιο είναι έτοιμο για χρήση με την ηλεκτρονική συσκευή
χορήγησης RebiSmartTM ή με τη χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlideTM. Για τη φύλαξη της συσκευής με
το φυσίγγιο, βλ. παράγραφο 6.4. Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευές χορήγησης. Για πολλαπλή
χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς ορατά ση‑
μεία φθοράς. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα
με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Merck Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP
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8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Α. EU/1/98/063/001‑003, Β. EU/1/98/063/004‑006, Γ.
EU/1/98/063/008, 018, Δ. EU/1/98/063/009, 019
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Λιανική Τιμή:
Rebif 22 MCG BT X 3 PFSYR X 0,5 ML: 208,79e
Rebif 44 MCG BT X 3 PFSYR X 0,5 ML: 241,62e
Rebif INJ.SOL 66 MCG / 1,5 ML BT X 4 CARTR: 735,73e
Rebif INJ.SOL 132 MCG / 1,5 ML BT X 4 CARTR: 879,05e
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Α. Rebif® 22 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Β. Rebif® 44 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Γ. Rebif® 22 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο
Δ. Rebif® 44 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,5 ml) περιέχει 22 μικρογραμμάρια
(6 MIU*) ή 44 μικρογραμμάρια (12 MIU*) ιντερφερόνης βήτα‑1α**. Κάθε προγεμισμένο φυσίγγιο περιέχει
66 μικρογραμμάρια (18 MIU*) ή 132 μικρογραμμάρια (36 MIU*) ιντερφερόνης βήτα‑1α** σε διάλυμα του
1,5 ml, που αντιστοιχεί σε 44 μικρογραμμάρια/ml ή σε 88 μικρογραμμάρια/ml. * Εκατομμύρια διεθνείς μο‑
νάδες, μετρούμενα βάσει της βιομεθόδου της κυτοπαθητικής δράσης (CPE) σε σύγκριση με το εσωτερικό
πρότυπο IFN βήτα‑1α που είναι βαθμονομημένο προς το ισχύον διεθνές πρότυπο ΝΙΗ (GB‑23‑902‑531).
** παρασκευάζεται με την τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωοθηκών κινεζικών κρικητών
(Chinese hamster ovary cells) (CHO‑K1). Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Α&Β 2,5 mg βενζυλική αλκοόλη,
Γ&Δ 7,5 mg βενζυλική αλκοόλη, Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Α&Β Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Διαυγές ως ιριδίζον
διάλυμα, με pH 3,5 έως 4,5 και οσμωμοριακότητα 250 ως 450 mOsm/l. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο.
Διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα, με pH 3,7 έως 4,1 και οσμωμοριακότητα 250 ως 450 mOsm/l.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις. Το Rebif® ενδείκνυται για τη θεραπεία Β&Δ
ασθενών με ένα μεμονωμένο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εάν έχουν
αποκλειστεί εναλλακτικές διαγνώσεις, και εάν έχει καθοριστεί ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να ανα‑
πτύξουν κλινικά οριστική Σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) (βλ. παράγραφο 5.1) Α,Β,Γ,Δ υποτροπιάζουσας
Σκλήρυνσης κατά πλάκας (MS). Σε κλινικές μελέτες, έχει χαρακτηρισθεί με δύο ή περισσότερες υπο‑
τροπές τα προηγούμενα δύο χρόνια (βλέπε παράγραφο 5.1). Η αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδει‑
χθεί σε ασθενείς με δευτερογενώς προϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας χωρίς υποτροπές (βλ.
παράγραφο 5.1).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης. Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει υπό την επίβλεψη ιατρού με πείρα
στη θεραπεία της νόσου. Το Rebif® διατίθεται σε τρεις περιεκτικότητες: 8,8 μικρογραμμάρια, 22 μικρο‑
γραμμάρια και 44 μικρογραμμάρια. Για τους ασθενείς που αρχίζουν θεραπεία με το Rebif®, το Rebif®
8,8 μικρογραμμάρια και το Rebif® 22 μικρογραμμάρια είναι διαθέσιμα σε συσκευασία που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του ασθενούς για τον πρώτο μήνα της θεραπείας.
Δοσολογία. Η συνιστώμενη δοσολογία του Rebif® είναι 44 μικρογραμμάρια χορηγούμενα τρεις φορές
την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. Συνιστάται η χορήγηση χαμηλότερης δόσης των 22 μικρογραμμαρίων
τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν την υψηλή
δόση. Όταν αρχίζει για πρώτη φορά θεραπεία με Rebif®, η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά για να
είναι δυνατή η ανάπτυξη ταχυφύλαξης ώστε να μειωθούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Η συσκευασία
έναρξης του Rebif® αντιστοιχεί στις ανάγκες του ασθενούς για τον πρώτο μήνα θεραπείας. Β&Δ (44
mcg). Όταν αρχίζει για πρώτη φορά θεραπεία με Rebif®, για να είναι δυνατή η ανάπτυξη ταχυφύλαξης
ώστε να μειωθούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, συνιστάται οι ασθενείς να αρχίζουν με τη δόση των
8,8 μικρογραμμαρίων υποδορίως και η δόση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 4 εβδομάδων
μέχρι τη δόση‑στόχο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Τε λ ε τ ή ς Έ ν α ρ ξ η ς
19:45 – 20:15

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

			Καθηγητής Π. Παπαθανασόπουλος
			Πρόεδρος του Συνεδρίου
			
Αν. Καθηγητής Κ. Βαδικόλιας
			Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής
Εταιρείας
			Καθηγήτρια Π. Μπούρα
			Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
			Ανοσολογίας

ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
			
			
Εκπροσώπηση από Πρυτανικές Αρχές του
Α.Π.Θ.

20:15 – 21:15

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

			Προεδρείο:
			Ι. Μυλωνάς, Π. Παπαθανασόπουλος
			
Multiple sclerosis: a success story of mechanismbased therapeutics
			A. Compston
			Professor and Head of Department of
Clinical Neurosciences, Cambridge
University, United Kingdom
			ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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Επ ι σ τ η μ ον ι κ ό Πρ όγρ α μ μ α
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014
				
14:00-17:00		 Εγγραφές
Συμπόσιο 1: Ανοσολογία Ι			
17:00-17:45		
			Προεδρείο: E. Ανδρεάδου, Γ. Δερετζή		
			Β-λεμφοκύτταρα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
		
Κ. Κυλιντηρέας
			Μεταγραφική ρύθμιση του γονιδίου της IL-2 στα
Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Τι λείπει στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας		
			Α. Μουζάκη
17:45-18:30		
Συμπόσιο 2: Αιματοεγκεφαλικός φραγμός
			Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας, Κ. Βουμβουράκης		
			
Φλεγμονώδη σήματα σε ενδοθηλιακά κύτταρα
ως ρυθμιστές της φλεγμονής στη Πειραματική
Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα 		
			Ν. Τσακίρη
			
Αιματοεγκεφαλικός φραγμός: μια δυναμική
			οντότητα		
			Κ. Βουμβουράκης
18:30-19:00		
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Διάλειμμα - Καφές 				

19:00-19:45		
Δορυφορική Ομιλία
			
Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας MERCK
			Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας
			
Ανοσοκαταστολή vs Ανοσοτροποποίηση στην
Πολλαπλή Σκλήρυνση
			Ν. Γρηγοριάδης
19:45-21:15		
Τελετή έναρξης
			Προσφωνήσεις				
			Εναρκτήρια Ομιλία				
			
Προεδρείο: Ι. Μυλωνάς, Π. Παπαθανασόπουλος
			Multiple sclerosis: a success story of mechanismbased therapeutics
			Ομιλητής: A. Compston
			Δεξίωση Υποδοχής
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Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014
Συμπόσιο 3: Επιβαρυντικοί παράγοντες Ι
09:00-09:45		
			Προεδρείο: Κ. Πουλοπούλου, Α. Παπαδημητρίου
			Markers of exposure and development from
childhood to adolescence and risk of Multiple
Sclerosis		
			S. Montgomery			
			Γενετική Πολλαπλής Σκλήρυνσης		
			Ε. Δαρδιώτης
09:45-10:30		
Συμπόσιο 4: Επιβαρυντικοί παράγοντες ΙΙ
			Προεδρείο: Ν. Τάσκος, Α. Ωρολογάς		
			Helicobacter pylori λοίμωξη και αυτοάνοσα
			νευροεκφυλιστικά νοσήματα
			Ι. Κουντουράς		
			Ιοί και Πολλαπλή Σκλήρυνση		
			Χ. Χριστοδούλου
10:30-11:00		
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Διάλειμμα - Καφές 				

11:00-12:30		Τιμητική εκδήλωση Ι
			Στον Καθηγητή H. Lassmann 			
			Προεδρείο: Λ. Πρόμπερτ, Ν. Γρηγοριάδης,
				
Π. Παπαθανασόπουλος
• Παρουσίαση βιογραφικού και απονομή πλακέτας
• Διάλεξη
			
Disease mechanisms in progressive Multiple
Sclerosis
			
H. Lassmann		
• Τρεις παρουσιάσεις προς τιμήν του
			
Prof H. Lassmann
			
			
			
			
			
			

1. Neuropathological analysis in a mouse model
for chronic Multiple Sclerosis
Μ. Καραμίτα
2. Axoglial interactions and perinodal proteins in
demyelination and demyelination conditions
Λ. Ζούπη
3. Cell therapy in Multiple Sclerosis
Ν. Γρηγοριάδης
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12:30-13:30		
Δορυφορική Ομιλία
			Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας Bayer
			«Επικαιροποιημένη θεώρηση της 25χρονης εμπειρίας στη θεραπεία της Πολλαπλής
			Σκλήρυνσης»
			Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος
			Ο ρόλος της ιντερφερόνης-β στην ανοσοπαθογένεια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
			Ν. Γρηγοριάδης
			25 χρόνια κλινικής εμπειρίας
			Μ. Παντζαρής
13:30-14:30		
Δορυφορική Ομιλία
			Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας TEVA
			Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Κ. Κυλιντηρέας
			Brain Atrophy in MS and the role of
Neuroprotection in the course of disease
			H. Lassmann
14:30-16:30		Ελαφρύ Γεύμα – Posters
			
– Meet the Expert (κατόπιν προσκλήσεως):
			- Meet the Expert της φαρμακευτικής εταιρείας 		
			NOVARTIS PHARMACEUTICALS
			(Αίθουσα: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 3)
			Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας
			Realistic expectations and timing of treatment
decisions in MS - The place of fingolimod		
Λ. Κάππος
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16:30-17:15		
Συμπόσιο 5: Νευροεκφύλιση			
			Προεδρείο: Ε. Σταμπουλής, Ι. Ηλιόπουλος		
			Μηχανισμοί Νευροεκφύλισης		
			Λ. Στεφανής
			Μιτοχόνδρια και ενδοπλασματικό δίκτυο
			Μ. Παντζαρής
17:15-18:15		Συμπόσιο της Τουρκικής Εταιρίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση Ι
			
Προεδρείο: Ν. Αρτέμης, Δ. Καρακώστας,
			
Ν. Γρηγοριάδης
			
Human Natural Killer cell subsets in Multiple
Sclerosis; their potential immunoregulatory roles
			G. Deniz
			NMO and NMO spectrum disorders
			G. Αkman - Demir
			CNS vasculitis
			C. Yucesan
18:15-18:45		

Διάλειμμα - Καφές
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18:45-20:15		
Δορυφορικό Συμπόσιο
			
Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας GENZYME A SANOFI COMPANY
			Βελτιστοποίηση του αποτελέσματος στον
			
θεραπευτικό αλγόρυθμο της Πολλαπλής
			Σκλήρυνσης
			
Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος,
				
Κ. Κυλιντηρέας
			
Teriflunomide: Κλινική αποτελεσματικότητα,
ασφάλεια και τοποθέτηση σαν θεραπεία πρώτης
γραμμής στις υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ
			Λ. Kάππος
			Τα κλινικά αποτελέσματα του Alemtuzumab και
πως αυτά διαμορφώνουν τη θέση του στον θεραπευτικό αλγόριθμο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
			Ι. Ηλιόπουλος
20:15-20:30		
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης & 2ης ΗΜΕΡΑΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014
09:00-09:45		Συμπόσιο 6: Εργαστηριακή Διαγνωστική
			Προσέγγιση Πολλαπλής Σκλήρυνσης
			Προεδρείο: Μ.Ε. Ευαγγελοπούλου, Μ. Πασχαλίδου
			Ανάλυση ΕΝΥ		
			Χ. Νικολάου
			MRI monitoring in MS. Benefits and risks
			N. Evangelou
09:45-10:30		Συμπόσιο 7: Φυσική Ιστορία Πολλαπλής
			Σκλήρυνσης
			Προεδρείο: Ι. Ευδοκιμίδης, Ι. Τσίπτσιος		
			Καλοήθης Πολλαπλή Σκλήρυνση		
			Β. Μαστοροδήμος
			CIS και RIS		
			Σ.-Ε. Πελίδου
10:30-11:00		

Διάλειμμα - Καφές
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11:00 -12:30		
Τιμητική εκδήλωση ΙΙ
			
Στον Καθηγητή Α. Γραβάνη			
			Προεδρείο: Δ. Καραγωγέως, Ν. Γρηγοριάδης
				
Π. Παπαθανασόπουλος
• Παρουσίαση βιογραφικού και απονομή
			
πλακέτας
• Διάλεξη
			 Μικρομοριακοί αγωνιστές των Υποδοχέων των
Νευροτροφινών στη Νευροπροστασία και
			
Νευροφλεγμονή
			 Α. Γραβάνη
• Τρεις παρουσιάσεις προς τιμήν του Καθηγητού   
Α. Γραβάνη
			1. 
Specific Omega-3, Omega-6
Polyunsaturated Fatty Acids and
γ-Tocopherol in the Therapy of Relapsing
Multiple Sclerosis: the Paradigm of the PLP10
Intervention Efficacy and Correlation to
the Molecular Alteration of the Red blood Cells’
Membranes
			
Ι. Πατρίκιος
			2. Ανοσολογία PRIONS
			
Θ. Σκλαβιάδης
			3. 
Μοριακή Φαρμακολογία των ΜικροΝευροτροφινών
			
Ι. Χαραλαμπόπουλος
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12:30-14:00		
Δορυφορικό Συμπόσιο
			Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας GENESIS Pharma
			Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης
			Bringing MS Treatment to the Next Level
			A. Chan
			Natalizumab in Real Life
			H. Wiendl
			

14:00-16:00		Ελαφρύ Γεύμα – Posters – Καταστατική Γενική
Συνέλευση ΕΛΛ.Α.ΝΑ. (μετά από πρόσκληση)
- Meet the Expert (κατόπιν προσκλήσεως):
			- Meet the Expert της φαρμακευτικής εταιρείας
GENESIS Pharma
			(Αίθουσα: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2)
			
Dimethyl Fumarate: Review from ECTRIMSACTRIMS 2014
			A. Chan
			Natalizumab: Dealing with Challenges in patient
management
			H. Wiendl
			
- Meet the Expert της φαρμακευτικής εταιρείας
NOVARTIS PHARMACEUTICALS
			(Αίθουσα: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 3)
			Προεδρείο: Α. Ωρολογάς
			Γνωστικές δυσλειτουργίες στη ΣκΠ
			A. Papadopoulou
			Προεδρείο: Κ. Βουμβουράκης
			Αξιολόγηση της εγκεφαλικής ατροφίας
			στη μαγνητική
			N. Evangelou
31

16:00-16:45		Συμπόσιο 8: Πολλαπλή Σκλήρυνση και ανώτερες
φλοιϊκές λειτουργίες
			Προεδρείο: Σ. Παπαγεωργίου,
				
Μ. Μποσταντζοπούλου
			Cognitive dysfunction in Multiple Sclerosis: what
can we learn from MRI?
			A. Papadopoulou
			Άνοια και Πολλαπλή Σκλήρυνση		
			Π. Ιωαννίδης

			

16:45-17:30		
Συμπόσιο 9: Κλινικές Μελέτες		
			Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης, Ν. Βλαϊκίδης
			Κριτική θεώρηση κλινικών μελετών		
			Δ. Μητσικώστας
			
Ο ρόλος των μετα-αναλύσεων στη θεραπευτική
της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
			Γ. Τσιβγούλης
			

17:30-18:00		

Διάλειμμα - Καφές

			

18:00-19:00		Συμπόσιο της Τουρκικής Εταιρίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση ΙΙ
			Προεδρείο: Σ. Μπαλογιάννης, Κ. Κυλιντηρέας
			
Biomarkers in inflammatory demyelinating central
nervous system diseases
			A. Altintas
			
Neuroimmunomodulation: What new drugs may
offer & teach us
			R. Karabudak
32

19:00-20:00		
Δορυφορικό Συμπόσιο
			
Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής
εταιρείας NOVARTIS PHARMACEUTICALS
			
«Impacting early the course of MS disease
by targeting both inflammation and
neurodegeneration»
			Προεδρείο: N. Grigoriadis
			
Focal and diffuse damages in MS and criteria of
disease progression
			S. Schippling
			
The importance of Real life Evidence in clinical
practice
			T. Ziemssen (μέσω Video conference)
			

20:00-20:15		

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΗΜΕΡΑΣ		
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Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
10:00-10:45		
Συμπόσιο 10: Νοσηλευτική Ημερίδα		
			Προεδρείο: Κ. Κουτσιαντά, Ε. Αβράμη,
				
Δ. Κουρδή
			
Ανάγκες και προτεραιότητες ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση
			Χ. Χρυσοβιτσάνου
			
Ποιότητα ζωής των ασθενών με Σκλήρυνση κατά
πλάκας
			Θ. Τάτση
10:45-12:15		Συμπόσιο 11: Θεραπευτική στην Πολλαπλή
Σκλήρυνση: Εκπαίδευση με Παραδείγματα
			Συντονίστρια: Γ. Δερετζή, Ν. Γρηγοριάδης
			Time is Brain: Έγκαιρη έναρξη θεραπείας
(Televoting)
			Σχολιαστές: Θ. Καραπαναγιωτίδης, Ε. Κούτλας
			
Time is Brain: Έγκαιρη αλλαγή θεραπείας
(Televoting)
			Σχολιαστές: Ν. Φάκας, Β. Τσιμούρτου
12:15-12:30		

Διάλειμμα - Καφές 				

12:30-13:45		
Βήμα Νέων Ερευνητών και Βράβευση εργασιών
			Προεδρείο: Λ. Πρόμπερτ, Δ. Καραγωγέως
			ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
34
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AUBAGIO 14 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 14 mg
τεριφλουνομίδης. Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 72 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική). Για τον
πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο (δισκίο). Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χρώματος ανοιχτού μπλε έως γαλάζιου,
σχήματος πενταγώνου, με αποτύπωμα στη μία πλευρά («14») και χαραγμένο το λογότυπο της εταιρείας
στην άλλη πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το AUBAGIO ενδείκνυται για
την αγωγή ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ). (παρακαλείσθε
να ανατρέξετε στην παράγραφο 5.1 για σημαντικές πληροφορίες για τον πληθυσμό στον οποίο η
αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η αγωγή πρέπει να ξεκινά
και να επιβλέπεται από ιατρό που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση του AUBAGIO είναι 14 mg άπαξ ημερησίως. Ειδικοί πληθυσμοί:
Ηλικιωμένος πληθυσμός: Το AUBAGIO πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών
και άνω, λόγω μη επαρκών δεδομένων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Νεφρική
δυσλειτουργία: Η προσαρμογή της δοσολογίας δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή
νεφρική δυσλειτουργία που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Οι ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση δεν αξιολογήθηκαν. Η τεριφλουνομίδη αντενδείκνυται
στο συγκεκριμένο πληθυσμό (βλ. παράγραφο 4.3). Ηπατική δυσλειτουργία: Η προσαρμογή της δοσολογίας
δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η τεριφλουνομίδη
αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός
πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του AUBAGIO σε παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών δεν
έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχει σχετική χρήση της τεριφλουνομίδης σε παιδιά ηλικίας από τη
γέννηση έως μικρότερα των 10 ετών για την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης. Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία προορίζονται για από
του στόματος χρήση. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με λίγο νερό. Το AUBAGIO μπορεί να
ληφθεί με ή χωρίς τροφή. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία C κατά
Child-Pugh). Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν
αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης στη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη και μετά την ολοκλήρωσή
της, εφόσον τα επίπεδά της στο πλάσμα υπερβαίνουν τα 0,02 mg/l (βλ. παράγραφο 4.6). Η εγκυμοσύνη
πρέπει να αποκλειστεί πριν από την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.6). Γυναίκες που θηλάζουν
(βλ. παράγραφο 4.6). Ασθενείς με σοβαρές καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας, π.χ. AIDS. Ασθενείς με
σημαντική δυσλειτουργία του μυελού των οστών ή σοβαρή αναιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία ή
θρομβοπενία. Ασθενείς με σοβαρή ενεργή λοίμωξη, μέχρι αυτή να υποχωρήσει (βλ. παράγραφο 4.4).
Ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, καθώς δεν υπάρχει
διαθέσιμη επαρκής κλινική εμπειρία για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Ασθενείς με σοβαρή
υποπρωτεϊναιμία, π.χ. νεφρωσικό σύνδρομο. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Παρακολούθηση Πριν την αγωγή: Πριν την έναρξη της αγωγής με την τεριφλουνομίδη πρέπει να
αξιολογούνται τα ακόλουθα: • Η αρτηριακή πίεση • Η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT/SGPT) • Ο
πλήρης αριθμός κυττάρων του αίματος περιλαμβανομένου του διαφορικού τύπου των λευκοκυττάρων του
αίματος και του αριθμού αιμοπεταλίων. Κατά τη διάρκεια της αγωγής: Κατά τη διάρκεια της αγωγής με την
τεριφλουνομίδη πρέπει να αξιολογούνται τα ακόλουθα: • Η αρτηριακή πίεση • Η αμινοτρανσφεράση της
αλανίνης (ALT/SGPT) • Η μέτρηση του πλήρους αριθμού κυττάρων πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα
σημεία και τα συμπτώματα (π.χ. λοιμώξεις) κατά τη διάρκεια της αγωγής. Διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης
Η τεριφλουνομίδη απομακρύνεται αργά από το πλάσμα. Χωρίς κάποια διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης,
απαιτούνται κατά μέσο όρο 8 μήνες έως ότου η συγκέντρωση στο πλάσμα να φθάσει κάτω από 0,02 mg/l,
αν και λόγω των διαφοροποιήσεων μεταξύ των ασθενών, η κάθαρση της ουσίας από το πλάσμα ενδέχεται να
διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Μια διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή
μετά τη διακοπή λήψης της τεριφλουνομίδης (βλ. παράγραφο 4.6 και 5.2 για τις διαδικαστικές
λεπτομέρειες). Ηπατικές επιδράσεις Παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων σε
ασθενείς που λάμβαναν τεριφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτές οι αυξήσεις εκδηλώθηκαν κυρίως
εντός του πρώτου 6μήνου της αγωγής. Τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων πρέπει να αξιολογούνται πριν
από την έναρξη της θεραπείας με τεριφλουνομίδη - κάθε δύο εβδομάδες κατά τους πρώτους 6 μήνες της
αγωγής και στη συνέχεια κάθε 8 εβδομάδες ή όπως ενδείκνυται από τα παρατηρούμενα κλινικά σημεία και
συμπτώματα, όπως ανεξήγητη ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, κόπωση, ανορεξία, ίκτερος ή/και
σκουρόχρωμα ούρα. Σε αυξήσεις της ALT (SGPT) μεταξύ 2- και 3-φορών του ανώτερου φυσιολογικού ορίου,
η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται εβδομαδιαία. Η θεραπεία με τεριφλουνομίδη πρέπει να
διακόπτεται εάν υπάρχει υποψία ηπατικής βλάβης· πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με
τεριφλουνομίδη εάν επιβεβαιωθούν αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων (τιμές υψηλότερες από 3 φορές
το ULN). Οι ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική νόσο ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης αυξημένων επιπέδων των ηπατικών ενζύμων όταν λαμβάνουν τεριφλουνομίδη και πρέπει να
παρακολουθούνται στενά για τυχόν σημεία ηπατικής νόσου. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς, οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών.
Δεδομένου ότι η τεριφλουνομίδη δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτεΐνες και καθώς η δέσμευση
εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις της λευκωματίνης, οι μη δεσμευμένες συγκεντρώσεις τεριφλουνομίδης
στο πλάσμα αναμένεται να είναι αυξημένες σε ασθενείς με υποπρωτεϊναιμία, π.χ. σε περιπτώσεις
νεφρωσικού συνδρόμου. Η τεριφλουνομίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καταστάσεις
σοβαρής υποπρωτεϊναιμίας. Αρτηριακή πίεση Κατά τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη ενδέχεται
να παρατηρηθεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης (βλ. παράγραφο 4.8). Η αρτηριακή πίεση πρέπει να
ελέγχεται πριν από την έναρξη της αγωγής με τεριφλουνομίδη και στη συνέχεια ανά τακτά διαστήματα.
Τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης
πρέπει να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Λοιμώξεις Η έναρξη της θεραπείας με τεριφλουνομίδη πρέπει να
καθυστερεί σε ασθενείς με σοβαρή ενεργή λοίμωξη, μέχρι την υποχώρησή της. Σε ελεγχόμενες με
εικονικό φάρμακο μελέτες, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων με την τεριφλουνομίδη (βλ.
παράγραφο 4.8). Ωστόσο, δεδομένης της ανοσοτροποποιητικής δράσης του AUBAGIO, εάν ένας ασθενής
εμφανίσει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με AUBAGIO
και να αξιολογηθούν εκ νέου τα οφέλη έναντι των κινδύνων πριν από την επανέναρξη της θεραπείας. Λόγω
της παρατεταμένης ημίσειας ζωής, μπορεί να εξεταστεί η ταχεία απομάκρυνση με τη χορήγηση
χολεστυραμίνης ή άνθρακα. Οι ασθενείς που λαμβάνουν AUBAGIO πρέπει να καθοδηγηθούν ώστε να
αναφέρουν τυχόν συμπτώματα λοιμώξεων σε έναν ιατρό. Οι ασθενείς με ενεργές οξείες ή χρόνιες
λοιμώξεις δεν πρέπει να ξεκινούν αγωγή με AUBAGIO μέχρι την υποχώρηση της λοίμωξης/των λοιμώξεων.
Η ασφάλεια του AUBAGIO σε άτομα με λανθάνουσα φυματίωση δεν είναι γνωστή, καθώς στις κλινικές
μελέτες δεν πραγματοποιήθηκε συστηματικά προσυμπτωματικός έλεγχος για φυματίωση. Στους ασθενείς
που είναι θετικοί κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο για φυματίωση, πρέπει να εφαρμόζεται η καθιερωμένη
ιατρική πρακτική πριν από τη θεραπεία με AUBAGIO. Αντιδράσεις από το αναπνευστικό σύστημα Δεν
αναφέρθηκαν περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας (ILD) στις κλινικές δοκιμές με τεριφλουνομίδη.
Ωστόσο, η ILD που είναι μια δυνητικά θανατηφόρος διαταραχή, έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια της αγωγής
με λεφλουνομίδη, τη μητρική ουσία. Η ILD ενδέχεται να συμβεί οξέως κατά τη διάρκεια της θεραπείας· ο
κίνδυνος είναι αυξημένος σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν ιστορικό ILD όταν αντιμετωπίστηκαν με
λεφλουνομίδη. Πνευμονικά συμπτώματα, όπως επίμονος βήχας και δύσπνοια, ενδέχεται να αποτελέσουν
αιτία διακοπής της θεραπείας και περαιτέρω διερεύνησης, όπως είναι κατάλληλο. Αιματολογικές
επιδράσεις Έχει παρατηρηθεί μια μέση μείωση λιγότερο από 15% από τη μέτρηση έναρξης που επηρεάζει
των αριθμό των λευκοκυττάρων (βλ. παράγραφο 4.8). Ως μέτρο προφύλαξης, πριν από την έναρξη της
αγωγής με AUBAGIO πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη πρόσφατη γενική εξέταση αίματος, στην οποία να
περιλαμβάνεται λευκοκυτταρικός τύπος και αριθμός αιμοπεταλίων και να διενεργούνται γενικές εξετάσεις
αίματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με AUBAGIO, όπως ενδείκνυται από τα κλινικά σημεία και
συμπτώματα (π.χ. λοιμώξεις). Ο κίνδυνος εμφάνισης αιματολογικών διαταραχών είναι αυξημένος σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα αναιμία, λευκοπενία ή/και θρομβοπενία, καθώς και σε ασθενείς με
δυσλειτουργία του μυελού των οστών ή με κίνδυνο καταστολής του μυελού των οστών. Εάν εμφανιστούν
τέτοιες επιδράσεις, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή της διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης (βλ.
παραπάνω) για τη μείωση των επιπέδων τεριφλουνομίδης στο πλάσμα. Σε περιπτώσεις σοβαρών
αιματολογικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της πανκυτταροπενίας, πρέπει να διακοπεί η
θεραπεία με AUBAGIO και άλλων μυελοκατασταλτικών αγωγών και να εξεταστεί η εφαρμογή μιας
διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης της τεριφλουνομίδης. Δερματικές αντιδράσεις Δεν αναφέρθηκαν
σοβαρές δερματικές αντιδράσεις στις κλινικές δοκιμές με τεριφλουνομίδη. Σε ασθενείς που
αντιμετωπίστηκαν με λεφλουνομίδη, τη μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης, αναφέρθηκαν πολύ σπάνιες
περιπτώσεις συνδρόμου Stevens-Johnson ή τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης. Η χορήγηση
τεριφλουνομίδης πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση ελκώδους στοματίτιδας. Εάν παρατηρηθούν
αντιδράσεις στο δέρμα ή/και τους βλεννογόνους, οι οποίες θέτουν υποψία για σοβαρές γενικευμένες
δερματικές αντιδράσεις (σύνδρομο Stevens-Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση-σύνδρομο Lyell), η
τεριφλουνομίδη και οποιαδήποτε άλλη πιθανόν σχετιζόμενη αγωγή πρέπει να διακοπεί και να αρχίσει
άμεσα μια διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς δεν πρέπει να
επανεκτεθούν στην τεριφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4.3). Περιφερική νευροπάθεια Έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις περιφερικής νευροπάθειας σε ασθενείς που λάμβαναν AUBAGIO (βλ. παράγραφο 4.8). Στους
περισσότερους ασθενείς σημειώθηκε βελτίωση μετά τη διακοπή του AUBAGIO. Ωστόσο, υπήρξε μια ευρεία
ποικιλομορφία στο τελικό αποτέλεσμα, δηλ. σε κάποιους ασθενείς η νευροπάθεια υποχώρησε και κάποιοι
ασθενείς είχαν επίμονα συμπτώματα. Εάν ένας ασθενής που λαμβάνει AUBAGIO εμφανίσει επιβεβαιωμένη
περιφερική νευροπάθεια, εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με AUBAGIO και εφαρμογής
της διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης. Εμβολιασμός Σε μια κλινική μελέτη, οι ασθενείς που
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αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά με τεριφλουνομίδη ανέπτυξαν την προσδοκώμενη ανοσολογική απάντηση
με ένα εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης, όπως αναμενόταν για τη διατήρηση της απάντησης σε
αναμνηστικό εμβολιασμό. Μετά τον εμβολιασμό, οι ασθενείς ανέπτυξαν τίτλους αντισωμάτων σε επίπεδα
που παρέχουν οροπροστασία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολιασμών όσον αφορά την πρωτογενή ανοσολογική
απάντηση σε νέους παθογόνους παράγοντες. Η χρήση εμβολίων με ζώντες εξασθενημένους ιούς ενέχει
τον κίνδυνο λοιμώξεων και, επομένως, πρέπει να αποφεύγεται. Ανοσοκατασταλτικές ή
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες Δεδομένου ότι η λεφλουνομίδη αποτελεί τη μητρική ουσία της
τεριφλουνομίδης, δε συνιστάται η συγχορήγηση τεριφλουνομίδης με λεφλουνομίδη. Η συγχορήγηση με
αντινεοπλασματικές ή ανοσοκατασταλτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την αγωγή της ΠΣ δεν
έχει αξιολογηθεί. Κατά τη διάρκεια μελετών ασφάλειας, στις οποίες η τεριφλουνομίδη χορηγήθηκε
ταυτόχρονα με ιντερφερόνη β ή οξική γλατιραμέρη για διάστημα ενός έτους, δεν προέκυψαν συγκεκριμένα
ζητήματα ασφάλειας, αλλά παρατηρήθηκε υψηλότερη συχνότητα ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε σύγκριση
με τη μονοθεραπεία τεριφλουνομίδης. Η μακροχρόνια ασφάλεια αυτών των συνδυασμών στην αγωγή της
πολλαπλής σκλήρυνσης δεν έχει τεκμηριωθεί. Αλλαγή της θεραπείας από ή σε AUBAGIO Βάσει των
κλινικών δεδομένων σχετικά με την ταυτόχρονη χορήγηση τεριφλουνομίδης με ιντερφερόνη β ή με οξική
γλατιραμέρη, δεν απαιτείται περίοδος αναμονής κατά την έναρξη της τεριφλουνομίδης μετά από χορήγηση
ιντερφερόνης β ή οξικής γλατιραμέρης, ή κατά την έναρξη της ιντερφερόνης β ή οξικής γλατιραμέρης,
μετά από τεριφλουνομίδη. Λόγω του μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής της ναταλιζουμάμπης, ενδέχεται να
προκύψει ταυτόχρονη έκθεση και, συνεπώς, ταυτόχρονες ανοσολογικές επιδράσεις έως και 2-3 μήνες
μετά τη διακοπή της ναταλιζουμάμπης, εφόσον το AUBAGIO άρχισε αμέσως μετά. Επομένως, απαιτείται
προσοχή αλλαγής από ναταλιζουμάμπη σε AUBAGIO. Βάσει της ημίσειας ζωής της φινγκολιμόδης,
χρειάζεται διάστημα 6 εβδομάδων χωρίς θεραπεία προκειμένου να επιτευχθεί κάθαρση από την
κυκλοφορία και περίοδος 1 έως 2 μηνών προκειμένου τα λεμφοκύτταρα να επανέλθουν σε φυσιολογικές
τιμές μετά τη διακοπή της φινγκολιμόδης. Η έναρξη χορήγησης του AUBAGIO μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση στη φινγκολιμόδη. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει
σε αθροιστική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και, επομένως, ενδείκνυται προσοχή. Σε ασθενείς με
ΠΣ, η διάμεση τιμή t 1/2z ήταν περίπου 19 ημέρες μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις των 14 mg. Εάν
ληφθεί η απόφαση να διακοπεί η αγωγή με AUBAGIO, μέσα σε διάστημα 5 ημίσειων ζωών (περίπου 3,5
μήνες, αν και ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε ορισμένους ασθενείς), η έναρξη άλλων θεραπειών θα έχει
ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση στο AUBAGIO. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αθροιστική
επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και, επομένως, ενδείκνυται προσοχή. Λακτόζη Δεδομένου ότι τα
δισκία AUBAGIO περιέχουν λακτόζη, οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης- γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό
το φαρμακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις άλλων ουσιών με την τεριφλουνομίδη Η κύρια οδός
βιομετασχηματισμού της τεριφλουνομίδης είναι η υδρόλυση, με δευτερεύουσα οδό την οξείδωση. Ισχυροί
επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 (CYP) και των μεταφορέων: Η συγχορήγηση επαναλαμβανόμενων
δόσεων (600 mg άπαξ ημερησίως για 22 ημέρες) ριφαμπικίνης (επαγωγέας των CYP2B6, 2C8, 2C9, 2C19,
3A), καθώς και ενός επαγωγέα των μεταφορέων εκροής P-γλυκοπρωτεΐνη [P-gp] και πρωτεΐνη αντίστασης
στον καρκίνο του μαστού [BCRP], σε συνδυασμό με τεριφλουνομίδη (70 mg εφάπαξ δόση) είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση της έκθεσης στην τεριφλουνομίδη κατά 40% περίπου. Η ριφαμπικίνη και άλλοι
γνωστοί ισχυροί επαγωγείς του κυτοχρώματος CYP και επαγωγείς μεταφορέων, όπως η καρβαμαζεπίνη, η
φαινοβαρβιτάλη, η φαινυτοΐνη και το υπερικό (βάλσαμο St. John), πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή
κατά τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη. Χολεστυραμίνη ή ενεργοποιημένος άνθρακας Συνιστάται
οι ασθενείς που λαμβάνουν τεριφλουνομίδη να μην αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με χολεστυραμίνη ή
ενεργοποιημένο άνθρακα, διότι αυτό προκαλεί ταχεία και σημαντική μείωση της συγκέντρωσης στο
πλάσμα, εκτός εάν επιδιώκεται ταχεία απομάκρυνση. Πιστεύεται ότι ο μηχανισμός αφορά στη διακοπή της
εντεροηπατικής ανακύκλωσης ή/και στη γαστρεντερική διαπίδυση της τεριφλουνομίδης. Φαρμακοκινητικές
αλληλεπιδράσεις της τεριφλουνομίδης με άλλες ουσίες Επίδραση της τεριφλουνομίδης στο υπόστρωμα
του CYP2C8: ρεπαγλινίδη Σημειώθηκε αύξηση της μέσης Cmax και της μέσης AUC της ρεπαγλινίδης (κατά
1,7 φορές και 2,4 φορές, αντίστοιχα), έπειτα από επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η τεριφλουνομίδη είναι αναστολέας του CYP2C8 in vivo. Επομένως, τα φαρμακευτικά
προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP2C8, όπως η ρεπαγλινίδη, η πακλιταξέλη, η πιογλιταζόνη ή η
ροσιγλιταζόνη, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη.
Επίδραση της τεριφλουνομίδης στο από του στόματος αντισυλληπτικό: 0,03 mg αιθινυλοιστραδιόλη και 0,15
mg λεβονοργεστρέλη Υπήρξε αύξηση της μέσης Cmax και της μέσης AUC0-24 της αιθινυλοιστραδιόλης (κατά
1,58 και 1,54 φορά, αντίστοιχα) καθώς και της Cmax και της AUC0-24 της λεβονοργεστρέλης (κατά 1,33 και
1,41 φορά, αντίστοιχα) έπειτα από επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης. Παρά το γεγονός ότι αυτή
η αλληλεπίδραση της τεριφλουνομίδης δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα
των από του στόματος αντισυλληπτικών, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τύπος ή η δόση των από του στόματος
αντισυλληπτικών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την τεριφλουνομίδη. Επίδραση της
τεριφλουνομίδης στο υπόστρωμα του CYP1A2: καφεΐνη Οι επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης
επέφεραν μείωση της μέσης Cmax και της μέσης AUC της καφεΐνης (υπόστρωμα του CYP1A2) κατά 18% και
55%, αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεριφλουνομίδη ενδέχεται να είναι ασθενής επαγωγέας
του CYP1A2 in vivo. Επομένως, τα φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP1A2 (όπως η
δουλοξετίνη, η αλοσετρόνη, η θεοφυλλίνη και η τιζανιδίνη) πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά
τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη, αφού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας
αυτών των προϊόντων. Επίδραση της τεριφλουνομίδης στη βαρφαρίνη Οι επαναλαμβανόμενες δόσεις
τεριφλουνομίδης δεν είχαν καμία επίδραση στη φαρμακοκινητική της S-βαρφαρίνης, γεγονός που
υποδεικνύει ότι η τεριφλουνομίδη δεν είναι αναστολέας ή επαγωγέας του CYP2C9. Ωστόσο, παρατηρήθηκε
μείωση κατά 25% της μέγιστης τιμής της διεθνούς ομαλοποιημένης σχέσης (INR) όταν η τεριφλουνομίδη
συγχορηγήθηκε με βαρφαρίνη σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη μόνο. Επομένως, όταν η βαρφαρίνη
συγχορηγείται με τεριφλουνομίδη, συνιστάται στενή παρακολούθηση και έλεγχος του INR. Επίδραση της
τεριφλουνομίδης στα υποστρώματα του μεταφορέα οργανικών ανιόντων 3 (ΟΑΤ3): Υπήρξε αύξηση της μέσης
Cmax και της μέσης AUC της κεφακλόρης (κατά 1,43 και 1,54 φορά, αντίστοιχα) έπειτα από
επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεριφλουνομίδη είναι
αναστολέας του OAT3 in vivo. Επομένως, συνιστάται προσοχή όταν η τεριφλουνομίδη συγχορηγείται με
υποστρώματα του OAT3, όπως η κεφακλόρη, η βενζυλοπενικιλλίνη, η σιπροφλοξασίνη, η ινδομεθακίνη, η
κετοπροφαίνη, η φουροσεμίδη, η σιμετιδίνη, η μεθοτρεξάτη, η ζιδοβουδίνη. Επίδραση της τεριφλουνομίδης
στα υποστρώματα της BCRP ή/και των πολυπεπτιδίων μεταφοράς οργανικών ανιόντων B1 και B3 (OATP1B1/
B3): Υπήρξε αύξηση της μέσης Cmax και της μέσης AUC της ροσουβαστατίνης (κατά 2,65 και 2,51 φορές,
αντίστοιχα) έπειτα από επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε έκδηλη
επίδραση αυτής της αύξησης της ροσουβαστατίνης στο πλάσμα στη δράση της αναγωγάσης HMG-CoA. Για
τη ροσουβαστατίνη, συνιστάται μείωση της δόσης κατά 50% σε περίπτωση συγχορήγησης με
τεριφλουνομίδη. Για άλλα υποστρώματα της BCRP (π.χ. μεθοτρεξάτη, τοποτεκάνη, σουλφασαλαζίνη,
δαουνορουμπικίνη, δοξορουμπικίνη) και της οικογένειας των OATP, ειδικά των αναστολέων της
αναγωγάσης HMG-Co (π.χ. σιμβαστατίνη, ατορβαστατίνη, πραβαστατίνη, μεθοτρεξάτη, νατεγλινίδη,
ρεπαγλινίδη, ριφαμπικίνη), η ταυτόχρονη χορήγηση τεριφλουνομίδης πρέπει επίσης να γίνεται με
προσοχή. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία και συμπτώματα υπερβολικής
έκθεσης στα φαρμακευτικά προϊόντα και να εξετάζεται η μείωση της δόσης των φαρμακευτικών αυτών
προϊόντων. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Χρήση σε άνδρες Ο κίνδυνος εμβρυοτοξικότητας
οφειλόμενης στον άνδρα λόγω της αγωγής με τεριφλουνομίδη θεωρείται χαμηλός (βλ. παράγραφο 5.3).
Εγκυμοσύνη Είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση της τεριφλουνομίδης στις έγκυες γυναίκες.
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Η τεριφλουνομίδη ενδέχεται
να προκαλέσει σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης. Η
τεριφλουνομίδη αντενδείκνυται κατά την κύηση (βλ. παράγραφο 4.3). Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία
πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και μετά την αγωγή,
εφόσον τα επίπεδα συγκέντρωσης της τεριφλουνομίδης στο πλάσμα είναι πάνω από τα 0,02 mg/l. Στο
διάστημα αυτό, οι γυναίκες πρέπει να συζητούν με το θεράποντα ιατρό τυχόν προθέσεις διακοπής ή
αλλαγής της μεθόδου αντισύλληψης που χρησιμοποιούν. Η ασθενής πρέπει να πληροφορείται ότι, σε
περίπτωση καθυστέρησης της εμμήνου ρύσης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που εγείρει υποψίες
εγκυμοσύνης, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο ιατρός, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση
εγκυμοσύνης, και εάν είναι θετική, ο ιατρός και η ασθενής πρέπει να συζητήσουν τους κινδύνους για την
κύηση. Η ταχεία μείωση των επιπέδων τεριφλουνομίδης στο αίμα μέσω της εφαρμογής της διαδικασίας
ταχείας απομάκρυνσης που περιγράφεται παρακάτω, κατά την πρώτη καθυστέρηση της εμμήνου ρύσης,
ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο για το έμβρυο. Στις γυναίκες που λαμβάνουν αγωγή με τεριφλουνομίδη,
οι οποίες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, η λήψη του φαρμάκου πρέπει να διακόπτεται και συνιστάται να γίνει
η διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης για την ταχύτερη μείωση της συγκέντρωσης της ουσίας σε επίπεδα
κάτω των 0,02 mg/l (βλ. παρακάτω): Εάν δεν εφαρμοστεί διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης, τα επίπεδα
τεριφλουνομίδης στο πλάσμα αναμένεται να υπερβαίνουν τα 0,02 mg/l για μέσο διάστημα 8 μηνών, ωστόσο,
σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να απαιτούνται έως και 2 χρόνια για τη μείωση της συγκέντρωσης της
ουσίας στο πλάσμα σε επίπεδα κάτω των 0,02 mg/l. Συνεπώς, οι συγκεντρώσεις τεριφλουνομίδης στο
πλάσμα πρέπει να μετρηθούν πριν η γυναίκα ξεκινήσει τις προσπάθειες για επίτευξη εγκυμοσύνης. Αφού
διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση τεριφλουνομίδης στο πλάσμα είναι κάτω των 0,02 mg/l, ο έλεγχος πρέπει
να επαναληφθεί μετά από ελάχιστο διάστημα 14 ημερών. Εάν και στις δύο μετρήσεις η συγκέντρωση στο
πλάσμα είναι κάτω των 0,02 mg/l, δεν αναμένεται κίνδυνος για το έμβρυο. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εξέταση δειγμάτων, απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας ή στον τοπικό
αντιπρόσωπό του (βλ. παράγραφο 7). Διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης Μετά τη διακοπή της αγωγής με
τεριφλουνομίδη: • χολεστυραμίνη 8 g χορηγείται 3 φορές ημερησίως για διάστημα 11 ημερών ή
χολεστυραμίνη 4 g, τρεις φορές την ημέρα, εάν η δόση των 8 g, τρεις φορές την ημέρα, δεν είναι καλώς
ανεκτή, • εναλλακτικά, χορηγείται 50 g πόσιμη κόνις ενεργοποιημένου άνθρακα κάθε 12 ώρες για
διάστημα 11 ημερών. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης που θα εφαρμοστεί,
θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει επιβεβαίωση με δύο χωριστές εξετάσεις με ελάχιστο μεσοδιάστημα 14
ημερών, ενώ απαιτείται περίοδος αναμονής ενάμιση μήνα από την πρώτη μέτρηση συγκέντρωσης της
ουσίας κάτω των 0,02 mg/l έως τη γονιμοποίηση. Τόσο η χολεστυραμίνη όσο και η κόνις ενεργοποιημένου
άνθρακα ενδέχεται να επηρεάσουν την απορρόφηση οιστρογόνων και προγεσταγόνων, με αποτέλεσμα να
μην εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των από του στόματος αντισυλληπτικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ταχείας απομάκρυνσης με χολεστυραμίνη ή κόνι ενεργοποιημένου άνθρακα. Συνιστάται η χρήση
εναλλακτικών μεθόδων αντισύλληψης. Θηλασμός Μελέτες σε ζώα έδειξαν απέκκριση της τεριφλουνομίδης
στο μητρικό γάλα. Συνεπώς, οι γυναίκες που θηλάζουν δεν πρέπει να λαμβάνουν τεριφλουνομίδη.
Γονιμότητα Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν καταδεικνύουν καμία επίδραση στη γονιμότητα (βλ.
παράγραφο 5.3). Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους, δεν αναμένεται επίδραση στην
ανδρική και στη γυναικεία γονιμότητα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το
AUBAGIO δεν έχει καμία ή έχει αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Σε
περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως η ζάλη, η οποία έχει αναφερθεί με τη λεφλουνομίδη, τη
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μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης, η ικανότητα συγκέντρωσης και ορθής αντίδρασης του ασθενούς
ενδέχεται να επηρεαστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση και
το χειρισμό μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 1.064
ασθενείς εκτέθηκαν στην τεριφλουνομίδη (539 σε τεριφλουνομίδη 7 mg και 525 σε τεριφλουνομίδη 14 mg)
μία φορά ημερησίως για διάμεσο διάστημα 2 ετών σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες (429
και 415 ασθενείς στις ομάδες τεριφλουνομίδης 7 mg και 14 mg, αντίστοιχα) και μία μελέτη σύγκρισης με
άλλη δραστική ουσία (110 ασθενείς σε καθεμία από τις ομάδες θεραπείας με τεριφλουνομίδη) που
πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ). Η
τεριφλουνομίδη είναι ο κύριος μεταβολίτης της λεφλουνομίδης. Το προφίλ ασφάλειας της λεφλουνομίδης
σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα ενδέχεται να έχει σημασία όταν
συνταγογραφείται τεριφλουνομίδη σε ασθενείς με ΠΣ. Η συγκεντρωτική ανάλυση των ελεγχόμενων με
εικονικό φάρμακο μελετών βασίστηκε σε 844 ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση που
λάμβαναν τεριφλουνομίδη μία φορά ημερησίως. Εντός αυτού του πληθυσμού ασφάλειας, οι συχνότερα
αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στους ασθενείς που λάμβαναν τεριφλουνομίδη ήταν οι εξής:
γρίππη, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ουρολοίμωξη, παραισθησία, διάρροια,
αυξημένες τιμές ALT, ναυτία και αλωπεκία. Γενικά, η διάρροια, η ναυτία και η αλωπεκία ήταν ήπιας έως
μέτριας μορφής, παροδικές και δεν οδήγησαν συχνά σε διακοπή της αγωγής. Κατάλογος ανεπιθύμητων
αντιδράσεων σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν με το AUBAGIO σε
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες παρουσιάζονται παρακάτω. Οι συχνότητες ορίστηκαν σύμφωνα
με την παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥1/10)· συχνές (≥1/100 έως <1/10)· όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100)· σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000)· πολύ σπάνιες (<1/10.000)· μη γνωστές (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις
ταξινομούνται με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Κατηγορία/
οργανικό
σύστημα

Πολύ συχνές

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Πολύ
σπάνιες

Βρογχίτιδα,
Γρίππη,
Παραρρινοκολπίτιδα,
Λοιμώξεις και Λοίμωξη του
Φαρυγγίτιδα, Κυστίτιδα,
παρασιτώσεις ανώτερου
Ιογενής γαστρεντερίτιδα,
(βλ.
αναπνευστικού Στοματικός έρπης,
παράγραφο 4.4) συστήματος,
Οδοντική λοίμωξη,
Ουρολοίμωξη
Λαρυγγίτιδα, Τριχοφυτία
των ποδιών
Διαταραχές του
αιμοποιητικού
και του
λεμφικού
συστήματος

Ουδετεροπενία (βλ.
παράγραφο 4.4)

Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος

Ήπιες αλλεργικές
αντιδράσεις

Ψυχιατρικές
διαταραχές

Άγχος

Διαταραχές του
νευρικού
Παραισθησία
συστήματος

Ισχιαλγία, Σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα,
Υπεραισθησία,
Νευραλγία, Περιφερική
νευροπάθεια

Αγγειακές
διαταραχές

Υπέρταση (βλ.
παράγραφο 4.4)

Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεσοθωράκιου

Διάμεση
πνευμονοπάθεια

Διαταραχές του Διάρροια,
γαστρεντερικού Ναυτία

Έμετος,
Οδονταλγία

Διαταραχές του
δέρματος και
Αλωπεκία
του υποδόριου

Εξάνθημα,
Ακμή

ιστού
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και
του συνδετικού
ιστού

Μυοσκελετικός
πόνος,
Μυαλγία

Διαταραχές των
νεφρών και των
ουροφόρων οδών

Πολυουρία

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και
του μαστού

Μηνορραγία

Γενικές
διαταραχές
και καταστάσεις
της οδού
χορήγησης

Άλγος

Παρακλινικές
εξετάσεις

Κακώσεις,
δηλητηριάσεις
και επιπλοκές
θεραπευτικών
χειρισμών

Αναιμία,
Ήπιας
μορφής
θρομβοπενία
(αιμοπετάλια
<100 G/l)

Αύξηση
αμινοτρανσφεράσης της
αλανίνης
(ALT) (βλ.
παράγραφο
4.4)

Αύξηση της γγλουταμυλτρανσφεράσης
(GGT) (βλ. παράγραφο
4.4), Αύξηση ασπαρτικής
αμινοτρα-νσφεράσης
(βλ. παράγραφο 4.4),
Απώλεια βάρους,
Μείωση αριθμού
ουδετεροφίλων (βλ.
παράγραφο 4.4),
Μείωση αριθμού
λευκοκυττάρων (βλ.
παράγραφο 4.4)
Μετα-τραυματικός
πόνος

Παγκρεατίτιδα

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων Αλωπεκία Η αλωπεκία αναφέρθηκε ως λέπτυνση των
τριχών, μειωμένη πυκνότητα της τριχοφυΐας, απώλεια μαλλιών, σχετιζόμενη ή όχι με την αλλαγή της υφής
των τριχών, στο 15,2% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με τεριφλουνομίδη 14 mg, έναντι 4,3% των
ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Οι περισσότερες περιπτώσεις περιγράφηκαν ως διάχυτες
ή γενικευμένες σε ολόκληρο το τριχωτό της κεφαλής (δεν αναφέρθηκε πλήρης απώλεια μαλλιών) και
εκδηλώθηκαν κυρίως κατά τους πρώτους 6 μήνες και υποχώρησαν στους 57 από τους 63 ασθενείς (90%)
που αντιμετωπίστηκαν με τεριφλουνομίδη 14 mg. Τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας λόγω αλωπεκίας
ήταν 1,4% στην ομάδα τεριφλουνομίδης 14 mg, έναντι 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επιδράσεις
στο ήπαρ Από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες προέκυψαν τα εξής:
Αύξηση της ALT (βάσει εργαστηριακών δεδομένων) σύμφωνα με την κατάσταση κατά την
εισαγωγή - Πληθυσμός ασφάλειας σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες
εικονικό φάρμακο
(N=420)

Τεριφλουνομίδη 14 mg
(N=413)

>1 - ≤3 ULN

124/420 (29,5%)

205/413 (49,6%)

>3 - ≤5 ULN

15/420 (3,6%)

16/413 (3,9%)

>3 ULN

26/420 (6,2%)

25/413 (6,1%)

>5 ULN

11/420 (2,6%)

9/413 (2,2%)

>10 ULN

6/420 (1,4%)

4/413 (1,0%)

>5 - ≤20 ULN

9/420 (2,1%)

7/413 (1,7%)

>20 ULN

2/420 (0,5%)

2/413 (0,5%)

ALT >3 ULN και TBILI >2 ULN

1

1

Ήπιες αυξήσεις της τρανσαμινάσης ALT σε τιμές χαμηλότερες ή ίσες με 3x ULN παρατηρήθηκαν πιο συχνά
στις ομάδες που λάμβαναν τεριφλουνομίδη απ’ ότι στις ομάδες του εικονικού φαρμάκου. Η συχνότητα των
αυξήσεων άνω των 3x ULN ήταν παρόμοια σε όλες τις ομάδες αγωγής. Αυτές οι αυξήσεις στις τιμές της
τρανσαμινάσης εμφανίστηκαν κυρίως κατά τους πρώτους 6 μήνες της αγωγής και ήταν αναστρέψιμες μετά
την παύση της αγωγής. Ο χρόνος υποχώρησης κυμάνθηκε από μήνες έως και χρόνια. Επιδράσεις στην
αρτηριακή πίεση Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες τεκμηριώθηκαν τα εξής: - η συστολική
αρτηριακή πίεση ήταν >140 mmHg στο 18,6% των ασθενών που λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα,
σε σύγκριση με το 17,8% των ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο· - η συστολική αρτηριακή πίεση
ήταν >160 mmHg στο 4,1% των ασθενών που λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα, σε σύγκριση με το
2,6% των ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο· - η διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν >90 mmHg στο
20,3% των ασθενών που λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα, σε σύγκριση με το 17,1% των ασθενών που
λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Λοιμώξεις Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, δεν παρατηρήθηκε
αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων με την τεριφλουνομίδη 14 mg (2,2%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
(2,1%). Σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις συνέβησαν στο 0,2% της κάθε ομάδας. Αιματολογικές επιδράσεις
Μια μέση μείωση που επηρεάζει τον αριθμό των λευκοκυττάρων (WBC) (<15% από τα επίπεδα κατά την
έναρξη, κυρίως μείωση των ουδετερόφιλων και των λεμφοκυττάρων) παρατηρήθηκε σε ελεγχόμενες
με εικονικό φάρμακο δοκιμές με το AUBAGIO, αν και μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε σε κάποιους
ασθενείς. Η μείωση στο μέσο αριθμό από την έναρξη συνέβη κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 εβδομάδων,
μετά σταθεροποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της αγωγής, αλλά σε μειωμένα επίπεδα
(μικρότερη από 15% μείωση από την έναρξη). Η επίδραση στον αριθμό ερυθροκυττάρων (RBC) (<2%) και
στον αριθμό των αιμοπεταλίων (<10%) ήταν λιγότερο έκδηλη. Περιφερική νευροπάθεια Σε ελεγχόμενες με
εικονικό φάρμακο μελέτες, η περιφερική νευροπάθεια, περιλαμβανομένης της πολυνευροπάθειας και της
μονονευροπάθειας (π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα), αναφέρθηκε συχνότερα σε ασθενείς που λάμβαναν
τεριφλουνομίδη σε σχέση με ασθενείς που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Στις ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο βασικές μελέτες, η επίπτωση της περιφερικής νευροπάθειας, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από
δοκιμασίες αγωγιμότητας νεύρου, ήταν 2,2% (15 από τους 685 ασθενείς) στην ομάδα τεριφλουνομίδης
14 mg, σε σύγκριση με 0,6% (4 από τους 708 ασθενείς) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η αγωγή
διακόπηκε σε 7 ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια και 4 από την ομάδα τεριφλουνομίδης 14 mg. Μετά
τη διακοπή της αγωγής, αναφέρθηκε βελτίωση σε 2 από αυτούς τους ασθενείς. Νεοπλάσματα καλοήθη,
κακοήθη και μη προσδιορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες) Δεν φαίνεται να υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας με την τεριφλουνομίδη από την εμπειρία των κλινικών δοκιμών. Ο
κίνδυνος κακοήθειας, ιδιαίτερα λεμφοϋπερπλαστικών διαταραχών, είναι αυξημένος με τη χρήση κάποιων
άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα (επιδράσεις κατηγορίας). 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 του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 28 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 4.9 Υπερδοσολογία Συμπτώματα Δεν
υπάρχει εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία ή τη δηλητηρίαση από τεριφλουνομίδη σε ανθρώπους.
Τεριφλουνομίδη 70 mg ημερησίως χορηγήθηκε για μέγιστο διάστημα 14 ημερών σε υγιή άτομα. Οι
ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμφωνούσαν με το προφίλ ασφάλειας της τεριφλουνομίδης σε ασθενείς
με ΠΣ. Αντιμετώπιση Σε περίπτωση σχετικής υπερδοσολογίας ή τοξικότητας, συνιστάται η χορήγηση
χολεστυραμίνης ή ενεργοποιημένου άνθρακα για την επιτάχυνση της αποβολής. Η συνιστώμενη διαδικασία
απομάκρυνσης είναι η χορήγηση χολεστυραμίνης 8 g, τρεις φορές την ημέρα, για διάστημα 11 ημερών.
Εάν αυτό δεν είναι καλώς ανεκτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δόση χολεστυραμίνης 4 g, τρεις φορές την
ημέρα, για διάστημα 11 ημερών. Εναλλακτικά, όταν η χολεστυραμίνη δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί ενεργοποιημένος άνθρακας 50 g, δύο φορές την ημέρα, για διάστημα 11 ημερών.
Επιπλέον, η χολεστυραμίνη ή ο ενεργοποιημένος άνθρακας δεν χρειάζεται απαραίτητα να χορηγούνται σε
διαδοχικές ημέρες, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο για λόγους ανοχής (βλ. παράγραφο 5.2).
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας δισκίου • λακτόζη μονοϋδρική
• άμυλο αραβοσίτου • κυτταρίνη μικροκρυσταλλική • αμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπου
A) • υδροξυπροπυλοκυτταρίνη • μαγνήσιο στεατικό Επικάλυψη δισκίου • υπρομελλόζη • τιτανίου
διοξείδιο (E171) • τάλκης• πολυαιθυλενογλυκόλη 8000 • λάκα αργιλούχου ινδικοκαρμινίου (E132)
6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις
κατά τη φύλαξη του προϊόντος Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κυψέλες από αλουμίνιο τοποθετημένες σε καρτέλες (14
και 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία) και συσκευασμένα σε κουτιά που περιέχουν 14, 28,
84 (3 καρτέλες των 28) και 98 (7 καρτέλες των 14) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε
καρτέλα είναι τοποθετημένη σε προστατευτικό περίβλημα. Διάτρητες κυψέλες, μονάδων δόσης
από αλουμίνιο, σε κουτιά που περιέχουν 10x1 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Μπορεί να μην
κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε αχρησιμοποίητο
φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F-75008 Paris
Γαλλία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/13/838/001
EU/1/13/838/002
EU/1/13/838/003
EU/1/13/838/004
EU/1/13/838/005
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 26 Αυγούστου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
12/2013
Ενδεικτική λιανική τιμή 1347,95€
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”
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Περι λήψεις Ομι λιών
BIOMARKERS IN INFLAMMATORY DEMYELINATING CENTRAL NERVOUS
SYSTEM DISEASES
A. ALTINTAS
Istanbul University, Cerrahpasa School of Medicine, Neurology Department
Attempts to define body fluid biomarkers as clinical, diagnostic and prognostic tools in inflammatory demyelinating central nervous system(CNS) diseases have been disappointing
until now. The availability of banked biospecimens and new research technologies have increased the number of biomarker studies. Although, many putative biomarkers have been
reported, only a limited few can be introduced into clinical practice. Because of the heterogeneity of this group of diseases, it is not easy to define an ideal biomarker which will be both
predictive, diagnostic and prognostic.
Multiple sclerosis(MS) is the most common clinical form of inflammatory demyelinating
CNS diseases. The pathogenesis of MS is complex. In addition, the clinical course of disease
and response to treatment vary from patient to patient. The heterogeneity of MS presents a
challenge to neurologists and increases the need for biomarker to guide them. Cerebrospinal
fluid(CSF) might be a better biologic material to reveal the ongoing pathologic processes occuring in the brain and spinal cord. Oligoclonal immunoglobulin G (Ig G) bands and quantitative intrathecal Ig G synthesis in CSF are the most frequently used CSF biomarkers in
MS, although they are not specific. The presence of CSF oligoclonal bands or an increased
Ig G index verifies evidence of an abnormal intrathecal B cell response. Cerebrospinal fluid
oligoclonal bands are also found to be related with the risk of conversion to clinically definite
MS. In addition to this classic biomarkers of MS, we also investigated MRZ-reaction, fetuinA, glial fibrillary acidic protein(GFAP), S100b, neurophilament heavy chain and CXCL-13 in
different forms of MS like primary progressive MS, tumefactive MS, clinically isolated syndrome and data will be presented.
Neuromyelitis optica (NMO) is an autoimmune inflammatory channelopathy of CNS with
predilection for the optic nerves and spinal cord. In 2004, Lennon and colleagues identified
a highly specific biomarker in NMO patients. The target antigen of NMO-Ig G was the astrocytic water channel aquaporin-4 which is the predominant water channel in CNS. This antibody was included in the diagnostic criteria of NMO and became the first useful diagnostic
biomarker for distinction between patients with NMO and classical MS. The data regarding
the relationship NMO/NMOSD and NMO-Ig G serostatus are still lacking and controversial. The results of Turkish NMO/NMOSD cohort consisting 182 patients will be presented.
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MOLECULAR PHARMACOLOGY OF MICRONEUROTROPHINS
I. Charalampopoulos*1, I. Pediaditakis1,2, P. Efstathopoulos1,2, A. Kourgiantaki1,2,
J. C. Arevalo3, V. I. Alexaki4, T. Chavakis4, V. Nikoletopoulou2, T. Calogeropoulou5,
A. Gravanis1,2
1Dept. of Pharmacology, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece, 2Institute
of Molecular Biology and Biotechnology, FORTH, Heraklion, Greece, 3Cell Biology and Pathology, Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Salamanca, Spain, 4Department of Internal Medicine III, Technical University Dresden, Dresden, Germany, 5Institute of Biology,
Medicinal Chemistry, Biotechnology, NHRF, Athens, Greece.
Abstract: Neuronal cell fate and function during development and adulthood is mainly regulated by growth factors as neurotrophins. Endogenous neurotrophins act through tyrosine
kinases (Trk) and p75NTR receptors, exerting potent neuroprotective effects. However, neurotrophins’ therapeutic usefulness is compromised by their polypeptidic nature and limited
penetrance to the blood-brain barrier (BBB). In order to overcome this limitation and retain
the protective role of these factors, we have developed small molecules that mimic neurotrophins effects. They are analogs of the neurosteroid dehydroepiandrosterone, which has been
shown to interact with TrkA and p75NTR receptors, deprived of endocrine actions and exerting anti-apoptotic effects. In the present study, we provide evidence that derivative BNN27
binds to both NGF receptors, at nanomolar concentrations (Kd: 1.86±0.4nM and 3.9±1.2nM
for TrkA and p75NTR respectively). Mutagenesis assays have shown that binding of BNN27
to TrkA receptors does not require its extracellular, NGF binding domain, in contrast to mutated p75NTRΔECD receptor where no binding is observed. BNN27 induced TrkA tyrosine
phosphorylation in all three tyrosine residues (490, 675 and 785), affecting downstream signaling of Akt and MAPKs in primary sympathetic neurons. However, BNN27 differentially
regulated TrkA internalization: it induced internalization and fast return of the receptor into
the membrane through activation of rab5 protein and docking of the receptor in the early
endosomes. Using cholesterol depletion agents and separating lipid raft microdomains, we
showed that BNN –in contrast to NGF- caused TrkA to effectively segregate into lipid raft
fractions, presenting differential membrane localization of the receptor. BNN27 significantly
reversed apoptosis of NGF-dependent embryonic sensory neurons of NGF null mice and of
sympathetic neurons in primary culture. Moreover, BNN27 was effective in promoting the
interaction of p75NTR receptors with its interactors RhoGDI, RIP2 and TRAF6. Interestingly,
BNN27 was ineffective by itself in inducing differentiation and neurite outgrowth of PC12
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cells. However, it enhanced the effects of low-concentrated NGF in both phenomena. NMR
studies with BNN27 and recombinant NGF receptors suggest that it facilitates binding of
NGF to its receptors. In conclusion, BNN27 exerts strong anti-apoptotic, neuroprotective actions via NGF receptors, differentially activating prosurvival signaling, and thus it may serve
as a lead molecule to develop BBB permeable, neurotrophin-like small molecules (microneurotrophins) with potential applications in the treatment of neurodegenerative diseases.
Funded by the ERC01 grant, Hellenic General Secretariat Research Technology, partially
supported by Bodossaki Foundation.
HUMAN NATURAL KILLER CELL SUBSETS IN MULTIPLE SCLEROSIS; THEIR
POTENTIAL IMMUNOREGULATORY ROLES
Tahrali I1, Kucuksezer UC1, Aktas E1, Akdeniz N1, Adas CU1, Yilmaz A1, Uygunoglu U2,
Altintas A2, Deniz G1
1Istanbul University, Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
Multiple sclerosis (MS) is a disease characterized by inflammation, demyelination, axonal/
neuronal loss and gliosis of the central nervous system. Although, the etiology of the disease
is unknown, there are findings emphasizing the prominent role of immune system. Natural
killer cells (NK) not only exert cytotoxic activity against tumour cells or infected cells, but also
act to regulate the function of other immune cells by secretion of cytokines and chemokines.
The major functional properties of NK cells are cytotoxicity and cytokine production. NK
cells express a wide range of activating receptors, as well as inhibitory receptors that regulate
NK cell activation and tolerance, and their functions are governed by a balance between activating messages transmitted by their activating receptors and inhibitory signals transmitted
by their inhibitory receptors. Similar to the Th1 and Th2 subsets of CD4+ and also CD8+ T
cells, NK cells are also divided into NK1 and NK2 subpopulations according to the profile of
cytokine secretion. NK cells that are exposed to IL-12 in vitro (NK1) produce predominantly
IFN-g, whereas NK cells stimulated with IL-4 (NK2) produce IL-5 and IL-13. Recent studies
demonstrate that circulating NK cells can differentiate into effector NK cell subtypes with different cytokine profiles and gain various inflammatory properties. NK cells are differentiated

48

to two main subsets, which are called as CD56bright and CD56dim, based on the expression
of CD16 and CD56. CD56dim NK cells, express high levels of Fcg receptor, CD16 and perforin, have cytolytic effects and CD56bright NK cells which express low levels of CD16 and
perforin are suggested to be inflammatory or regulatory cells because of secretion cytokines
in high levels. NK cells are thought to be in part responsible for the relapsing-remitting (RR)
or chronic progressive nature of the disease. Surveys about the role of NK cells are limited and
in experimental autoimmune encephalomyelitis models, the findings about the role of NK
cells in MS are inconsistent. NK cells are known to be contributed to the pathogenesis of autoimmune diseases, although the actual role of NK cells in Multiple Sclerosis (MS) pathology
has not been revealed due to conflictive results of studies. The findings indicate the possible
roles of CD16+CD56dim and CD16-CD56bright NK cells in the development and progression
of relapsing-remitting (RR) - MS. Findings may indicate that the deficiency in NK cell function may plays important roles in the pathogenesis of MS.
NEUROPATHOLOGICAL ANALYSIS IN A MOUSE MODEL FOR CHRONIC MULTIPLE SCLEROSIS
M. Karamita, L. Probert
Laboratory of Molecular Genetics, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system (CNS) that shows autoimmune features. It usually starts as a relapsing-remitting disease.
In most patients the disease evolves into a chronic progressive phase (pattern III) characterized by the continuous accumulation of neurological deficits. While treatment of relapsingremitting MS has improved dramatically over the last decade, the therapeutic options for
chronic progressive MS, either primary or secondary, are still limited and animal models
have to be further studied to identify inflammatory and non-inflammatory mechanisms of
neurodegeneration and demyelination. One commonly used animal model for pattern III
MS lesions is toxin-induced demyelination induced by the copper chelator cuprizone (CPZ).
Treatment with CPZ, administered as a food additive, results in decreased energy production
by mitochondria and an increase in the production of oxidants by cells. In C57BL/6 mice,
disease is manifested in the brain by neuropathological changes including generalized neuroinflammation and focal oligodendrocyte apoptosis and demyelination mainly in the corpus
callosum, which develop behind an intact blood brain barrier. Withdrawal of the toxin allows
complete remyelination within a short period of time whereas continued administration of
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the toxin results in massive, irreversible axon damage1. In this model a rapid proliferation
and recruitment of microglia/macrophages and astrocytes as well as oligodendrocyte precursor cells (OPC) precedes the demyelination process2, 3. Major mediators of pathology in this
model are the pro-inflammatory cytokine TNF, that is produced by activated microglia and
astrocytes4, 5 and neuronal nitric oxide6. Small numbers of CNS-infiltrating CXCR2+ neutophils7 and CD3+ Th17-cells8 also contribute to disease progression. TNF has further been
found to play an important role in CNS repair by promoting the proliferation of OPC and remyelination through TNFR25. However, understanding of the precise cellular and molecular
mechanisms involved in the pathology of CPZ-induced CNS demyelination is still in its infancy. The application of conditional gene-targeted mice for IKKβ, the main NF-κB activating kinase, in specific CNS cell lineages as well as administration of a novel, CNS-permeable
selective TNF inhibitor have allowed us to directly investigate mechanisms of CPZ-mediated
pathology in mice and thereby improve our understanding of disease pathogenesis and identify new therapeutic targets for effective treatment in chronic MS.
MARKERS OF EXPOSURE AND DEVELOPMENT FROM CHILDHOOD TO
ADOLESCENCE AND RISK OF MULTIPLE SCLEROSIS
S. MONTOGOMERY
Professor of Neurology, Clinical Epidemiology and Biostatistics, Örebro University Hospital and Örebro University, Örebro, Sweden, The Clinical Epidemiology Unit, Department
of Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Research Department of Epidemiology and Public Health, University College London, UK
Background: It is thought that, among susceptible individuals, exposures in childhood and
adolescence can influence the risk of multiple sclerosis (MS) in subsequent adult life. This
suggests a long and silent natural history in the pre-clinical phase of MS that might result in
subtly impaired function. Studies of MS risks and pre-clinical characteristics are often limited
by a lack of reliable prospectively collected information, particularly in childhood. We investigated associations with factors in childhood and adolescence using prospectively recorded
information.
Methods: A cohort of 284,198 male Swedish residents born 1952-1956 was used to create a
nested case-control study comprising 628 MS cases and 6,187 controls. Physical and psychological examination records were linked with other national register data.
Results: Men with MS were less likely to be from more crowded households in childhood.
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They had lower physical working capacity in adolescence, but cognitive function, stress resilience scores and body mass were not different from controls.
Conclusions: The inverse association of MS risk with higher levels of household crowding
may reflect environmental factors such as the pattern of exposure to microorganisms. Lower
physical fitness in men at MS risk may indicate a protective effect of exercise or could be
due to prodromal disease activity, although there was no association with cognitive function.
Poor psychological stress resilience (and thus greater risk of chronic stress arousal) was not
associated with MS.
SPECIFIC OMEGA-3, OMEGA-6 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AND
γ-TOCOPHEROL IN THE THERAPY OF RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS: THE
PARADIGM OF THE PLP10 INTERVENTION EFFICACY AND CORRELATION TO
THE MOLECULAR ALTERATION OF THE RED BLOOD CELLS’ MEMBRANES
I. S. Patrikios1,2,3*, G. N. Loukaides1,2, M. C. Pantzaris1,2*
1Neurology Clinic C, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), Nicosia, Cyprus. 2PALUPA Medical Ltd., CING, Nicosia, Cyprus. 3School of Medicine, European University Cyprus, Nicosia, Cyprus.
Introduction: Multiple sclerosis (MS) treatments are products of reductionism, partially
effective with no (re)myelinating/neuroprotective abilities associated with significant sideeffects. We aimed to assess whether our novel interventions, formulated based on systems
medicine (SM), comprising specific polyunsaturated fatty acids (PUFA) and vitamins reduce
disease activity in patients with relapsing remitting (RR) MS who were either treated with
disease modifying treatment (DMT) or untreated.
Methods: We contacted a 30-month randomized, double-blind, placebo-controlled, proofof-concept clinical study at the CING. Of a total of 80 patients, 20 were randomly assigned to
receive intervention A (docosahexaenoic acid (DHA)/eicosapentaenoic acid (EPA) (3:1 w/w)
omega-3, linoleic acid (LA)/gamma(g)-linolenic acid (GLA) (2:1 w/w) omega-6 fatty acids,
omega-3/omega-6 (1:1 w/w), other specific PUFA, monounsaturated fatty acids (MUFA),
minor quantity of specific saturated fatty acids (SFA), vitamin A and vitamin E), 20 to receive γ-tocopherol, intervention C, 20 to receive the combination of A and C, intervention B
(PLP10) and 20 to receive placebo, as an oral solution, once daily. The primary end point was
the annualized relapse rate (ARR) and the key secondary end point was the time to disability
progression. The red blood cells (RBC) from each patient blood collection sample at every
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prescheduled assessment were used as the cells of reference; for evaluation of any correlation
between possible efficacy and PUFA profile within the RCB membrane. ISRCTN87818535.
Results: PLP10 reduced the ARR by 70% (p=0.003), in relation to the baseline ARR and the
placebo increased by 46% (p=0.354). For the primary end point, PLP10 reduced the ARR by
58% (95% CI 0.10 to 0.79, p=0.016) and for the secondary end point, significantly reduced
the risk of sustained progression of disability by 86% over the 2-year period (Hr, 0.11; 95% CI
0.01-0.97, p=0.047) vs. placebo. More patients in the PLP10 group (72%) vs. placebo group
(20%) were free from new or enlarging T2-weighted lesions on brain MRI scans over the
2-year study. No adverse events were reported. Interventions A and C showed no significant
efficacy. The RBC lipid profile was supportive to the reported PLP10 efficacy by the statistically significant increased quantitative content of the aforementioned PUFA within the RBC
membrane as well as by the increased significant release of arachidonic acid (inflammation
initiator molecule) from the RBC membrane when γ-tocopherol was present (intervention
B); supporting the synergistic theory of all PLP10 ingredients for activity.
Discussion: PLP10 treatment significantly reduced the ARR, and the risk of sustained disability progression without any adverse or significant side effects. This is the first clinical study
of SM approach medical nutrient formula that holds strong promise as an effective treatment
for RRMS.
AXOGLIAL INTERACTIONS AND PERINODAL PROTEINS IN DEMYELINATION
AND REMYELINATION CONDITIONS
L. Zoupi, M. M. Kastriti, G. G. Bonetto, D Karagogeos
Department of Basic Science, Faculty of Medicine, University of Crete and IMBB-FORTH,
Heraklion, Crete
Multiple Sclerosis (MS), a progressive autoimmune disease of the CNS, affects a large number of young adults worldwide. During the course of the disease, the myelin sheath – the
axonal insulator - is destroyed, while the axon progressively degenerates. Numerous studies
have indicated both myelin and axonal signals that contribute to axonal demyelination in
MS, but the exact pathophysiology of MS remains unknown.
The myelin sheath is attached to the axon through multiprotein complexes that form the
axo-glial interactions. They consist of cell adhesion molecules and voltage gated ion channels
and divide the axon into distinct domains: the node of Ranvier, the paranode, the juxtaparanode and the internode. This molecular organization is crucial since recent studies identified
distinct perinodal proteins as autoantigens in MS patients: nodal and paranodal Neurofascin
isoforms and juxtaparanodal TAG-1/Contactin-2.
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Recently we have studied the perinodal protein alterations during de/remyelination in two
established rodent models of CNS demyelination: the Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) and the Cuprizone model of toxic demyelination. Our results showed a
higher paranodal susceptibility to disruption compared to juxtaparanodes in EAE and subsequent compensatory efforts for myelinated fiber restoration that include paranodal protein
re-clustering and increased heminodal formation without subsequent juxtaparanodal protein aggregation, as EAE progresses. In contrast, juxtaparanodal organization was observed
only when remyelination was allowed in the cuprizone model. As a continuation of the above
study we are currently analyzing the perinodal protein alterations in a cohort of human MS
cases (chronic active and inactive lesions) in relation to non-MS human samples and in comparison with the results obtained from the rodent models.
In order to further understand the molecular mechanisms of the disease we are addressing the putative involvement of TAG-1/Contactin-2 in the process of de- and remyelination.
TAG-1/Contactin-2 is a cell adhesion molecule expressed by axons and glia at juxtaparanodes of myelinated fibers in the adult nervous system. TAG-1 is fundamental to the formation and stability of the juxtaparanodal complex by interacting with Caspr2 and voltage
gated K+ channels (VGKCs) resulting in the clustering of these components. Loss of TAG-1
leads to the disruption of juxtaparanodal complexes, significant hypomyelination of the optic
nerve and behavioral deficits while a complete rescue is achieved by expression of TAG-1
by the glia. By combining Tag-1-/- animals and the Cuprizone model of toxic demyelination
we have uncovered significant differences in the survival and recruitment of the oligodendroglial population due to TAG-1 ablation. In addition, during remyelination a surprising
VGKC re-clustering was evident in the Tag-1-/- animals, indicating a TAG-1-independent
mechanism of VGKC accumulation in the juxtaparanodal area.
In parallel the oligodendroglial survival and the axonal restoration is currently investigated
after the administration of a DHEA analog, BNN27, before the onset of demyelination in
rodents with subsequent promising results.
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Μ. Παντζαρής
Neurology Clinic C, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), Nicosia,
Cyprus.
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση θεωρείται μια ανοσολογικής βάσης φλεγμονώδης απομυελινωτική
αλλά και παράλληλα εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παρά την
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αποτελεσματική ανοσοτροποποιητική αντιφλεγμονώδη θεραπευτική μας προσπάθεια τα
τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρούμε ότι η νόσος εξακολουθεί να παρουσιάζει προϊούσα
εξελικτική πορεία η οποία φαίνεται να οφείλεται στην εκφύλιση νευρωνικού και μη
ιστού στο κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο
ξεκάθαρη η θέση ότι τα δυσλειτουργούντα μιτοχόνδρια ή/και τα λυσοσωμάτια αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες στην παθογένεια της εκφύλισης τόσο των νευραξόνων όσο και
των ίδιων των νευρώνων αλλά και των ολιγοδενδροκυττάρων. Το σημαντικότερο δε το
οποίο καταδεικνύεται σε ιστοπαθολογικές μελέτες είναι ότι τα λευκά αιμοσφαίρια που
εισέρχονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και τα ενεργοποιημένα μικρογλοιακά
κύτταρα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην νευρωνική μιτοχονδριακή δυσλειτουργία.
Η παρούσα επιστημονική παρουσίαση στοχεύει στην επισήμανση και τον προβληματισμό
γύρω από τη σημαντική λειτουργία, αλλά κυριότερα τη δυσλειτουργία των πιο πάνω
σημαντικότατων κυτταρικών οργανυλλίων, και πως αυτή η δυσλειτουργία σε σχέση με την
παράλληλη ανοσολογική διαταραχή προκαλεί απομυελίνωση ή/και εκφύλιση νευρικών ή
μη κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τέλος αποσκοπεί στο να προκαλέσει
ένα διαφορετικό σκεπτικό και προβληματισμό γύρω από την υφιστάμενη θεραπεία της
Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στην θεώρηση κάποιων πιθανόν μελλοντικών θεραπευτικών
σχηματισμών που να είναι επιτέλους αποτελεσματικότεροι στην αναχαίτιση της εξελικτικής
εκφυλιστικής πορείας της νόσου.
CIS ΚΑΙ RIS: ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Σ.-Ε. Πελίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας
Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα του ΚΝΣ και αποτελεί σύνηθες
αίτιο αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες και παιδιά.
Τα νέα 2010 κριτήρια McDonald (δημοσίευση στο Annals of Neurology το 2011) μας
επιτρέπουν να θέσουμε τη διάγνωση της ΠΣ πρωιμότερα και με ακρίβεια, με τη χρήση
λιγότερων μαγνητικών τομογραφιών (MRI), ακόμη και από το πρώτο απομυελινωτικό
επεισόδιο. Επιπλέον, με τα νέα κριτήρια οι βλάβες που απαιτούνται για να πληρείται το
κριτήριο της διασποράς στον χώρο είναι λιγότερες. Αυτό διευκολύνει τη δυνατότητα
να χορηγήσουμε ανοσοτροποποιητική θεραπεία (DMDs) πιο έγκαιρα και συνεπώς να
αλλάξουμε την φυσική πορεία της νόσου με την θεραπευτική μας παρέμβαση. Το κλινικά
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μεμονωμένο απομυελινωτικό επεισόδιο (CIS) είναι η πρώτη εκδήλωση της ΠΣ. Στοιχεία
της MRI μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μετατροπής σε ΠΣ. Ασθενείς με CIS
που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για μετάπτωση σε ΠΣ θα πρέπει να αρχίζουν θεραπεία.
Υπάρχουν κλινικές μελέτες που καταδεικνύουν ότι φάρμακα πρώτης γραμμής χορηγούμενα
σε CIS καθυστερούν την μετάπτωση σε βεβαία ΠΣ. Ο χρόνος για έναρξη θεραπείας είναι
σημαντικός και σχετίζεται με καλλίτερη έκβαση των ασθενών. ΟΙ πιθανοί κίνδυνοι και τα
οφέλη από τη χορήγηση θεραπείας πρέπει να συζητούνται με τον ασθενή.
Το ακτινολογικά μεμονωμένο σύνδρομο (RIS) προηγείται κατά μήνες και έτη από την
εκδήλωση της ΠΣ. Η ύπαρξή του αποκαλύπτεται τυχαία σε άτομα, που για κάποιο
λόγο άσχετο με απομυελίνωση, υποβάλλονται σε MRI, όπου αναδεικνύονται βλάβες
που θυμίζουν ΠΣ (σε μέγεθος, θέση και μορφολογία). Τα κριτήρια για το RIS πρέπει να
περιλαμβάνουν την διασπορά στον τόπο με βάση τα κριτήρια Barkhof (τουλάχιστον 3
από 4 βλάβες σε χαρακτηριστικές θέσεις του ΚΝΣ). Αποκλείονται από την διάγνωση
του RIS περιστατικά με διάχυτη λευκοαραίωση, χωρίς σαφή συμμετοχή του μεσολοβίου.
Ύπαρξη βλαβών στην αυχενική μοίρα αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση νέας βλάβης στα
επόμενα δύο χρόνια (84% πιθανότητα έναντι 7% αυτών χωρίς βλάβη). Άρα η απεικόνιση
του ΝΜ είναι εξαιρετικά σημαντική και βοηθά στον περαιτέρω χειρισμό του RIS. Ασθενείς
με RIS πρέπει να επαναλαμβάνουν ετήσια την μαγνητική του εγκεφάλου. Μέχρι τώρα δεν
υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για την θεραπεία του RIS, ακόμη και αυτού που εμφανίζει
εξέλιξη ακτινολογική. Από μελέτες παθολογοανατομικές μετά θάνατο φαίνεται ότι ποσοστό
0.2% έχουν απομυελινωτικές βλάβες χωρίς ποτέ να έχουν εκδηλώσει ενεργό νόσο. Αυτό
μας οδηγεί στην συγκράτηση για χορήγηση θεραπείας σε RIS. Συνιστάται όμως ετοιμότητα
τόσο με κλινική όσο και ακτινολογική παρακολούθηση αυτών των περιστατικών.
Στην εισήγηση αυτή θα αναλυθούν συστηματικά οι προβληματισμοί και οι θέσεις της
επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την διάγνωση και αντιμετώπιση των CIS και RIS.
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ- Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TPL2 ΚΙΝΑΣΗΣ
Ν. Τσακίρη, Γ. Κόλλιας
BSRC Alexander Fleming
H αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και η αγγειακή διαρροή είναι χαρακτηριστικά
πληθώρας παθολογικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής, και
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αυτοάνοσων νοσημάτων όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS). Η αγγειακή διαταραχή του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού (BBB) είναι ένα από τα κύρια γεγονότα που διευκολύνουν
τη διενδοθηλιακή μετανάστευση των φλεγμονωδών κυττάρων. Η φλεγμονή ενεργοποιεί
πολύπλοκα σηματοδοτικά μονοπάτια που προωθούν την απορρύθμιση των δομών Tight
Junctions (TJ) μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων, γεγονότα που επηρεάζουν την εξέλιξη
της νόσου.
Η πρωτεΐνη Tpl2 (Tumor Progression Locus 2) είναι μία κινάση της οικογένειας Map3k
με πολλαπλούς και συχνά αντιφατικούς ρόλους στη φλεγμονή και τον καρκίνο, που
ενεργεί σε μια σειρά κυτταρικών τύπων. Σε αυτή τη μελέτη με τη χρήση πειραματοζώων με
στοχευμένο δυνητικά αδρανοποιούμενο γονίδιο, in vitro και in vivo τεχνικές, και το μοντέλο
της Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ) έχουμε αναλύσει το ρόλο της
Tpl2 στο ενδοθηλιακό διαμέρισμα.
Η διαγραφή της Tpl2 από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, επηρεάζει in vitro την σηματοδότηση σε
απόκριση προς προφλεγμονώδη ερεθίσματα καθώς και την κατασταλτική ρύθμιση των TJ
πρωτεϊνών. Σε δοκιμασίες διαπερατότητας in vitro και in vivo, η έλλειψη σηματοδότησης από
την Tpl2 προερχόμενη από γονιδιακή απενεργοποίηση, φαρμακολογική απενεργοποίηση με
χρήση ειδικoύ αναστολέα ή siRNA προς την Tpl2, μειώνει την ενδοθηλιακή διαπερατότητα
σε απόκριση σήματος από προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, και ανακουφίζει την μείωση
πρωτεϊνών των TJ. Η Tpl2 ρυθμίζει τη δριμύτητα της ΠΑΕ και την απομυελίνωση στον
νωτιαίο μυελό μέσω ενδοθηλιακών κυττάρων, και η ανεπάρκεια της περιορίζει τη διήθηση
φλεγμονωδών κυττάρων στο νωτιαίο μυελό χωρίς να επηρεάζει την ενεργοποίηση τους και
παραγωγή κυτταροκινών στο νωτιαίο μυελό ή στην περιφέρεια. Ελλείψει σηματοδότησης
από την Tpl2 οι δείκτες διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού μετά την ΠΑΕ
απορρυθμίζονται. Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ενδοθηλιακά-ειδικό Tpl2 ρόλο στη
σταθεροποίηση της ενδοθηλιακής διαπερατότητας μέσω των TJ πρωτεϊνών, επηρεάζοντας
την σοβαρότητα τον κλινικών συμπτωμάτων στο μοντέλο της ΠΑΕ.
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Αν α ρ τ η μ έ ν ε ς Αν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς
PO.01 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΓΚΟΛΙΜΟΔΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
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4Department of Health Research and Policy, Stanford University School of Medicine,

Stanford, California, USA

5Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University,

Stanford, California, USA

6Department of Statistics, Stanford University School of Humanities and Sciences,

Stanford, California, USA
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PO.07 ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΗ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΙΓΚΟΛΙΜΟΔΗ
Θ. Καλαθά, Κ. Νώτας, Α. Κηρυττόπουλος, Μ. Σπηλιώτη,
Θ. Τέγος, Ε. Κουτσουράκη, Α. Ωρολογάς
Α’ Νευρολογική κλινική ΑΠΘ, Παν. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

PO.08 ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ
ΠΛΑΚΑΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γ. Λιακάκης, Γ. Βελονάκης, Μ.Ε. Ευαγγελοπούλου, Μ. Αναγνωστούλη,
Κ. Κυλιντηρέας, Ε. Σταμπουλής, Ε. Ανδρεάδου
Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

PO.09 THE SYNTHETIC MICRONEUROTROPHIN BNN27 IN DEMYELINATION: THE ROLE OF GLIA IN NEUROPROTECTION
G. Bonetto1, I. Charalampopoulos2, A. Gravanis2,
D. Karagogeos1
1Department of Basic Science, School of Medicine, University of Crete and IMBB-

FORTH, Heraklion, Crete

2Department of Pharmacology, School of Medicine, University of Crete, Heraklion,

Greece

PO.10 MOLECULAR STUDY OF THE JUXTAPARANODES IN WHITE
MATTER FROM MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
M.-E. Kastriti1,2, I. Sargiannidou3, K. A. Kleopa3,
D. Karagogeos1,2
1Department of Basic Science, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion,

Greece

2Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Tech-

nology, Vassilika Vouton, Heraklion, Crete, Greece

3Neuroscience Laboratory and Neurology Clinics, The Cyprus Institute of Neurology

and Genetics (CING), Nicosia, Cyprus
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PO.11 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΙΓΚΟΛΙΜΟΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΝΑΤΑΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου, Ε. Ανδρεάδου, Π. Κατσίκα,
Π. Κουτσουδάκη, Ν. Νουνόπουλος, Κ. Κυλιντηρέας
Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Α΄ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο

PO.12 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ
ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ε. Ανδρεάδου1, Μ. Ψαλτάκη1, Ε.-Μ. Ευαγγελοπούλου1,
Μ. Αναγνωστούλη1, Κ. Κυλιντηρέας1, Ε. Σταμπουλής1,
Κ. Κουμάκης2

1Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Νευρολογική Κλινική Ευρωκλινικής Αθηνών

PO.13 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Χ. Ηλιάδης1, Π. Αντωνογλούδης2, Χ. Παυλόπουλος2

1Φοιτητής Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2Ειδικευόμενος Ιατρός Ορθοπαιδικής, Β’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,

Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

PO.14 ANTIGENICITY OF NPC’s AS EVALUATED BY Fab FRAGMENT
PHAGE DISPLAY
I. Paspaltsis, E. Kesidou, K.-N. Poulatsidou, D. Karacostas,
T. Sklaviadis, N. Grigoriadis
Aristotle University of Thessaloniki
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PO.15 ΤΟΞΙΚΗ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο. Κατσάβαρου, Σ.-Ε. Πελίδου
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

PO.16 REGULATORY T-CELLS IN RELAPSING-REMITTING MULTIPLE
SCLEROSIS (RR-MS) PATIENTS: EFFECT OF DISEASE ACTIVITY AND
TREATMENT REGIMENS
N. Dimisianos1, M. Rodi1, D. Kalavrizioti2, A.-L. de Lastic2, P. Sakellaraki2,
A. Tapinou3, G. Deraos3, T. Tselios3, J. Matsoukas3, P. Papathanasopoulos1,
A. Mouzaki2

1Department of Neurology, Faculty of Medicine & University Hospital, University of

Patras, Patras, Greece

2Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,

University of Patras, Patras, Greece

3Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece

PO.17 MIGRATORY AND DIFFERENTIATION POTENTIAL OF TRANSPLANTED NEURAL PRECURSOR CELLS IN EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS
P. Theotokis1, O. Touloumi1, R. Lagoudaki1, E. Nousiopoulou1,
E. Kesidou1, K.-N. Poulatsidou1, A. Lourbopoulos1,
T. Irinopoulou2, D. Karacostas1, N. Grigoriadis1
1Laboratory of Experimental Neurology and Neuroimmunology, Aristotle University,

Thessaloniki, Greece

2Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, France
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PO.18 IMMUNE RESPONSE AGAINST NEURAL PRECURSOR CELLS
(NPCs) IN EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS
(EAE)
E. Kesidou1, O. Touloumi1, R. Lagoudaki1, K.-N. Poulatsidou1,
E. Kofidou1, P. Theotokis1, E. Nousiopoulou1, M. Boziki1,
A. Lourbopoulos1, D. Karacostas1, C. Simeonidou2, N. Grigoriadis1

1B’ Department of Neurology, Laboratory of Experimental Neurology and Neuroim-

munology, AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece

2Department of Experimental Physiology, Medical School, Aristotle University of

Thessaloniki, Greece

PO.19 EFFECTS OF PRO- AND ANTI- INFLAMMATORY CYTOKINES
ON THE DIFFERENTIATION OF NEURAL PRECURSOR CELLS, IN
VITRO
K.-N. Poulatsidou1, O. Touloumi1, R. Lagoudaki1, E. Kesidou1,
E. Nousiopoulou1, M. Grigoriou2, K. Chlichlia2, N. Grigoriadis1

1Laboratory of Experimental Neurology and Neuroimmunology, B’ Department of

Neurology, AHEPA University Hospital, Thessaloniki

2Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace

PO.20 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ)
Π. Δήμου, Γ. Στέργιος, Α. Πλούμης, Σ.-Ε. Πελίδου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

PO.21 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ). ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;
Π. Δήμου, Γ. Στέργιος, Α. Πλούμης, Σ.-Ε. Πελίδου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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PO.22 ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ). ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;
Π. Δήμου, Γ. Στέργιος, Α. Πλούμης, Σ.-Ε. Πελίδου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

PO.23 ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (ADEM) Ή
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ); ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ
ΘΕΣΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ;
Σ.-Ε. Πελίδου1, Μ. Τζούφη2
1Νευρολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Παιδιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

PO.24 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ):
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟ-ΡΗΣΑΝ
ΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Σ.-Ε. Πελίδου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

PO.25 SUSAC SYNDROME: ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ)
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Μπαϊρακτάρης2, Μ. Στεφανιώτου3,
Ι. Καστανιουδάκης4, Α. Κυρίτσης1
1Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Νευρολόγος ΕΣΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4Τμήμα ΩΡΛ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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PO.26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ NATALIZUMAB ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ:
ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μ. Συνοδινός1, Β. Μαστοροδήμος1, Ε. Παπαδάκη3,
Γ. Αμοιρίδης1,2

1Νευρολογική Κλινική-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο Κρήτης

3Τμήμα Ακτινολογίας-Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο

Κρήτης

PO.27 THE BRIEF INTERNATIONAL COGNITIVE ASSESSMENT FOR
MULTIPLE SCLEROSIS (BICAMS)- ΑΡΧΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Ε. Πολυχρονιάδου, Χ. Μπακιρτζής, Μ. Μποζίκη, Ο. Κυριαζής, Π. Ιωαννίδης,
Δ. Καρακώστας, Ν. Γρηγοριάδης
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

PO.28 ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Ε. Γαβαλάς1, Ι. Κουντουράς1, Μ. Μποζίκη2, Δ. Τσίπτσιος3,
Ε. Κούτλας3, Π. Τσιτσή3, Ι. Τσίπτσιος3, Ν. Γρηγοριάδης2,
Γ. Δερετζή3
1Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2Β΄ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

3Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μονάδα Πολλαπλής

Σκλήρυνσης
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PO.29 ΠΟΛΥ-ΑΥΤΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Γ. Δερετζή1, Ι. Κουντουράς2, Ε. Κούτλας1, Σ.-Ε. Πελίδου3,
Δ. Τσίπτσιος1, Θ. Μπουρινάρης1, Π. Πέτρου1, J. Rudolf1,
Σ. Πολύζος2, Ι. Τσίπτσιος1
1Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μονάδα Πολλαπλής

Σκλήρυνσης

2Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
3Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

PO.30 PROGNOSTIC VALUE OF DIET IN MULTIPLE SCLEROSIS: APPLICATION OF NUTRITIONAL QUESTIONNAIRE
X.-I. Treska, M. Boziki, E. Polihroniadou, Ch. Mpakirtzis, K. Natsis,
A. Sintila, Ch. Ziamos, E. Koufou, O. Kyriazis, I. Koutroulou,
N. Grigoriadis
2nd Department of Neurology, AHEPA University Hospital, Aristotle University of
Thessaloniki
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Γε ν ι κ έ ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 16 - Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Τόπος
Hyatt Regency Thessaloniki,
13o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Περαίας Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tel: +30 231 040 1234, Fax: +30 231 040 1100,
E-mail: hotel@hyatt.gr • Website: http://www.hyatt.gr
Το ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο Hyatt Regency Thessaloniki
βρίσκεται σε μικρή μόνο απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο
Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο
της πόλης.

Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr • Website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
16 Οκτωβρίου 2014 ώρα 19:45 στο χώρο του Συνεδρίου.
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Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι
είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που
χορηγείται από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από
τη γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την
οποία θα σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο
και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση
συνεδρίων.

Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
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Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία
την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής και της κάρτας barcode. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Το πιστοποιητικό έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD Credits).

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint
για τις ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της
παρουσίασης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της
ομιλίας τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Παρουσίαση Εργασιών

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
(e-posters).
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Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
Μέχρι 31/08/2014 Από 01/09/2014
Ειδικοί ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Λοιπά Επαγγέλματα
Προπτυχιακοί Φοιτητές,
Νοσηλευτές/τριες

120€
50€
30€
Δωρεάν

150€
80€
50€
Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Καφέ στα διαλείμματα
• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
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Συμμετοχή σε Televoting (Συμπόσιο 11)

Το Συμπόσιο 11 με θέμα «Θεραπευτική στην Πολλαπλή Σκλήρυνση», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και ώρα
10:45-12:15, μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι σύνεδροι,
αλλά στη διαδικασία Televoting μπορούν να λάβουν μέρος μόνο
οι Κλινικοί Νευρολόγοι (σε περιορισμένο αριθμό, έως 50 άτομα),
οι οποίοι θα πρέπει να το δηλώσουν έγκαιρα στη Γραμματεία του
Συνεδρίου.

Συμμετοχή στα Meet the Expert

Η συμμετοχή στις παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις Meet the
Expert, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών
διακοπών της Παρασκευής 17 και του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, είναι
εφικτή μόνο κατόπιν προσκλήσεως από τη διοργανώτρια φαρμακευτική εταιρεία.

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/neuroimmunology.html
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Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο www.praxicon.gr/neuroimmunology.html και να στείλουν
το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι τις

14/10/2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει
προβεί στην κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο
Hyatt Regency Thessaloniki. Για τις κρατήσεις δωματίων και την
έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη
Γραμματεία του Συνεδρίου:
PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310 435 064,
E-mail: info@praxicon.gr

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν
έχουν καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Betaferon 250 μg/ml, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη βήτα-1b1* 250 μg (8,0 εκατομ. IU) ανά ml, μετά την ανασύσταση.
Το Betaferon περιέχει 300 μg (9,6 εκατομ. IU) ανασυνδυασμένης ιντερφερόνης βήτα-1b ανά φιαλίδιο.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα.
Στείρα λευκή έως υπόλευκη κόνις.
4. ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Betaferon ενδείκνυται για τη θεραπεία
 ασθενών με ένα και μόνο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εφόσον είναι αρκούντως βαρύ, ώστε να χρήζει θεραπείας με
ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, εφόσον έχουν αποκλειστεί εναλλακτικές διαγνώσεις, και εφόσον κρίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
ανάπτυξης κλινικά βέβαιης πολλαπλής σκλήρυνσης (βλ. παράγραφο 5.1).
 ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση με δύο ή περισσότερες υποτροπές εντός των τελευταίων δύο ετών.
 ασθενών με δευτερογενή προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης με ενεργή νόσο, η οποία αποδεικνύεται από υποτροπές.
4.3 Αντενδείξεις
 Έναρξη της θεραπείας κατά την κύηση (βλ. παράγραφο 4.6).
 Ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας στη φυσική ή στην ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη βήτα, στην ανθρώπινη λευκωματίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
 Ασθενείς με παρούσα βαρειά κατάθλιψη ή/και αυτοκτονικό ιδεασμό (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8).
 Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ηπατοπάθεια (βλ. παραγράφους 4.4, 4.5 και 4.8).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
H χορήγηση κυτοκινών σε ασθενείς με προϋπάρχουσα μονοκλωνική γαμμαπάθεια έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση συνδρόμου συστηματικής τριχοειδικής
διαφυγής, με συμπτώματα παρεμφερή της καταπληξίας (shock) και θανατηφόρο έκβαση.
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Σε σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε παγκρεατίτιδα με τη χρήση του Betaferon, συχνά συσχετιζόμενη με υπερτριγλυκεριδαιμία.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Το Betaferon πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχουσες ή παρούσες καταθλιπτικές διαταραχές, ιδιαίτερα σε αυτούς με προηγηθέντα
αυτοκτονικό ιδεασμό (βλ. παράγραφο 4.3). Είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον
πληθυσμό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και σε συσχέτιση με τη χρήση ιντερφερονών. Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Betaferon πρέπει να
συμβουλεύονται να αναφέρουν οποιαδήποτε συμπτώματα κατάθλιψης ή/και αυτοκτονικού ιδεασμού στο θεράποντα γιατρό τους αμέσως. Οι ασθενείς που
εκδηλώνουν κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Betaferon και να τους χορηγείται η κατάλληλη αγωγή.
Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της διακοπής της αγωγής με Betaferon (βλ. επίσης παραγράφους 4.3 και 4.8).
Το Betaferon πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και σε εκείνους που λαμβάνουν θεραπεία με αντιεπιληπτικά
φάρμακα, ιδιαίτερα εάν η επιληψία δεν ελέγχεται επαρκώς με αντιεπιληπτικά φάρμακα (βλ. παραγράφους 4.5 και 4.8).
Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινη λευκωματίνη, και συνεπώς δυνητικά εμπεριέχει κίνδυνο μετάδοσης ιογενών νόσων. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος
μετάδοσης της νόσου Creutzfeld-Jacob (CJD).
Εργαστηριακός έλεγχος
Συνιστώνται τακτικοί έλεγχοι της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, σε ασθενείς με ιστορικό δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς ή όπου ενδείκνυται κλινικά.
Εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται κανονικά για την παρακολούθηση ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, συνιστάται πλήρες
αιμοδιάγραμμα και λευκοκυτταρικός τύπος, μέτρηση των αιμοπεταλίων και βιοχημικές αναλύσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών της
ηπατικής λειτουργίας (π.χ. AST (SGOT), ALT (SGPT) και γ-GT), πριν την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής με το Betaferon, καθώς και σε τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και στη συνέχεια περιοδικά, εφόσον δεν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα.
Σε ασθενείς με αναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία (απόλυτη ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό) πιθανώς να απαιτείται εντατικότερη παρακολούθηση με πλήρη
αιμοδιαγράμματα, με λευκοκυτταρικό τύπο και μετρήσεις των αιμοπεταλίων. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν ουδετεροπενία πρέπει να παρακολουθούνται
στενά για την πιθανότητα εκδήλωσης πυρετού ή λοίμωξης. Έχει αναφερθεί θρομβοπενία, με σημαντικές μειώσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών με ασθενείς που ελάμβαναν Betaferon παρατηρήθηκε πολύ συχνά ασυμπτωματική αύξηση των τρανσαμινασών του
ορού, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπια και παροδική. Όπως και με άλλες β-ιντερφερόνες, σοβαρή ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων ηπατικής ανεπάρκειας, σπάνια έχει αναφερθεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Betaferon. Τα πιο σοβαρά συμβάματα
εμφανίστηκαν συχνά σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλα φάρμακα ή ουσίες που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με ηπατοτοξικότητα ή λόγω συνυπαρχουσών
παθήσεων (μεταστατική κακοήθης νόσος, σοβαρή λοίμωξη και σήψη, κατάχρηση οινοπνεύματος).
Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία ηπατικής βλάβης. Εάν ο ασθενής εμφανίσει αυξημένες τιμές των τρανσαμινασών στον ορό, τότε
θα πρέπει να τεθεί υπό στενή παρακολούθηση και διερεύνηση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διακοπή της χορήγησης του Betaferon, εάν τα επίπεδα
αυξάνονται σημαντικά ή εάν συσχετίζονται με κλινικά συμπτώματα όπως ίκτερος. Εάν δεν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ηπατικής βλάβης και αφού οι τιμές
των ηπατικών ενζύμων επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η επαναχορήγηση του φαρμάκου με τη δέουσα παρακολούθηση
της ηπατικής λειτουργίας.
Νεφρωσικό Σύνδρομο
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις Νεφρωσικού Συνδρόμου με διαφορετικές υποκείμενες νεφροπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της συμπτωτικής εστιακής
τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (FSGS), ελάχιστης μεταβολής ασθένεια (MCD), μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (MPGN) και μεμβρανώδη
σπειραματοπάθεια (MGN) κατά τη διάρκεια θεραπείας με προϊόντα ιντερφερόνης βήτα. Τα συμβάντα αναφέρθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να εμφανιστούν μετά από αρκετά χρόνια θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος των πρώιμων
σημείων ή συμπτωμάτων, π.χ. οίδημα, πρωτεϊνουρία και διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, ιδιαίτερα στους ασθενείς που είναι σε υψηλότερο κίνδυνο
νεφρικής ασθένειας. Απαιτείται έγκαιρη θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διακοπή της θεραπείας με Betaferon.
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Η χορήγηση ιντερφερόνης βήτα σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό στενή παρακολούθηση.
Καρδιακές διαταραχές
Το Betaferon πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που υποφέρουν από προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές. Ασθενείς με προϋπάρχουσα
σημαντική καρδιακή νόσο, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο ή αρρυθμία, πρέπει να παρακολουθούνται ως προς την επιδείνωση
της καρδιακής τους κατάστασης, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας με Betaferon.
Ενώ το Betaferon δεν έχει γνωστή άμεση καρδιακή τοξικότητα, τα γριππώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τις ιντερφερόνες βήτα μπορεί να έχουν
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στρεσσογόνο επίδραση σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σημαντική καρδιακή νόσο. Κατά τη διάρκεια της φαρμακοεπαγρύπνησης, αναφέρθηκε πολύ σπάνια
επιδείνωση της καρδιακής κατάστασης σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σημαντική καρδιακή νόσο, η οποία συσχετίστηκε προς στιγμήν με την έναρξη της
θεραπείας με Betaferon.
Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις μυοκαρδιοπάθειας: Εάν παρουσιαστεί μυοκαρδιοπάθεια και υπάρξει υποψία συσχέτισης με τη χρήση του Betaferon,
τότε η θεραπευτική αγωγή πρέπει να διακοπεί.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Είναι πιθανό να παρουσιαστούν σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (σπάνιες, αλλά σοβαρές οξείες αντιδράσεις όπως βρογχόσπασμος, αναφυλαξία και
κνίδωση). Εάν οι αντιδράσεις είναι σοβαρές, πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του Betaferon και να χορηγηθεί κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
Ασθενείς που λαμβάνουν το Betaferon έχουν αναφέρει εμφάνιση νέκρωσης στο σημείο της ένεσης (βλέπε παράγραφο 4.8). Η νέκρωση μπορεί να επεκταθεί
και να συμπεριλαμβάνει και την περιτονία μυών, καθώς και λίπος και μπορεί για το λόγο αυτό να έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ουλών. Σε μεμονωμένες
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργικός καθαρισμός, σπανιότερα μεταμόσχευση του δέρματος και η επούλωση μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες.
Εάν ο ασθενής εμφανίσει λύση του δέρματος, η οποία μπορεί να συνοδεύεται απο οίδημα ή διαφυγή υγρού από το σημείο της ένεσης, ο ασθενής πρέπει να
συμβουλευθεί το γιατρό του πριν συνεχίσει τις ενέσεις με Betaferon.
Εάν ο ασθενής παρουσιάσει βλάβη σε περισσότερα σημεία, τότε η χορήγηση του Betaferon πρέπει να διακοπεί έως ότου επουλωθούν τα σημεία αυτά.
Ασθενείς που εμφανίζουν νέκρωση σε μεμονωμένα σημεία μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία με το Betaferon, με την προϋπόθεση ότι η νέκρωση δεν έχει
επεκταθεί κατά πολύ, καθώς σε ορισμένους ασθενείς επουλώθηκαν τα σημεία αυτά ενώ συνέχιζαν τη θεραπευτική αγωγή με το Betaferon.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέκρωσης στα σημεία της ένεσης, θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες στους ασθενείς ώστε:
 να χρησιμοποιούν την άσηπτη τεχνική της ένεσης
 να εναλλάσσουν το σημείο της ένεσης σε κάθε δόση.
Η επίπτωση των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση αυτόματου εγχυτή. Στη βασική μελέτη ασθενών με ένα και μόνο κλινικό
συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, χρησιμοποιήθηκε αυτόματος εγχυτής στην πλειοψηφία των ασθενών. Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης καθώς
και νεκρώσεις στο σημείο της ένεσης παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά στη συγκεκριμένη μελέτη από ό,τι στις άλλες βασικές μελέτες.
Περιοδικά, ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχεται όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης με ένεση από τον ίδιο, ειδικά όταν παρουσιαστούν ανεπιθύμητες
αντιδράσεις σε κάποια από τα σημεία χορήγησης.
Ανοσογονικότητα
Όπως με όλες τις πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, υπάρχει πιθανότητα ανοσογονικότητας. Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες,
διενεργήθηκε συλλογή δειγμάτων ορού κάθε 3 μήνες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης αντισωμάτων έναντι του Betaferon.
Σε διάφορες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, ένα ποσοστό μεταξύ 23% και 41% των ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση και
δευτερογενή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση ανέπτυξαν εξουδετερωτική δραστηριότητα προς την ιντερφερόνη βήτα-1b στον ορό, η οποία επιβεβαιώθηκε
με τουλάχιστον δύο διαδοχικές θετικές μετρήσεις τίτλων. Από τους ασθενείς αυτούς, σε ένα ποσοστό μεταξύ 43% και 55% παρατηρήθηκε μετατροπή σε
σταθερά αρνητική για αντισώματα κατάσταση, (με βάση τα αποτελέσματα από δύο συνεχόμενες αρνητικές τιτλοποιήσεις) κατά τη διάρκεια της επακόλουθης
περιόδου παρατήρησης της αντίστοιχης μελέτης.
Η ανάπτυξη εξουδετερωτικής δραστηριότητας σε αυτές τις μελέτες συνδέεται με μείωση της κλινικής αποτελεσματικότητας μόνο σε σχέση με τη
δραστηριότητα της υποτροπής. Ορισμένες αναλύσεις υποδηλώνουν ότι η επίδραση αυτή ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα
τίτλων εξουδετερωτικής δραστηριότητας.
Στη μελέτη σε ασθενείς με ένα και μόνο κλινικό συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, παρατηρήθηκε εξουδετερωτική δραστηριότητα μετρούμενη κάθε
6 μήνες τουλάχιστον μία φορά στο 32% (89) των ασθενών που έλαβαν αμέσως Betaferon. Από αυτούς, το 60% (53) επανήλθαν σε αρνητική κατάσταση με
βάση την τελευταία διαθέσιμη αξιολόγηση εντός της περιόδου 5 ετών. Εντός αυτής της χρονικής περιόδου, η ανάπτυξη εξουδετερωτικής δραστηριότητας
συσχετίστηκε με μια σημαντική αύξηση σε πρόσφατα ενεργές βλάβες και Τ2 βλάβη όγκου σε απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Ωστόσο, αυτό δεν δείχνει
να σχετίζεται με τη μείωση στην κλινική αποτελεσματικότητα (λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο μέχρι την κλινικά βεβαία πολλαπλή σκλήρυνση (Clinically Definite
Multiple Sclerosis - CDMS), το χρόνο μέχρι την επιβεβαιωμένη επιδείνωση στην κλίμακα EDSS και τη συχνότητα υποτροπών).
Δεν έχουν ακόμη συσχετιστεί νέες ανεπιθύμητες ενέργειες με την εμφάνιση εξουδετερωτικής δραστηριότητας.
Έχει αποδειχτεί in vitro ότι το Betaferon εμφανίζει διασταυρούμενη αντίδραση με την ενδογενή ιντερφερόνη βήτα. Ωστόσο, δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες in
vivo και η κλινική σημασία του γεγονότος αυτού δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Έχουν αναφερθεί μόνο σποραδικά και μη οδηγώντας σε συμπεράσματα δεδομένα από ασθενείς, οι οποίοι ανέπτυξαν εξουδετερωτική δραστηριότητα και
οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με Betaferon.
Η απόφαση να συνεχιστεί ή να διακοπεί η θεραπεία πρέπει να βασίζεται μάλλον στο σύνολο των πλευρών της κατάστασης της νόσου του ασθενούς παρά
στην κατάσταση της εξουδετερωτικής δραστηριότητας μόνο.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας
Στην αρχή της αγωγής οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνηθισμένες, αλλά γενικά υποχωρούν με τη συνέχιση της αγωγής. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που
σημειώνονται πιο συχνά είναι το σύμπλεγμα γριππωδών συμπτωμάτων (πυρετός, φρίκια, αρθραλγία, κακουχία, εφίδρωση, κεφαλαλγία ή μυαλγία), τα οποία
οφείλονται κυρίως στη φαρμακολογική δράση του φαρμακευτικού προϊόντος και οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης
παρουσιάστηκαν συχνά μετά τη χορήγηση του Betaferon. Ερυθρότητα, οίδημα, αποχρωματισμός, φλεγμονή, πόνος, υπερευαισθησία, νέκρωση, καθώς και
μη ειδικές αντιδράσεις συσχετίστηκαν σε σημαντικό βαθμό με τη θεραπεία με 250 μικρογραμμάρια (8,0 εκατομμύρια IU) Betaferon.
Γενικά, συνιστάται τιτλοποίηση της δόσης κατά την έναρξη της θεραπείας με σκοπό την αύξηση της ανοχής στο Betaferon (βλέπε παράγραφο 4.2). Τα
γριππώδη συμπτώματα μπορούν επίσης να μειωθούν με τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η επίπτωση των αντιδράσεων στο
σημείο της ένεσης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση αυτόματου εγχυτή.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα
Ο παρακάτω κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται σε αναφορές από κλινικές μελέτες (Πίνακας 1, ανεπιθύμητες ενέργειες και μη φυσιολογικές
εργαστηριακές τιμές) και από την φαρμακοεπαγρύπνηση μετά την κυκλοφορία του Betaferon στην αγορά (Πίνακας 2, οι συχνότητες – όπου είναι γνωστές
– είναι βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων από κλινικές δοκιμές (πολύ συχνές ≥1/10, συχνές ≥1/100 έως <1/10, όχι συχνές ≥1/1.000 έως <1/100, σπάνιες
≥1/10.000 έως <1/1.000, πολύ σπάνιες <1/10.000). Η πείρα με το Betaferon σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση είναι περιορισμένη, και επομένως οι
ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες σημειώνονται πολύ σπάνια μπορεί να μην έχουν ακόμα παρατηρηθεί:
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες και μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές με συχνότητα ≥10% και τα αντίστοιχα ποσοστά με το εικονικό φάρμακο
(placebo), σημαντικά σχετιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες <10% με βάση αναφορές από κλινικές δοκιμές
Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Ανεπιθύμητη ενέργεια και
Μη φυσιολογικές
εργαστηριακές τιμές

Υποτροπιάζουσαδιαλείπουσα μορφή
της πολλαπλής
σκλήρυνσης

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=360 (n=358)

Δευτερογενής προϊούσα
μορφή της πολλαπλής
σκλήρυνσης
(Μελέτη Βορείου
Αμερικής)
Betaferon
250 μg (Placebo)
n=317 (n=308)

13% (11%)
4% (2%)

11% (10%)
4% (5%)

14% (13%)
1% (6%)

53% (28%)

88% (68%)

82% (67%)

18% (5%)

4% (10%)

18% (5%)

13% (4%)

13% (4%)

16% (4%)

3% (1%)

11% (5%)

14% (11%)

Ένα και μόνο συμβάν ενδεικτικό
πολλαπλής σκλήρυνσης
(BENEFIT) #

Δευτερογενής προϊούσα μορφή
της πολλαπλής σκλήρυνσης
(Ευρωπαϊκή μελέτη)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=292 (n=176)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Λοίμωξη
6% (3%)
Απόστημα
0% (1%)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μειωμένος αριθμός
λεμφοκυττάρων (<1.500/
79% (45%)
mm³) ´ L°
Μειωμένος απόλυτος αριθμός
ουδετεροφίλων (<1.500/
11% (2%)
mm³)´ L * °
Μειωμένος αριθμός λευκών
αιμοσφαιρίων (<3.000/mm³)
11% (2%)
´L
*°
Λεμφαδενοπάθεια
1% (1%)
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
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Betaferon
250 μg (Placebo)
n=124 (n=123)
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Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Ανεπιθύμητη ενέργεια και
Μη φυσιολογικές
εργαστηριακές τιμές

Ένα και μόνο συμβάν ενδεικτικό
πολλαπλής σκλήρυνσης
(BENEFIT) #

Δευτερογενής προϊούσα μορφή
της πολλαπλής σκλήρυνσης
(Ευρωπαϊκή μελέτη)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=292 (n=176)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=360 (n=358)

Μειωμένη γλυκόζη του αίματος
3% (5%)
27% (27%)
(<55 mg/dL) ´
Ψυχιατρικές διαταραχές
Κατάθλιψη
10% (11%)
24% (31%)
Άγχος
3% (5%)
6% (5%)
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία L
27% (17%)
47% (41%)
Ζάλη
3% (4%)
14% (14%)
Αϋπνία
8% (4%)
12% (8%)
Ημικρανία
2% (2%)
4% (3%)
Παραισθησία
16% (17%)
35% (39%)
Οφθαλμικές διαταραχές
Επιπεφυκίτιδα
1% (1%)
2% (3%)
Μη φυσιολογική όραση L
3% (1%)
11% (15%)
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου
Ωταλγία
0% (1%)
<1% (1%)
Καρδιακές διαταραχές
Αίσθημα παλμών *
1% (1%)
2% (3%)
Αγγειακές διαταραχές
Αγγειοδιαστολή
0% (0%)
6% (4%)
Υπέρταση °
2% (0%)
4% (2%)
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Λοίμωξη του ανώτερου
18% (19%)
3% (2%)
αναπνευστικού
Παραρρινοκολπίτιδα
4% (6%)
6% (6%)
Αυξημένος βήχας
2% (2%)
5% (10%)
Δύσπνοια *
0% (0%)
3% (2%)
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Διάρροια
4% (2%)
7% (10%)
Δυσκοιλιότητα
1% (1%)
12% (12%)
Ναυτία
3% (4%)
13% (13%)
L
Έμετος
5% (1%)
4% (6%)
Κοιλιακός πόνος °
5% (3%)
11% (6%)
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Αυξημένη αλανίνη
αμινοτρανφεράση (SGPT>
18% (5%)
14% (5%)
5πλάσια της φυσιολογική
τιμής) L * °
Αυξημένη ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση (SGOT
6% (1%)
4% (1%)
> 5πλάσια της φυσιολογικής
τιμής) ´ L * °
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Δερματική διαταραχή
1% (0%)
4% (4%)
Εξάνθημα L °
11% (3%)
20% (12%)
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Υπερτονία°
2% (1%)
41% (31%)
Μυαλγία * °
8% (8%)
23% (9%)
Μυασθένεια
2% (2%)
39% (40%)
Ραχιαλγία
10% (7%)
26% (24%)
Πόνοι στα άκρα
6% (3%)
14% (12%)
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Κατακράτηση ούρων
1% (1%)
4% (6%)
Ούρα θετικά για λεύκωμα
25% (26%)
14% (11%)
(>1+)´
Συχνουρία
1% (1%)
6% (5%)
Ακράτεια ούρων
1% (1%)
8% (15%)
Έπειξη για ούρηση
1% (1%)
8% (7%)
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
Δυσμηνόρροια
2% (0%)
<1% (<1%)
Διαταραχή του κύκλου *
1% (2%)
9% (13%)
Μητρορραγία
2% (0%)
12% (6%)
Ανικανότητα
1% (0%)
7% (4%)
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Αντίδραση στο σημείο της
52% (11%)
78% (20%)
ένεσης (διαφόρων ειδών) L * ° §
Νέκρωση στο σημείο της
1% (0%)
5% (0%)
ένεσης *°
Γριππώδη συμπτώματα & L *°
44% (18%)
61% (40%)
L
Πυρετός * °
13% (5%)
40% (13%)
Πόνος
4% (4%)
31% (25%)
Θωρακικός πόνος °
1% (0%)
5% (4%)
Περιφερικό οίδημα
0% (0%)
7% (7%)
Αδυναμία *
22% (17%)
63% (58%)
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Δευτερογενής προϊούσα
μορφή της πολλαπλής
σκλήρυνσης
(Μελέτη Βορείου
Αμερικής)
Betaferon
250 μg (Placebo)
n=317 (n=308)

Υποτροπιάζουσαδιαλείπουσα μορφή
της πολλαπλής
σκλήρυνσης

5% (3%)

15% (13%)

44% (41%)
10% (11%)

25% (24%)
15% (13%)

55% (46%)
28% (26%)
26% (25%)
5% (4%)
40% (43%)

84% (77%)
35% (28%)
31% (33%)
12% (7%)
19% (21%)

6% (6%)
11% (11%)

12% (10%)
7% (4%)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=124 (n=123)

6% (8%)

16% (15%)

5% (2%)

8% (2%)

13% (8%)
9% (8%)

18% (17%)
7% (2%)

16% (18%)
11% (15%)
8% (6%)

36% (26%)
31% (23%)
8% (2%)

21% (19%)
22% (24%)
32% (30%)
10% (12%)
18% (16%)

35% (29%)
24% (18%)
48% (49%)
21% (19%)
32% (24%)

4% (2%)

19% (6%)

2% (1%)

4% (0%)

19% (17%)
26% (20%)

6% (8%)
27% (32%)

57% (57%)
19% (29%)
57% (60%)
31% (32%)

26% (24%)
44% (28%)
13% (10%)
36% (37%)
0% (0%)

15% (13%)
5% (5%)

5% (3%)

12% (11%)
20% (19%)
21% (17%)

3% (5%)
2% (1%)
4% (2%)

6% (5%)
10% (8%)
10% (10%)
10% (11%)

18% (11%)
17% (8%)
15% (8%)
2% (1%)

89% (37%)

85% (37%)

6% (0%)

5% (0%)

43% (33%)
29% (24%)
59% (59%)
15% (8%)
21% (18%)
64% (58%)

52% (48%)
59% (41%)
52% (48%)
15% (15%)
7% (8%)
49% (35%)
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Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Ανεπιθύμητη ενέργεια και
Μη φυσιολογικές
εργαστηριακές τιμές

Ένα και μόνο συμβάν ενδεικτικό
πολλαπλής σκλήρυνσης
(BENEFIT) #

Δευτερογενής προϊούσα μορφή
της πολλαπλής σκλήρυνσης
(Ευρωπαϊκή μελέτη)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=292 (n=176)
5% (1%)
2% (1%)
0% (1%)

Betaferon
250 μg (Placebo)
n=360 (n=358)
23% (7%)
6% (6%)
8% (5%)

Δευτερογενής προϊούσα
μορφή της πολλαπλής
σκλήρυνσης
(Μελέτη Βορείου
Αμερικής)
Betaferon
250 μg (Placebo)
n=317 (n=308)
22% (12%)
10% (10%)
6% (2%)

Υποτροπιάζουσαδιαλείπουσα μορφή
της πολλαπλής
σκλήρυνσης
Betaferon
250 μg (Placebo)
n=124 (n=123)
46% (19%)
23% (11%)
15% (3%)

Φρίκια L * °
Εφίδρωση *
Κακουχία *
´
Μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή
L
Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon σε ασθενείς με πρώτο συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, p < 0,05
* Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon για RRMS, p < 0,05
° Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon για SPMS, p < 0,05
§ Η αντίδραση στο σημείο της ένεσης (διαφόρων ειδών) συμπεριλαμβάνει όλες τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, δηλ. τις ακόλουθες: αιμορραγία
στο σημείο της ένεσης, υπερευαισθησία στο σημείο της ένεσης, φλεγμονή στο σημείο της ένεσης, μάζα στο σημείο της ένεσης, νέκρωση στο σημείο της ένεσης, πόνος
στο σημείο της ένεσης, αντίδραση στο σημείο της ένεσης, οίδημα στο σημείο της ένεσης, και ατροφία στο σημείο της ένεσης
& «Σύμπλεγμα γριππωδών συμπτωμάτων» υποδηλώνει γριππώδες σύνδρομο ή/και τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τα: πυρετό,
φρίκια, μυαλγία, κακουχία, εφίδρωση.
#
Κατά τη διάρκεια της μελέτης παρακολούθησης BENEFIT, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στο γνωστό προφίλ κινδύνου του Betaferon.

Χρησιμοποιείται ο καταλληλότερος όρος MedDRA για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης αντίδρασης και τα συνώνυμά της και των σχετικών καταστάσεων.
Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της φαρμακοεπαγρύπνησης μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
στην αγορά (οι συχνότητες – όπου είναι γνωστές – είναι υπολογισμένες βάσει δεδομένων από συγκεντρωτικές κλινικές δοκιμές, N= 1093)
Κατηγορία/
οργανικό σύστημα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και
του λεμφικού συστήματος

Πολύ συχνές
(³1/10) 1

Σπάνιες (³1/10.000 έως
<1/1.000) 1

Συχνότητα μη γνωστή

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος

Αναφυλακτικές
αντιδράσεις

Σύνδρομο τριχοειδικής
διαρροής σε προϋπάρχουσα
μονοκλωνική γαμμαπάθεια2

Διαταραχές του ενδοκρινικού
συστήματος

Υποθυρεοειδισμός

Υπερθυρεοειδισμός,
Διαταραχές του
θυρεοειδούς

Διαταραχές του μεταβολισμού και
της θρέψης

Αυξημένο βάρος,
Μειωμένο βάρος

Ψυχιατρικές διαταραχές

Συγχυτική
κατάσταση

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Καρδιακές διαταραχές
Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωράκιου
Διαταραχές του γαστρεντερικού

Συχνές (³1/100
έως <1/10) 1

Όχι συχνές (³1/1.000 έως
<1/100) 1

Αναιμία

Θρομβοπενία

Αυξημένα τριγλυκερίδια
στο αίμα
Απόπειρα αυτοκτονίας (βλ.
επίσης παράγραφο 4.4),
Συναισθηματική αστάθεια
Σπασμοί

Ταχυκαρδία

Αυξημένη γάμμαγλουταμυλ-τρανσφεράση,
Ηπατίτιδα

Διαταραχές του δέρματος και του
υποδόριου ιστού

Κνίδωση,
Κνησμός,
Αλωπεκία

Αποχρωματισμός του
δέρματος

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού

Παγκρεατίτιδα
Ηπατική βλάβη
(συμπεριλαμβανομένης
ηπατίτιδας), Ηπατική
ανεπάρκεια2

Νεφρωσικό σύνδρομο,
σπειραματοσκλήρυνση (βλ.
παράγραφο 4.4)2

Διαταραχές του αναπαραγωγικού
Μηνορραγία
συστήματος και του μαστού
1
Οι συχνότητες είναι βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων από κλινικές δοκιμές (πολύ συχνές ≥ 1/10, συχνές ≥1/100 έως <1/10, όχι συχνές ≥1/1.000 έως <1/100, σπάνιες
≥1/10.000 έως <1/1.000, πολύ σπάνιες <1/10.000).
2
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο που προέκυψαν μόνο μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά.

Χρησιμοποιείται ο καταλληλότερος όρος MedDRA για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης αντίδρασης και τα συνώνυμά της και των σχετικών καταστάσεων.
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 του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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
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Διαταραχές των νεφρών και των
ουροφόρων οδών





Ανορεξία2

Βρογχόσπασμος2

Αυξημένη
χολερυθρίνη
αίματος





Μυοκαρδιοπάθεια2

Διαταραχές του ήπατος και των
χοληφόρων
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Φιαλίδιο (κόνεως για διάλυμα και ένεση):
Ανθρώπινη λευκωματίνη
Μαννιτόλη
Διαλύτης (διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v)):
Χλωριούχο νάτριο
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Μετά την ανασύσταση, συνιστάται άμεση χρήση του προϊόντος. Ωστόσο, το ανασυσταμένο διάλυμα παρουσιάζει σταθερότητα για 3 ώρες στους 2-8°C.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μην καταψύχετε.
Για τις συνθήκες διατήρησης του ανασυσταμένου φαρμακευτικού προϊόντος, βλέπε παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Φιαλίδιο (κόνεως για ενέσιμο διάλυμα):
διαφανές φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) των 3 ml με ελαστικό πώμα εισχώρησης από βουτύλιο (τύπου Ι) και επισφράγιση από αργίλιο.
Διαλύτης (με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v)):
προγεμισμένη σύριγγα των 2,25 ml (γυαλί τύπου Ι) με 1,2 ml διαλύτη.
Μεγέθη συσκευασίας:
 Συσκευασία με 5 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου
με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία με 15 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου
με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία με 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου
με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία με 12 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιεχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα φιαλιδίου
με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία 2 μηνών με 2 x 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιεχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα
φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία 3 μηνών με 3 x 14 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα
φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία 3 μηνών με 3 x 15 μεμονωμένες συσκευασίες, που η καθεμία περιέχει 1 φιαλίδιο κόνεως, 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη, 1 προσαρμογέα
φιαλιδίου με βελόνα, 2 ταμπόν με οινόπνευμα ή
 Συσκευασία τιτλοποίησης για τιτλοποίηση δόσης με 4 αριθμημένες τριπλές συσκευασίες διαφορετικού χρώματος:
- κίτρινη, με τον αριθμό “1” (ημέρες θεραπείας 1, 3 και 5, ένδειξη σύριγγας 0,25 ml),
- κόκκινη, με τον αριθμό “2” (ημέρες θεραπείας 7, 9 και 11, ένδειξη σύριγγας 0,5 ml)
- πράσινη, με τον αριθμό “3” (ημέρες θεραπείας 13, 15 και 17, ένδειξη σύριγγας 0,75 ml)
- μπλε, με τον αριθμό “4” (ημέρες θεραπείας 19, 21 και 23, ένδειξη σύριγγας 0,25, 0,5, 0,75 και 1 ml)
Κάθε τριπλή συσκευασία περιέχει 3 φιαλίδια κόνεως, 3 προγεμισμένες σύριγγες με διαλύτη, 3 προσαρμογείς φιαλιδίου με προτοποθετημένη βελόνα και
6 ταμπόν με οινόπνευμα για τον καθαρισμό του δέρματος και των φιαλιδίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Ανασύσταση
Για την ανασύσταση της λυοφιλοποιημένης ιντερφερόνης βήτα-1b που προορίζεται για ένεση, συνδέστε τον προσαρμογέα βελόνας με την προσαρτημένη
βελόνα στο φιαλίδιο. Συνδέστε την προγεμισμένη σύριγγα με το διαλύτη στον προσαρμογέα φιαλιδίου και μεταφέρετε τα 1,2 ml του διαλύτη (διάλυμα
χλωριούχου νατρίου 5,4 mg/ml (0,54% w/v) στο φιαλίδιο με τo Betaferon. Διαλύστε πλήρως το φάρμακο χωρίς να ανακινήσετε.
Μετά την ανασύσταση, αντλήστε 1,0 ml από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα για τη χορήγηση 250 μg Betaferon. Για την τιτλοποίηση της δόσης στην αρχή της
θεραπείας, αντλήστε τον αντίστοιχο όγκο, όπως δίνεται στην παράγραφο 4.2.
Αφαιρέστε τον προσαρμογέα με το προσαρτημένο φιαλίδιο, από την προγεμισμένη σύριγγα πριν την ένεση.
Το Betaferon μπορεί επίσης να χορηγηθεί με κατάλληλο αυτόματο ενετήρα.
Έλεγχος πριν τη χρήση
Εξετάστε οπτικά το ανασυσταθέν προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε. Το ανασυσταθέν προϊόν είναι άχρωμο έως ελαφρώς κιτρινωπό και ελαφρά οπαλίζον
έως οπαλίζον.
Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν περιέχει σωματίδια ή εάν έχει αποχρωματιστεί.
Απόρριψη
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/95/003/005
EU/1/95/003/006
EU/1/95/003/007
EU/1/95/003/008
EU/1/95/003/009
EU/1/95/003/010
EU/1/95/003/011
EU/1/95/003/012
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Νοεμβρίου 1995
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 31 Ιανουαρίου 2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μάιος 2014
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://
www.ema.europa.eu.
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Ευχαριστίες
Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την
Πολλαπλή Σκλήρυνση, ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για
την ευγενική υποστήριξη και τη συμβολή τους στη διοργάνωση του
Συνεδρίου.

Αν. Μαυρογένης Α.Ε.
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Ευρετήριο Συγγραφέων
Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Α.		
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 		
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ		

Γ.
Μ.
Ε.
Π.
Α.

PO.26
PO.08, PO.12
PO.08, PO.11, PO.12
PO.13
PO.01

Β.		
ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ		

Γ.

PO.08

		

		

Γ.		
ΓΑΒΑΛΑΣ		 Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ		
Ν.
		

Δ.		

PO.28
PO.27, PO.28

ΔΕΡΕΤΖΗ		 Γ.
ΔΗΜΟΥ		Π.

PO.28, PO.29
PO.20, PO.21, PO.22

Ε.		
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ		

PO.08, PO.11, PO.12
PO.06

		

		

Μ.Ε.
Ε.

Η.		
ΗΛΙΑΔΗΣ		 Χ.

PO.13

Ι.		
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ		

Ι.

PO.06, PO.27

Κ.		
ΚΑΛΑΘΑ		
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ		
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ		
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ		
ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

Θ.
Μ.
Δ.
Ε.
Ι.

PO.07
PO.02, PO.03, PO.04
PO.27
PO.01
PO.25

		

		

82
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PO.09, PO.10
PO.10
PO.14, PO.17, PO.18, PO.19
PO.10
PO.18
PO.30
PO.30
PO.30

L.		
LAGOUDAKI		
LOURBOPOULOS

PO.17, PO.18, PO.19
PO.17, PO.18

		

		

R.
A.

M.		
MATSOUKAS		
J.
MOYZAKI		 A.
Ch.
MPAKIRTZIS		

PO.16
PO.16
PO.30

N.		
NATSIS			K.
NOYSIOPOULOU
E.

PO.30
PO.17, PO.18, PO.19

P.		
PAPATHANASOPOULOS
PASPALTSIS		
POLIHRONIADOU
POYLATSIDOU		

PO.16
PO.14
PO.30
PO.14, PO.17, PO.18, PO.19

		

		

		

R.		

P.
I.
E.
K.-N.

RODI			M.
RUDOLF		 J.
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PO.16
PO.29

S.		
SAKELLARAKI		
P.
SARGIANNIDOU
I.
SIMEONIDOU		
C.
SINTILA		 A.
SKLAVIADIS		
T.

PO.16
PO.10
PO.18
PO.30
PO.14

T.		
TAPINOU		 A.
THEOTOKIS		
P.
TOULOUMI		
O.
TRESKA		X.-I.
TSELIOS		 T.

PO.16
PO.17, PO.18
PO.17, PO.18, PO.19
PO.30
PO.16
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...τώρα υπάρχει ένας δρόμος

ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ

Εάν η ΠΣ δυσχεραίνει τη

Fam-adv/09.2014

ΒΑΔΙΣΗ...

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

φαμπριδίνη

Ζωή εν κινήσει.

Το FAMPYRA® διατίθεται στο εμπόριο από την Biogen Idec International, GmbH, κατόπιν αδείας από την Acorda Therapeutics, Inc.
και παράγεται κατόπιν αδείας από την Alkermes Pharma Ltd Ιρλανδίας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία MatriX Drug Absorption
System (MXDASTM) της Alkermes. Το FAMPYRA® είναι σήμα κατατεθέν της Acorda Therapeutics, Inc.©
Για συνταγογραφικές πληροφορίες ανατρέξατε στις επόμενες σελίδες του εντύπου.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα.
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Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό
νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο
Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
φαμπριδίνη
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Fampyra 10 mg
Ζωή εν κινήσει. δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταμένης
αποδέσμευσης περιέχει 10 mg φαμπριδίνης. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης. Ένα υπόλευκο, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο, ωοειδές, αμφίκυρτο δισκίο, διαστάσεων 13 x 8 mm με επίπεδο άκρο, με χαραγμένη την ένδειξη «A10» στη μία πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Fampyra ενδείκνυται για τη βελτίωση της βάδισης σε ενήλικες ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι παρουσιάζουν
ανικανότητα βάδισης (EDSS 4-7). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία με το Fampyra περιορίζεται από τη συνταγογράφηση και υπό την επίβλεψη
ιατρών που διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Δοσολογία Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο των 10 mg, δύο φορές την ημέρα,
κάθε 12 ώρες (ένα δισκίο το πρωί και ένα δισκίο το βράδυ). Το Fampyra δεν θα πρέπει να χορηγείται συχνότερα ή σε μεγαλύτερες δόσεις από τις συνιστώμενες
(βλ. παράγραφο 4.4). Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς τροφή. Έναρξη και Αξιολόγηση της Θεραπείας με Fampyra • Η αρχική συνταγογράφηση θα
πρέπει να περιορίζεται σε 2 εβδομάδες θεραπείας καθώς τα κλινικά οφέλη θα πρέπει γενικά να εμφανιστούν εντός 2 εβδομάδων μετά από την έναρξη λήψης
του Fampyra • Συνιστάται η διενέργεια χρονομετρημένης δοκιμασίας βάδισης, π.χ. χρονομετρημένη βάδιση 25 ποδιών (8 περίπου μέτρων, Timed 25 Foot Walk,
T25FW) για την αξιολόγηση της βελτίωσης μετά από δύο εβδομάδες. Εάν δεν παρατηρηθεί καμία βελτίωση, το Fampyra θα πρέπει να διακόπτεται. • Το Fampyra
θα πρέπει να διακόπτεται εάν δεν αναφερθεί κάποιο όφελος από τους ασθενείς. Εκ νέου αξιολόγηση της Θεραπείας με Fampyra Εάν παρατηρηθεί μείωση της
ικανότητας βάδισης, οι ιατροί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διακόψουν τη θεραπεία, προκειμένου να επανεκτιμήσουν τα οφέλη του Fampyra (βλ.
παραπάνω). Η επαναξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διακοπή της λήψης του Fampyra και τη διενέργεια της δοκιμασίας βάδισης. Η λήψη του Fampyra
θα πρέπει να διακόπτεται εάν δεν υπάρχουν πλέον οφέλη για τους ασθενείς ως προς τη βάδιση. Δόση που παραλείφθηκε Θα πρέπει να ακολουθείται πάντα το
σύνηθες δοσολογικό σχήμα. Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται διπλή δόση, εάν παραλειφθεί μια δόση. Ηλικιωμένοι άνθρωποι Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να
ελέγχεται στους ηλικιωμένους ανθρώπους πριν από την έναρξη της θεραπείας με Fampyra. Συνιστάται η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας για την
ανίχνευση τυχόν νεφρικής δυσλειτουργίας στους ηλικιωμένους ανθρώπους (βλ. παράγραφο 4.4). Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία Το Fampyra αντενδείκνυται
σε ασθενείς με ήπια, μέτρια και σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <80 ml/min) (βλ. παράγραφο 4.3). Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Fampyra σε
παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Fampyra προορίζεται για χρήση από του
στόματος. Το δισκίο πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο. Δεν πρέπει να διαιρείται, να θρυμματίζεται, να διαλύεται, να αναρροφάται ή να μασιέται. 4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη φαμπριδίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν φαμπριδίνη (4-αμινοπυριδίνη).
Ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό ή τρέχουσα εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων. Ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης
<80 ml/min). Ταυτόχρονη χρήση του Fampyra με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι αναστολείς του οργανικού κατιονικού μεταφορέα 2 (OCT2, Organic
Cation Transporter 2) για παράδειγμα, σιμετιδίνη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων
Η θεραπεία με φαμπριδίνη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων (βλ. παράγραφο 4.8). Το Fampyra θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή παρουσία
οποιουδήποτε παράγοντα ο οποίος ενδέχεται να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων. Η χορήγηση Fampyra θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που
παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις ενόσω υποβάλλονται σε θεραπεία. Νεφρική δυσλειτουργία Το Fampyra απεκκρίνεται κυρίως αμετάβλητο από τους νεφρούς.
Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα που σχετίζονται με αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες, ειδικότερα νευρολογικές
επιδράσεις. Ο καθορισμός της νεφρικής λειτουργίας πριν από τη θεραπεία και η τακτική παρακολούθησή της κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνιστάται για όλους
τους ασθενείς (ειδικότερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, των οποίων η νεφρική λειτουργία ενδέχεται να είναι μειωμένη). Η κάθαρση κρεατινίνης μπορεί
να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τον τύπο Cockroft-Gault. Το Fampyra δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης
<80 ml/min) (βλ. παράγραφο 4.3). Απαιτείται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Fampyra ταυτόχρονα με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι
υποστρώματα του OCT2, για παράδειγμα καρβεδιλόλη, προπανολόλη και μετφορμίνη. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία
του φαρμάκου στην αγορά, έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της αναφυλακτικής αντίδρασης), ενώ η πλειονότητα
αυτών των περιπτώσεων παρουσιάστηκε εντός της πρώτης εβδομάδας θεραπείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό
αλλεργικών αντιδράσεων. Εάν παρουσιαστεί κάποια αναφυλακτική ή άλλη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, η χορήγηση του Fampyra θα πρέπει να διακόπτεται και να
μην ξαναρχίζει. Άλλες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Το Fampyra θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακά συμπτώματα καρδιακών
διαταραχών του ρυθμού και της φλεβοκομβικής ή κολποκοιλιακής αγωγιμότητας (αυτές οι επιδράσεις παρατηρούνται σε περίπτωση υπερδοσολογίας). Υπάρχουν
περιορισμένες πληροφορίες ασφαλείας για αυτούς τους ασθενείς. Η αυξημένη επίπτωση ζάλης και διαταραχής της ισορροπίας που παρατηρείται με το Fampyra
είναι δυνατό να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Συνεπώς οι ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν βοηθήματα βάδισης όπως απαιτείται. Σε κλινικές μελέτες,
παρατηρήθηκαν χαμηλοί αριθμοί λευκοκυττάρων στο 2,1% των ασθενών που λάμβαναν το Fampyra έναντι 1,9% των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο.
Έχουν παρατηρηθεί λοιμώξεις στις κλινικές μελέτες, όπως αναφέρεται παρακάτω. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων και η μείωση της
ανοσολογικής απόκρισης.
Kατηγορία/οργανικό σύστημα
Προτιμώμενος όρος
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (202/203/204)
Ιογενής γαστρεντερίτιδα
Γρίπη
Ρινοφαρυγγίτιδα
Πνευμονία
Παραρρινοκολπίτιδα
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Ουρολοίμωξη
Ιογενής λοίμωξη

Μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο 202/203/204
Fampyra 10 mg
ΑΣΠΘ* με επίπτωση ≥1%
Εικονικό φάρμακο (N=238)
δύο φορές την ημέρα
στο Fampyra
(N=400)
έναντι του εικονικού φαρμάκου
59 (24,8%)
124 (31,0%)
6,2%
4 (1,7%)
6 (1,5%)
0 (0%)
6 (1,5%)
1,5%
4 (1,7%)
14 (3,5%)
1,8%
1 (0,4%)
4 (1,0%)
8 (3,4%)
6 (1,5%)
15 (6,3%)
20 (5,0%)
20 (8,4%)
48 (12,0%)
3,6%
1 (0,4%)
6 (1,5%)
1,1%

* ΑΣΠΘ – Ανεπιθύμητα Συμβάντα που Προκύπτουν από τη Θεραπεία

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. Αντεδείκνυται η ταυτόχρονη θεραπεία
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία περιέχουν φαμπριδίνη (4-αμινοπυριδίνη) (βλ. παράγραφο 4.3).
Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
φαμπριδίνη
Η φαμπριδίνη αποβάλλεται κυρίως μέσω των νεφρών, όπου το 60% αποβάλλεται με ενεργή νεφρική έκκριση.
Ζωή εν κινήσει. Το OCT2 είναι ο μεταφορέας που είναι υπεύθυνος για την ενεργή έκκριση της φαμπριδίνης. Επομένως,
η ταυτόχρονη χρήση φαμπριδίνης με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι αναστολείς του OCT2, για παράδειγμα η σιμετιδίνη, αντενδείκνυνται (βλ. παράγραφο 4.3)
και η ταυτόχρονη χρήση φαμπριδίνης με φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία είναι υποστρώματα του OCT2, για παράδειγμα καρβεδιλόλη, προπανολόλη και μετφορμίνη
θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.4). Ιντερφερόνη: η φαμπριδίνη έχει χορηγηθεί ταυτόχρονα με την ιντερφερόνη βήτα και δεν παρατηρήθηκαν
φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα. Βακλοφαίνη: η φαμπριδίνη έχει χορηγηθεί ταυτόχρονα με τη βακλοφαίνη και δεν παρατηρήθηκαν
φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με τη
χρήση της φαμπριδίνης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται
η χρήση του Fampyra κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν η φαμπριδίνη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο ή στο ζωικό γάλα. Το Fampyra
δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Σε μελέτες σε ζώα, δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στη γονιμότητα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Fampyra έχει μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών, επειδή το Fampyra μπορεί να προκαλέσει
ζάλη. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Η ασφάλεια του Fampyra έχει αξιολογηθεί σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, σε ανοικτές μακροχρόνιες
μελέτες, καθώς και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν είναι κυρίως νευρολογικές και περιλαμβάνουν επιληπτική
κρίση, αϋπνία, άγχος, διαταραχή της ισορροπίας, ζάλη, παραισθησία, τρόμο, κεφαλαλγία και εξασθένιση. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τη φαρμακολογική δράση
της φαμπριδίνης. Τα περισσότερα περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναγνωριστεί από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας, όταν το Fampyra χορηγήθηκε στη συνιστώμενη δόση έχουν αναφερθεί ως ουρολοίμωξη (περίπου στο 12% των ασθενών). Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες παρουσιάζονται παρακάτω ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα και απόλυτη συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές
(≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, παρουσιάζονται ανεπιθύμητες ενέργειες με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
Kατηγορία/οργανικό σύστημα MedDRA
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Ψυχιατρικές διαταραχές
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Ανεπιθύμητη ενέργεια
Ουρολοίμωξη
Αναφυλαξία, Αγγειοοίδημα, Υπερευαισθησία
Αϋπνία, Άγχος
Ζάλη, Κεφαλαλγία, Διαταραχή της ισορροπίας,
Παραισθησία, Τρόμος
Παρόξυνση νευραλγίας τριδύμου
Επιληπτική κρίση
Υπόταση*
Δύσπνοια, Φαρυγγολαρυγγικό άλγος
Ναυτία, Έμετος, Δυσκοιλιότητα, Δυσπεψία
Εξάνθημα, Κνίδωση
Οσφυαλγία
Εξασθένιση
Θωρακική δυσφορία*

Κατηγορία συχνότητας
Πολύ συχνές
Όχι συχνές
Συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Συχνές
Συχνές
Όχι συχνές

* Τα συμπτώματα αυτά παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της υπερευαισθησίας
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Επιληπτική κρίση Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, έχει αναφερθεί επιληπτική κρίση,
η συχνότητα της οποίας δεν είναι γνωστή (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης
επιληπτικών κρίσεων, ανατρέξτε στις παραγράφους 4.3 και 4.4. Υπερευαισθησία Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, έχουν αναφερθεί
αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας) οι οποίες παρουσιάστηκαν σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: δύσπνοια,
θωρακική δυσφορία, υπόταση, αγγειοοίδημα, εξάνθημα και κνίδωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ανατρέξτε στις
παραγράφους 4.3 και 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 του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 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 Συμπτώματα Τα οξέα συμπτώματα της υπερδοσολογίας του Fampyra ήταν συμβατά με τη διέγερση του κεντρικού νευρικού
συστήματος και περιλάμβαναν σύγχυση, τρόμο, εφίδρωση, επιληπτική κρίση και αμνησία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε υψηλές
δόσεις 4-αμινοπυριδίνης περιλαμβάνουν σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, επιληπτική κατάσταση (status epilepticus), ακούσιες και χορειοαθετωσικές κινήσεις.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε υψηλές δόσεις περιλαμβάνουν περιπτώσεις καρδιακών αρρυθμιών (για παράδειγμα, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και βραδυκαρδία)
και κοιλιακή ταχυκαρδία ως αποτέλεσμα πιθανής παράτασης του διαστήματος QT. Έχουν ληφθεί, επίσης, αναφορές για υπόταση. Αντιμετώπιση Θα πρέπει να
παρέχεται υποστηρικτική φροντίδα σε ασθενείς που έχουν λάβει υπερβολική δόση φαρμάκου. Για την επαναλαμβανόμενη επιληπτική δραστηριότητα, θα πρέπει
να χορηγείται θεραπεία με βενζοδιαζεπίνη, φαινυτοΐνη ή άλλη κατάλληλη οξεία αντιεπιληπτική θεραπεία. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Biogen Idec
Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4AY, Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/11/699/001,
EU/1/11/699/002, EU/1/11/699/003, EU/1/11/699/004 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:
20 Ιουλίου 2011 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 25 Ιουλίου 2014 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7/2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
http://www.ema.europa.eu Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ΟΛΑ τα φάρμακα
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Ενδεικτική Τιμή (Λ.Τ.): 247,89€
Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Σημειώσεις
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±Î¾ÍÎÅÄÐÑÈËÁÉÑÒÁÇÎÅÐ¸ÎÅ½ÁÎÒÅÌÅÑÁÒÉË¾ÒÈÒÁÕÑÒÈ§
ÌÉÍÎ»Í·»ÎÂÑÅ»ÏÂÇ¿ÌÃÈ¸ÎÂÎ»Ñ
»Ê¸ÎÃÑÕÌËÐÎËÌ·Ó.1

ÌÉÍÎ»Í·»»Ê¸ÎÉÁÒÉÑ
ÎÐÈÁÕÎÄÉÐÒÊÏÐÄ05,.2,3

ÌÉÍÎ»Í·»»Ê¸ÎÂÉÁ¹ÒÏÄ
ÐËÕÁÃÇÁÂ½ÈÅÇË¼ºÃÇËÕ.4,5

ÌÉÍÎ»Í·»»Ê¸ÎÂÈ½ÌÍÈÁÅ½
ÈÁÅÐËÕÎÃÅÇºÐÄÐ½Ó.9

q½ÏÑÁÊÁ¹Ó»ÖÎ×ÍÌÂÅÉÓÅÐÁÅ½ÁÅ(JMFOZBÁÇËÎÑ½ÔÕ6
qÄÅÄÎ»ÍÁÁÑÆÌÅÉÁÕÁ¾ÁÐ¸ÁÉÌÁÅÎ¹½ 6
q·Ê½ÔÌÅ ÁÊÈÅÐÈÑ½ÔÕ ËÁÌ¼ÁÍÎÖ¼7,8
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