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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Traeger – Συνοδινού Ιωάννα
Καθηγήτρια Γενετικής-∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής
Τζέτη Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής
Μέλη
Βρεττού Χριστίνα
Κάκουρου Γεωργία
Κέκου Κυριακή
Κοκκίνης Χαράλαµπος
Κολιαλέξη Αγγελική
Κοσµά Κωνσταντίνα
Μαµά Θάλεια
Πετυχάκης ∆ηµήτριος
Πούλου Μυρτώ
Σελέντη Νικολέτα
Σοφοκλέους Χρισταλένα
Τσαρουχά Χαρούλα
Τσίπη Μαρία
Τσούτσου Ειρήνη
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στην webinar ηµερίδα µε τίτλο «Η Γενετική στην Εµβρυοµητρική Ιατρική & Παιδιατρική», που διοργανώνει
το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Ε.Κ.Π.Α., το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, στο
πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ιατρών, επαγγελµατιών υγείας και βιοεπιστηµόνων.
Η επιστηµονική επιτροπή έχει καταρτίσει επιστηµονικό πρόγραµµα, όπου καταξιωµένοι συνάδελφοι µε τους οποίους καθηµερινά συνεργαζόµαστε, θα µας παρουσιάσουν
τα νεότερα δεδοµένα σχετικά µε τη συµβολή της Γενετικής στην Εµβρυοµητρική Ιατρική και την Παιδιατρική. Προσδοκούµε η ηµερίδα αυτή να δώσει τα ερεθίσµατα για
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε σκοπό την ακόµη καλύτερη συνεργασία µεταξύ
διαφορετικών ειδικοτήτων που υποστηρίζουν την υγεία του ανθρώπου.
Η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλεί να συµµετέχετε ενεργά στην ηµερίδα και
µε την υποστήριξή σας να συµβάλλετε στην εκπαίδευση όλων µας, µε σκοπό τη δυνατότητα πρόβλεψης, πρόληψης, αποτελεσµατικής διάγνωσης και αντιµετώπισης
προβληµάτων που παρουσιάζονται στην έγκυο, το αναπτυσσόµενο έµβρυο, το νεογέννητο και το παιδί.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση και φιλικούς χαιρετισµούς
Jan Traeger-Συνοδινού DPhil (Oxon), ErCLG
Καθηγήτρια Γενετικής
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Ε.Κ.Π.Α.
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10:00 – 10:10

Εισαγωγή – Χαιρετισµός
Traeger – Συνοδινού Jan

10:10 – 11:30

1η Συνεδρία: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Συντονιστές: ∆ασκαλάκης Γεώργιος, Κολιαλέξη Αγγελική

10:10 – 10:30

Carrier screening: Ο γενετικός έλεγχος πριν την κύηση
Βρεττού Χριστίνα

10:30 – 10:50

Προγεννητικό screening: Υπεχηχογραφικοί και βιοχηµικοί δείκτες
Αντσακλής Παναγιώτης

10:50 – 11:10

Προγεννητικό screening: Βιοδείκτες για την πρόβλεψη επιπλοκών
στην κύηση
Ελευθεριάδης Μακάριος

11:10 – 11:30

Γενετικός έλεγχος εµβρύου
Τζέτη Μαρία

11:30 – 12:00

∆ιάλεξη
Συντονιστές: Κίτσιου Σοφία, Μαύρου Αριάδνη, Καναβάκης Εµµανουήλ
H γενετική το 2020
Traeger – Συνοδινού Jan
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12:00 – 12:15

Συζήτηση - Ερωτήσεις

12:15 – 12:30

∆ιάλειµµα

12:30 – 14:30

2η Συνεδρία: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
Συντονιστές: Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τσολιά Μαρία

12:30 – 12:50

Επιληψία γενετικής αιτιολογίας στα παιδιά
Ντινόπουλος Αργύρης
Μη φυσιολογικοί βιοχηµικοί δείκτες στο παιδί - ενδείξεις για
γενετικές ασθένειες
Χουλιάρας Γεώργιος

12:50 – 13:10

13:10 – 13:30

Χαµηλό ανάστηµα και γενετική
Κανακά Χριστίνα

13:30 – 13:50

Υποτονικό νεογνό και γενετική
Τσούτσου Ειρήνη

13:50 – 14:10

Εξελίξεις στις γενετικές θεραπείες
Πούλου Μυρτώ

14:10 – 14:30

Η εµπειρία στη γενετική θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας
Pons Rose

14:30 – 14:45

Συζήτηση - Ερωτήσεις
Συντονιστές: Τζέτη Μαρία, Traeger – Συνοδινού Jan

14:45

Κλείσιµο
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Συντονιστές - Οµιλητές
PONS ROSE

Παιδίατρος Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

TRAEGER-ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

Καθηγήτρια Γενετικής, ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου
Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ακαδηµαϊκός Υπότροφος
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α

ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ε.∆Ι.Π., PhD Μοριακή Γενετική,
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής
& Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής,
Γυναικολογίας – Εµβρυοµητρικής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΛΠΙΝΗ - ΜΑΥΡΟΥ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ

Οµότιµη Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Οµότιµος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΝΑΚΑ-GANTENBEIN
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

MD, PhD, FMH (CH), Καθηγήτρια ΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, ∆ιευθύντρια
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκοµείο
Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΙΤΣΙΟΥ - ΤΖΕΛΗ ΣΟΦΙΑ Οµότιµη Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Ε.Κ.Π.Α.

6

ΚΟΛΙΑΛΕΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

MD, PhD, Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδονευρολογίας,
Γ’ Παιδιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιµωξιολογίας,
∆ιευθύντρια Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

ΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

PhD, Ακαδηµαϊκός Υπότροφος,
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκοµείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής,
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Συντονιστές - Οµιλητές
ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιµωξιολογίας,
∆ιευθύντρια Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

MD, MSc, PhD, Παιδίατρος, Ακαδηµαϊκός Υπότροφος
Παιδιατρικής-Κλινικής ∆υσµορφολογίας

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακαδηµαϊκός Υπότροφος, Β’ Παιδιατρική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α.
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Χορηγοί

8

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η συµµετοχή στην Ηµερίδα είναι ∆ΩΡΕΑΝ
Οργάνωση

Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Ε.Κ.Π.Α.
Χωρέµειο Εργαστήριο, Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Ηµεροµηνία διεξαγωγής
Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Η ηµερίδα ∆ΕΝ θα είναι διαθέσιµη
για προβολή OnDemand µετά την πραγµατοποίηση.

On-line εγγραφές:

https://mdcongress.gr/event/genetics2020

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Αλ. Παναγούλη 118, Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210.60.74.200 • Fax: 210.60.74.222
md@mdcongress.gr • www.mdcongress.gr
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. Παράγραφο 4.8 για τον
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Spinraza 12 mg ενέσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο των 5 ml περιέχει nusinersen sodium που αντιστοιχεί σε 12 mg nusinersen. Κάθε ml
περιέχει 2,4 mg nusinersen. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. Παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα. Διαυγές και άχρωμο διάλυμα με pH περίπου 7,2.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Spinraza ενδείκνυται για τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας 5q. 4.2
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η έναρξη της αγωγής με το Spinraza θα πρέπει να γίνεται από γιατρό με εμπειρία στη διαχείριση της
Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (Spinal muscular atrophy, SMA). Η απόφαση για θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στην εξατομικευμένη εκτίμηση του
ειδικού, σταθμίζοντας τα αναμενόμενα οφέλη της θεραπείας, για το συγκεκριμένο άτομο, έναντι του δυνητικού κινδύνου της θεραπείας με Spinraza.
Ασθενείς με σοβαρή υποτονία και αναπνευστική ανεπάρκεια κατά τη γέννηση, όπου το Spinraza δεν έχει μελετηθεί, ενδέχεται να μην εμφανίσουν
κλινικά σημαντικό όφελος λόγω σοβαρής έλλειψης της πρωτεΐνης Επιβίωσης του Κινητικού Νευρώνα (survival motor neuron, SMN). Δοσολογία:
Το Spinraza προορίζεται για ενδορραχιαία χρήση μέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 12 mg (5 ml) ανά
χορήγηση. Η θεραπεία με Spinraza θα πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν μετά τη διάγνωση με 4 δόσεις εφόδου τις Ημέρες 0, 14, 28 και
63. Δόση συντήρησης θα πρέπει να χορηγείται μία φορά κάθε 4 μήνες εφεξής. Διάρκεια θεραπείας: Δεν διατίθενται πληροφορίες για τη
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος. Η ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να αξιολογείται
τακτικά και να εξετάζεται σε εξατομικευμένη βάση ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Παράλειψη ή
καθυστέρηση δόσης: Αν μια δόση εφόδου καθυστερήσει ή παραληφθεί, το Spinraza θα πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατόν, με διάστημα
τουλάχιστον 14 ημερών μεταξύ των δόσεων, και η συχνότητα της δοσολογίας να συνεχίζεται σύμφωνα με τη συνταγογράφηση. Αν μια δόση
συντήρησης καθυστερήσει ή παραληφθεί, το Spinraza θα πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατόν και η δοσολογία να συνεχίζει κάθε 4
μήνες. Ειδικοί πληθυσμοί: Νεφρική δυσλειτουργία: Το Spinraza δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία δεν έχουν τεκμηριωθεί και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Ηπατική
δυσλειτουργία: Το Spinraza δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Το Spinraza δεν μεταβολίζεται μέσω του ενζυμικού
συστήματος του κυτοχρώματος P450 στο ήπαρ, συνεπώς είναι απίθανο να απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.2 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος). Τρόπος χορήγησης: Η θεραπεία θα πρέπει να
χορηγείται από επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Το Spinraza χορηγείται ως ταχεία (bolus)
ενδορραχιαία ένεση για χρονικό διάστημα 1 έως 3 λεπτών, με χρήση βελόνας ραχιαίας αναισθησίας. Η ένεση δεν πρέπει να χορηγείται σε περιοχές
δέρματος όπου υπάρχουν σημεία λοίμωξης ή φλεγμονής. Πριν από τη χορήγηση του Spinraza, συνιστάται να αφαιρείται ο όγκος του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) που αντιστοιχεί στον όγκο του Spinraza που πρόκειται να ενεθεί. Μπορεί να απαιτείται καταστολή για τη χορήγηση
του Spinraza, ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο υπερήχου (ή άλλων τεχνικών απεικόνισης)
ως οδηγός για την ενδορραχιαία χορήγηση του Spinraza, ιδιαίτερα σε νεότερους ασθενείς και σε ασθενείς με σκολίωση. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται άσηπτη τεχνική κατά την προετοιμασία και τη χορήγηση του Spinraza. Βλ. οδηγίες χρήσης στην παράγραφο 6.6 της Περίληψης
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Διαδικασία
οσφυονωτιαίας παρακέντησης: Υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται ως μέρος της διαδικασίας οσφυονωτιαίας
παρακέντησης (π.χ. κεφαλαλγία, οσφυαλγία, έμετος, βλ. παράγραφο 4.8). Ενδέχεται να παρατηρηθούν πιθανές δυσκολίες με αυτή την οδό
χορήγησης σε πολύ νεαρούς ασθενείς και σε εκείνους με σκολίωση. Η χρήση υπερηχογραφήματος ή άλλων απεικονιστικών τεχνικών προς
διευκόλυνση της ενδορραχιαίας χορήγησης του Spinraza, μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με την κρίση του γιατρού. Θρομβοπενία και ανωμαλίες
στην πήξη: Ανωμαλίες στην πήξη και θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένης οξείας σοβαρής θρομβοπενίας, έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση
άλλων υποδορίως ή ενδοφλεβίως χορηγούμενων αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων. Εάν ενδείκνυται κλινικά, συνιστάται εργαστηριακός έλεγχος
των αιμοπεταλίων και της πήξης πριν από τη χορήγηση του Spinraza. Νεφρική τοξικότητα: Έχει παρατηρηθεί νεφρική τοξικότητα μετά τη χορήγηση
άλλων υποδορίως ή ενδοφλεβίως χορηγούμενων αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων. Εάν ενδείκνυται κλινικά, συνιστάται εξέταση πρωτεΐνης στα
ούρα (κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας το πρώτο πρωινό δείγμα ούρων). Σε περίπτωση επιμένουσας αυξημένης πρωτεΐνης στα ούρα, θα
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αξιολόγησης. Υδροκέφαλος: Επικοινωνών υδροκέφαλος μη σχετιζόμενος με μηνιγγίτιδα ή
αιμορραγία έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nusinersen μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Σε κάποιους ασθενείς εμφυτεύθηκε
κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση. Σε ασθενείς με μειωμένο επίπεδο συνείδησης, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιολόγησης για
υδροκέφαλο. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της θεραπείας με nusinersen σε ασθενείς με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση δεν είναι προς το παρόν
γνωστά και η συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. Μελέτες in vitro έδειξαν ότι το nusinersen δεν αποτελεί
επαγωγέα ή αναστολέα του μεταβολισμού μέσω του κυτοχρώματος P450 (CYP450). Μελέτες in vitro δείχνουν ότι η πιθανότητα για αλληλεπιδράσεις
με το nusinersen λόγω ανταγωνισμού για τη δέσμευση με τις πρωτεΐνες πλάσματος, ή ανταγωνισμού με τους μεταφορείς ή αναστολής των
μεταφορέων, είναι χαμηλή. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση του
nusinersen στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο
5.3 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος). Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Spinraza κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό εάν το nusinersen/οι μεταβολίτες του απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος στα
νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/θα αποφευχθεί η θεραπεία με
Spinraza, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Σε μελέτες
τοξικότητας σε ζώα δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στη γονιμότητα των αρσενικών ή των θηλυκών (βλέπε παράγραφο 5.3 της Περίληψης
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος). Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με τις πιθανές επιδράσεις στη γονιμότητα στον άνθρωπο. 4.7 Επιδράσεις
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Spinraza δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση της ασφάλειας του Spinraza βασίστηκε
σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3 σε βρέφη (CS3B) και παιδιά (CS4) με SMA, σε μία μελέτη Φάσης 2 σε βρέφη και παιδιά με SMA (CS7), καθώς
και σε ανοιχτές μελέτες που συμπεριλάμβαναν προ-συμπτωματικά βρέφη (CS5) γενετικά διαγνωσμένα με SMA και βρέφη και παιδιά με SMA. Στη
Mελέτη CS11 συμμετείχαν ασθενείς με SMA έναρξης κατά τη βρεφική ηλικία και SMA όψιμης έναρξης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που
είχαν ολοκληρώσει τις μελέτες CS3B, CS4 και CS12. Από τους 346 ασθενείς που έλαβαν Spinraza έως και μια μέγιστη διάρκεια θεραπείας 5 ετών,
258 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστον 1 έτος. Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών βασίζεται στα παρακάτω δεδομένα συχνότητας: Πολύ συχνές (≥ 1/10). Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία οσφυονωτιαίας παρακέντησης και αναφέρθηκαν στη μελέτη CS4 (SMA
όψιμης έναρξης) με επίπτωση τουλάχιστον 5% υψηλότερη σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Spinraza σε σχέση με την εικονική θεραπεία
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Kατηγορία/οργανικό σύστημα κατά MedDRA
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και
του συνδετικού ιστού

Κεφαλαλγία*
Έμετος*

Κατηγορία συχνότητας του Spinraza,
n=84
Πολύ συχνές
Πολύ συχνές

Οσφυαλγία*

Πολύ συχνές

Προτιμώμενος όρος κατά MedDRA

*Ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με τη διαδικασία οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Αυτά τα συμβάματα μπορούν να
θεωρηθούν εκδηλώσεις του συνδρόμου μετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση.
Εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά: Ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη χρήση μετά την έγκριση του Spinraza. Μεταξύ των
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Spinraza με οσφυονωτιαία παρακέντηση, παρατηρήθηκε σοβαρή λοίμωξη, όπως μηνιγγίτιδα. Έχουν επίσης
αναφερθεί επικοινωνών υδροκέφαλος, άσηπτη μηνιγγίτιδα και υπερευαισθησία (π.χ. αγγειοοίδημα, κνίδωση και εξάνθημα). Η συχνότητα αυτών
των αντιδράσεων δεν είναι γνωστή καθώς έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών:
Έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίστηκαν με τη χορήγηση του Spinraza μέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Η πλειοψηφία
αυτών αναφέρονται εντός 72 ωρών μετά τη διαδικασία. Η επίπτωση και η σοβαρότητα αυτών των συμβαμάτων ήταν σε συμφωνία με τα συμβάματα
που αναμένονταν να εμφανιστούν με οσφυονωτιαία παρακέντηση. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές της οσφυονωτιαίας παρακέντησης,
όπως σοβαρές λοιμώξεις στις κλινικές μελέτες του Spinraza. Μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες που συσχετίζονται συχνά με την οσφυονωτιαία
παρακέντηση (π.χ. κεφαλαλγία και οσφυαλγία) δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν στον πληθυσμό βρεφών που εκτέθηκε σε Spinraza λόγω της
περιορισμένης επικοινωνίας αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ανοσογονικότητα: Η ανοσολογική ανταπόκριση στο nusinersen προσδιορίστηκε σε
346 ασθενείς όπου αρχικά δείγματα πλάσματος και δείγματα πλάσματος μετά την έναρξη, αξιολογήθηκαν για αντισώματα έναντι του φαρμάκου
(anti-drug antibodies, ADA). Συνολικά, η επίπτωση των ADAs ήταν χαμηλή, καθώς 15 (4%) ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν συνολικά ως θετικοί
σε ADA, εκ των οποίων 4 εμφάνισαν παροδική ανίχνευση, 5 εμφάνισαν ανθεκτική παρουσία και 6 ασθενείς είχαν ανιχνεύσιμα αντισώματα που
δεν ήταν δυνατό να κατηγοριοποιηθούν ως παροδικά ή ανθεκτικά τη στιγμή της αποκοπής δεδομένων. Η επίπτωση της ανοσογονικότητας στην
ασφάλεια δεν αναλύθηκε επίσημα, καθώς ο αριθμός ασθενών με ADAs ήταν μικρός. Ωστόσο, εξετάστηκαν μεμονωμένα δεδομένα ασφάλειας
για τις περιπτώσεις ασθενών θετικών σε ADA λόγω της θεραπείας και δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21
06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.
4.9 Υπερδοσολογία: Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις υπερδοσολογίας σχετιζόμενες με ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες. Σε περίπτωση
υπερδοσολογίας, θα πρέπει να παρέχεται υποστηρικτική ιατρική φροντίδα συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικής με επαγγελματία υγείας και
στενής παρακολούθησης της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/17/1188/001.
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Μαΐου 2017.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 01/2020
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
http://www.ema.europa.eu.
TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (N.T.): SPINRAZA INJ.SOL 12MG/VIAL BTx1 VIAL x 5ML: 63.978,36€

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

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