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Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 3ο επιστημονικό forum με τίτλο «Από την Washington στo Πόρτο Χέλι: 
Ανασκόπηση από το “American Academy Neurology Meeting 2015” για την πολλαπλή σκλήρυνση», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο AKS στο Πόρτο Χέλι.

   Μετά τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση που είχαν τα δύο προηγούμενα επιστημονικά forum που διοργάνωσε η Νευ-
ρολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, για το 2015 αποφασίσαμε εκ νέου την πραγματοποίηση του 
τρίτου κατά σειρά επιστημονικού forum, σε συνεργασία με την Ακαδημία Νευροεπιστημών.

   Στόχος του forum θα είναι -για ακόμα μία φορά- η ενημέρωση των ιατρών που σχετίζονται με τον ευρύτερο κλάδο 
της νευρολογίας γύρω από τα νεότερα δεδομένα και τα guidelines της νευρολογίας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 
ΑΑΝ Meeting, καθώς και η διεξαγωγή γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους συναδέλφους.

   Για το 2015 όμως η θεματολογία του forum διευρύνεται ακόμα περισσότερο και περιλαμβάνει, εκτός από το πολύ 
σημαντικό θέμα της πολλαπλής σκλήρυνσης, την ανάλυση και άλλων νευρολογικών παθήσεων, καθώς και την διε-
ξαγωγή workshops, για την κατάρτιση των νεότερων συναδέλφων.

Θα χαρούμε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος 
Δήμος – Δημήτριος Μητσικώστας
Νευρολόγος, MD, PhD
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μήνυμα Προέδρου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΔΉΜΟΣ - ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ ΜΉΤΣΙΚΏΣΤΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΚΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Παρασκευή

2015
29 ΜΑΪΟΥ  

14:00 – 15:00   Εγγραφές  

15:00 – 16:00    WORKSHOP A: ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
                            Εισηγητές: Δ. Παπαδόπουλος, Π. Βεργίνης
 
16:00 – 16:15    Διάλειμμα

16:15 – 17:45    ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
                            Προεδρείο: Θ. Θωμαΐδης, Ι. Ηλιόπουλος                  

16:15 – 16:45    Επιληψία
                            Εισηγητής: Σ. Γκατζώνης

16:45 – 17:15    Κινητικές διαταραχές 
                            Εισηγητής: Σ. Κονιτσιώτης

17:15 – 17:45    Κεφαλαλγίες  
                            Εισηγητής: Μ. Βικελής

17:45 – 18:00    Διάλειμμα
   
18:00 – 20:00    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP 
                         Διαμόρφωση του θεραπευτικού αλγόριθμου στην
                            πολλαπλή σκλήρυνση με τις νέες θεραπείες
                            Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας
                            Εισηγητές: Ε. Κούτλας, Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Δαρδιώτης

20:00 – 20:15    Διάλειμμα

20:15 – 21:45    ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
                             Προεδρείο: Κ. Καραγεωργίου, Ι. Ηλιόπουλος                  

20:15 – 20:45    Animal models for MS
                            Εισηγήτρια: L. Probert
  
20:45 – 21:15    Μηχανισμοί παθοφυσιολογίας στην MS 
                             Εισηγητής: Π. Βεργίνης

21:15 – 21:45    Μελλοντικές θεραπείες στην MS 
                            Εισηγητής: Δ. Παπαδόπουλος

21:45 – 22:00   Συμπεράσματα & συζήτηση

09:00 – 11:00     ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ  WORKSHOP  
                          Alemtuzumab στην κλινική πράξη
                              Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας

09:00 - 09:30      Ο ρόλος των Τ και Β λεμφοκυττάρων στην
                           πολλαπλή σκλήρυνση – Μηχανισμός δράσης του 
                          Alemtuzumab   
                             Εισηγητής: Ε. Δαρδιώτης

09:30 – 10:00     Ερωτήσεις – Συζήτηση

10:00 – 10:30     Το Alemtuzumab στην κλινική πράξη: Επιλογή ασθενών, 
                          διαχείριση εγχύσεων, παρακολούθηση
                              Εισηγητής: V. Limmroth

10:30 – 11:00     Ερωτήσεις – Συζήτηση

09:00 – 11:00    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP   
                          Εμπειρία με τη Φινγκολιμόδη: 
                              Νεότερα δεδομένα από την Washington
                              
 
09:00 – 10:00    Ανοσολογικοί μηχανισμοί της πολλαπλής σκλήρυνσης
                              Εισηγητής: Δ. Παπαδόπουλος

10:00 – 11:00    Θεραπευτικές αποφάσεις στην υποτροπή    
                          Εισηγητής: Σ. Κονιτσιώτης

11:00 – 11:15    Διάλειμμα

11:15 – 12:15    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΑΝ 
                          Προεδρείο: Α. Ωρολογάς, Π. Στάθης       
                               
12:15 – 12:30    Διάλειμμα

12:30 – 14:30    TΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
                          Προεδρείο: Ι. Μυλωνάς, Κ. Καραγεωργίου

12:30 – 13:30     Phase II & III clinical trials in MS 
                          Εισηγητής: V. Limmroth
                             
13:30 – 14:30     Συγκρίσεις κλινικών μελετών στην MS
                             Εισηγητής: D. Goodin
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14:30 – 16:30     Διάλειμμα 

16:30 – 18:30     ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ &
                          ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ MS 
                             Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος, Σ. Κονιτσιώτης

16:30 – 17:00     Μελέτες συμπτωματικής θεραπείας στην MS 
                              Εισηγητής: Ν. Φάκας

17:00 – 17:30     Μελέτες συννοσηρότητας στην MS
                             Εισηγητής: Β. Μαστοροδήμος
                              
17:30 – 18:00     Δείκτες θεραπείας στην MS
                             Εισηγήτρια: Μ. Αναγνωστούλη
                              
18:00 – 18:30     Μελέτες ποιότητας ζωής στην MS
                             Εισηγητής: Σ. Γκατζώνης

18:30 – 18:45     Διάλειμμα

18:45 – 21:15     ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: MS SPECTRUM
                             Προεδρείο: Κ. Καραγεωργίου, Σ. Γκατζώνης
                              
18:45 – 19:15     ADEM  
                             Εισηγητής: Ε. Κούτλας
                             
19:15 – 19:45     DEVIC
                             Εισηγητής: Ε. Δαρδιώτης
                           
19:45 – 20:45     IRIS 
                             Εισηγητής: V. Limmroth

20:45 – 21:15     PML
                             Εισηγητής: R. Nicholas

Κυριακή

2015
31 ΜΑΪΟΥ 
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09:00 – 11:00   ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP  
                            MS management 2015: Personalizing 
                            our approach to treatment selection
                            Συντονίστρια: Κ. Καραγεωργίου

09:00 – 09:10   Εισαγωγή
                            Εισηγήτρια: Κ. Καραγεωργίου

09:10 – 09:50   Παρουσίαση περιστατικού – Συζήτηση
                            Εισηγήτρια: Α. Αθανασούλη

09:50 – 10:10   Ορίζοντας την ενεργότητα της νόσου και τις 
                         θεραπευτικές αποφάσεις: Aπό το NEDA στην 
                         εξατομίκευση της θεραπείας
                         Εισηγήτρια: Κ. Καραγεωργίου

10:10 – 10:30   Μακροχρόνια ασφάλεια των θεραπειών της ΠΣ: 
                         Διαχείριση των Α.Ε. Η σκοπιά του παθολόγου – αιματολόγου
                            Εισηγητής: Γ. Βασιλόπουλος

10:30 – 10:50   Διαδραστική συζήτηση
                             
10:50 – 11:00    Συμπεράσματα
                            Εισηγήτρια: Κ. Καραγεωργίου

09:00 – 11:00   ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP  
                         Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη 
                            και θεραπεία της κεφαλαλγίας & ημικρανίας

                           Εισηγητής: Δ. Δ. Μητσικώστας 

11:00 – 11:15   Διάλειμμα
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Δευτέρα

2015
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 10:00 – 12:00      TEST ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

                              Εισηγητές: Δ. Δ. Μητσικώστας, Μ. Βικελής

12:00                    Λήξη συνεδρίου

11:15 – 13:15   ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP  
                           Επιλέγοντας 1ης γραμμής θεραπεία στην ΥΔΠΣ 
                            Προεδρείο: Σ. Κονιτσιώτης

11:15 – 11:45    Κλινικές μελέτες στην πολλαπλή σκλήρυνση: 
                         Παρελθόν, παρόν και μέλλον   
                            Εισηγητής: Θ. Κωνσταντινίδης

11:45 – 12:15    Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:15 – 12:45    Η τεριφλουνομίδη στον θεραπευτικό αλγόριθμο
                            Εισηγητής: Σ. Γκατζώνης

12:45 – 13:15    Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:15 – 16:15    Διάλειμμα                      
                                                       
16:15 – 17:15    WORKSHOP A: ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
                            Εισηγητές: Δ. Παπαδόπουλος, Π. Βεργίνης

17:15 – 18:15    WORKSHOP Β: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                            Εισηγητές: Δ. Δ. Μητσικώστας, Σ. Γκατζώνης
                        
18:15 – 18:30    Διάλειμμα

18:00 – 20:00    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP  
                            Βιοστατιστική και επιδημιολογία στην
                            υπηρεσία της πολλαπλής σκλήρυνσης

                            Εισηγητές: Γ. Νικολόπουλος, Ν. Αλεξανδρή

18:00 – 20:00    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ WORKSHOP   
                            Φωτοθεραπεία στην εποχιακή και μη 
                               εποχιακή κατάθλιψη. Θα μπορούσε να έχει εφαρμογή 
                               και στα νευρολογικά νοσήματα; 

                            Εισηγήτρια: Ι. Δ. Μπεργιαννάκη - Δερμιτζάκη  
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Goodin Douglas 
MD, Professor of Neurology, Director of the UCSF MS Center, University 
of California, San Francisco
Limmroth Volker 
MD, PhD, Professor of Neurology, Cologne City Hospital, Germany
Nicholas Richard
Dr, Consultant Neurologist, Imperial Healthcare NHS Trust, Honorary 
Senior Lecturer, Imperial College and the Institute of Opthalmology, 
UCL
Probert Lesley 
PhD, Researcher, Head of Laboratory of Molecular Genetics, Hellenic 
Pasteur Institute
Αθανασούλη Ασημίνα
Νευρολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
Αλεξανδρή Νεκταρία  
Νευρολόγος, Medical Manager Merck Serono
Αναγνωστούλη Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Τμήμα Απομυελινωτικών 
Νοσημάτων & Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ανοσογενετικής, Α’ 
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Aναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Αιματολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας
Βεργίνης Παναγιώτης 
Investigator/Lecturer Level, Department of Immunology and 
Transplantation, Biomedical Research Foundation Academy of Athens
Βικελής Μιχάλης 
Νευρολόγος, MSc, PhD
Γκατζώνης Στυλιανός 
Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α’ Νευροχειρουργική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» 
Δαρδιώτης Eυθύμιος 
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ήλιόπουλος Ιωάννης 
Καθηγητής Νευρολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Θωμαΐδης Θωμάς
MD, PhD, Νευρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νευρολογικού 
Τμήματος, Ν.Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» 
Καραγεωργίου Κλημεντίνη 
MD, PhD, Νευρολόγος Ψυχίατρος, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Συμμετέχοντες Κονιτσιώτης Σπυρίδων 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κούτλας Ευάγγελος  
Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογίας Ε.Σ.Υ., Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος 
Νευρολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ήλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής 
Νευροφυσιολογίας
Μαστοροδήμος Βασίλειος 
MD, PhD, Επιμελητής Α’ Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ήρακλείου 
(ΠΑ.Γ.Ν.Ή.)
Μητσικώστας Δήμος – Δημήτριος 
Νευρολόγος, MD, PhD, Διευθυντής, Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Μπεργιαννάκη – Δερμιτζάκη Ιωάννα Δέσποινα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνήτρια Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
Μυλωνάς Ιωάννης 
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής 
Νευρολογικού Τμήματος, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης»
Νικολόπουλος Γεώργιος  
Επιδημιολόγος, MSc Βιοστατιστική, PhD Επιδημιολογία Λοιμωδών, Post-doc σε κοινωνικά δίκτυα 
και HIV, Member of the American College of Epidemiology
Παπαδόπουλος Δημήτριος 
MD, PhD, FEBN, Νευρολόγος, Υπεύθυνος Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Ιατρικό Κέντρο -  
Κλινική Παλαιού Φαλήρου, Eπιστημονικός Συνεργάτης, Νευρολογική Κλινική,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης 
Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
Στάθης Παντελής 
Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Mediterraneo»
Φάκας Νικόλαος 
MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθυντής, Νευρολογική Κλινική, 
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Ώρολογάς Αναστάσιος 
Τακτικός Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής, Α’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
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Γενικές
Πληροφορίες Χώρος Διεξαγωγής Forum

Ξενοδοχείο AKS PORTO HELI
Πόρτο Χέλι, 21061

Αργολίδα, Πελοπόννησος
Τηλέφωνο: 27540 98073

Ήμερομηνία Διεξαγωγής Forum
29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2015

Οργάνωση
Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σε συνεργασία
Ακαδημία Νευροεπιστημών

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του forum είναι η ελληνική. 

Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στην αγγλική 
γλώσσα.

Παρουσιάσεις μέσω Ή/Υ
Η αίθουσα διεξαγωγής του forum θα είναι εξοπλισμένη με 

video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει 
να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στη 

γραμματεία παραλαβής εργασιών.

Εγγραφές
Ειδικευμένοι Ιατροί: € 70
Ειδικευόμενοι Ιατροί: Δωρεάν
Φοιτητές: Δωρεάν
Νοσηλευτές: Δωρεάν

Το δικαίωμα εγγραφής στο forum περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
•Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
•Συνεδριακό υλικό
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για online εγγραφή παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που 
θα βρείτε στα site: www.gkad.gr και www.belife.gr.

Πιστοποίηση
Μετά τη λήξη του forum θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με 
15 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD).

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, βεβαιώσεις 
παρακολούθησης θα δόθουν μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει 
τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Σημειώσεις
Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στα workshops θα πρέπει να κάνουν εγγραφή 
εκ των προτέρων, λόγω περιορισμένων θέσεων (20 άτομα σε κάθε workshop).
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Γραμματεία Συνεδρίου 

Τηλ.: 210 6897552 - 3, Φαξ: 210 6897555
Κιν.: 6932 342935, 6945 597848
Ε-mail: info@gkad.gr, Site: www.gkad.gr

Conference Management
PR & Communication:



Παρουσίαση εργασιών

Δήμος – Δημήτριος Μητσικώστας & Στυλιανός Γκατζώνης

   Το Workshop θα αφορά στις βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται ένας ομιλητής 
που παρουσιάζει μία επιστημονική εργασία. Αμέσως μετά την παρουσίαση, 
θα δοθεί στους συμμετέχοντες του workshop ένα κείμενο, που θα παριστά την περίληψη μίας 
ιατρικής ανακοίνωσης. Ένας ή δύο εθελοντές θα πραγματοποιήσουν την προφορική ανακοί-
νωση της περίληψης και θα μαγνητοσκοπηθούν. Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης, η ανα-
κοίνωσή τους θα παρουσιαστεί σε βίντεο (διάρκειας 10 - 15 λεπτών), προκειμένου να γίνει 
σχολιασμός του λεκτικού και εξωλεκτικού λόγου. Στόχος του workshop είναι να πραγματο-
ποιηθεί μία διδακτική και διαδραστική παρουσίαση ιατρικής εργασίας προς μελλοντική χρήση 
των συμμετεχόντων.

Νευροανοσολογία

Παναγιώτης Βεργίνης & Δημήτρης Παπαδόπουλος

   Αυτό το workshop νευροανοσολογίας είναι μια νέα προσθήκη στο επιστημονικό πρόγραμμα 
του ετήσιου post-AAN συνεδρίου για την πολλαπλή σκλήρυνση το οποίο οργανώνει η νευρο-
λογική κλινική του ΝΝΑ και η Ελληνική εταιρία νευροεπιστημών. 

   Η ανοσολογία φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στο χώρο της νευρολογίας. Οι φλεγ-
μονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης νευρολογίας  
και η έρευνα στον τομέα της ανοσολογίας συνεχώς αυξάνει τις γνώσεις μας και βελτιώνει την 
κατανόηση που έχουμε για τις καταστάσεις αυτές. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία υπάρχουν 
σημαντικές ενδείξεις για το ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος και σε παθήσεις οι οποίες δε 
θεωρούνται παραδοσιακά φλεγμονώδεις όπως η νόσος του Alzheimer, η τραυματική εγκεφα-
λική βλάβη ή και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον, η θεραπευτική στη νευρολογία 
κυριαρχείται από θεραπείες ανοσολογικής βάσης όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα για την 
αντιμετώπιση ανοσολογικών αλλά και μη ανοσολογικών παθήσεων.  

   Σε αυτό το workshop θα συζητηθούν οι βασικές υποδιαιρέσεις της ανοσολογικής απάντησης 
(κυτταρική έναντι χυμικής ανοσίας και επίκτητη έναντι έμφυτης ανοσίας) καθώς και οι κυτταρι-
κοί και χυμικοί παράγοντες οι οποίοι διαμεσολαβούν τις αντιδράσεις αυτές. Θα παρουσιαστούν 
βασικές έννοιες όπως αυτές της ανοσολογικής ανοχής, της αυτοανοσίας,  του προστατευτικού 
ρόλου της φλεγμονής και θα εστιάσουμε στους ανοσοπαθογενετικούς  μηχανισμούς νευρο-
λογικών παθήσεων όπως η βαρεία μυασθένεια, η οπτική νευρομυελίτιδα, η ADEM και άλλες).

BRAIN THERAPEUTICS:
Φωτοθεραπεία για την εποχιακή και μη εποχιακή κατάθλιψη: 
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Νάντια Μπεργιαννάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής

   Η επιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης με τη φωτοθεραπεία άρχισε στη 
δεκαετία του ‘80. Στην αρχή η Φωτοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε μια έως δύο ώρες πριν από το 
συνηθισμένο χρόνο του ξυπνήματος, επειδή αποδείχθηκε ότι η Φωτοθεραπεία έχει τα καλύτερο 
αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα το πρωί σε σχέση με τους ασθενείς που τη χρησιμοποίησαν το από-
γευμα. Εντούτοις είναι αποτελεσματική, ακόμα και όταν δίνεται το απόγευμα, σε διάφορες μορφές 
κατάθλιψης.

   Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (Αmerican Psychiatric Association -  APA) λαμβάνοντας υπό-
ψιν όλες τις μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φωτοθεραπεία είναι αποτελεσματική για 
τη κατάθλιψη και η αποτελεσματικότητά της είναι εφάμιλλη των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 
με επιπρόσθετο πλεονέκτημα τις μηδενικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι αυτό το λόγο προτείνεται 
από  την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία ως 1η επιλογής θεραπεία στη εποχική συναισθηματική 
διαταραχή (SAD-Seasonal Affective Disorder).

   Η Φωτοθεραπεία όταν συνδυάζεται με τα αντικαταθλιπτικά φαρμάκα, επιταχύνει την ανταπό-
κριση, και η βελτίωση μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πρώτης 
εβδομάδας της θεραπείας. 

   Μετά από έναν μήνα της θεραπείας, οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν τη Φωτοθεραπεία έχουν 
επιπρόσθετο θεραπευτικό όφελος 30% , σε σχέση με το ψευδοφάρμακο (placebo).Το όφελος είναι 
κλινικά εμφανές επίσης στους ανθεκτικούς καταθλιπτικούς ασθενείς. 
Η Φωτοθεραπεία  έχει ερευνηθεί, πέραν των συναισθηματικών διαταραχών και σε νευρολογικά 
νοσήματα όπως νόσο του Parkinson, Επιληψία, στη νόσο Alzheimer, ακόμα και στη ελλειμματική 
προσοχή / υπερκινητικότητα - ΔΕΠΥ (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) με πολύ 
καλά αποτελέσματα.

   Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία των αποδεδειγμένων μελετών αποτελεσματικότητας
και ασφάλειας, υποστηρίζουν τη χρήση της Φωτοθεραπείας  ως αντικαταθλιπτική 
θεραπεία τόσο στην εποχιακή όσο και στη μη εποχιακή κατάθλιψη.

WORKSHOPS
Επιστημονικά Workshops Δορυφορικά  Workshops
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BRAIN THERAPEUTICS: 
New era in headache management

Δήμος – Δημήτριος Μητσικώστας
Νευρολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, 
President European Headache Federation, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαγλίας

   Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων αντι-ημικρανικών φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων, αλλά κυρίως η ύπαρξη ανεπιθύμητων ενεργειών (κυρίως) οδήγησαν στην αναζήτηση 
μηχανικών μεθόδων παρέμβασης στον ουδό του πόνου. Στην προφυλακτική φαρμακευτική θερα-
πεία της ημικρανίας η χρόνια καθημερινή χρήση φαρμάκων προκαλεί δυσάρεστες ανεπιθύμητες 
ενέργειες (ΑΕ) και μικρή συμμόρφωση στη θεραπεία δημιουργώντας εντονότερες ανάγκες για μη 
φαρμακευτικές αλλά αποτελεσματικές εναλλακτικές θεραπείες.
Μια τέτοια λύση μπορεί να δώσει η ιατρική συσκευή Cefaly®.Η Cefaly® e-TNS (External Trigeminal 
Nerve Stimulation), δρα μέσω διέγερσης του τριδύμου νεύρου χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο 
που εφαρμόζεται στο μέτωπο. Στο σημείο αυτό, οι δύο βασικοί κλάδοι του τριδύμου νεύρου (υπερ-

GENESIS
Διαμόρφωση του θεραπευτικού αλγορίθμου 
στην Πολλαπλή Σκλήρυνση με τις νέες θεραπείες

Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας
Εισηγητές: Ε. Κούτλας, Θ. Κωνσταντινίδης, E. Δαρδιώτης
   
Το workshop θα περιλαμβάνει την σύντομη εισήγηση του κύριου συντονιστή σχετικά με τα νεότερα 
δεδομένα για τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα από το πρόσφατο συνέδριο ΑΑΝ.  Οι συμμετέχοντες 
θα σχηματίσουν ομάδες των 8 περίπου ατόμων, και σε κάθε ομάδα θα έχει οριστεί συντονιστής. Θα 
ακολουθήσει σύντομη περιγραφή περιστατικών από τον  συντονιστή κάθε τραπεζιού και οι συμμε-
τέχοντες θα συζητήσουν και θα κληθούν να αποφασίσουν σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση, 
καθώς και πώς διαφοροποιείται η επιλογή τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις -κλινικές, απει-
κονιστικές ή τρόπου ζωής του ασθενή. Οι συντονιστές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα και τα 
κύρια σημεία της συζήτησης του κάθε τραπεζιού και τέλος ο κύριος συντονιστής θα κλείσει με τα 
συμπεράσματα της συνάντησης.

WORKSHOPS
Δορυφορικά  WorkshopsΔορυφορικά  Workshops
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   Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της συσκευής Cefaly® για την προφύλαξη της επεισοδιακής ημικρανί-
ας αξιολογήθηκε πρόσφατα σε μια τυχαία διπλή τυφλή ελεγχόμενη μελέτη. Εξήντα επτά ασθενείς με κρίσεις 
ημικρανίας (τουλάχιστον 2 κρίσεις το μήνα) αντιμετωπίστηκαν με τη συσκευή Cefaly® καθημερινά σε συνε-
δρίες των 20 λεπτών.  Μετά από 3 μήνες, ο μέσος όρος των ημερών ημικρανίας/μήνα μειώθηκε σημαντικά 
στους ασθενείς με νευροδιέγερση από τη συσκευή Cefaly®  (6.94 έναντι 4.88 p<0.05), ενώ στην ομάδα 
ελέγχου δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση σε σχέση με πριν τη θεραπεία (6.54 έναντι 6.22 p=NS). 

   Το ποσοστό των ασθενών με 50% ανταπόκριση ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στη συσκευή Cefaly®  (38.1%) 
απ’ότι στην ομάδα ελέγχου (12.1%, p<0.05). Επιπρόσθετα μειώθηκε σημαντικά η χρήση φαρμάκων για 
την ημικρανία (τρυπτάνες) στους ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τη συσκευή Cefaly®. (Shoenen et al., 
Neurology 2013)

   Σε μια άλλη μελέτη παρατήρησης, μελετήθηκαν 2.313 ασθενείς που χρησιμοποήσαν τη συσκευή Cefaly® 
για  μια μέση περίοδο 58.2 ημερών. Το 53.7% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη συσκευή. Οι μη ανικα-
νοποιημένοι ασθενείς, είχαν ελλιπή συμμόρφωση και έκαναν χρήση λιγότερο από 50% του συνιστώμενου 
χρόνου. 99 ασθενείς (4.46%) είχαν ΑΕ οι οποίες είναι ήπιες και πλήρως αναστρέψιμες. Η πιο συχνή ανεπι-
θύμητη ενέργεια είναι η δυσανεξία στην αίσθηση της συσκευής Cefaly® στο μέτωπο (1,25%) (Magis et al., J 
Headache Pain 2013)

   Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η συσκευή Cefaly® αποτελεί ίσως λύση για περισσότερους από τους 
μισούς ασθενείς που πάσχουν από κεφαλαλγία και ημικρανία. Καθιστά εφικτή τη σημαντική μείωση της 
χρήσης φαρμάκων και την αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πάσχοντος.  

   Η συσκευή Cefaly® τοποθετείται στο μέτωπο με χρήση ενός επικολλώμενου ηλεκτροδίου. Παράγονται 
ακριβείς ώσεις, οι οποίες δρουν στο τρίδυμο νεύρο προκειμένου να μειωθεί το άλγος και να προληφθούν οι 
ημικρανικές κρίσεις. Διαθέτει 3 προγράμματα των 20 λεπτών .
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MERCK
Βιοστατιστική και Επιδημιολογία στην υπηρεσία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Εισηγητές: Γ. Νικολόπουλος, Ν. Αλεξανδρή

   Η χρήση της βιοστατιστικής και της επιδημιολογίας στις ιατρικές αποφάσεις είναι πλέον καθορι-
στικής σημασίας. Ο κλινικός ιατρός καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό 
θεραπευτικών αντιμετωπίσεων.
Τι σημαίνουν οι όροι “διπλή – τυφλή”, ”τυχαιοποιημένη”, “θεραπευτικά σκέλη”, “μετά-ανάλυση”, 
“συστηματική ανασκόπηση”;
Πως διαβάζουμε και πως εφαρμόζουμε τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις θεραπείες;
Τα ερωτήματα αυτά γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η φαρμακευτική έρευνα εξελίσσεται διαρ-
κώς, όπως συμβαίνει στη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

GENZYME
Alemtuzumab στην κλινική πράξη

Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας 
Εισηγητές: Ε. Δαρδιώτης, V. Limmroth

   Η στόχευση των περιφερικών Τ και Β λεμφοκυττάρων που φέρονται ως υπεύθυνα για την 
φλεγμονώδη διεργασία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση αποτελεί σύγχρονο θεραπευτικό στόχο. 
Το Alemtuzumab αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση, καθώς δρα με τελείως διαφορετικό 
τρόπο από τις μέχρι σήμερα θεραπευτικές επιλογές.

   Η διερεύνηση για το προφίλ ασθενών που θα ωφεληθούν από την χορήγηση του 
Alemtuzumab, η προετοιμασία, όπως και η παρακολούθηση του ασθενή τόσο στην διάρκεια 
της θεραπείας όσο και μετά το πέρας αυτής, είναι ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελ-
ματίες υγείας.

   Σκοπός του συμποσίου είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την χρήση του 
Alemtuzumab στην κλινική πράξη.

Επιλέγοντας 1ης γραμμής θεραπεία στην ΥΔΠΣ
Πρόεδρείο: Σ. Κονιτσιώτης
Εισηγητές: Θ. Κωνσταντινίδης, Σ. Γκατζώνης

   Η έρευνα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης έχει σημειώσει εντυ-
πωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Οι νέες από του στόματος θεραπείες  που είναι πλέον 
στη διάθεση του νευρολόγου  διαφοροποιούν τον θεραπευτικό αλγόριθμο. Όμως τα ερωτή-
ματα που προκύπτουν είναι πολλά.

   Πώς μπορεί κάποιος να αξιολογήσει  τις παλιές και  νέες μελέτες στις θεραπείες 1ης γραμ-
μής στην  Πολλαπλή Σκλήρυνση; Σε ποια κριτήρια βασίζεται η θεραπευτική επιλογή; Τι και-
νούριο φέρνει η τεριφλουνομίδη και ποια η θέση της στον θεραπευτικό αλγόριθμο;

   Ο πρόεδρος και οι εισηγητές  θα θέσουν την βάση για μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα 
συζήτηση.

WORKSHOPS
Δορυφορικά  WorkshopsΔορυφορικά  Workshops
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TEVA
MS management 2015: Personalizing our approach to treatment selection

Προεδρείο: Κ. Καραγεωργίου
Εισηγητές: Κ. Καραγεωργίου, Α. Αθανασούλη, Γ. Βασιλόπουλος
   
Στο ΑΑΝ του 2015 και στο πεδίο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) αρκετές αναφορές έγιναν στην απο-
τελεσματικότητα των θεραπειών στην  ενεργότητα της νόσου. Πώς όμως αξιολογείται αυτή; Ποιος εί-
ναι ο ρόλος της υποτροπής, της  αναπηρίας και της απεικόνισης; Ένα προτεινόμενο εργαλείο, το NEDA, 
υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις αναδεικνύοντας τους προβληματισμούς των έμπειρων κλινικών 
στην ΠΣ. Πόσο η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στους βιοδείκτες και την εξατομικευμένη θεραπεία και 
πόσο το παρόν εύρος της φαρέτρας των θεραπειών για την ΠΣ συνυπολογίζει το κόστος/όφελος για τον 
ασθενή υπό το πρίσμα του χρονίου νοσήματος και του ελέγχου της ισορροπίας ανοσοτροποποίηση – 
ανοσοκαταστολή;

   Στα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσουν να δοθούν απαντήσεις μέσα από παρουσίαση περιστατικού 
και διαδραστική συζήτηση με τη συμβολή της Νευρολόγου κ.Καραγεωργίου Κ. και του Αναπλ. Καθηγ. κ. 
Βασιλόπουλου Γ. σε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της νόσου.

Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στα workshops θα πρέπει να κάνουν εγγραφή εκ των 
προτέρων, λόγω περιορισμένων θέσεων (20 άτομα σε κάθε workshop).

NOVARTIS
Εμπειρία με τη Φινγκολιμόδη: 
Νεώτερα δεδομένα από την Washington
Ανοσολογικοί Μηχανισμοί της Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Δ. Παπαδόπουλος 
Νευρολόγος – Νευροανοσολόγος, 
Υπεύθυνος ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης Ιατρικού Αθηνών Π. Φαλήρου

Θεραπευτικές αποφάσεις στην υποτροπή
Σ. Κονιτσιώτης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

   Στο workshop με θέμα «Εμπειρία με τη Φινγκολιμόδη: Νεώτερα δεδομένα από την Washington» 
θα συζητηθούν τα νεώτερα δεδομένα που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικά-
νικης Νευρολογικής Εταιρείας. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν εκτενώς δεδομένα που αφορούν 
τους κύριους ανοσολογικούς μηχανισμούς της Πολλαπλής Σκλήρυνσης  που ευθύνονται για την 
φλεγμονή και τη νευροεκφύλιση. Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν οι θεραπευτικές αποφάσεις και 
οι επιλογές που μπορούν να ληφθούν και  που αφορούν τις υποτροπές στην Π.Σ .

 

WORKSHOPS
Δορυφορικά  WorkshopsΔορυφορικά  Workshops
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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»

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 μι‑
κρογραμμάρια (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 μονάδες, μετρούμενα 
βάσει της βιομεθόδου της κυτοπαθητικής δράσης (CPE) σε σύγκριση με το εσωτερικό πρότυπο ιντεφερόνης 
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: 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 ασθε‑
νών με ένα μεμονωμένο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εάν έχουν αποκλειστεί 
εναλλακτικές διαγνώσεις, και εάν έχει καθοριστεί ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν κλινικά οριστική 
Σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) (βλ. παράγραφο 5.1). Α,Β,Γ,Δ υποτροπιάζουσας Σκλήρυνση κατά πλάκας (MS). 
Σε κλινικές μελέτες, έχει χαρακτηρισθεί με δύο ή περισσότερες υποτροπές τα προηγούμενα δύο χρόνια (βλέπε 
παράγραφο 5.1). Η αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδειχθεί 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 μικρογραμμάρια 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 υπο‑
δόρια 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 ασθε‑
νούς 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:

Συνιστώμενη 
τιτλοποίηση

(% της τελικής δόσης)

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

Εβδομάδες 1‑2 20% 8,8 μικρογραμμάρια tiw
Εβδομάδες 3‑4 50% 22 μικρογραμμάρια tiw
Εβδομάδες 5+ 100% 44 μικρογραμμάρια tiw

Πρώτο απομυελινωτικό συμβάν. Η δοσολογία για ασθενείς που έχουν υποστεί ένα πρώτο απομυελινωτικό συμ‑
βάν είναι 44 μικρογραμμάρια Rebif® χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση.
Υποτροπιάζουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας. Η συνιστώμενη δοσολογία του Rebif® είναι 44 μικρογραμμάρια χορη‑
γούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. Συνιστάται η χορήγηση χαμηλότερης δόσης των 22 μι‑
κρογραμμαρίων επίσης τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανε‑
χτούν την υψηλή δόση. Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή 
φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους. Ωστόσο, μια παιδιατρική αναδρομική μελέτη κοόρτης συγκέ‑
ντρωσε δεδομένα ασφάλειας με το Rebif® από ιατρικά αρχεία σε παιδιά (n=52) και εφήβους (n=255). Τα απο‑
τελέσματα 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 υπο‑
δορίως τρεις φορές την εβδομάδα είναι παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται στους ενήλικες. Η ασφάλεια και 
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 προγεμι-
σμένη 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 Rebif® σε φυσίγγιο προορίζεται για πολλαπλές 
χρήσεις με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης RebiSmart ή με τη χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlide μετά 
από επαρκή εκπαίδευση του ασθενούς ή/και του προσώπου που φροντίζει τον ασθενή. Ο ιατρός πρέπει να συ‑
ζητήσει με τον ασθενή ποια συσκευή είναι η καταλληλότερη. Ασθενείς με μειωμένη όραση δεν πρέπει να χρησι‑
μοποιούν το RebiSlide εκτός εάν κάποιο άτομο με καλή όραση μπορεί να παρέχει υποστήριξη. Για τη χορήγηση, 
πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος 
και τα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης (Οδηγίες χρήσης) που συνοδεύουν το RebiSmart και το RebiSlide. 
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 αποτελε‑
σματικότητα του Rebif® δεν έχουν αποδειχθεί για περισσότερα από 4 χρόνια θεραπείας. Συνιστάται να αξιολο‑
γούνται 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. 4.3 Αντενδείξεις. • Έναρξη της θεραπείας κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ. παρά‑
γραφο 4.6).• Υπερευαισθησία στη φυσική ή ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη‑β, ή σε οποιαδήποτε από τα έκδο‑
χα.• Ενεργή σοβαρή κατάθλιψη και/ή ιδεασμός αυτοκτονίας (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). 4.4 Ειδικές προει-
δοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τις πιο συχνές ανεπιθύ‑
μητες αντιδράσεις που συνδέονται με τη χορήγηση ιντερφερόνης βήτα, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμά‑
των 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. 
Περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, που εκδηλώνονται ως θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP) 
ή ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (HUS), συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων περιστατικών, έχουν αναφερθεί 
σε σχέση με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα. Αναφέρθηκε ότι προέκυψαν συμβάντα σε 
διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι ενδέχεται να προκύψουν συμβάντα μερικές 
εβδομάδες έως μερικά έτη από την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Στα πρώιμα κλινικά χαρακτηρι‑
στικά συγκαταλέγεται η θρομβοπενία, η νέα εμφάνιση υπέρτασης, ο πυρετός, συμπτώματα από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα (π.χ. σύγχυση και πάρεση) και μειωμένη νεφρική λειτουργία. Στα εργαστηριακά ευρήματα που 
υποδεικνύουν την ύπαρξη TMA συγκαταλέγεται μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, αυξημένη γαλακτική αφυδρο‑
γονάση ορού (LDH) λόγω αιμόλυσης καθώς και σχιστοκύτταρα (κατακερματισμός των ερυθροκυττάρων) σε 
επίχρισμα αίματος. Συνεπώς, εάν παρατηρηθούν κλινικά χαρακτηριστικά της TMA, συνιστάται ο περαιτέρω 
έλεγχος των επιπέδων των αιμοπεταλίων στο αίμα, της LDH στον ορό, του επιχρίσματος αίματος και της νεφρι‑
κής λειτουργίας. Εάν διαγνωστεί TMA, απαιτείται η άμεση χορήγηση θεραπευτικής αγωγής (να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο ανταλλαγής πλάσματος) και συνιστάται η άμεση διακοπή της χορήγησης του Rebif®. 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 κατά‑

θλιψη 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 αυτοκτονίας 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 εξε‑
τάζεται η διακοπή της θεραπείας με Rebif® (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). 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). Οι ασθενείς με καρ‑
διακές παθήσεις, όπως στηθάγχη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμία, θα πρέπει να παρακολουθού‑
νται στενά για επιδείνωση της κλινικής κατάστασής τους κατά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βή‑
τα‑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 
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. 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 επί‑
πεδα της ΑLT ορού πρέπει να ελέγχονται πριν την έναρξη της θεραπείας, στον πρώτο, τρίτο και έκτο μήνα της 
θεραπείας και αργότερα σε περιοδικά διαστήματα. Πρέπει να εξεταστεί η μείωση της δόσης του Rebif® σε πε‑
ρίπτωση 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 ενζύμων 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 δυ‑
σλειτουργίας. Το Rebif® όπως άλλες ιντερφερόνες βήτα, δυνητικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη 
συμπεριλαμβανομένης της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.8). Η πλειονότητα των περιπτώσεων 
σοβαρής ηπατικής βλάβης παρουσιάστηκε εντός των πρώτων έξι μηνών θεραπείας. Ο μηχανισμός για τη σπάνια 
συμπτωματική ηπατική δυσλειτουργία δεν είναι γνωστός. Δεν έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένοι παράγοντες 
κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με προϊόντα ιντερφερόνης‑βήτα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νε‑
φρωσικού συνδρόμου με διαφορετικές υποκείμενες νεφροπάθειες, που συμπεριλαμβάνουν συρρικνωτική εστι‑
ακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS), νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων (MCD), μεμβρανοϋπερπλαστική 
σπειραματονεφρίτιδα (MPGN) και μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια (MGN). Συμβάντα έχουν αναφερθεί σε διάφο‑
ρα 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 υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής 
νόσου. Απαιτείται έγκαιρη θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου και θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της 
θεραπείας με το Rebif. Η χρήση ιντερφερονών συνδέεται με εργαστηριακές διαταραχές. 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 διαστήματα (1, 3 και 6 μήνες) μετά την έναρξη της θερα‑
πείας με Rebif® και στη συνέχεια περιοδικά επί απουσίας κλινικών συμπτωμάτων. Οι ασθενείς υπό θεραπεία με 
Rebif® ενίοτε πρωτοεμφανίζουν διαταραχές του θυρεοειδούς ή παρουσιάζουν επιδείνωση αυτών. Ο έλεγχος της 
λειτουργίας του θυρεοειδούς συστήνεται κατά την έναρξη και κάθε 6‑12 μήνες της θεραπείας όταν αυτός είναι 
μη φυσιολογικός. Στην περίπτωση που αρχικά είναι φυσιολογικός δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος αλλά θα 
πρέπει να διενεργείται εφόσον εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς (βλ. παρά‑
γραφο 4.8). 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. Μπορεί να αναπτυχθούν εξουδετερωτικά αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης 
βήτα‑1α. Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης των αντισωμάτων είναι ακόμη αβέβαιη. Κλινικά δεδομένα υποδεικνύ‑
ουν 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. Η παρουσία των αντισωμάτων έχει 
αποδειχθεί ότι ελαττώνει τη φαρμακοδυναμική ανταπόκριση 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 κλινι‑
κές και εργαστηριακές MRI (μαγνητική τομογραφία) μεταβλητές. Εάν ένας ασθενής έχει πτωχή ανταπόκριση στη 
θεραπεία με Rebif® και παρουσιάζει 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 ικανότη‑
τα σύγκρισης της αντιγονικότητας μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. 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 προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. 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 αλ‑
ληλεπιδράσεων 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 με αναπαρα‑
γωγική δυνατότητα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης. Εάν η ασθενής μείνει έγκυος ή προ‑
γραμματίζει 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 δεδο‑
μένα καταδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτόματης 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 αντι‑
δράσεων 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 ικανό-
τητα 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 ανεπιθύμητων αντιδράσεων που συνδέονται με τη θερα‑
πεία 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 πα‑
ρουσιάσουν 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 λευκοκυττάρων. Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που παρατηρούνται με ιντερφερό‑
νη βήτα‑1α είναι συνήθως ήπιες και αναστρέψιμες και ανταποκρίνονται καλά σε μειώσεις της δόσεως. Σε περί‑
πτωση 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 αστερί-
σκος [*] υποδεικνύει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής 
παρακολούθησης). Οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται στην ορολογία συχνότητας που χρησιμοποιείται παρα‑
κάτω: 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 μικροαγγειοπάθεια, 
συμπεριλαμβανομένης θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας/αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου* (κατηγο‑
ριοποίηση επισήμανσης για τα προϊόντα που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα, βλ. ενότητα 4.4), πανκυτταροπενία*. 
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος. Όχι συχνές: Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς συχνότερα εμφανι‑
ζόμενη 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 ανε‑
πάρκεια* (βλ. επίσης παράγραφο 4.4), αυτοάνοση 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 σκλήρυνσης*. Οφθαλμικές διαταραχές. Όχι συχνές: Αγγειακές διαταραχές του αμφι‑
βληστροειδούς (π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια, 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 
πολύμορφου 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*, σπειραματοσκλήρυνση* 
(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 ένεσης*, αυξημένη 
εφίδρωση*. Σπάνιες: Κυτταρίτιδα στο σημείο της ένεσης*. Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν έχουν πραγματοποι‑
ηθεί 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, αγγειοδιαστολής, αισθήματος παλμών, μηνορρα‑
γίας και μητρορραγίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα μπορεί να παρατηρηθεί αύξη‑
ση 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 φαρμα‑
κευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων, Mεσογείων 284, Χολαργός 155 62 Τηλέφωνο: 213 2040 000 Φαξ: +30 210 6549585, 
Ιστότοπος: www.eof.gr . 4.9 Υπερδοσολογία. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να εισάγονται 
σε νοσοκομείο για παρακολούθηση και να τους δίνεται κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία. 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 προ-
ϊόντος. Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C‑8°C), αποφεύγετε 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 ασθενής 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 (RebiSmart ή RebiSlide) που περιέχει ένα προγεμισμένο 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 περίβλημα 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 συ‑
σκευή 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 φυσίγγιο. Το ενέσιμο διάλυμα σε 
προγεμισμένο φυσίγγιο είναι έτοιμο για χρήση με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης RebiSmart ή με τη χει‑
ροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlide. 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 σημεία 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, Ηνωμένο Βασίλειο 
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Α. EU/1/98/063/01‑03, Β. EU/1/98/063/04‑06, Γ.EU/1/98/063/008, 018, 
Δ. EU/1/98/063/009, 013 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ημερομηνία 
πρώτης έγκρισης: 4η Μαΐου 1998. Ημερομηνία της πιο πρόσφατης ανανέωσης της άδειας: 4η Μαΐου 2008 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Αύγουστος 2014. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για 
το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. 
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσο‑
κομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
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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Δράση και στα 4 κριτήρια αποτελεσματικότητας στη ΣΚΠ

Προστασία από τη μείωση  
του εγκεφαλικού 

όγκου.6,7

Προστασία από το άγχος  
των ευρημάτων  

στη MRI.4,5

Προστασία της 
καθημερινότητας

από τις υποτροπές.3

Προστασία από 
την απώλεια 

λειτουργικότητας.8

Οι ασθενείς υπό Gilenya έχουν  

περισσότερο από 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα

να επιτύχουν NEDA 4 σε σύγκριση με  το εικονικό φάρμακο1 

και 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα  

σε σύγκριση με την ΙFNβ-1a2

 Gilenya μακροχρόνια εμπειρία:
• >114,000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Gilenya παγκοσμίως, με >197,000 έτη ασθενών9

• δεδομένα ασφάλειας από 10 ετή εμπειρία9

  Ένα χάπι άπαξ ημερησίως, πολύ καλή ανοχή10,11

Οφέλη	στην	αλλαγή	αγωγής	μετά	από	υποτροπή1-11
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