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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρι-
κών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και 
θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, 
στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισ-
σότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέ-
ματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμε-
να με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επι-
στημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδι-
αίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότη-
τα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυ-
ρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιά-
σεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώ-
σεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτι-
κά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγ-
γελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το INFO UROLOGY 
•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό διάστη-

μα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για καθένα από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το 

χειρόγραφο): α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων [ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι 
απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω μέρος τους με 
τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση 
(300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα "INFO UROLOGY"»

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επι-
φέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνε-
ται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: αγ. Γεωργίου 4, 153 42 αγ. Παρασκευή
Tηλ. & Fax: 210 67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά
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ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
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H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε 
συνεργασία συναδέλφου που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική 
ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ουρολογικά θέματα
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Νέος τροποποιημένος C index ως μέσο 
πρόγνωσης της απώλειας της νεφρικής 

λειτουργίας μετά από λαπαροσκοπική μερική 
νεφρεκτομή

ITO H., MAKIYAMA K., KAwAHARA T. et al

Ο σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα νέο τρόπο πρόγνωσης 
της απώλειας νεφρικής λειτουργίας χρησιμοποιώντας την απόσταση μεταξύ 
του όγκου και του νεφρικού μίσχου (τροποποίηση του c index). 

Ο νέος αυτός τροποποιημένος δείκτης (modified C index) μετρήθηκε με 
τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας σε 113 ασθενείς και η διαφορά νεφρι-
κής λειτουργίας προσεγγίστηκε με τη βοήθεια σπινθηρογραφήματος νε-
φρών (MAG3). 

Δημιουργώντας ένα τρίγωνο μεταξύ του κέντρου του όγκου και του κέ-
ντρου του νεφρικού μίσχου και με τη βοήθεια μιας μαθηματικής φόρμου-
λας μετράται ο νέος τροποποιημένος δείκτης. 

Στην πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση οι συγγραφείς κατέληξαν ότι 
ο δείκτης αυτός μαζί με το μέγεθος του όγκου αποτέλεσαν τους δύο πα-
ράγοντες που επηρέασαν στατιστικά σημαντικά τη μετεγχειρητική μεταβο-
λή της νεφρικής λειτουργίας. 

Παρότι οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η μέτρηση του δείκτη αυτού είναι 
εύκολη και ότι η προγνωστική του αξία είναι μεγαλύτερη από τα ήδη υ-
πάρχοντα scores, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα προ-
τού δημοσιευτούν μελέτες συγκρίνοντας τον δείκτη αυτό με τα scores που 
ήδη έχει αποδειχτεί η αξία τους.

Διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας μετά από 
clamp-less μερική νεφρεκτομή: Ανάλυση σε 

ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

KAwAMURA N., YOKOYAMA M., FUjII Y. et al

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσεγγίσει τους παράγο-

Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ 

ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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ντες εκείνους που οδηγούν σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθε-
νείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μετά από επέμβαση μερικής νεφρεκτο-
μής (clamp-less). 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μελέτης αυτής είναι το μεγάλο follow up που 
αγγίζει τα 5 χρόνια. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ομάδα ασθενών που δεν είχαν χρόνια νε-
φρική ανεπάρκεια προεγχειρητικά παρουσίασε ετήσια μεταβολή του eGFR 
κατά 0.045, ενώ το 8.3% παρουσίασε μεταβολή πάνω από 25%, ενώ οι α-
ντίστοιχες τιμές για την ομάδα με προεγχειρητική νεφρική ανεπάρκεια ήταν 
0.055 και 10.8%. 

Παρότι στην πολυπαραγοντική ανάλυση δεν ανευρέθη ανεξάρτητος προ-
γνωστικός παράγοντας που να επιδρά στην ετήσια μεταβολή, για το ποσο-
στό των ασθενών με μεταβολή >25% ο παράγοντας αυτός ήταν η ηλικία. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η συγκεκριμένη επέμβαση δεν επηρέασε ση-
μαντικά την νεφρική λειτουργία, αλλά ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται σε 
γηραιότερους ασθενείς με επηρεασμένη προεγχειρητική νεφρική λειτουργία.

Διεγχειρητικά, μετεγχειρητικά και λειτουργικά 
αποτελέσματα από clamp-less λαπαροσκοπική 

μερική νεφρεκτομή για νεφρικούς όγκους υψηλής 
χειρουργικής πολυπλοκότητας 

CHIANCONE F., FEDELINI P., MECCARIELLO C. et al

Οι clampless επεμβάσεις έχουν δώσει αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα όσον αφορά τη μείωση της νεφρικής βλάβης μετεγχειρητικά, ωστόσο οι 
περισσότερες έχουν πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με όγκους χαμηλής πο-
λυπλοκότητας. 

Η παρούσα μελέτη αναφέρει τα αποτελέσματα clampless λαπαροσκοπι-
κής μερικής νεφρεκτομης για όγκους με Padua Score >10 (υψηλής πολυ-
πλοκότητας). Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 95 λεπτά και η μέση απώ-
λεια αίματος 180ml. 

Επιπλοκές παρουσίασαν το 19.6% των ασθενών εκ των οποίων μόλις το 
2% σοβαρές (Clavien >=3). 

Σε ένα βραχύ follow up των 6 μηνών δεν εμφανίστηκε σοβαρή μεταβο-
λή του eGFR των ασθενών. 

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ότι η τεχνική αυτή μπορεί δυνητικά να χρη-
σιμοποιηθεί και σε ασθενείς με πολύπλοκους όγκους με ασφάλεια.

Σύγκριση μεταξύ ρομποτικής μερικής 
νεφρεκτομής και ανοικτής μερικής νεφρεκτομής 

στην μετεγχειρητική νεφρική λειτουργία 

YOO S., CHOI S.Y., jUNG j. et al

Ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής είναι 
ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ρομποτικής πλατφόρμας επι-
τυγχάνεται πιο ακριβής εκτομή του όγκου με διατήρηση μεγαλύτερου ποσο-
στού υγιούς παρεγχύματος και άρα μικρότερη απώλεια νεφρικής λειτουργί-
ας σε σχέση με την ανοιχτή προσέγγιση. 

Η μελέτη, αν και κατά πόσο το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει, είναι και ο 
σκοπός αυτής της δημοσίευσης. 

Οι δύο ομάδες περιελάμβαναν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ρομποτι-
κή μερική νεφρεκτομή με θερμή ισχαιμία και ανοιχτή μερική νεφρεκτομή με 
κρύα ισχαιμία. 

Η προσέγγιση της νεφρικής λειτουργίας έγινε με τη βοήθεια σπινθηρογρα-
φήματος νεφρών (DTPA) σε 60 ασθενείς (30 σε κάθε ομάδα) που αντιστοι-
χήθηκαν μεταξύ τους 1:1. Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα. 

Για χρόνους ισχαιμίας >25 λεπτά, η ανοιχτή μερική νεφρεκτομή παρουσί-
ασε αρκετά χαμηλότερα ποσοστά μείωσης της νεφρικής λειτουργίας σε σχέ-
ση με τη ρομποτική, ωστόσο όταν ο χρόνος ισχαιμίας ήταν ο ενδεδειγμένος 
(<25 λεπτά) δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ομάδων όσο αν αφορά το GFR. 

Η μελέτη καταδεικνύει τη σημασία της κρύας ισχαιμίας στη διατήρηση της 
νεφρικής λειτουργίας για την παράταση του χρόνου >25 λεπτά. IU
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Ενδείξεις, τεχνικές, αποτελέσματα 
και περιορισμοί της ελάχιστα ισχαιμικής 

και off-clamp μερικής νεφρεκτομής 
ςυςΤημαΤικη αναςκοπηςη Της βιβλιογραφιας

Simone G, Gill IS, Mottrie A et al
Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Η ανασκόπηση περιλαμβάνει 52 μελέτες που α-
ναφέρουν αποτελέσματα μετά από επεμβά-
σεις μερικής νεφρεκτομής ελάχιστης ή μηδε-

νικής ισχαιμίας. Οι τεχνικές διαχωρίζονται σε δύο με-
γάλες κατηγορίες: Σε off clamp τεχνικές κατά τις οποί-
ες δεν υπάρχει καμιά μορφή απόφραξης της ίδιας ή 
κλάδου της νεφρικής αρτηρίας και σε ελάχιστα ισχαι-
μικές τεχνικές οι οποίες περιλαμβάνουν κάποιας μορ-
φής ισχαιμία του νεφρού. Παρότι τα δεδομένα προέρ-
χονται από αναδρομικές μελέτες λίγων σχετικά ασθε-
νών, αναφαίνεται μια τάση αυξημένου χειρουργικού 
χρόνου, αυξημένης διεγχειρητικής απώλειας αίματος 
και ρυθμού μετάγγισης στην off clamp ομάδα, αλλά 
ταυτόχρονα μικρότερη μείωση του eGFR σε 1 χρόνο 
παρακολούθησης σε σχέση με την on clamp ομάδα. 
Αντίστοιχα, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των παρα-
πάνω αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν και ελάχι-
στα επεμβατικές τεχνικές (λαπαροσκοπική, ρομποτική) 
όπου η παραπάνω τάση για τις off clamp επεμβάσεις 
παραμένει ουσιαστικά η ίδια. Ωστόσο οι μελέτες αυτές 
πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένους ασθενείς (μικροί 
όγκοι, χαμηλό nephrometry score) με αποτέλεσμα τα 
αποτελέσματά τους να επιδέχονται αμφισβήτησης.1,2,3

Όσον αφορά τις τεχνικές ελάχιστης ισχαιμίας, η ποι-
κιλία των διαφορετικών τεχνικών είναι αρκετά μεγά-
λη. Η περισσότερο μελετημένη είναι ο διεγχειρητι-
κός υπερεκλεκτικός αρτηριακός εμβολισμός, ο οποί-
ος και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 20074 και α-
πέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα (4-6% επιπλο-
κές, μικρά ποσοστά αιμορραγίας), ωστόσο γρήγορα 

εγκαταλείφθηκε λόγω του συνδρόμου μετά εμβο-
λισμό, αλλά και των αυξημένων θετικών χειρουργι-
κών ορίων που οφείλεται στο οίδημα που αναπτύσ-
σεται μετά τον εμβολισμό. Αρκετά ευκολότερη δια-
δικασία για τη μείωση της διεγχειρητικής αιμορραγί-
ας είναι η εκλεκτική απόφραξη του τροφοφόρου αγ-
γείου του όγκου. Παρότι είναι αρκετά πιο εύκολο κα-
τά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικών προσπελάσε-
ων, ικανοποιητικά αποτελέσματα έχει δώσει και σε 
ανοιχτές επεμβάσεις.5 Κατά τη διάρκεια ρομποτικών 
επεμβάσεων η χρήση του Near Infrared fluorescence 
(NIRF) modality της ρομποτικής πλατφόρμας δίνει ε-
ξαιρετικό βοήθημα στην αναγνώριση της τμηματι-
κής αρτηρίας, ωστόσο η περιφερική παρασκευή της 
αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και αυξάνει τα πο-
σοστά μετατροπής σε απόφραξη κεντρικής αρτηρίας 
(18,4%).6 Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με 
την ανάγκη προεγχειρητικής αξονικής αγγειογραφίας 
περιορίζουν σημαντικά τη χρήση της τεχνικής αυτής.   

Μια προσπάθεια βελτίωσης των τεχνικών off clamp 
ήταν με την προσθήκη φαρμακευτικά υποβοηθού-
μενης υπότασης. Η τελευταία μείωνε σημαντικά τα 
ποσοστά διεγχειρητικής αιμορραγίας (6%), αλλά και 
σημαντικών (Clavien μεγαλύτερο ή ίσο του 3) μετεγ-
χειρητικών επιπλοκών (3.3%).7 Εντούτοις, η αδυνα-
μία χρήσης της τεχνικής σε ασθενείς με καρδιαγγειακή 
συννοσηρότητα, αλλά και το πολύπλοκο monitoring 
που απαιτεί η τεχνική, οδήγησε στην εγκατάλειψή της.   

Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα της παρού-
σας μελέτης είναι η σύγκριση της off clamp με την on 
clamp τεχνική, όσον αφορά τα επιμέρους διεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά τους αποτελέσματα. Όσον αφορά 
τη διεγχειρητική απώλεια αίματος, τα αποτελέσματα 
ευνοούν την on clamp τεχνική, ενώ η off clamp τεχνι-
κή φαίνεται να υπερτερεί στον εγχειρητικό χρόνο πα-
ρά το γεγονός ότι οι ασθενείς που συμπεριελήφθησαν 
στις off clamp τεχνικές χαρακτηρίζονταν από μικρότε-
ρους και πιο εξωφυτικούς όγκους. Ωστόσο, ο κύριος 
λόγος που αναπτύχθηκαν οι τεχνικές ελάχιστης ή μη-
δενικής ισχαιμίας δεν είναι άλλος από τη διατήρηση 
μεγαλύτερου ποσοστού νεφρικής λειτουργίας και αυ-
τόν τον στόχο φαίνεται να τον επιτυγχάνει η off clamp 
τεχνική. Σε follow up που προσεγγίζει τον ένα χρόνο 
το trifecta (αρνητικά χειρουργικά όρια, μικρότερη α-
πώλεια νεφρικής λειτουργίας και μικρότερο ποσοστό 
ουρολογικών επιπλοκών, επιτυγχάνεται πιο συχνά σε 
τεχνικές μηδενικής ισχαιμίας (68%) σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες on clamp τεχνικές (44%).8 Σημαντικό είναι 
να τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις για τη 
μετεγχειρητική νεφρική λειτουργία στηρίζονται στη μέ-
τρηση του eGFR που όμως επί ύπαρξης δύο φυσιο-
λογικών νεφρών δεν δίνει ακριβή αποτελέσματα ό-
σον αφορά την πιθανή απώλεια νεφρικής λειτουρ-
γικότητας του χειρουργούμενου νεφρού. Το μειονέ-
κτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση σπιν-
θηρογραφήματος νεφρών και με αυτό το σκεπτικό οι 
Porpiglia et al συγκρίνοντας off και on clamp τεχνικές 
κατέληξαν ότι σε ασθενείς με δύο λειτουργικούς νε-

φρούς, οι τεχνικές ελάχιστης ισχαιμίας δεν προσφέ-
ρουν κανένα λειτουργικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
τις on clamp όταν ο χρόνος θερμής ισχαιμίας παρα-
μένει κάτω από 25 λεπτά.9

Ο σημαντικότερος περιορισμός της παρούσας μελέ-
της είναι ότι στηρίζεται σε μελέτες αναδρομικές και μη 
τυχαιοποιημένες που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ε-
ξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Το παραπάνω πρό-
βλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με τη δημοσίευ-
ση των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης κλινικής μελέ-
της (NCT02287987) η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη συ-
γκρίνοντας on clamp και off clamp ρομποτικές μερι-
κές νεφρεκτομές σε ασθενείς με χαμηλό ή ενδιάμεσο 
nephrometry score. Επίσης σημαντικά μειονεκτήματα 
είναι ο σχετικά μικρός αριθμός ασθενών, η μη επαρ-
κής μελέτη της επίπτωσης των τεχνικών εκτομής και 
συρραφής του νεφρικού παρεγχύματος, καθώς και η 
έλλειψη σύμπνοιας στην αναφορά των μετεγχειρητι-
κών λειτουργικών αποτελεσμάτων στη βιβλιογραφία.

Οι συγγραφείς καταλήγοντας αναφέρουν ότι οι τε-
χνικές της ελάχιστης ή μηδενικές ισχαιμίας προς το 
παρόν έχουν ιδιαίτερη θέση σε ασθενείς με χαμηλή 
προεγχειρητική νεφρική λειτουργία, ωστόσο έχουν 
μια τάση μεγαλύτερης διεγχειρητικής αιμορραγίας και 
απαιτούν σημαντική χειρουργική εμπειρία. 
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H μερική νεφρεκτομή έχει πλέον 
αντικαταστήσει τη ριζική νεφρεκτομή 

για όγκους σταδίου Ι, δίδοντας ισάξια 
ογκολογικά αποτελέσματα με σαφώς 
καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα. 

Το βασικότερο ίσως βήμα της επέμβαση 
αυτής είναι η απόφραξη της νεφρικής 

αρτηρίας ώστε να επιτευχθεί μικρότερη 
διεγχειρητική αιμορραγία, αλλά και 
«καθαρότερο» χειρουργικό πεδίο. 
Επειδή όμως ο εχθρός του καλού 

είναι το καλύτερο, πολλοί χειρουργοί 
ανέπτυξαν τεχνικές ακόμα μικρότερης 

ή και μηδενικής ισχαιμίας (χωρίς 
καμία απόφραξη νεφρικού αγγείου) 

στην προσπάθεια να επιτύχουν ακόμα 
καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα. Το 
παρόν άρθρο αποτελεί μια συστηματική 

ανασκόπηση όλων των τεχνικών 
ελάχιστης ή μηδενικής ισχαιμίας μερικής 

νεφρεκτομής και αναφορά των ενδείξεων, 
αλλά και των αποτελεσμάτων τους



ΣΕΛΙΔΑ 6

Mη ίσχαιμος μερική νεφρεκτομή 
Τ ε χ ν ι κ ε ς  κ α ι  α π ο Τ ε λ ε ς μ α Τ α

Η ριζική νεφρεκτομή για νεφρικούς όγκους 
σταδίου Τ1 ήταν η gold standard τεχνική για 
πολλές δεκαετίες, μέχρι την αντικατάστασή 

της από τη μερική νεφρεκτομή η οποία παρουσι-
άζει πλέον ισάξια ογκολογικά αποτελέσματα, αλ-
λά και προφίλ ασφαλείας.1 Επιπλέον, οι ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές, όπως η λαπαροσκοπική ή η 
ρομποτική με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, 
προσέφεραν σημαντική βοήθεια στη βελτιστοποί-
ηση της απαιτητικής αυτής επέμβασης. Ολοένα και 
περισσότερα δεδομένα δημοσιεύονται καθημερι-
νά στη βιβλιογραφία και αποδεικνύουν την ανωτε-
ρότητα της μερικής νεφρεκτομής όσον αφορά τα 
λειτουργικά αποτελέσματα.2 Από την αρχή της α-
νάπτυξης της μερικής νεφρεκτομής, βασικό βήμα 
της ήταν η απόφραξη των νεφρικών αγγείων ώ-
στε να επιτευχθεί ένα αναίμακτο πεδίο, αλλά και 
να διευκολυνθεί η εκτομή του όγκου και της νε-
φρικής συρραφής.3,4 Ο χρόνος που παραμένουν 
τα νεφρικά αγγεία (η αρτηρία) αποφραγμένα ονο-
μάστηκε χρόνος θερμής ισχαιμίας (ΧΘΙ) και αποτε-
λεί θέμα διχογνωμίας για πολλούς ερευνητές, οι 
οποίοι και θέτουν ως ασφαλές όριο τα 30 λεπτά 
ή, πιο πρόσφατα, τα 20 λεπτά. Αναφέρεται ότι αν 
ο ΧΘΙ δεν περάσει το παραπάνω όριο, η απώλεια 
νεφρικής λειτουργίας είναι αναστρέψιμη και δεν πα-
ρατηρείται μακροπρόθεσμη λειτουργική νεφρική 
απώλεια. Στα παραπάνω στοιχεία διαφώνησαν οι 
Thompson και συν. οι οποίοι δημοσίευσαν τη με-
λέτη τους η οποία και υποδηλώνει ότι κάθε λεπτό 
που παραμένει αποφραγμένη η νεφρική αρτηρία 
μετράει5, στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν από τους 
Gill και συν. οι οποίοι και απέδειξαν ότι η απώλεια 
νεφρικής λειτουργίας λόγω της νεφρικής ισχαιμί-
ας μπορεί να αποβεί επιζήμια μακροπρόθεσμα6. 
Με βάση τα παραπάνω, σε μια προσπάθεια μεί-
ωσης της πιθανής νεφρικής βλάβης αναπτύχθη-
κε μια νέα τεχνική η οποία και ονομάστηκε μερι-
κή νεφρεκτομή μηδενικής ισχαιμίας.6 Στο παρόν 
άρθρο εξετάζουμε τη βιβλιογραφία για δεδομέ-
να που αφορούν αυτή τη νέα τεχνική και αναφέ-
ρουμε τα διαφορετικά χειρουργικά βήματα αλλά 

και τα αποτελέσματά της, ενώ ταυτόχρονα απο-
σαφηνίζουμε στοιχεία της ορολογίας αλλά και της 
αναφοράς των λειτουργικών αποτελεσμάτων που 
παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια.

Παραλλαγές των τεχνικών υπό τον όρο 
μηδενική ισχαιμία

Η μελέτη της βιβλιογραφίας οδήγησε σε μια πο-
λύ ενδιαφέρουσα διαπίστωση: ο όρος «μηδενική 
ισχαιμία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει πο-
λύ διαφορετικές τεχνικές που περιλαμβάνουν αυ-
τές όπου δεν χρησιμοποιείται καθόλου απόφρα-
ξη της νεφρικής αρτηρίας (pure off clamp), αλλά 
και τις τεχνικές που περιλαμβάνουν κάποια μορ-
φής απόφραξη των νεφρικών αγγείων όπως η ε-
κλεκτική απόφραξη κλάδων της νεφρικής αρτηρί-
ας, η ελεγχόμενη υπόταση και η απολίνωση μι-
κρών κλάδων της νεφρικής αρτηρίας.7 Επιπλέον, 
διάφορες τεχνικές οι οποίες περιγράφονται ως μη-
δενικής ισχαιμίας, στην πραγματικότητα περιλαμ-
βάνουν την ίσχαιμο απόφραξη ενός πρωτεύοντος, 
δευτερεύοντος ή τμηματικού κλάδου της νεφρικής 
αρτηρίας. Αντίθετα, άλλες τεχνικές που δεν χρη-
σιμοποιούν καμιάς μορφής ισχαιμία δεν χρησι-
μοποιούν τον όρο μηδενική ισχαιμία. Μεγάλη ε-
τερογένεια υπάρχει και στην αναφορά των μετεγ-
χειρητικών αποτελεσμάτων, όπως αναγράφονται 
και στον Πίνακα 1.

Μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές η οποία πε-
ριγράφεται ως μηδενικής ισχαιμίας είναι η απολίνω-
ση μικρών αρτηριακών κλάδων σε συνδυασμό με 
φαρμακολογικά ελεγχόμενη υπόταση. Ουσιαστικά 
πρόκειται για απολίνωση μικρών τμηματικών αρτη-
ριακών κλάδων κατά τη διάρκεια μικρού διαστή-
ματος υπότασης που επιτυγχάνεται με τη χρήση ει-
σπνεόμενου ισοφλουράνιου και νιτρογλυκερίνης. 
Οι Gill και συν. πρώτοι δημοσίευσαν την παραπά-
νω τεχνική6, κατά την οποία δεν παρατηρήθηκε αλ-
λαγή στις προ και μετεγχειρητικές τιμές eGFR (ρυθ-
μός σπειραματικής διήθησης) και κρεατινίνης, λό-
γω της συνεχούς ενδονεφρικής αρτηριακής αιμά-
τωσης κατά τη διάρκεια της υποτασικής περιόδου. 

Ωστόσο, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι χαμη-
λές αρτηριακές πιέσεις για σχετικά μεγάλο χρονι-
κό διάστημα είναι αρκετά επικίνδυνες σε ασθενείς 
με καρδιαγγειακή συννοσηρότητα γεγονός που α-
ποτελεί και ένα βασικό μειονέκτημα της μεθόδου. 
Σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν επίσης το μη 
καθαρό χειρουργικό πεδίο λόγω της αιμορραγί-
ας, αλλά και η χρήση ισχαιμικής απόφραξης έστω 
και πολύ μικρού αρτηριακού κλάδου. Σε μια προ-
σπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της 
παραπάνω τεχνικής αλλά με την προϋπόθεση της 
χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας, οι Borofsky 
και συν. δημοσίευσαν τη δικής τους εμπειρία στην 
ανεύρεση του τροφοφόρου αγγείου του όγκου. 
Χρησιμοποίησαν την near infrared fluorescence 
imaging utility (NIRF) της ρομποτικής πλατφόρμας 
η οποία απεικονίζει με πράσινο χρώμα (μετά από 
ενδοφλέβια έγχυση 7,5mg indocyanine green, ICG) 
τα τμήματα του νεφρού τα οποία δέχονται αιμάτω-
ση. Η τοποθέτηση ενός λαπαροσκοπικού bulldog 
στην τμηματική αρτηρία οδηγεί σε μετατροπή του 
από πράσινο σε μαύρο, ενώ το υπόλοιπο νεφρικό 
παρέγχυμα παραμένει πράσινο. Οι συγγραφείς α-
ναφέρουν 93% επιτυχία της τεχνικής αυτής, ενώ τα 
λειτουργικά αποτελέσματα ευνοούν το group του 
NIFR (1,8% vs 14,9% p=0.03).8 Παρότι τα αποτε-
λέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, η μικρή μετεγ-
χειρητική περίοδος παρακολούθησης δεν επιτρέπει 
την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Οι παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές απαιτού-
σαν κάποιας μορφής απόφραξη ενός νεφρικού 
αγγείου. Όσο η εμπειρία στη διενέργεια της μερι-
κής νεφρεκτομής αυξανόταν, και πάντα με γνώμο-
να ότι κάθε λεπτό μετράει, οι χειρουργοί ανέπτυ-
ξαν ακόμα περισσότερο το είδος αυτό της επέμ-
βασης σε καθαρά “off clamp” τεχνική. Πολλοί 
διαφορετικοί τρόποι off clamp μερικής νεφρεκτο-
μής ανεπτύχθησαν, ωστόσο το κοινό του σημείο 
είναι η απουσία απόφραξης οποιουδήποτε κλά-
δου της νεφρικής αρτηρίας. Τα δεδομένα στη βι-
βλιογραφία ολοένα και αυξάνουν και σε γενικές 
γραμμές συμφωνούν ότι η μη χρήση απόφραξης 
προσφέρει καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα 
για βραχύ χρονικό διάστημα, αλλά υστερούν ό-
σον αφορά τον χειρουργικό χρόνο και τη μέση α-
πώλεια αίματος σε σύγκριση με τις on clamp τε-
χνικές.9,10 Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των πα-
ραπάνω μελετών είναι ο βραχύς χρόνος παρακο-
λούθησης γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα 
τελικά αποτελέσματα, μιας και το όποιο πλεονέ-
κτημα της off clamp τεχνικής μοιάζει να εξαφανί-
ζεται σε βάθος χρόνου.11

Η προσπάθεια μείωσης της διεγχειρητικής απώ-
λειας αίματος, που αποτελεί και έναν από τους κύ-
ριους στόχους βελτίωσης της μερικής νεφρεκτομής, 
οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων off clamp τε-
χνικών, συμπεριλαμβανομένου του υπερεκλεκτι-
κού δια-αρτηριακού εμβολισμού (P-STE) της τρο-
φοφόρου αρτηρίας.12,13,14 Η παραπάνω ιδέα σί-
γουρα είναι ενδιαφέρουσα λόγω των ευνοϊκών 
αποτελεσμάτων, ωστόσο οι επιπλοκές της επέμ-

Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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ελεγχόμενο 

υπόταση 

Kidney 
segmentation 
system
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βασης αυτής δεν είναι αμελητέες και περιλαμβά-
νουν το σύνδρομο μετά εμβολισμό, το μεγαλύ-
τερο ποσοστό θετικών χειρουργικών ορίων λόγω 
οιδήματος (οφειλόμενου στον εμβολισμό), αλλά 
και της ανάγκης αγοράς ειδικού και υψηλού κό-
στους τεχνολογικού εξοπλισμού. Η προσπάθεια 
μείωσης της διεγχειρητικής αιμορραγίας που ανα-
φέρεται σε μικρότερες μελέτες χρησιμοποιώντας 
διάφορες ιδέες, όπως συνεχόμενες ραφές κατά τη 
διάρκεια της εκτομής του όγκου, χρήση αιμοστα-
τικών παραγόντων κλπ, έχει οδηγήσει σε αμφιλε-
γόμενα αποτελέσματα.15,16,17

Λειτουργικά αποτελέσματα: Μιλάμε την 
ίδια γλώσσα;     

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο αναφοράς για 
όλες τις μελέτες που πραγματεύονται επεμβάσεις 
μερικής νεφρεκτομής είναι το λειτουργικό τους α-
ποτελέσματα. Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη ε-
τερογένεια στον τρόπο αναφοράς των παραπάνω 
αποτελεσμάτων (Πίνακας 2). Από το σύνολο των 
αναφερόμενων παραγόντων αυτός που φαίνεται 
να επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτελέσματα 
δεν είναι άλλος από τον χρόνο παρακολούθησης 
των ασθενών. Ο λόγος είναι ότι όπως αναφαίνεται 
στις περισσότερες μελέτες στη βιβλιογραφία, η ε-
λάχιστη ή μηδενική ισχαιμία οδηγεί σε μικρότερη 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας σε μικρό μετεγ-
χειρητικό χρόνο (<3 μήνες), αποτέλεσμα που ό-
μως εξαφανίζεται για διάστημα άνω των 6 μηνών. 
Ωστόσο, ακριβώς λόγω των διαφορετικών αναφε-
ρόμενων χρόνων παρακολούθησης, η σύγκριση 
μεταξύ των δημοσιευμένων μελετών καθίσταται 
δυσχερής. Αντίστοιχη ετερογένεια παρουσιάζεται 
και στον δείκτη μέτρησης της απώλειας νεφρικής 
λειτουργίας. Ακόμα και ο πιο εύκολα προσβάσι-
μος και υπολογίσιμος ρυθμός σπειραματικής δι-
ήθησης (eGFR), χαρακτηρίζεται από αρκετά μειο-
νεκτήματα όπως ότι δεν λαμβάνει υπόψιν τον δεί-
κτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) του ασθενούς, ο κατά 
προσέγγιση χαρακτήρας του, καθώς και η χαμη-
λή του ευαισθησία στην ανεύρεση της μείωσης 
της νεφρικής λειτουργίας του ενός νεφρού, λόγω 
της αντιδραστικής υπερδραστηριότητας του ετερό-
πλευρου νεφρού.18,19Ακριβώς αυτά τα μειονεκτή-
ματα ώθησαν πολλούς μελετητές να χρησιμοποι-
ήσουν πιο ακριβείς μεθόδους όπως το σπινθηρο-
γράφημα νεφρών20 και νέους βιοδείκτες πιο ευαί-
σθητους στη νεφρική βλάβη (Cystatic C, Kidney 
injury molecule)21, αλλά τα αποτελέσματα αυτών 
απαιτούν πιο στερεή τεκμηρίωση.

Μηδενική ισχαιμία: Δίνει τελικά κάποιο 
πλεονέκτημα;

Παρά το γεγονός ότι το συμπέρασμα ότι η λι-
γότερη ή καθόλου ισχαιμία οδηγεί σε μικρότε-
ρη απώλεια νεφρικής λειτουργίας φαίνεται λο-
γικό, η βιβλιογραφία δεν φαίνεται να το υποστη-
ρίζει. Μεγάλες μελέτες καταλήγουν ότι η επέμ-
βαση μηδενικής ισχαιμίας παρουσιάζει καλύτε-
ρα λειτουργικά αποτελέσματα για βραχύ χρονικό 
διάστημα σε σύγκριση με την τεχνική απόφραξης 
της νεφρικής αρτηρίας (8% vs 1,5% p=0.04), αλ-
λά το πλεονέκτημα αυτό χάνεται σε διάστημα με-
γαλύτερο του ενός έτους.22 Από την άλλη πλευ-
ρά, δύο πρόσφατες μετα-αναλύσεις παρουσιά-
ζουν στατιστικά ευνοϊκά λειτουργικά αποτελέσμα-
τα για τις επεμβάσεις ελάχιστης ισχαιμίας, τα απο-
τελέσματα τους ωστόσο πρέπει να μεταφραστούν 
με προσοχή λόγω πιθανού selection bias23, αλ-
λά και χαμηλής ποιότητας των συμπεριλαμβανο-

μένων μελετών24. Τέλος, στο σημαντικό ερώτημα 
που τίθεται καθημερινά αν οι ελάχιστα επεμβατι-
κές τεχνικές (λαπαροσκοπική, ρομποτική) θα μπο-
ρούσε να βελτιώσει τα παραπάνω αποτελέσματα, 
οι Mearini και συν. μελετώντας 150 και πλέον α-
σθενείς αναφέρουν ότι η απάντηση μάλλον είναι 
αρνητική και η τεχνική προσέγγισης δεν φαίνεται 
να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά ό-
σον αφορά την αλλαγή μεταξύ προ και μετεγχει-
ρητικών τιμών eGFR.25

Συμπερασματικά 
 Σε αναζήτηση βέλτιστων λειτουργικών αποτε-

λεσμάτων μετά μερική νεφρεκτομή, πολλοί χει-
ρουργοί ανέπτυξαν τεχνικές ελάχιστης ή μηδενικής 
ισχαιμίας με αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
παρά τη μεγάλη ετερογένεια στην αναφορά τους. 
Η ελάχιστη ή μηδενική ισχαιμία δεν φαίνεται να 
δίδει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με την α-
πόφραξη της νεφρικής αρτηρίας, ωστόσο η αύ-
ξηση της χειρουργικής εμπειρίας και η ανάπτυξη 
πιο ευαίσθητων βιοδεικτών μπορεί να μεταβάλ-
λει το παραπάνω συμπέρασμα στο εγγύς μέλλον.
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THERMAL ABLATION 
• Πηγές θερμικής ενέργειας για ελεγχόμενη καταστροφή ιστών
•  Πλεονεκτούν καθώς μπορούν να εφαρμοστούν με ελάχιστα επεμβατικές 

μεθόδους
•  Στόχοι: Θεραπεία καρκίνου, διάσωση του νεφρού, μείωση του κινδύνου/

νοσηρότητας

• Cryoablation
• Radiofrequency ablation (RFA)

• HIFU
• Laser interstitial thermal therapy
• Microwave ablation Lim

ite
d data

RADIOFREQUENCY ABLATION ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
• Εναλλασσόμενο ρεύμα 
•  Ιόντα πάλλονται και λόγω της αντίστασης εντός του ιστού αναπτύσσεται 

θερμότητα 
• Η θερμότητα διαχέεται στους γύρω ιστούς και προκαλεί θερμική βλάβη

Άμεση (αποδόμηση δομών, νέκρωση, εξάτμηση, ανθρακοποίηση)
Έμμεση (ίσχαιμη νέκρωση)

Zlotta AR et al J Endo 1997, Marcovich R et al J Urol 2003

CRYOTHERAPY ABLATIONΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
• Εκτόνωση πεπιεσμένου αερίου 
•  Κορυφή βελόνας  ψύχεται -187°C 
•  Δημιουργία πάγο-κρυστάλλων στο εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο χώρο 

κυττάρων 
•  Νέκρωση κυττάρων ( –20°C με -50°C)

Rodriguez R, et al Urology 2000. Gill IS, et al Urology 2000. 
Rukstalis DB et al Urology 2001.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Απόλυτες
- Όγκος σε μονήρη νεφρό 
- Πολλαπλοί όγκοι
- Νεφρική ανεπάρκεια

• Σχετικές
- Όγκος <4εκ 
- Μεγάλη ηλικία
- Πολλές συνοσηρότητες } Κατάλληλη επιλογή

ANTΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Σχετικές
- Νέος
- Όγκος >4εκ
-  Ενδοπαρεγχυματικός  

όγκος
- Κυστικός όγκος
- ‘Ογκος κοντά στο μίσχο

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ “ΔΙΑΔΕΡμΙΚΗ” 

• Day Surgery/τοπική αναισθησία
• US/CΤ/MRI/PET CT
• κατάλληλο «παράθυρο», ενδοφυτικοί όγκοι

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ “ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ” 
•  Όγκοι στην πρόσθια επιφάνεια του νεφρού κοντά σε όργανα που πρέπει 

να απωθηθούν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

«Ελάχιστη» χειρουργική 
στον καρκίνο του νεφρού 

Ε Ν Δ Ε Ι ξ Ε Ι Σ  &  Ε Π Ι λ Ο Γ Ε Σ
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ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ  

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
Βλάβη 1εκ πέραν του ορίου του όγκου 

• RF
- Επιθυμητή θερμοκρασία >50°C 
- Μία βελόνα (μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος του όγκου)

• CRYO
- Επιθυμητή θερμοκρασία <-40 °C 

- Αριθμός βελονών ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης
- 2ος κύκλους ψύξης- απόψυξης 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: RFA & CRYO  

• 139 CRYO, 133 RFA
• 181 PCN, 90 LAP
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 11.1% (30/271)

- Μείζονες 1.8%
- Ελάσσονες 9.2%
- 86% οφείλονται άμεσα στην επέμβαση

• ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0.4% (1/271)
Johnson et al J Urol 2004

ΠΡΟΒΛΗμΑΤΙΣμΟΙ 
•  Ακρίβεια της βιοψίας

•  88 masses
• 20 non-diagnostic Bx
• Limited FU 2 cases with RCC recurrence 

ΠΡΟΒΛΗμΑΤΙΣμΟΙ 
•  Ακρίβεια της βιοψίας
• Ακρίβεια της σταδιοποίησης 

\

• 186 tumors cT1 staging 
- 125 pT1
- 57 pT3a

• No difference between overall survival 
- Upstaging did not change prognosis
-  Clinical staging very accurate 

predicting tumor behavior

ΠΡΟΒΛΗμΑΤΙΣμΟΙ 
•  Ακρίβεια της βιοψίας
• Ακρίβεια της σταδιοποίησης 
• Διάγνωση & αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
•  CT ή ΜRΙ μετά το RFA/CRYO

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, 
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg
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Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg
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- Επιτυχία
- Όχι πρόσληψη σκιαγραφικού 

- Ατελής θεραπεία
- Πρόσληψη σκιαγραφικού 

• Παρακολούθηση ανά 3μηνο
- Υποτροπή 

- Πρόσληψη σκιαγραφικού μετά από αρχική επιτυχία (?)

ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
•  Πρόσληψη σκιαγραφικού στη CT χωρίς υπολλειπόμενο όγκο στη Βx

Park S et al Urology 2006
Stein AJ et al J Endourol 2008

• Χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού στη CT υπολλειπόμενος όγκος στη Βx
Gill IS et al J Urol 2005

Weight CJ et al J Urol 2008

ΠΡΟΒΛΗμΑΤΙΣμΟΙ 
•  Ακρίβεια της βιοψίας
• Ακρίβεια της σταδιοποίησης 
• Διάγνωση & αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής
• Μακροχρόνια αποτελέσματα

RADIOFREQUENCY ABLATION (RFA)ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ 

# of 
pts

# of 
RCC

Approach Mean 
FU 

(mos)

Success

Pavlovich et al J Urol 2002 21 24 Perc >2 79%
Lewin et al Radiology 2004 9 10 Perc 23 100%
Matsumoto et al Urology 
2005

91 64 Perc & Lap 13.7 98%

Gervais et al AJR 2005 85 85 Perc 27 90%
Varkarakis et al J Urol 2005 46 56 Perc 27 83,9%
McDougal et al J Urol 2005 18 20 Perc 55 94%
Park et al J Endourol 2006 78 94 Perc & Lap 25 98,5%
Zagoria et al AJR 2007 104 125 Perc 13,8 84,6%

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ  

Reference # of 
pts

# of 
RCC

Approach Mean 
FU 

(mos)

Success

Shingleton et al J Urol 2001 22 Ν/Α Perc 9.1 N/A
Gill et al J Urol 2005 56 56 Lap 36 98%
Silverman et al Radiology 
2005

26 24 Perc 14 92%

Davol et al Urology 2006 48 48 Open <36 89.5%
Lawatsch et al J Urol 2006 59 81 Lap 26.8 97.5%
Gupta et al J Urol 2006 27 12 Perc 6 94%
Atwell et al Radiology 2007 40 Ν/Α Perc 8 100%
Littrup et al JVIR  2007 49 36 Perc 18 92%
Bandi et al BJU 2007 78 88 Perc & Lap 19 98.7%

Aron M et al J Urol 2010

80pt FU 5 years 10 years 
OS 84% 51%
DSS 92% 83%
DFS 81% 78%

Recurrence Morbidity

Lap Cryo 8.5-11% 10-11%

PNx (rob & lap) 0-1.9% 19-20%

Με PNx καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα. Αλλά οι επιπλοκές 
διπλασιάζονται 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
<3cm
Περιφερικοί εξωφυτικοί όγκοι

ΚΑΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
<3cm
Κεντρική θέση
Κοντά σε αγγεία και άλλα όργανα

Varkarakis et al J Urol 2005; 174:456. Tsivian et al Urology 2010; 75:307

RADIOFREQUENCY ABLATION (RFA) ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ 
•  ΥΠΕΡ

- Οχι αιμορραγία
- Μια βελόνα

• ΚΑΤΑ
- Περισσότερος πόνος
- Κίνδυνος συριγγίου σε κεντρικούς όγκους
- Κίνδυνος για “skip lesions”

Πριν RFA 

7 μήνες μετά

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7 

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

ISBN: 978-960-6650-30-7

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Νοµική υπόσταση του τραύµατος (Σωµατικές βλάβες)
Δ. Λίτης

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 € 
ISBN: 978-960-6650-59-8

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τηλ. & Fax: 210-67.77.590 
e-mail: kafkas@otenet.gr 

website: kafkas-publications.com

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

210 67 77 590 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ&
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Υπογραφή

 Αντικαταβολή        Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 VISA  MASTERCARD  EUROLINE

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 € 



ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7 

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

ISBN: 978-960-6650-30-7

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Κ.Χ. Μπασιούκας Ε. Κουµαντάκη-ΜαθιουδάκηΑ. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • 

Νοµική υπόσταση του τραύµατος (Σωµατικές βλάβες)
Δ. Λίτης

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 € 
ISBN: 978-960-6650-59-8

Κ. Κουσκούκης

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή

Τηλ. & Fax: 210 6777590
www.kafkas-publications.com

E-mail: kafkas@otenet.gr

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική 
μέθοδο αντιμετώπισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων.

Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη 
βοήθεια στη χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της.

Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση 
επειδή προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες 
παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος. 

Στη Β©  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
λειτουργεί ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται 
οι νέοι ιατροί μας.

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του 
τμήματος και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για 
το γνωστικό αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους 
φοιτητές μας και την ολοκλήρωσε ο ίδιος. 

Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει 
θεωρητική και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.

Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Διευθυντής Β©  Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν 
την λαπαροσκοπική ανατομία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμ-
βάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά το 
λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του συγ-
γραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

CRYOABLATION (RFA)ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ 
•  ΥΠΕΡ

- Αξιόπιστη νέκρωση
- λιγότερο επώδυνο
- Μικρότερος κίνδυνος για συρίγγιο
- Ακόμη και με είσοδο στο ΠΚ
- Χιονόμπαλλα-ορατή

•  ΚΑΤΑ
- Πολλαπλές βελόνες
- Κίνδυνος αιμορραγίας

Πριν

 Αμέσως μετά  6 μήνες μετά
 τη θεραπεία  

Metanalysis 47RCT’s 1375 patients

Kunkle DA et al Cancer 2008

ΣΥμΠΕΡΑΣμΑΤΑ 
•  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-  λιγότερες επιπλοκές, Ελάχιστα επεμβατικές, Τοπική αναισθησία, Πόνος, 

Βραχύτερη νοσηλεία, Ασθενείς με υψηλό ASA, Καλύτερη διατήρηση νε-
φρικής λειτουργίας, Επανάληψη της αγωγής

•  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-  Ογκολογικά αποτελέσματα (?), Μικρές σειρές, Βραχύ FU, Συχνότερες υπο-

τροπές, Κόστος (?)
•  Ablation σε ασθενείς που το ρίσκο της συνοσηρότητας υπερβαίνει εκείνο 

της τοπικής υποτροπής 
«Jarrett Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2012»
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▼ 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: Betmiga 25 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, Betmiga 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Betmiga 
25 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg mirabegron. Betmiga 50 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg mirabegron. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίο παρατεταμένης 
αποδέσμευσης. Betmiga 25 mg: Οβάλ, καφέ δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και τoν κωδικό “325” στην ίδια πλευρά. Betmiga 50 mg: Οβάλ, κίτρινο δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και 
τον κωδικό “355” στην ίδια πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συμπτωματική θεραπεία της επιτακτικότητας, συχνουρίας και/ή επιτακτικού τύπου ακράτειας, όπως αυτή μπορεί να 
παρουσιαστεί σε ενήλικες ασθενείς με σύνδρομο υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης (Overactive Bladder Syndrome, OAB). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων ασθενών): Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως, με ή χωρίς τροφή. Ειδικοί πληθυσμοί: Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού 
σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και επομένως δεν συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών 
(βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συστάσεις ημερήσιας δοσολογίας για άτομα με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία στην απουσία και παρουσία ισχυρών αναστολέων του CYP3A (βλ. 
παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.2).

Ισχυροί αναστολείς του CYP3A (3)
Χωρίς αναστολέα Με αναστολέα

Νεφρική δυσλειτουργία (1)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 50 mg 25 mg
Σοβαρή 25 mg Δεν συνιστάται

Ηπατική δυσλειτουργία (2)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 25 mg Δεν συνιστάται

1. Ήπια: GFR 60 έως 89 ml/min/1,73 m2, μέτρια: GFR 30 έως 59 ml/min/1,73 m2, σοβαρή: GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2. 2. Ήπια: Child-Pugh Κατηγορία A, Μέτρια: Child-Pugh Κατηγορία Β. 3. Ισχυροί αναστολείς του CYP3A 
βλ. παράγραφο 4.5. Φύλο: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με το φύλο. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του mirabegron σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα 
τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Το δισκίο πρέπει να λαμβάνεται άπαξ ημερησίως, με υγρά, να καταπίνεται ολόκληρο και δεν πρέπει να μασάται, να διαχωρίζεται ή να συνθλίβεται. 4.3 
Αντενδείξεις: Το mirabegron αντενδείκνυται σε ασθενείς με: - Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. - Σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση που ορίζεται ως 
συστολική αρτηριακή πίεση ≥180 mmHg και/ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥110 mmHg. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Νεφρική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε 
ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για 
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2). Με βάση μια φαρμακοκινητική μελέτη (βλέπε παράγραφο 5.2), συνιστάται μείωση της δόσης στα 25 mg σε αυτόν τον πληθυσμό. Το Betmiga 
δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Ηπατική δυσλειτουργία: Το 
Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Το Betmiga δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς 
με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B) οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Υπέρταση: Το mirabegron μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης συστήνεται να γίνεται στην αρχή και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Betmiga, ιδιαίτερα σε υπερτασικούς ασθενείς. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 
(συστολική αρτηριακή πίεση ≥ 160 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥ 100 mm Hg). Ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη παράταση του διαστήματος QT : Το Betmiga, στις θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει αποδείξει κλινικά 
σημαντική παράταση του διαστήματος QT σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο 5.1). Ωστόσο, δεδομένου ότι ασθενείς με γνωστό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτικά 
προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες, οι επιδράσεις του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι γνωστές. Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη 
χορήγηση του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς με υποκυστική απόφραξη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για OAB: Επίσχεση ούρων σε ασθενείς με υποκυστική απόφραξη (Bladder 
Outlet Obstruction-BOO)και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για την θεραπεία της ΟΑΒ έχει αναφερθεί κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά σε ασθενείς που λαμβάνουν mirabegron. 
Μία ελεγχόμενη μελέτη κλινικής ασφάλειας σε ασθενείς με ΒΟΟ δεν κατέδειξε αυξημένη επίσχεση ούρων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga. Ωστόσο, το Betmiga θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με 
κλινικά σημαντική ΒΟΟ. Το Betmiga θα πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για τη θεραπεία της ΟΑΒ. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: In vitro δεδομένα: Το mirabegron μεταφέρεται και μεταβολίζεται μέσω πολλαπλών μεταβολικών οδών. Το mirabegron είναι ένα υπόστρωμα για το κυτόχρωμα P450 (CYP) 3A4, το 
CYP2D6, τη βουτυρυλχολινεστεράση, τις ουριδίνη διφωσφο-γλυκουρονοσυλοτρανσφεράσες (UGT), το μεταφορέα εκροής P-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) και τους μεταφορείς εισροής οργανικών κατιόντων (OCT) OCT1, OCT2, 
και OCT3. Μελέτες με mirabegron που χρησιμοποιούν ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και ανασυνδυασμένα ανθρώπινα ένζυμα CYP έδειξαν ότι το mirabegron είναι ένας μέτριος και χρόνο-εξαρτώμενος αναστολέας του 
CYP2D6 και ένας ασθενής αναστολέας του CYP3A. Το mirabegron ανέστειλε τη μεταφορά φαρμάκων που γίνεται με τη μεσολάβηση του P-gp σε υψηλές συγκεντρώσεις. In vivo δεδομένα: Πολυμορφισμός του CYP2D6: Ο 
γενετικός πολυμορφισμός του CYP2D6 έχει ελάχιστη επίπτωση στη μέση έκθεση του πλάσματος σε mirabegron (βλ. παράγραφο 5.2). Αλληλεπίδραση του mirabegron με γνωστό αναστολέα του CYP2D6 δεν αναμένεται 
και δεν έχει μελετηθεί. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για το mirabegron όταν χορηγείται μαζί με αναστολείς του CYP2D6 ή σε ασθενείς που είναι άτομα με φτωχό μεταβολισμό του CYP2D6. Φαρμακευτικές 
aλληλεπιδράσεις: Η επίδραση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων στη φαρμακοκινητική του mirabegron και η επίδραση του mirabegron στη φαρμακοκινητική άλλων φαρμακευτικών προϊόντων 
μελετήθηκαν σε μελέτες άπαξ και πολλαπλών δόσεων. Οι περισσότερες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας μία δόση των 100 mg mirabegron χορηγούμενα από στόματος ως δισκία 
ελεγχόμενης απορρόφησης (OCAS). Σε μελέτες αλληλεπίδρασης του mirabegron με μετοπρολόλη και με μετφορμίνη χρησιμοποιήθηκε mirabegron άμεσης αποδέσμευσης (IR) 160 mg. Κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του mirabegron και των φαρμακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν, επάγουν ή αποτελούν υπόστρωμα για ένα από τα ισοένζυμα CYP ή τους μεταφορείς, δεν αναμένονται εκτός από την 
ανασταλτική δράση του mirabegron στο μεταβολισμό των υποστρωμάτων CYP2D6. Επίδραση των ενζυμικών αναστολέων: Η έκθεση στο mirabegron (AUC) αυξήθηκε κατά 1,8-φορές με την παρουσία του ισχυρού 
αναστολέα του CYP3A/P-gp κετοκοναζόλη σε υγιείς εθελοντές. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης όταν το Betmiga συνδυάζεται με αναστολείς του CYP3A και / ή της P-gp. Ωστόσο, σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια 
νεφρική δυσλειτουργία (GFR 30 έως 89 ml/min/1,73 m2) ή ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία A) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A, όπως η ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, 
ριτοναβίρη και κλαριθρομυκίνη, η συνιστώμενη δόση του Betmiga είναι 25 mg άπαξ ημερησίως με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 4.2). Το Betmiga δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 
έως 29 ml/min/1,73 m2) ή σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία Β), οι οποίοι ταυτόχρονα λαμβάνουν ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Επίδραση των ενζυμικών 
επαγωγέων: Ουσίες που είναι επαγωγείς του CYP3A ή της P-gp μειώνουν τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα του mirabegron. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του mirabegron όταν χορηγείται με θεραπευτικές δόσεις 
ριφαμπικίνης ή άλλων επαγωγέων του CYP3A ή της P-gp. Επίδραση του mirabegron σε υποστρώματα του CYP2D6: Σε υγιείς εθελοντές, η ανασταλτική ικανότητα του mirabegron προς το CYP2D6 είναι μέτρια και η 
δραστικότητα του CYP2D6 ανακάμπτει μέσα σε 15 ημέρες μετά τη διακοπή του mirabegron. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron IR οδήγησαν σε αύξηση κατά 90% της Cmax και κατά 229% της AUC μιας εφάπαξ 
δόσης μετοπρολόλης. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron οδήγησαν σε αύξηση κατά 79% της Cmax και κατά 241% της AUC μιας άπαξ δόσης δεσιπραμίνης. Συνιστάται προσοχή εάν το mirabegron συγχορηγείται 
με φαρμακευτικά προϊόντα με στενό θεραπευτικό δείκτη, τα οποία μεταβολίζονται σημαντικά από το CYP2D6, όπως η θειοριδαζίνη, Τύπου 1C αντιαρρυθμικά (π.χ. φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη) και τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά (π.χ. ιμιπραμίνη, δεσιπραμίνη). Προσοχή επίσης συνιστάται αν το mirabegron συγχορηγείται με υποστρώματα του CYP2D6, που οι δόσεις τους καθορίζονται εξατομικευμένα. Επίδραση του mirabegron στους 
μεταφορείς: Το mirabegron είναι ένας ασθενής αναστολέας της P-gp. Το mirabegron αύξησε την Cmax και την AUC κατά 29% και 27% αντίστοιχα, του υποστρώματος της P-gp διγοξίνη σε υγιείς εθελοντές. Για τους ασθενείς 
που λαμβάνουν κατά την έναρξη της θεραπείας ένα συνδυασμό Betmiga και διγοξίνης, η χαμηλότερη δόση διγοξίνης πρέπει να συνταγογραφείται αρχικά. Οι συγκεντρώσεις της διγοξίνης στον ορό πρέπει να 
παρακολουθούνται και να χρησιμοποιούνται για την τιτλοδότηση της δόσης της διγοξίνης για να επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική δράση. Το ενδεχόμενο για αναστολή της Ρ-gp από mirabegron πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
όταν το Betmiga συνδυάζεται με ευαίσθητα υποστρώματα της P-gp, όπως π.χ. δαβιγατράνη. Άλλες αλληλεπιδράσεις: Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις όταν το mirabegron συγχορηγήθηκε με 
θεραπευτικές δόσεις σολιφενακίνης, ταμσουλοσίνης, βαρφαρίνης, μετφορμίνης ή με από του στόματος χορηγούμενο συνδυασμένο αντισυλληπτικό φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει αιθινυλοιστραδιόλη και 
λεβονοργεστρέλη. Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης. Αυξήσεις στην έκθεση του mirabegron λόγω φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να σχετίζονται με αυξήσεις των καρδιακών παλμών. 4.6 Γονιμότητα, 
κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία από τη χρήση του Betmiga σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το Betmiga δεν συνιστάται 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Θηλασμός Το Mirabegron εκκρίνεται στο γάλα των τρωκτικών και ως εκ τούτου αναμένεται να είναι παρόν 
στο ανθρώπινο μητρικό γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν έχουν γίνει μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του mirabegron στην παραγωγή γάλακτος στον άνθρωπο, την παρουσία του στο ανθρώπινο μητρικό γάλα, 
ή τις επιδράσεις του στο παιδί που θηλάζει. Το Betmiga δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Γονιμότητα Δεν υπήρξαν σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιδράσεις του mirabegron στη γονιμότητα των ζώων (βλ. παράγραφο 5.3).  Η επίδραση του mirabegron στη γονιμότητα του ανθρώπου δεν έχει τεκμηριωθεί. 4.7 
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Το Betmiga δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του 
προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Betmiga αξιολογήθηκε σε 8.433 ασθενείς με OAB, εκ των οποίων οι 5.648 έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του mirabegron στη φάση 2/3 του κλινικού προγράμματος, και 622 ασθενείς 
έλαβαν Betmiga για τουλάχιστον 1 χρόνο (365 ημέρες). Σε τρεις, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 88% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με Betmiga, 
και το 4% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε 
ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga 50 mg κατά τη διάρκεια των τριών, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών είναι ταχυκαρδία και ουρολοιμώξεις. Η συχνότητα της 
ταχυκαρδίας ήταν 1,2% σε ασθενείς που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η ταχυκαρδία οδήγησε σε διακοπή στο 0,1% των ασθενών που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η συχνότητα των ουρολοιμώξεων ήταν 2,9% σε ασθενείς 
που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Οι ουρολοιμώξεις δεν οδήγησαν σε διακοπή κανέναν από τους ασθενείς που έλαβαν Betmiga 50 mg. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται κολπική μαρμαρυγή (0,2%). 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1 έτους (μακροχρόνιας) ελεγχόμενης με δραστικό φάρμακο (μουσκαρινικός ανταγωνιστής) μελέτης ήταν παρόμοια σε τύπο και σοβαρότητα με 
εκείνες που παρατηρήθηκαν στις τρεις, διάρκειας 12-εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το mirabegron στις τρεις, διάρκειας12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται 
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). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

MedDRA Κατηγορία/ οργανικό 
σύστημα Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμη-

θούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Ουρολοίμωξη Λοίμωξη του κόλπου, Κυστίτιδα
Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία*
Οφθαλμικές διαταραχές Οίδημα βλεφάρου
Καρδιακές διαταραχές Ταχυκαρδία Αίσθημα παλμών, Κολπική μαρμαρυγή

Αγγειακές διαταραχές Υπερτασική 
κρίση*

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
συστήματος

 Ναυτία*
Δυσκοιλιότητα*
Διάρροια*

Δυσπεψία Γαστρίτιδα Οίδημα χείλους

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Κνίδωση, Εξάνθημα, Εξάνθημα 
κηλιδώδες, Εξάνθημα βλατιδώδες
Κνησμός

Λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα, Πορφύρα, 
Αγγειοοίδημα*

Διαταραχές του μυοσκελετικού συ-
στήματος και του συνδετικού ιστού Οίδημα άρθρωσης
Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού Αιδοιοκολπικός κνησμός

Παρακλινικές εξετάσεις
Aυξημένη αρτηριακή πίεση 
αυξημένη GGT, αυξημένη AST
αυξημένη ALT

Διαταραχές των νεφρών και των 
ουροφόρων οδών Επίσχεση ούρων*

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία*
Ζάλη*

*παρατηρήθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 
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: 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: Το Mirabegron έχει χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές σε άπαξ δόσεις έως 
και 400 mg. Σε αυτή τη δόση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν αίσθημα παλμών (1 από 6 άτομα) και αυξημένη συχνότητα καρδιακών παλμών πάνω από 100 κτύπους ανά λεπτό (bpm) 
(3 από 6 άτομα). Πολλαπλές δόσεις του mirabegron έως και 300 mg ημερησίως για 10 ημέρες εμφάνισαν αυξήσεις της συχνότητας των καρδιακών παλμών και της συστολικής αρτηριακής πίεσης, όταν χορηγήθηκαν 
σε υγιείς εθελοντές. Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συνιστάται παρακολούθηση της συχνότητας παλμών, της αρτηριακής πίεσης 
και του ΗΚΓ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Betmiga 25 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο,  μαγνήσιο 
στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172). Betmiga 50 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, 
βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, μαγνήσιο στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.  6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 6 μήνες. 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 αλουμινίου/αλουμινίου σε κουτιά που περιέχουν 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ή 200 δισκία.
Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο (PP) και πυριτίου οξειδίου πήγμα ως αφυγραντικό που περιέχουν 90 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: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  EU/1/12/809/001 – 018. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Δεκέμβριος 2012. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 31 Μαρτίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ Betmiga που διατίθεται από τον ΚΑΚ.
Φαρμακευτικό πρόϊόν για τό όπόιό
απαιτειται ιατρική συνταγή

Λιανική τιμή Betmiga 25mg, Ελλάδας: €44,54
Λιανική τιμή Betmiga 50mg, Ελλάδας: €42,10

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Θουκυδίδου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής Τηλ.: 210 8189 900, Fax: 210 8189 960

Για τη συμπτωματικη θεραπεια
του συνδρομου τησ

ΥπερλειτοΥργικής κΥςτής
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▼ 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: Betmiga 25 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, Betmiga 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Betmiga 
25 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg mirabegron. Betmiga 50 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg mirabegron. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίο παρατεταμένης 
αποδέσμευσης. Betmiga 25 mg: Οβάλ, καφέ δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και τoν κωδικό “325” στην ίδια πλευρά. Betmiga 50 mg: Οβάλ, κίτρινο δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και 
τον κωδικό “355” στην ίδια πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συμπτωματική θεραπεία της επιτακτικότητας, συχνουρίας και/ή επιτακτικού τύπου ακράτειας, όπως αυτή μπορεί να 
παρουσιαστεί σε ενήλικες ασθενείς με σύνδρομο υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης (Overactive Bladder Syndrome, OAB). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων ασθενών): Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως, με ή χωρίς τροφή. Ειδικοί πληθυσμοί: Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού 
σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και επομένως δεν συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών 
(βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συστάσεις ημερήσιας δοσολογίας για άτομα με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία στην απουσία και παρουσία ισχυρών αναστολέων του CYP3A (βλ. 
παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.2).

Ισχυροί αναστολείς του CYP3A (3)
Χωρίς αναστολέα Με αναστολέα

Νεφρική δυσλειτουργία (1)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 50 mg 25 mg
Σοβαρή 25 mg Δεν συνιστάται

Ηπατική δυσλειτουργία (2)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 25 mg Δεν συνιστάται

1. Ήπια: GFR 60 έως 89 ml/min/1,73 m2, μέτρια: GFR 30 έως 59 ml/min/1,73 m2, σοβαρή: GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2. 2. Ήπια: Child-Pugh Κατηγορία A, Μέτρια: Child-Pugh Κατηγορία Β. 3. Ισχυροί αναστολείς του CYP3A 
βλ. παράγραφο 4.5. Φύλο: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με το φύλο. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του mirabegron σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα 
τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Το δισκίο πρέπει να λαμβάνεται άπαξ ημερησίως, με υγρά, να καταπίνεται ολόκληρο και δεν πρέπει να μασάται, να διαχωρίζεται ή να συνθλίβεται. 4.3 
Αντενδείξεις: Το mirabegron αντενδείκνυται σε ασθενείς με: - Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. - Σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση που ορίζεται ως 
συστολική αρτηριακή πίεση ≥180 mmHg και/ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥110 mmHg. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Νεφρική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε 
ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για 
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2). Με βάση μια φαρμακοκινητική μελέτη (βλέπε παράγραφο 5.2), συνιστάται μείωση της δόσης στα 25 mg σε αυτόν τον πληθυσμό. Το Betmiga 
δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Ηπατική δυσλειτουργία: Το 
Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Το Betmiga δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς 
με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B) οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Υπέρταση: Το mirabegron μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης συστήνεται να γίνεται στην αρχή και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Betmiga, ιδιαίτερα σε υπερτασικούς ασθενείς. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 
(συστολική αρτηριακή πίεση ≥ 160 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥ 100 mm Hg). Ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη παράταση του διαστήματος QT : Το Betmiga, στις θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει αποδείξει κλινικά 
σημαντική παράταση του διαστήματος QT σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο 5.1). Ωστόσο, δεδομένου ότι ασθενείς με γνωστό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτικά 
προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες, οι επιδράσεις του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι γνωστές. Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη 
χορήγηση του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς με υποκυστική απόφραξη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για OAB: Επίσχεση ούρων σε ασθενείς με υποκυστική απόφραξη (Bladder 
Outlet Obstruction-BOO)και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για την θεραπεία της ΟΑΒ έχει αναφερθεί κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά σε ασθενείς που λαμβάνουν mirabegron. 
Μία ελεγχόμενη μελέτη κλινικής ασφάλειας σε ασθενείς με ΒΟΟ δεν κατέδειξε αυξημένη επίσχεση ούρων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga. Ωστόσο, το Betmiga θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με 
κλινικά σημαντική ΒΟΟ. Το Betmiga θα πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για τη θεραπεία της ΟΑΒ. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: In vitro δεδομένα: Το mirabegron μεταφέρεται και μεταβολίζεται μέσω πολλαπλών μεταβολικών οδών. Το mirabegron είναι ένα υπόστρωμα για το κυτόχρωμα P450 (CYP) 3A4, το 
CYP2D6, τη βουτυρυλχολινεστεράση, τις ουριδίνη διφωσφο-γλυκουρονοσυλοτρανσφεράσες (UGT), το μεταφορέα εκροής P-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) και τους μεταφορείς εισροής οργανικών κατιόντων (OCT) OCT1, OCT2, 
και OCT3. Μελέτες με mirabegron που χρησιμοποιούν ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και ανασυνδυασμένα ανθρώπινα ένζυμα CYP έδειξαν ότι το mirabegron είναι ένας μέτριος και χρόνο-εξαρτώμενος αναστολέας του 
CYP2D6 και ένας ασθενής αναστολέας του CYP3A. Το mirabegron ανέστειλε τη μεταφορά φαρμάκων που γίνεται με τη μεσολάβηση του P-gp σε υψηλές συγκεντρώσεις. In vivo δεδομένα: Πολυμορφισμός του CYP2D6: Ο 
γενετικός πολυμορφισμός του CYP2D6 έχει ελάχιστη επίπτωση στη μέση έκθεση του πλάσματος σε mirabegron (βλ. παράγραφο 5.2). Αλληλεπίδραση του mirabegron με γνωστό αναστολέα του CYP2D6 δεν αναμένεται 
και δεν έχει μελετηθεί. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για το mirabegron όταν χορηγείται μαζί με αναστολείς του CYP2D6 ή σε ασθενείς που είναι άτομα με φτωχό μεταβολισμό του CYP2D6. Φαρμακευτικές 
aλληλεπιδράσεις: Η επίδραση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων στη φαρμακοκινητική του mirabegron και η επίδραση του mirabegron στη φαρμακοκινητική άλλων φαρμακευτικών προϊόντων 
μελετήθηκαν σε μελέτες άπαξ και πολλαπλών δόσεων. Οι περισσότερες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας μία δόση των 100 mg mirabegron χορηγούμενα από στόματος ως δισκία 
ελεγχόμενης απορρόφησης (OCAS). Σε μελέτες αλληλεπίδρασης του mirabegron με μετοπρολόλη και με μετφορμίνη χρησιμοποιήθηκε mirabegron άμεσης αποδέσμευσης (IR) 160 mg. Κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του mirabegron και των φαρμακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν, επάγουν ή αποτελούν υπόστρωμα για ένα από τα ισοένζυμα CYP ή τους μεταφορείς, δεν αναμένονται εκτός από την 
ανασταλτική δράση του mirabegron στο μεταβολισμό των υποστρωμάτων CYP2D6. Επίδραση των ενζυμικών αναστολέων: Η έκθεση στο mirabegron (AUC) αυξήθηκε κατά 1,8-φορές με την παρουσία του ισχυρού 
αναστολέα του CYP3A/P-gp κετοκοναζόλη σε υγιείς εθελοντές. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης όταν το Betmiga συνδυάζεται με αναστολείς του CYP3A και / ή της P-gp. Ωστόσο, σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια 
νεφρική δυσλειτουργία (GFR 30 έως 89 ml/min/1,73 m2) ή ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία A) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A, όπως η ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, 
ριτοναβίρη και κλαριθρομυκίνη, η συνιστώμενη δόση του Betmiga είναι 25 mg άπαξ ημερησίως με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 4.2). Το Betmiga δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 
έως 29 ml/min/1,73 m2) ή σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία Β), οι οποίοι ταυτόχρονα λαμβάνουν ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Επίδραση των ενζυμικών 
επαγωγέων: Ουσίες που είναι επαγωγείς του CYP3A ή της P-gp μειώνουν τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα του mirabegron. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του mirabegron όταν χορηγείται με θεραπευτικές δόσεις 
ριφαμπικίνης ή άλλων επαγωγέων του CYP3A ή της P-gp. Επίδραση του mirabegron σε υποστρώματα του CYP2D6: Σε υγιείς εθελοντές, η ανασταλτική ικανότητα του mirabegron προς το CYP2D6 είναι μέτρια και η 
δραστικότητα του CYP2D6 ανακάμπτει μέσα σε 15 ημέρες μετά τη διακοπή του mirabegron. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron IR οδήγησαν σε αύξηση κατά 90% της Cmax και κατά 229% της AUC μιας εφάπαξ 
δόσης μετοπρολόλης. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron οδήγησαν σε αύξηση κατά 79% της Cmax και κατά 241% της AUC μιας άπαξ δόσης δεσιπραμίνης. Συνιστάται προσοχή εάν το mirabegron συγχορηγείται 
με φαρμακευτικά προϊόντα με στενό θεραπευτικό δείκτη, τα οποία μεταβολίζονται σημαντικά από το CYP2D6, όπως η θειοριδαζίνη, Τύπου 1C αντιαρρυθμικά (π.χ. φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη) και τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά (π.χ. ιμιπραμίνη, δεσιπραμίνη). Προσοχή επίσης συνιστάται αν το mirabegron συγχορηγείται με υποστρώματα του CYP2D6, που οι δόσεις τους καθορίζονται εξατομικευμένα. Επίδραση του mirabegron στους 
μεταφορείς: Το mirabegron είναι ένας ασθενής αναστολέας της P-gp. Το mirabegron αύξησε την Cmax και την AUC κατά 29% και 27% αντίστοιχα, του υποστρώματος της P-gp διγοξίνη σε υγιείς εθελοντές. Για τους ασθενείς 
που λαμβάνουν κατά την έναρξη της θεραπείας ένα συνδυασμό Betmiga και διγοξίνης, η χαμηλότερη δόση διγοξίνης πρέπει να συνταγογραφείται αρχικά. Οι συγκεντρώσεις της διγοξίνης στον ορό πρέπει να 
παρακολουθούνται και να χρησιμοποιούνται για την τιτλοδότηση της δόσης της διγοξίνης για να επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική δράση. Το ενδεχόμενο για αναστολή της Ρ-gp από mirabegron πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
όταν το Betmiga συνδυάζεται με ευαίσθητα υποστρώματα της P-gp, όπως π.χ. δαβιγατράνη. Άλλες αλληλεπιδράσεις: Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις όταν το mirabegron συγχορηγήθηκε με 
θεραπευτικές δόσεις σολιφενακίνης, ταμσουλοσίνης, βαρφαρίνης, μετφορμίνης ή με από του στόματος χορηγούμενο συνδυασμένο αντισυλληπτικό φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει αιθινυλοιστραδιόλη και 
λεβονοργεστρέλη. Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης. Αυξήσεις στην έκθεση του mirabegron λόγω φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να σχετίζονται με αυξήσεις των καρδιακών παλμών. 4.6 Γονιμότητα, 
κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία από τη χρήση του Betmiga σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το Betmiga δεν συνιστάται 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Θηλασμός Το Mirabegron εκκρίνεται στο γάλα των τρωκτικών και ως εκ τούτου αναμένεται να είναι παρόν 
στο ανθρώπινο μητρικό γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν έχουν γίνει μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του mirabegron στην παραγωγή γάλακτος στον άνθρωπο, την παρουσία του στο ανθρώπινο μητρικό γάλα, 
ή τις επιδράσεις του στο παιδί που θηλάζει. Το Betmiga δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Γονιμότητα Δεν υπήρξαν σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιδράσεις του mirabegron στη γονιμότητα των ζώων (βλ. παράγραφο 5.3).  Η επίδραση του mirabegron στη γονιμότητα του ανθρώπου δεν έχει τεκμηριωθεί. 4.7 
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Το Betmiga δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του 
προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Betmiga αξιολογήθηκε σε 8.433 ασθενείς με OAB, εκ των οποίων οι 5.648 έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του mirabegron στη φάση 2/3 του κλινικού προγράμματος, και 622 ασθενείς 
έλαβαν Betmiga για τουλάχιστον 1 χρόνο (365 ημέρες). Σε τρεις, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 88% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με Betmiga, 
και το 4% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε 
ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga 50 mg κατά τη διάρκεια των τριών, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών είναι ταχυκαρδία και ουρολοιμώξεις. Η συχνότητα της 
ταχυκαρδίας ήταν 1,2% σε ασθενείς που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η ταχυκαρδία οδήγησε σε διακοπή στο 0,1% των ασθενών που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η συχνότητα των ουρολοιμώξεων ήταν 2,9% σε ασθενείς 
που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Οι ουρολοιμώξεις δεν οδήγησαν σε διακοπή κανέναν από τους ασθενείς που έλαβαν Betmiga 50 mg. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται κολπική μαρμαρυγή (0,2%). 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1 έτους (μακροχρόνιας) ελεγχόμενης με δραστικό φάρμακο (μουσκαρινικός ανταγωνιστής) μελέτης ήταν παρόμοια σε τύπο και σοβαρότητα με 
εκείνες που παρατηρήθηκαν στις τρεις, διάρκειας 12-εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το mirabegron στις τρεις, διάρκειας12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται 
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). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

MedDRA Κατηγορία/ οργανικό 
σύστημα Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμη-

θούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Ουρολοίμωξη Λοίμωξη του κόλπου, Κυστίτιδα
Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία*
Οφθαλμικές διαταραχές Οίδημα βλεφάρου
Καρδιακές διαταραχές Ταχυκαρδία Αίσθημα παλμών, Κολπική μαρμαρυγή

Αγγειακές διαταραχές Υπερτασική 
κρίση*

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
συστήματος

 Ναυτία*
Δυσκοιλιότητα*
Διάρροια*

Δυσπεψία Γαστρίτιδα Οίδημα χείλους

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Κνίδωση, Εξάνθημα, Εξάνθημα 
κηλιδώδες, Εξάνθημα βλατιδώδες
Κνησμός

Λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα, Πορφύρα, 
Αγγειοοίδημα*

Διαταραχές του μυοσκελετικού συ-
στήματος και του συνδετικού ιστού Οίδημα άρθρωσης
Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού Αιδοιοκολπικός κνησμός

Παρακλινικές εξετάσεις
Aυξημένη αρτηριακή πίεση 
αυξημένη GGT, αυξημένη AST
αυξημένη ALT

Διαταραχές των νεφρών και των 
ουροφόρων οδών Επίσχεση ούρων*

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία*
Ζάλη*

*παρατηρήθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 
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: 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: Το Mirabegron έχει χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές σε άπαξ δόσεις έως 
και 400 mg. Σε αυτή τη δόση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν αίσθημα παλμών (1 από 6 άτομα) και αυξημένη συχνότητα καρδιακών παλμών πάνω από 100 κτύπους ανά λεπτό (bpm) 
(3 από 6 άτομα). Πολλαπλές δόσεις του mirabegron έως και 300 mg ημερησίως για 10 ημέρες εμφάνισαν αυξήσεις της συχνότητας των καρδιακών παλμών και της συστολικής αρτηριακής πίεσης, όταν χορηγήθηκαν 
σε υγιείς εθελοντές. Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συνιστάται παρακολούθηση της συχνότητας παλμών, της αρτηριακής πίεσης 
και του ΗΚΓ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Betmiga 25 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο,  μαγνήσιο 
στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172). Betmiga 50 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, 
βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, μαγνήσιο στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.  6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 6 μήνες. 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 αλουμινίου/αλουμινίου σε κουτιά που περιέχουν 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ή 200 δισκία.
Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο (PP) και πυριτίου οξειδίου πήγμα ως αφυγραντικό που περιέχουν 90 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: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  EU/1/12/809/001 – 018. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Δεκέμβριος 2012. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 31 Μαρτίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ Betmiga που διατίθεται από τον ΚΑΚ.
Φαρμακευτικό πρόϊόν για τό όπόιό
απαιτειται ιατρική συνταγή

Λιανική τιμή Betmiga 25mg, Ελλάδας: €44,54
Λιανική τιμή Betmiga 50mg, Ελλάδας: €42,10

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Θουκυδίδου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής Τηλ.: 210 8189 900, Fax: 210 8189 960

Για τη συμπτωματικη θεραπεια
του συνδρομου τησ

ΥπερλειτοΥργικής κΥςτής
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Εικονικός 
Ασθενής
Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Ασθενής ετών 45 προσέρχεται λόγω αναφερόμενου ήπιου βάρους δεξιάς οσφυικής χώρας 
και ενός επεισοδίου ανώδυνης μακροσκοπικής αιματουρίας από έτους. 
Από το ατομικό του αναμνηστικό αναφέρει αρτηριακή υπέρταση φαρμακευτικά ελεγχόμενης 
και είναι βαρύς καπνιστής. Εκ της κλινικής εξετάσεως δεν ανευρίσκονται ιδιαίτερα 
παθολογικά ευρήματα το ίδιο και από τον εργαστηριακό του έλεγχο. 
Πως θα προσεγγίζατε αυτόν τον ασθενή; 

Ο ασθενής αυτός λόγω του ιστορικού της αι-
ματουρίας θα πρέπει να υποβληθεί σε α-
πεικονιστικό έλεγχο του ουροποιητικού, κυ-

στεοσκόπηση, αλλά και πιθανώς κυτταρολογική 
εξέταση ούρων.  Η κυστεοσκόπηση δεν ανέδειξε 
παθολογικά ευρήματα ενώ η κυτταρολογική εξέ-
ταση των ούρων συμπεραίνει ότι δεν ανευρίσκο-
νται κακοήθη ουροθηλιακά κύτταρα.  

Το υπερηχοτομογράφημα ανευρίσκει μια ύπο-
πτη μάζα στο δεξιό νεφρό 5,5 cm. Το εύρημα αυ-
τό απαιτεί περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο με υ-
πολογιστική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας 
με χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Η υ-
πολογιστική τομογραφία του ασθενούς παρουσι-
άζει την παρακάτω εικόνα. Χρειαζόμαστε περισ-
σότερες πληροφορίες;

Το μόρφωμα είναι σχετικά μεγάλο και προσλαμ-
βάνει σκιαγραφικό οπότε τίθεται η ισχυρή κλινική 
υποψία καρκίνου του νεφρού. 

Ο έλεγχος του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει εργαστηριακές εξετάσεις (ουρία και κρεατινί-
νη ορού, ηπατικά ένζυμα, αλκαλική φωσφατάση, 
γαλακτική δεϋδρογονάση, ασβέστιο ορού, έλεγ-
χο πήξης και γενική εξέταση ούρων), αλλά και α-
ξονική τομογραφία θώρακος για τη σωστή σταδι-
οποίηση του καρκίνου. 

Ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτωματολο-
γία οπότε περαιτέρω έλεγχος με σπινθηρογρά-
φημα οστών και μαγνητική τομογραφία εγκεφά-
λου δεν απαιτείται. 

Ο παρακλινικός και εργαστηριακός έλεγχος του 
ασθενούς δεν ανέδειξε αξιόλογα παθολογικά ευ-
ρήματα. Ο όγκος είναι κλινικού σταδίου Τ1b (φαί-
νεται να βρίσκεται σε επαφή με κάλυκες)και οι θε-
ραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη ριζική, αλ-
λά και τη  μερική νεφρεκτομή. 

Η τελευταία έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει ίδια 
ογκολογικά αποτελέσματα με την ριζική νεφρεκτο-
μή με σαφώς καλύτερη διατήρηση της νεφρικής 
λειτουργίας οπότε προτείνεται εφόσον μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοιχτή οπισθοπεριτο-
ναϊκή μερική νεφρεκτομή και τη 2η μετεγχειρητική 
ημέρα παρουσιάζει αύξηση του περιεχομένου της 
παροχέτευσης που συνολικά ανέρχεται στα 900 ml. 

Από την ταυτοποίηση του υγρού  προκύπτει 
ότι είναι ούρα. 

Πως προσεγγίζετε θεραπευτικά την επιπλοκή 
αυτή;

Προφανώς κατά τη διάρκεια της εκτομής του ό-
γκου διανοίχτηκε το πυελοκαλυκικό σύστημα το 
οποίο και δεν συρράφτηκε επαρκώς οπότε υπάρ-

χει διαφυγή ούρων. 
Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της κατάστα-

σης αυτής είναι η τοποθέτηση ενός JJ stent και η 
αναμονή για αυτόματη επούλωση του ανοίγμα-
τος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κατά-
σταση αυτή περιορίζεται και κανένα περαιτέρω βή-
μα δεν απαιτείται. 

Στον ασθενή τοποθετήθηκε JJ stent, η διαρροή 
σταμάτησε, αφαιρέθηκε η παροχέτευση και έλα-
βε εξιτήριο. Η ιστολογική του εξέταση ανέδειξε 
διαυγοκυτταρικό νεφρικό καρκίνο σταδίου Τ1b 
Fuhrman III. 

Πως πιστεύετε ότι θα πρέπει να οργανωθεί η με-
τεγχειρητική του παρακολούθηση; 

Δεν υπάρχει σαφές και ευρέως αποδεκτό σχή-
μα παρακολούθησης μετά από μερική νεφρεκτο-
μή. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να περι-
λαμβάνει έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας, έλεγχο 
για πιθανές μεταστάσεις ή τοπική υποτροπή, αλ-
λά και έλεγχο για πιθανές επιπλοκές. 

Το προτεινόμενο σχήμα παρακολούθησης από 
τα guidelines της EAU για χαμηλού ρίσκου όγκους 
είναι υπερηχοτομογράφημα στους 6 μήνες, αξο-
νική τομογραφία στον ένα χρόνο, στη συνέχεια ε-
ναλλάξ  (us και CT) για 5 χρόνια και στη συνέχεια 
υπερηχογράφημα κάθε χρόνο. IU
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Ανάλυση του μοριακού προφίλ στον 
καρκίνο του προστάτη και νέοι βιοδείκτες

Ο καρκίνος του προστάτη είναι o πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος καρκίνου στους άντρες, αφού περίπου ένας στους δέκα 
άνδρες θα αναπτύξει καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο καρκίνος του προστάτη συνήθως αναπτύσσεται 

αργά, και όταν εντοπιστεί έγκαιρα έχει συνήθως καλή πρόγνωση. 

Αν και έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις 
σχετικά με τη διαχείριση της νόσου σε προ-
χωρημένο στάδιο, οι προκλήσεις παραμέ-

νουν σχετικά με τη βέλτιστη θεραπεία τόσο στον 
ορμονοευαίσθητο (hormone-sensitive prostate 
cancer, HSPC) όσο και στον ευνουχοάντοχο ή 
ανθεκτικό στην ορχεκτομή (castration-resistant 
prostate cancer, CRPC). 

Ο καρκίνος του προστάτη επιδεικνύει σημαντι-
κή γενωμική ετερογένεια. Για το λόγο αυτό η χρή-
ση νέων τεχνολογιών, όπως η αλληλούχιση νέας 
γενιάς (Next Generation Sequencing), μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη διαλεύκανση 
του γενετικού προφίλ του όγκου. Στόχος αυτών 
των προσεγγίσεων είναι η διερεύνηση της δυνα-
τότητας λήψης θεραπευτικών αποφάσεων με βά-
ση τα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε α-
σθενούς, αυτό που σήμερα ονομάζεται εξατομι-
κευμένη θεραπεία.

Μια από τις συχνότερες γενετικές αλλοιώσεις 
στον καρκίνο του προστάτη είναι η αναδιάταξη 
μεταξύ του γονιδίου Αndrogen-responsive genes 
transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS2) και 
γονιδίων της οικογένειας μεταγραφικών παραγό-
ντων ETS (E26 transformation-specific). Οι αναδια-
τάξεις αυτές αφορούν 70% περίπου των ασθενών, 
με συχνότερη την αναδιάταξη του TMPRSS2 με το 
γονίδιο ERG. Άλλα γονίδια της οικογένειας ETS που 
εμπλέκονται σε αναδιατάξεις με το TMPRSS2 σε 
χαμηλότερα ποσοστά είναι τα ETV1, ETV4, ETV5 
και ELK4. Η κλινική σημασία αυτών των αναδια-
τάξεων ως προγνωστικός δείκτης παραμένει αυ-
τή τη στιγμή αμφιλεγόμενη. Παρόλα αυτά, η υ-

ψηλή τους συχνότητα τα καθιστά ελκυστικούς θε-
ραπευτικούς στόχους για την ανάπτυξη στοχευμέ-
νων θεραπειών, καθώς και χρήσιμους διαγνωστι-
κούς βιοδείκτες.  

Επιπλέον, στον καρκίνο του προστάτη ανιχνεύο-
νται μεταλλαγές και οι αλλαγές αριθμού αντιγρά-
φων σε γονίδια διάφορα, όπως τα TP53, SPOP, 
AR, RB1, PTEN, PIK3CA, BRCA2 και ATM. Κάποια 
από αυτά εμπλέκονται σε μονοπάτι–στόχο στοχευ-
μένων θεραπειών και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για την ένταξη ασθενών σε κλινικές μελέτες.

Γονίδια επιδιόρθωσης του DNA ως νέοι 
βιοδείκτες

Αξιοσημείωτα είναι τα σχετικά υψηλά ποσοστά 
μεταλλαγών στο γονίδιο BRCA2 που μπορεί να 
φτάσει το 9% (από τις οποίες 6-7% είναι κληρονο-
μούμενες και οι υπόλοιπες επίκτητες), καθώς και οι 
μεταλλαγές στο γονίδιο ATM με ποσοστό μεταλ-
λαγών 5% (από τις οποίες 1% κληρονομούμενες).

Αυτά τα γονίδια συμμετέχουν σε ένα σύμπλο-
κο πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην επιδιόρ-
θωση του DNA με ομόλογο ανασυνδυασμό και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για 
ανταπόκριση σε αναστολείς PARP. Πρόκειται για 
ένα νέο είδος στοχευμένης θεραπείας που στοχεύ-
ει την πολυμεράση poly(adenosine diphosphate 
[ADP]–ribose) polymerase 1 (PARP1), ένζυμο 
κλειδί για την επιδιόρθωση των απλών θραύ-
σεων στο DNA. Ασθενείς με μεταλλαγές στα γο-
νίδια BRCA1 και BRCA2 ή σε άλλα γονίδια του 
μονοπατιού επιδιόρθωσης με ομόλογο ανασυν-
δυασμό, παρουσιάζουν καλύτερη ανταπόκριση 

σε PARP αναστολείς καθώς και σε θεραπεία με 
πλατίνα. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχουν πά-
ρει έγκριση ήδη δύο PARP αναστολείς (Olaparib, 
Rucaparib) για ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών 
και αναμένεται η έγκρισή τους σε άλλους τύπους 
καρκίνου, συμπεριλαμβανόμενου και του καρκί-
νου του προστάτη.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι στον καρκίνο του 
προστάτη υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός στο-
χεύσιμων αλλοιώσεων που καθιστά απαραίτη-
τη τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάλυση 
του μοριακού προφίλ αυτού του τύπου καρκίνου.

Βιβλιογραφία
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landscape of prostate cancer: implications for 
current clinical trials. Cancer Treat Rev. 2015 
Nov;41(9):761-6.

2.  Mateo J, Carreira S, Sandhu S, Miranda S, 
Mossop H, Perez-Lopez R, Nava Rodrigues 
D, Robinson D, Omlin A, Tunariu N, Boysen 
G, Porta N, Flohr P, Gillman A, Figueiredo I, 
Paulding C, Seed G, Jain S, Ralph C, Protheroe 
A, Hussain S, Jones R, Elliott T, McGovern U, 
Bianchini D, Goodall J, Zafeiriou Z, Williamson 
CT, Ferraldeschi R, Riisnaes R, Ebbs B, Fowler 
G, Roda D, Yuan W, Wu YM, Cao X, Brough 
R, Pemberton H, A’Hern R, Swain A, Kunju 
LP, Eeles R, Attard G, Lord CJ, Ashworth A, 
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Ουρολογικά Συνέδρια
12η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 
6-10 Μαρτίου 2017
ξενοδοχείο Metropolitan, Αθήνα
www.huanet.gr

EFFECTIVE THERAPY 
STRATEGIES FOR PROSTATE 
CANCER bY DEVELOPING A 
PREDICTIVE MODEL
March 6, 2017
Hilton Athens, Athens
www.huanet.gr

32nd ANNUAL EUROPEAN 
ASSOCIATION OF UROLOGY 
CONGRESS
March 24-28, 2017, London, UK
www.eau17.uroweb.org

27th ANNUAL ADVANCES IN 
UROLOGY 2017
April 5-8, 2017, Florida, USA
cme.hsc.usf.edu

2o ΕΑΡΙΝΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
28 Απριλίου 2017, Curium Palace 
Hotel, Κύπρος, www.huanet.gr

ANNUAL AUA MEETING 2017
May 12-16, 2017, Boston, USA
auanet.org

37th ATHENIAN UROLOGY DAYS
May 19-21, 2017
Athens Hilton Hotel, Greece
www.athenianurologydays.gr 

7th INTERNATIONAL 
MEETING “CHALLENGES IN 
ENDOUROLOGY” (CIE 2017)
May 21-23, 2017, Paris, France 
www.challenges-endourology.com

CHALLENGES IN LAPAROSCOPY 
& RObOTICS
June 8-10, 2017
Bordeaux, France
www.challengesinlaparoscopy.it 

1st ESU-ESUT MASTERCLASS ON 
UROLITHIASIS
June 16-17, 2017, Patras, Greece
esuurolithiasis17.uroweb.org

1Oth INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON FOCAL THERAPY 
AND IMAGING IN PROSTATE AND 
KIDNEY CANCER 
June 18-20, 2017, Noordwijk, 
Netherlands, www.focaltherapy.org

17th GREEK-GERMAN 
UROLOGICAL SYMPOSIUM
29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2017
www.voyagertravel.gr

14th MEETING OF THE EAU 
RObOTIC UROLOGY SECTION
September 25-27, 2017
Bruges, Belgium, erus17.uroweb.org

4th MEETING OF THE EAU SECTION 
OF UROLITHIASIS (EULIS)
October 5-7, 2017

Vienna, Austria
www.uroweb.org 

11o ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
2-5 Νοεμβρίου 2017
Grand Hotel Thessaloniki, 
Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr

6ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
"ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ - 
ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ"
24-26 Νοεμβρίου 2017
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
8-9 Δεκεμβρίου 2017
Electra Palace, Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr 
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Στη φλεγμονή 1,2,3,4,5

Στη βελτίωση των συμπτωμάτων 6,7  και τον έλεγχο της εξέλιξης της ΚΥΠ 8

Στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής8,9  
και τον σεβασμό του ασθενούς

Μοναδικός τρόπος δράσης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIBEPROSTA 80mg     2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε επικαλυμμένο δισκίο (434,9 mg) περιέχει: Serenoa repens lipidosterolic extract (1) 80 mg (1) Έλαιο προερχόμενο από τους καρπούς της Serenoa 
repens (διεργασία με εξάνιο) 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα δισκία 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση δυσουρικών 
ενοχλήσεων επί καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 4 δισκία την ημέρα: δύο φορές την ημέρα από δύο δισκία, την ώρα των γευμάτων, για 4-8 
εβδομάδες 4.3. Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Το φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προστατεκτομή και 
κατά τη διάρκεια της λήψης του ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχει παρατη-
ρηθεί καμία αλληλεπίδραση με τις θεραπευτικές κλάσεις που συνήθως συγχορηγούνται για αυτή την πάθηση (αντιβιοτικά, ουρικά αντισηπτικά, αντιφλεγμονώδη). 4.6. Κύηση και γαλουχία 
Δεν εφαρμόζεται 4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν υπάρχει 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες Η χρήση του φαρμάκου αρχικά μπορεί να προκαλέσει 
ναυτία. 4.9. Υπερδοσολογία Δεν έχουν ποτέ αναφερθεί περιστατικά. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν ότι το ιδιοσκεύασμα παρουσιάζει τοξικότητα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1. 
Κατάλογος με έκδοχα ΕΚΔΟΧΑ Magnesium carbonate, silicon dioxide colloidal, kaolin, wheat starch, methylated casein, polyvidone excipient, magnesium stearate, purified water* ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Hypromellose, hydroxypropylcellulose, polyethylene glycol 400, quinoline yellow lacquer E104, indigotine lacquer E132, titanium oxide, purified water*. * Διαλύτης που 
εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της παρασκευής 6.2. Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται 6.3. Διάρκεια ζωής 36 μήνες για το έτοιμο προϊόν 6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του 
προϊόντος Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C. 6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί που περιέχει 60 επικαλυμμένα δισκία σε 5 blisters των 12 δισκίων 6.6. Οδηγίες 
χρήσης/χειρισμού Δεν αναφέρονται 6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Δικαιούχος σήματος PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE Υπεύθυνος αδείας κυκλοφορίας PIERRE FABRE 
FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350 153 41 Αγ. Παρασκευή - Αττική Τηλ.: 210 7234582 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 8554/6-2-2007 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 
1-7-1986 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6-2-2007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 04/2010 Λιανική τιμή: LIBEPROSTA C.TAB 80MG/TAB ΒΤx60: 7,75 €.
Χορηγείται με ιατρική συνταγή
Βιβλιογραφία 1. Latil A. et al. Anti-inflammatory properties of Permixon® lipidosterolic extract of Serenoa repens: in vitro and in vivo results. Eur Urol Suppl 2010; 9(2): 209. 2. Latil A. et 
al. Monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1/CCL2), a key chemokine involved in benign prostatic hyperplasia inflammation, is strongly reduced by Permixon®. Abstract EAU 2011 3. 
Rival et al. Permixon® inhibits cytokine-induced expression of VCAM-1, essential for mononuclear cell adhesion on human vascular endothelial cells. Eur Urol Suppl 2011; 10(2): 184.  
4. Paubert-Braquet M. et al. Effect of the lipidosterolic extract of Serenoa repens (Permixon® ) on the ionophore A23187- stimulated production of leukotriene B4 (LTB 4) from human polymorphonuclear neutrophils. 
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1997; 57(3):299-304 5. Ragab A. et al. Effects of Permixon® (Sereprostat® in Spain) on phospholipase A2 activity and on arachidonic acid metabolism in cultured 
prostatic cells. Acta Medica: New trends in BPH etiopathogenesis. 1987;293-296. 6. Debruyne et al. Comparison of a phytotherapeutic agent (Permixon®) with an alpha-blocker (tamsulosin) in the treatment of benign prostatic 
hyperplasia: a 1-year randomized international study. European Urology 2002; 41(3): 497-507. 7. Boyle P. et al. Updated meta-analysis of clinical trials of Serenoa repens extract in the treatment of symptomatic benign prostatic 
hyperplasia. Int British Journal of Urology 2004;93:751-756. 8. Pytel YA. et al. Long-term clinical and biologic effects of the lipidosterolic extract of Serenoa repens in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. 
Advances in therapy. 2002;19(6):297-306 9. Djavan B. and al. Progression delay in men with mild symptoms of bladder outlet obstruction: a comparative study of phytotherapy and watchful waiting. World J Urol. 2005; 23: 
253-256. 10. Lowe C. The Role of Serenoa repens in the Clinical Management of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol, suppl 8 (2009) 894-897.

320 mg 
την ημέρα   

Άμεση δράση στη φλεγμονή του προστάτηΆμεση δράση στη φλεγμονή του προστάτη

Λιπιδοστερολικό εκχύλισμα Serenoa repens

Libeprosta®:

το εξανικό εκχύλισμα  

Serenoa repens με τις 

εκτενέστερες κλινικές 

και φαρμακολογικές 

μελέτες.10

Λ. Μεσογείων 350, 15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582, Fax. 210 7234 589  L
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17Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»




