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Nεφρικών λιθών κατώτερου 
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παλινδρομή 
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Ουρολογικά
Συνέδρια

Nεφρολιθοθρυψία
Νεότερα δεδόμεΝα για τη

λιθίαση 
κάτω 

καλυκικής 
ομάδας 
Τι εναλλακΤικες 

υπαρχουν;

μοριακό προφίλ 
και νέοι βιοδείκτες 
στον καρκίνο 
του προστάτη 

Λίθος κατώτερου καΛυκα 1cm 

Είναι η ελάχιστα 
επεμβατική PNL 

η επιλογή; 
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ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875, Fax: 210 72.15.128
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ίΔίοκτΗτΗς: εκΔοςείς 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

MEΛH
ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.: Aναπλ. Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ANEZINHΣ Π.: Διευθυντής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ANΤΩΝΙΟΥ Ν.: Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γεν. Νοσ. «Ευαγγελισμός»
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ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.: Χειρούργος Oυρολόγος, Μαιευτήριο «Ρέα»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης
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KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Νοσ. «Λαϊκόν»
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π.: Xειρουργός Oυρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΠΟΡΟΥΣΑΣ Δ.: Xειρουργός Oυρολόγος
ΠΑΝΟΥ Χ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Α' Γ.Ν. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολόγιας Παν/μίου Αθηνών
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.: Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.: τ. Συντ. Διευθυντής Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
ΡΟΥΣΗΣ Λ.: Χειρουργός Oυρολόγος
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:  Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική «Ασκληπιείου Βούλας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.: Διευθυντής 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Nοσ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθ. Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Μουρμούρης Παναγιώτης, email: info@minu.gr

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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Νεότερα δεδόμεΝα για τη 

Nεφρολιθοθρυψία

Σύγκριση τριών χειρουργικών μεθόδων 
για λίθους 20-25mm κατώτερου κάλυκα. 

Παλίνδρομη νεφρολιθοθρυψία, mini-
διαδερμική νεφρολιθοθρυψία, διαδερμική 

νεφρολιθοθρυψία: Ποια προτιμάται;

CHOI J. Y., KO Y. H., SONG P. H. et al

Παρότι είναι σαφές ότι η gold standard θεραπεία των λίθων άνω των 
2cm στο νεφρό είναι η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PCNL), η αντιμετώ-
πιση των λίθων σε κατώτερο κάλυκα αποτελεί ακόμα σημείο διχογνωμίας 
μεταξύ των ουρολόγων. Στις πιθανές εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβά-
νονται η παλίνδρομη νεφρολιθοθρυψία (RIRS), αλλά και η mini PCNL. Η 
παραπάνω μελέτη προσπαθεί να δώσει μια λύση στο παραπάνω δίλημμα 
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τριών αυτών μεθόδων σε 185 ασθε-
νείς οι οποίοι και διαχωρίστηκαν σε 3 group. Οι τρεις ομάδες δεν διέφεραν 
όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένου και 
του μεγέθους του λίθου. Το stone free rate (SFR) την πρώτη μετεγχειρη-
τική ημέρα στην ομάδα της RIRS ήταν 77%, στην ομάδα της mPCNL ήταν 
90% και στην ομάδα της PCNL 98% (p=0.042). Δεν ανευρέθηκαν στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στο ποσοστό των επιπλοκών μεταξύ 
των ομάδων. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, εύρημα της μελέτης ήταν ότι το 
SFR μετά τον 1ο και τον 3ο μήνα δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων. Το συ-
μπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι δύο αυτές προσεγγίσεις, εκτός της PCNL, 
είναι ασφαλείς και δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα με την PCNL, ενώ η 
mPCNL προσφέρει καλύτερο άμεσα μετεγχειρητικό SFR από την RIRS σε 
μεγάλους λίθους κατώτερου κάλυκα.  

Τα αποτελέσματα από τη χρήση mini και 
συμβατικής διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας 

στους νεφρικούς λίθους  

ELMARAKbI A., GHONEIMA W., ELSHEEMY M. et al

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν η mini 
PCNL έχει θέση στην αντιμετώπιση νεφρικών λίθων στους ενήλικες. Η mini 

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

ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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PCNL διενεργήθηκε με τη χρήση ενός νεφροσκοπίου 18F, ενώ η PCNL με α-
ντίστοιχο νεφροσκόπιο 30 F. H ομάδα της mini PCNL περιελάμβανε 383 α-
σθενείς έναντι 166 ασθενών της ομάδας της PCNL. Ουσιαστικές διεγχειρη-
τικές διαφορές δεν ανευρέθησαν μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, η mini 
PCNL παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στις ημέρες νοση-
λείας και της ανάγκης τοποθέτησης στο τέλος της επέμβασης νεφροστομί-
ας (tubeless). Όσον αφορά στις επιπλοκές, η σύγκριση ανέδειξε ποσοστά ε-
πιπλοκών υπέρ της ομάδας της mini PCNL (7.8% vs 24.7% p <0.001) και 
πιο συγκεκριμένα διαφυγή (0 vs 6.6% p=0.001), αιμορραγία (4.2% vs 12% 
p=0.001), λοίμωξη (3.9% vs 18.1% p <0.001), διάτρηση πυελοκαλυκικού 
συστήματος (1% vs 8.4% p <0.001) και μετάγγιση αίματος (3.9% vs 18.1% p 
<0.001). Η ομάδα της PCNL παρουσίασε υψηλότερα SFR, αλλά η σύγκριση 
δεν έφτασε στα όρια του στατιστικά σημαντικού κάτι το οποίο πέτυχε στους 
πολλαπλούς (>1) και μεγαλύτερους λίθους. 

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η mPCNL επιτυγχάνει α-
ντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας με την PCNL, αλλά με σημαντικά ελαττωμένα 
ποσοστά επιπλοκών και συντομότερη νοσηλεία.

Σύγκριση μεταξύ συμβατικής, mini και ultra 
mini διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας για την 

αντιμετώπιση λίθων 1cm και 2cm στον κατώτερο 
κάλυκα. Μια πολυκεντρική μελέτη  

MARUCCIA S., SANGUEDOLCE F., CASELLATO S. et al

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση των λίθων μεγέθους με-
ταξύ 1cm και 2cm στον κάτω κάλυκα δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπερά-
σματα. Αυτό έχει οδηγήσει και τα panel των EAU guidelines να συστήνουν 
και τις βασικές τρεις μεθόδους (SWL, RIRS, PCNL) ως σωστές και ασφαλείς 
για την αντιμετώπιση αυτών των λίθων. Η παρούσα πολυκεντρική μελέτη 
συγκρίνει την κλασική PNCL με τις ελάχιστα επεμβατικές παραλλαγές της 
(mini και ultra mini) PCNL. Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν 132 ασθενείς 
οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες χωρίς διαφορές όσον αφορά στο μέγε-
θος των λίθων (p=0.34), αλλά με λίθους μεταξύ 1 και 2cm. Τα SFR των τρι-
ών ομάδων ήταν 86.3% (PCNL), 82.9% (mPCNL) και 78% (umPCNL). Στο 
τελευταίο group (umPCNL) το ποσοστό επανεπέμβασης (12.1%) ήταν σα-
φώς μεγαλύτερο από τα δύο άλλα group (p <0.05), ωστόσο παρουσίασε 
και το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών (2.4% έναντι 13.6% της PCNL και 
4.2% της mPCNL). Συμπερασματικά, η mPCNL θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια εναλλακτική της PCNL για λίθους μεταξύ 1 και 2cm σε κατώτερο κάλυ-
κα, μιας και παρουσιάζει αντίστοιχο SFR με την PCNL με σαφώς μικρότερο 
ποσοστό επιπλοκών. Η umPCNL λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού επανε-
πέμβασης δεν συστήνεται για την αντιμετώπιση των λίθων αυτών σε ενήλικες.  

Παλίνδρομη νεφρολιθοθρυψία και mini 
διαδερμική νεφρολιθοθρυψία για νεφρικούς 

λίθους μικρότερους των 2cm 

CEPEDA M., AMON J. H., MAINEZ J. A. et al

Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι ολοένα και κερδίζουν έδαφος στην αντι-
μετώπιση νεφρικών λίθων. Η παρούσα μελέτη συγκρίνει την αποτελεσμα-
τικότητα και την ασφάλεια δύο εξ‘ αυτών, της παλίνδρομης νεφρολιθοθρυ-
ψίας (RIRS) και της mini PCNL. Οι συγγραφείς συνέκριναν 2 ομάδες των 17 
ασθενών η κάθε μία, που υπεβλήθησαν στις παραπάνω δύο τεχνικές. Με 
παρόμοια προεγχειρητικά στοιχεία, οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοια 
SFR (88.9% vs 88.2%, p=0.95) και μη στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά στις επιπλοκές (17.4% vs 5.56%, p=0.06), παρόλο που το ποσοστό 
επιπλοκών της RIRS ήταν αυξημένο. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων ήταν στον εγχειρητικό χρόνο που ήταν σημαντικά αυξημένος για την 
mPCNL (63.82min vs 103.24min, p=0.01) με παρόμοιους όμως χρόνους 
νοσηλείας και παραμονής του stent. Συμπερασματικά, παρότι η παρούσα 
μελέτη χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό ασθενών, οι δύο μέθοδοι πα-
ρουσιάζουν αντίστοιχα ποσοστά SFR, με την mPCNL να παρουσιάζει μικρό-
τερο ποσοστό επιπλοκών (παρά τον μεγαλύτερο εγχειρητικό χρόνο), γεγο-
νός που καθιστά την τελευταία ασφαλή εναλλακτική λύση για την αντιμετώ-
πιση νεφρικών λίθων μικρότερων των 2cm. 

Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία με πρόσβαση 
από την θηλή του κάλυκα ή τον αυχένα: Μια 

προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη  

KALLIDONIS P., KYRIAZIS I., KOTSIRIS D. et al

Οι περισσότεροι ουρολόγοι που ασχολούνται με την PCNL γνωρίζουν ότι 
η πρόσβαση στο πυελοκαλυκικό σύστημα πρέπει να γίνεται από την θηλή 
του κάλυκα και όχι από τον αυχένα, λόγω σημαντικά μεγαλύτερης πιθανό-
τητας αιμορραγίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φαίνεται να διαφο-
ροποιούν την παραπάνω παραδοχή. Οι συγγραφείς μελέτησαν προοπτικά 
δύο ομάδες ασθενών, όπου στην πρώτη ομάδα η πρόσβαση έγινε από την 
θηλή και στην δεύτερη από τον αυχένα του κάλυκα. Με τις δύο ομάδες α-
ντιστοιχισμένες για τα βασικά προεγχειρητικά δεδομένα, η σύγκριση όσο α-
ναφορά τις τιμές της αιμοσφαιρίνης και το ποσοστό μεταγγίσεων δεν ανέδει-
ξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αντίστοιχα αποτελέσματα και για τις η-
μέρες νοσηλείας. Βασισμένοι σε αυτά τα αποτελέσματα οι συγγραφείς κα-
ταλήγουν ότι η πρόσβαση από τον αυχένα μέσου οπισθίου κάλυκα είναι α-
σφαλής και δεν χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών σε σύ-
γκριση με την πρόσβαση από την θηλή. IU
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ΣυΣτηματικη μελετη και μετα-αναλυΣη για την αντιμετώπιΣη 

Nεφρικών λίθων κατώτερου κάλυκα 
με εξωσωματική λιθοθρυψία, 

παλίνδρομη νεφρολιθοθρυψία 
και διαδερμική νεφρολιθοθρυψία 

James F. Donaldson et al Eur Urol. 2015 Apr;67(4):612-6
Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

691 ασθενείς με λίθους κάτω κάλυκα μεγέ-
θους <2cm συμπεριελήφθησαν στην παρούσα με-
τα-ανάλυση. Λόγω της ετερογένειας των μελετών 
κατέστη δυνατή μόνο η σύγκριση της PNL έναντι 
της SWL και της RIRS έναντι της SWL όσον αφορά 
στο stone free rate (SFR). Τα αποτελέσματα όσον 
αφορά στο SFR, λοιπόν, ευνοούν την PNL (96.3%) 
έναντι της RIRS (91.7%) και έναντι της SWL (54.5%). 
Η ανάλυση υπο-ομάδων αποκάλυψε ότι η RIRS υ-
περτερεί σημαντικά της SWL για λίθους μεταξύ 1 
και 2cm, αλλά το πλεονέκτημα αυτό εξαφανίζε-
ται για λίθους μικρότερους του 1cm, ενώ το συ-
νολικό ποσοστό επιπλοκών δεν παρουσίασε στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυ-
τών τεχνικών. Τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκρί-
θηκαν (ανάγκη αναλγησίας, ποιότητα ζωής, ικα-
νοποίηση από την τεχνική) παρουσίασαν σημαντι-
κά αποκλίνοντα αποτελέσματα μεταξύ των μελε-
τών, οπότε και δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή α-
σφαλών συμπερασμάτων.

Από το σύνολο των 7 RCTs, οι δύο συνέκριναν 
την PNL με την SWL. H PNL βρέθηκε να υπερτερεί 
σαφώς (SFR 96.2% vs 46.1%), ωστόσο το μέγε-
θος της υπεροχής αυτής ανευρέθη σημαντικά μει-
ωμένο για λίθους μικρότερους ή ίσους του 1cm. 
Το ποσοστό των επανεπεμβάσεων μετά PNL ήταν 
χαμηλότερο, ωστόσο όχι στατιστικά σημαντικά δι-
αφορετικό. Όσον αφορά στις επιπλοκές, αναφαίνε-
ται μια αυξημένη τάση σε βάρος της PNL, ωστόσο 
η ετερογένεια των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει 
περαιτέρω ανάλυση ή συμπεράσματα.

Συνολικά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η πα-
ρούσα μελέτη είναι η πρώτη μελέτη που προσφέ-
ρει level of evidence 1a για την αντιμετώπιση της 
λιθίασης κάτω κάλυκα του νεφρού. Το SFR είναι 
σαφώς μεγαλύτερο για την PNL, ωστόσο απαιτεί 
μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας και πιθανώς να χα-
ρακτηρίζεται από μεγαλύτερα ποσοστά επιπλο-

κών, τα οποία οι λιγότερο επεμβατικές παραλλα-
γές της μπορεί να μειώσουν. Από την άλλη η RIRS 
προσφέρει καλύτερο SFR από την SWL, αλλά η τε-
λευταία είναι λιγότερο επεμβατική και προτιμάται 
από τους ασθενείς (εφόσον δεν απαιτούνται πολ-
λαπλές συνεδρίες). 
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Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της λιθίασης του κάτω κάλυκα και μεγέθους <2cm του νεφρού 
αποτελεί ένα σημείο διχογνωμίας μεταξύ των μελετών της βιβλιογραφίας. Ακόμα και τα guidelines 
της EAU προτείνουν τη χρήση και των τριών βασικών τεχνικών, δηλαδή της SWL, της RIRS και της 
PCNL, με βασικό γνώμονα το μέγεθος των λίθων αλλά και σαφώς καθορισμένους επιβαρυντικούς 
παράγοντες. Σε μια προσπάθεια ελάττωσης του ποσοστού επιπλοκών αναπτύχθηκαν ελάχιστα 
επεμβατικές παραλλαγές της PCNL (mini PCNL, ultra mini PCNL) με τη χρήση των οποίων 
δημοσιεύτηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. H παρούσα μετα-ανάλυση θα προσπαθήσει να 
δώσει μια λύση στο παραπάνω δίλημμα μελετώντας ένα μεγάλο αριθμό ασθενών από 12 
δημοσιευμένες αναλύσεις εκ των οποίων οι 7 RCT (randomized control trials). 
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Λιθίαση κάτω καλυκικής ομάδας 
τ ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ε Σ  υ π α ρ χ ο υ ν ;

Η αντιμετώπιση των λίθων της κάτω καλυκι-
κής ομάδας (ΛΚΚ) αποτελούν εδώ και πολ-
λά χρόνια το σημείο έντονων αντιπαραθέ-

σεων μεταξύ των χειρουργών. Κάθε μια από τις 
διαθέσιμες επεμβατικές επιλογές, οι οποίες είναι η 
διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PNL), η παλίνδρο-
μη ενδονεφρική λιθοθρυψία (RIRS) και η εξωσω-
ματική λιθοθρυψία (SWL), χαρακτηρίζονται από 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ειδικά για μέ-
γεθος λίθου μεταξύ του 1 και των 2 εκατοστών.1 
Στο παρόν άρθρο ανασκοπούμε τη διαθέσιμη βι-
βλιογραφία με σκοπό να προσπαθήσουμε να ξε-
καθαρίσουμε ποια είναι η βέλτιστη θεραπευτική 
προσέγγιση των δύσκολων αυτών λίθων. 

Ασθενείς - Μέθοδοι
Διενεργήσαμε μια ενδελεχή ανασκόπηση της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας για άρθρα που αναφέ-
ρονται σε ΛΚΚ. Η έρευνα περιορίστηκε σε άρθρα 
που διέθεταν τουλάχιστον ένα απόσπασμα γραμ-
μένο στα αγγλικά, στο PubMed και στο χρονικό δι-
άστημα 1980- 2017. Οι λέξεις κλειδιά που χρησι-
μοποιήσαμε ήταν κάτω κάλυκας, κάτω πόλος νε-
φρού, λίθος, SWL, PNL και RIRS. Μελετήσαμε τα 
διαθέσιμα άρθρα και αναλύσαμε αυτά με τις με-
γαλύτερες σειρές.

SWL (shock wave lithotripsy)
Η εξωσωματική λιθοθρυψία παραμένει η κυρι-

ότερη επιλογή στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη για 
τους περισσότερους ουρολόγους, παρά τα χαμη-
λά ποσοστά ελεύθερα λίθου (SFR, stone free rate) 
που αυτή προσφέρει για τους ΛΚΚ. Παρόλα αυ-
τά, κοινή άποψη μεταξύ των ουρολόγων είναι ότι 
ΛΚΚ κάτω από 1cm μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
SWL, ενώ αν ο λίθος υπερβεί τα 2cm τότε προ-
τεραιότητα στην αντιμετώπιση έχει η PNL. Φυσικά 
εκτός από το μέγεθος του λίθου, υπάρχουν πα-
ράγοντες οι οποίοι μειώνουν τα ποσοστά επιτυχί-
ας της ελάχιστα αυτής επεμβατικής μεθόδου, ό-
πως υδρονέφρωση, ανατομικές παραλλαγές και 
σύσταση του λίθου (Πίνακας 1).2 Ωστόσο, οι πε-
ρισσότεροι συγγραφείς φαίνεται να συμφωνούν 
ότι το μέγεθος του λίθου σε κάτω κάλυκα επηρε-
άζει το SFR περισσότερο από ότι θα επηρέαζε σε 
οποιοδήποτε άλλο σημείο του πυελοκαλυκικού 
συστήματος, μειώνοντάς το δραματικά με την αύ-
ξηση του λιθιασικού φορτίου. 

Το παραπάνω συμπέρασμα είναι περισσότερο 
εμφανές σε μια πρόσφατη μεγάλη έρευνα που 
δημοσιεύτηκε από το Lower Pole Study Group 
όπου το SFR για λίθους κάτω του 1cm ανευρέ-
θη στο 63% σταδιακά μειούμενο, στο 21% για 
λίθους 10-20mm και στο 14% για λίθους πάνω 
από 20mm.3 

Αντίστοιχα, SFR στους 3 μήνες μετά τη θεραπεία 
ανευρίσκονται και στο μεγαλύτερο όγκο της βιβλι-
ογραφίας με ΛΚΚ <10mm να επιτυγχάνουν ποσο-
στά της τάξης του 64-84%. ΛΚΚ μεταξύ 10-20mm 
38-66% και ΛΚΚ >20mm 25-49%.4-7 

RIRS (Retrograde Intrarenal surgery) ή 
fURS

Από την εμφάνισή της ως τεχνική εναλλακτικής 
της SWL ή PNL για μικρού μεγέθους λίθων, κερ-
δίζει σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος. 

Το παραπάνω οφείλεται εν μέρει στην ανάπτυ-
ξη της τεχνολογίας με ολοένα και προηγμένα εύ-
καμπτα ουρητηροσκόπια8 και εν μέρει στην αυξα-
νόμενη εμπειρία των χειρουργών. 

Τα παραπάνω οδήγησαν στην σημερινή κατά-
σταση όπου τα αποτελέσματα της επεμβατικής αυ-
τής τεχνικής είναι εφάμιλλα, αν όχι καλύτερα, των 
άλλων δύο τεχνικών ακόμα και για ΛΚΚ σχετικά 
μεγάλου μεγέθους. 

Στην επίτευξη του δύσκολου στόχου της αντιμε-
τώπισης των ΛΚΚ, σημαντική βοήθεια έχουν προ-
σφέρει τόσο η χρήση των access sheaths9,10 όσο 
και η καλύτερη ποιότητα των σύγχρονων ουρη-
τηροσκοπίων, τα οποία και ξεπέρασαν σημαντικά 
τεχνικά προβλήματα του παρελθόντος επιτρέπο-
ντας την ευρύτερη χρήση τους11-14.

Παρά τα παραπάνω επιτεύγματα και την ελάχι-
στα επεμβατική φύση της fURS, τα αποτελέσματα 
της επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων. 

Μεγάλες μελέτες δημοσιεύουν ικανοποιητικά 
SFR (70-80%) για ΛΚΚ15,16 ακόμα και για μεγά-
λου μεγέθους λίθους17-18, ωστόσο με κόστος με-
γαλύτερο αριθμό επανεπεμβάσεων (τουλάχιστον 
2) και μεγαλύτερα ποσοστά τοποθέτησης JJ stent 
που αυξάνουν το ποσοστό των επιπλοκών και της 
ενόχλησης του ασθενούς. 

Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα τείνουν να εξα-
λείψουν την ιδέα ότι η δυσκολία στην αντιμετώ-
πιση ενός ΛΚΚ διαφέρει σε σχέση με λίθους σε 
άλλη ανατομική θέση, δημοσιεύοντας παρόμοια 
SFR και ποσοστά επιπλοκών μετά fURS για τις θέ-
σεις αυτές.19 

Σημαντικό, τέλος, είναι να επισημάνουμε ότι τα 
αποτελέσματα της fURS φαίνεται να επηρεάζονται 
όχι μόνο από το μέγεθος και την τοποθεσία του 
λίθου, αλλά και από την ανατομία του πυελοκα-
λυκικού συστήματος του ασθενούς.20 

Στοιχεία όπως η γωνία μεταξύ του κέντρου του 
αυχένα του κάλυκα (του περιέχοντος τον λίθο) και 
του κέντρου της πυέλου του νεφρού φαίνεται να 
μειώνουν σημαντικά το SFR της fURS.21

PNL (percutaneous nephrolithotripsy)
Αποτελεί ίσως την πιο καλά μελετημένη τεχνι-

κή για την αντιμετώπιση ΛΚΚ, όπου λόγω πολ-
λών παραγόντων αλλά κυρίως της μεγάλης ε-
μπειρίας στη διενέργειά της, προσφέρει εξαιρετι-
κά αποτελέσματα ανεξαρτήτως μεγέθους του λί-
θου.22 Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 
από μεγάλες μελέτες της βιβλιογραφίας οι οποί-
ες αναφέρουν SFR της τάξης του 100%, 93% και 
86% για λίθους <1cm 1-2cm και >2cm αντίστοι-
χα.23,24 Ωστόσο, τα παραπάνω συνοδεύονται και 
από μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών που προ-
σεγγίζουν το 6% με ποσοστά θνητότητας κοντά 
στο 0.5% (παρότι τα ποσοστά αυτά είναι σημα-
ντικά μειωμένα σε έμπειρα χέρια).25,26 

Στην προσπάθεια να μειωθούν τα τελευταία α-
ναπτύχθηκε η mPNL (mini PNL), η οποία πραγμα-
τοποιείται με σαφώς μικρότερα εργαλεία (18F ένα-
ντι 24-30F της κλασσικής PNL) τα οποία και θεω-
ρητικά επιτρέπουν μικρότερα ποσοστά αιμορραγί-
ας και χαμηλότερο μετεγχειρητικό άλγος.27 Τα πα-
ραπάνω έχουν υποστηρικτές στη βιβλιογραφία28,29 
αλλά έχουν δεχθεί και σημαντική αμφισβήτηση, 
μιας και, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, το SFR 
μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους του λίθου, 
ενώ ο χρόνος της επέμβασης παρουσιάζεται ση-
μαντικά αυξημένος30.

SWL vs RIRS vs PNL
Το ποια τελικά μέθοδος είναι η βέλτιστη στην 

αντιμετώπιση των ΛΚΚ αποτέλεσε πεδίο έρευνας 
αρκετών μετα-αναλύσεων στη βιβλιογραφία. Μια 
από αυτές συμπεριέλαβε 7 τυχαιοποιημένες με-
λέτες με 691 ασθενείς και κατέληξε ότι για ΛΚΚ, 
η PNL προσφέρει σαφώς καλύτερα SFR σε σχέση 
με την SWL (RR:2.04 CI 1.5-2.77), το ίδιο και η 
RIRS σε σχέση με την SWL (ΡΡ 1.31 CI 1.08-1.59). 
Από την ίδια μελέτη η ανάλυση υποομάδων ανέ-
δειξε τη σημαντική ανωτερότητα των δύο αυτών 
μεθόδων σε σχέση με την SWL για ΛΚΚ >10mm, 
αλλά το μέγεθος αυτής της ανωτερότητας δεν εί-
ναι το ίδιο μεγάλο όταν το μέγεθος των λίθων εί-
ναι <10mm.31 Αντίστοιχα αποτελέσματα και από 
μια εξίσου μεγάλη μετα-ανάλυση 2 τυχαιοποιημέ-
νων και 8 μη μελετών που συνέκρινε τις PNL και 
RIRS τεχνικές. Το SFR των PNL τεχνικών (κλασική 
και mini) ήταν στατιστικά καλύτερο (p <0.001), 
αλλά με επίσης στατιστικά χειρότερο ποσοστό ε-
πιπλοκών (p <0.001). 

Αντίστοιχα η RIRS εμφάνισε μειωμένο χρόνο νο-
σηλείας σε σχέση με τις άλλες δύο τεχνικές. Η RIRS 
παρουσίασε καλύτερο SFR από την mPNL, όχι ό-
μως και από την κλασική PNL, ενώ ο χρόνος νο-
σηλείας της RIRS ήταν μικρότερος σε σχέση με ό-
λες τις PNL τεχνικές. Οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι η RIRS πρέπει να αποτελεί τη μέθοδο εκλο-
γής για λίθους <2cm.32 Μικρότερες μελέτες συμ-
φωνούν με τα παραπάνω δεδομένα θέτοντας την 
SWL υποδεέστερη από την RIRS και αυτήν υποδε-
έστερη από την PNL για λίθους μεταξύ 1 και 2cm 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά τα αποτελέσματα της SWL

Ανθεκτικοί στην SWL λίθοι (μονοϋδρικού οξαλικού 
ασβεστίου, βρουσίτη, κυστίνης

Μικρή γωνία αυχένα κάλυκα και πυέλου (<45ο)

Μήκος αυχένα κάλυκα <30mm

Πλάτος αυχένα κάλυκα <5mm

Μεγάλος κάτω πόλος νεφρού >10mm
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(SFR 73.8%, 86.1%, 96,1% p <0.001 αντίστοιχα 
και ποσοστά επανεπέμβασης 63.4%, 2.1%, 2.2% 
αντίστοιχα p <0.001).33

Συζήτηση
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και ειδικά λό-

γω της δυνατότητας πραγματοποίησης της επέμβα-
σης χωρίς αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού α-
σθενούς, η SWL παραμένει η τεχνική εκλογής για 
μικρούς λίθους (<1cm) κάτω κάλυκα.34 Η συγκε-
κριμένη τεχνική προσφέρει αποδεκτό SFR, μικρά 
ποσοστά επιπλοκών και χαμηλό ποσοστό υπο-
τροπής.35 Για λίθους από 1 έως 2cm και σύμφω-
να με τα guidelines της EAU, η απόφαση θα λη-
φθεί με βάση την ύπαρξη ανασταλτικών παραγό-
ντων (Πίνακας 2) για SWL, ενώ η RIRS έχει πλέον 
αποδείξει την αξία της.1 

Τέλος για ΛΚΚ >1.5cm η ιδανική επέμβαση φαί-
νεται να είναι η PNL λόγω των σαφώς καλύτερων 
SFR, της ευκολότερης πρόσβασης, αλλά και των 
χαμηλών ποσοστών επιπλοκών. 

Με βάση τα προαναφερθέντα (Πίνακας 2), η 
RIRS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυ-
ασμό με την PNL, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
από μόνη της δεν θα καταφέρει να επιτύχει τα α-
ποτελέσματα που προσφέρει η PNL. 

Ωστόσο, σε ειδικές περιστάσεις, όπως διαταρα-
χές της πήξης (όπου αντενδείκνυνται και η SWL 
και η PNL) και παχυσαρκία, η RIRS θα μπορού-
σε να αποτελέσει την μέθοδο εκλογής χωρίς να 
επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα της ε-
πέμβασης.36,37
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σύγκριση θεραπευτικών επιλογών για ΛΚΚ

SWL RIRS PNL

Αποτελεσματικότητα Μέτρια Καλή Πολύ Καλή

SFR 25-60% 70-80% >90%

Επεμβατικότητα Ελάχιστη Μέτρια Μεγάλη

Complications (Clavien >=III) <1% <1% 4.5-5.8%

IU
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If the stoNe gave me troubLe I wouLd have goNe 
for furs 

Τα μΕγΕθη διαφΕρΟυν… 

Γιατί όχι και οι τεχνικές;
Courtesy of DR. E. Liatsikos

Οι ΛιθΟι ΕμφανιζΟνΤαι μΕ πΟΛΛΕΣ  
αναΤΟμικΕΣ παραΛΛαγΕΣ 

•  Η ποικιλομορφία των διαθέσιμων τεχνικών καθιστά την PCNL αρκετά ευέ-
λικτη ώστε να ανταποκριθεί σε κάθε πιθανό σενάριο

Courtesy of DR. E. Liatsikos

υπαρχΕι coNseNsus για Την mI-Perc; 

Kamal et al. 2016

Standard Midi Mini Ultramini Supermini Micro

Alken
1980

Monga
2000

Lahme/
Nagele
2001

Janak 
Desai
2012

Zeng
Guohua

2016

Mahesh 
Desai
2011

30 20 16.5 13 9 4.85

MINI UMP SMP MICRO 

COUTESY OF DR. A. HOZNEK

8 non-
RIRS vs

•  Οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν παρέχουν λίγες αποδείξεις
• Μεγάλη ετερογένεια
• Λίθοι κατώτερου κάλυκα

2 RCTs
8 non-RCTs

RIRS vs mini PNL 4 
RIRS vs micro PNL 1

LP 20-43%

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Λ Ι Θ Ο Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ο Υ  Κ Α Λ Υ Κ Α  1 C M 

Είναι η ελάχιστα επεμβατική PNL 
η επιλογή; 
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•  Οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν παρέχουν λίγες αποδείξεις
• Μεγάλη ετερογένεια
• Όχι για λίθους κατώτερου κάλυκα 
 

Kirac 2013

• Εγχειρητικός χρόνος
• Ποσοστά ελεύθερα λίθου

• Ευνοεί την PCNL

Kruck 2013

Pan 2013 

Sabinis 2012

Sabinis 2013

•  Οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν παρέχουν λίγες αποδείξεις
• Μεγάλη ετερογένεια
• Όχι για λίθους κατώτερου κάλυκα 
 

Kirac 2013

• Ποσοστά ελεύθερα λίθου
• Ευνοεί την mPNCL

Kruck 2013

Pan 2013 

Sabinis 2012

Sabinis 2013

Kirac 2013

• Ποσοστά επιπλοκών

• Νοσηλεία
Ευνοεί RIRS

Kruck 2013

Pan 2013 

Sabinis 2012

Sabinis 2013

• SWL ή Endourology (λίθοι 10-20mm) 
• Κατώτερου κάλυκα

• Είναι όντως η SWL η πρώτη επιλογή;

•  Προσδιορισμός IPA 

• Μήκος λίθου (p=0.007)
• IPA (p=0.025)

• Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της RS για LPS
• Ίσως η URS δεν είναι κατάλληλη για LPS

μΕιΟνΕκΤημαΤα ΤηΣ rIrs 
• Ευέλικτα scopes
• Περιορισμένη απεικόνιση
• Μικρό μέγεθος αφαιρούμενων θραυσμάτων
• Ευέλικτοι λιθοτρίπτες
• baskets
• stents 
• Κόστος

 Αιμορραγία
 Αναλγητικά

•  Ασφαλής (χωρίς σοβαρές επιπλοκές)
• SFR ~90% 

P
C
N
L

Better SFR
Better efficacy

128 ασθενείς

3 χρόνια follow up

Συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με αρνητικούς SWL παράγοντες

SFR: PCNL 95% vs SWL 37%

SFR: SWL >10mm λίθος 21%

Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό επιπλοκών

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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Επέμβαση Επιπλοκές

SWL 7/59 12

PNL 13/57 23

Ποσοστά 
επανεπέμβασης 

(%)

Ποσοστά 
ελεύθερα λίθου 

(%)

Siemens 
Lithostar

Mobley et al 16.5 68.5

El-Damanbourry et al 10.3 65.5

Netto et al 15.8 79.1

Clayman et al 7 70

Psihramis et al 18.6 51.8

67 ασθενείς από 19 κέντρα

SFR of SWL 35%

25% ποσοστό επανεπέμβασης για SWL

20% ποσοστό χειρουργικών επιπλοκών για URS

Παράμετροι mPNL RIRS

Μέσος εγχειρητικός χρόνος 53.7 66.4(p=0.01)

SFR (3 μήνες) 89.1% 88.8%(p=0.62)

Χρόνος νοσηλείας 42.6 24.5(p <0.001)

Ποσοστό μετάγγισης 2.7% 0% (p <0.001)

• ≤20mm
• 7RCTs
• PNL vs SWL 2 RCTs
• Stone Stratification 1
• Favored PNL

• RIRS vs SWL 2 RCTs
• Stone Stratification 1
• Favored PNL

Συνολικά SFRs  Ευνοεί την PNL

SFR PNL (96.3%) RIRS (91.7%) SWL (54.5%) All stones

Η SWL έχει το χαμηλότερο SFR για LPS 1cm

Καμία σύγκριση μεταξύ PNL και RIRS εξαιτίας της ετερογένειας

Λίγες ενδείξεις για επιπλοκές

SFR  PNL>RIRS>SWL

Νοσηλεία  SWL>RIRS>PNL

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&

 ........................................................................................................................................................................................

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................  ΠΟΛΗ:  ............................................  ΤΗΛ.:  ..............................................

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS

Αριθµός Κάρτας:                    

CW2: ...................................  Ηµ/νία:   /  

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

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 

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&

 ........................................................................................................................................................................................

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................  ΠΟΛΗ:  ............................................  ΤΗΛ.:  ..............................................

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS

Αριθµός Κάρτας:                    

CW2: ...................................  Ηµ/νία:   /  

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

Υπογραφή

 Αντικαταβολή        Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 VISA  MASTERCARD  EUROLINE

Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 € Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €

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



ΣΕΛΙΔΑ 14

IU

Συμπληρωματικές επεμβάσεις  RIRS>PNL>SWL

Ποσοστό επανεπέμβασης  PNL>RIRS>SWL

SWL RIRS MiniPerc

Ποσοστό επανεπέμβασης (%) 63.4 2.1 2.2 (<0.001)

Ποσοστό συμπληρωματικών επεμβάσεων (%) 20.2 8.8 6.6 (0.02)

SFR (3 μήνες) 73.8 86.1 95.1 (0.01)

Ποσοστό επιπλοκών (%) 7.1 9.3 24.3 (0.1)

SFR mPNL (97.1%)  RIRS (94.3%) 

 
Θέματα συζήτησης

 
• Κόστος εξαιτίας του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου
• Δυσφορία χειρουργού

• Τοποθεσία λίθου
• Κατώτερου κάλυκα SFR 50% vs 16.3% RCT
• P=0.02

• RCT
SWL mPNL

Εγχειρητικός χρόνος 44.8 93.3 (0.001)

Χρόνος νοσηλείας 5.7 45.1 (0.001)

Επανεπέμβαση % 34 2 (0.001)

SFR % 76 96 (0.001)

• Σύμφωνα με το τροποποιημένο Clavien Score
• Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά

ΕνδΕιΞΕιΣ για Τη mINI-PNL
•  Small stone burden when RIRS is less likely to be effective (eg lower pole 

stone in complex calyceal anatomy, calyceal diverticula)
•  As a secondary track in complex cases requiring more than one accesses
• In Endoscopic Combined Intra Renal Surgery
• In pediatric population

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

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. & Fax: 210 6777590, www.kafkas-publications.com, E-mail: kafkas@otenet.gr
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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. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GENEKOR

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.
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50mg. Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg αβαναφίλης. Spedra 100 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg αβαναφίλης. Spedra 200 mg: Κάθε δισκίο 
περιέχει 200 mg αβαναφίλης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Spedra 
50mg δισκίο. Ωοειδή δισκία ανοιχτού κίτρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “50” στη μία πλευρά. Spedra 100 mg: Δισκίο. Ωοειδή 
δισκία ανοιχτού κίτρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “100” στη μία πλευρά. Spedra 200 mg: Δισκίο. Ωοειδή δισκία ανοιχτού κί-
τρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “200” στη μία πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
Θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες. Για να είναι αποτελεσματικό το Spedra είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέ-
γερση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Χρήση σε ενήλικες άνδρες Η συνιστώμενη δόση είναι 100 mg, η οποία 
λαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες περίπου 15 με 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα (Βλέπε Παράγραφο 5.1). Η δόση 
μπορεί να αυξηθεί σε 200 mg το μέγιστο ή να μειωθεί σε 50 mg, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα που παρατη-
ρείται σε κάθε ασθενή. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα χορήγησης είναι μία φορά την ημέρα. Για την απόκριση στη θεραπεία 
απαιτείται σεξουαλική διέγερση. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι άνδρες (≥65 ετών) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς. Τα διαθέσιμα δεδομένα για ηλικιωμένους ασθενείς ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερους είναι περιορισμένα. Νεφρική 
δυσλειτουργία Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30 mL/min) δεν απαιτείται προσαρμογή 
της δόσης. Το Spedra αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min) (βλ. παρα-
γράφους 4.3 και 5.2). Οι ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≥30 mL/min αλλά <80 mL/min) οι 
οποίοι μετείχαν σε μελέτες φάσης 3 κατέδειξαν μειωμένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογική νεφρική 
λειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία Το Spedra αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh στάδιο C) (βλ. 
παραγράφους 4.3 και 5.2). Οι ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh στάδιο Α ή Β) πρέπει να ξεκινούν τη θε-
ραπεία με την ελάχιστη αποτελεσματική δόση και να προσαρμόζουν τη δόση που λαμβάνουν ανάλογα με την ανεκτικότητά τους σε 
αυτήν. Χρήση σε άνδρες με διαβήτη Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με διαβήτη. Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν υπάρχει 
σχετική χρήση του Spedra στον παιδιατρικό πληθυσμό για την ένδειξη της στυτικής δυσλειτουργίας. Χρήση σε ασθενείς που λαμβάνουν 
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Συγχορήγηση με αποκλειστές CYP3A4 Αντενδείκνυται η συγχορήγηση αβαναφίλης και ισχυρών αποκλει-
στών CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, αταζαναβίρη, κλαριθρομυκίνη, ινδιναβίρη, ιτρακοναζόλη, νεφαζοδό-
νη, νελφιναβίρη, σακουιναβίρη και τελιθρομυκίνη) (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5). Για τους ασθενείς που λαμβάνουν συντρέχουσα 
θεραπεία με μέτριους αποκλειστές του CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται ερυθρομυκίνη, αμπρεναβίρη, απρεπιτάντη, διλτιαζέμη, φλου-
κοναζόλη, φοσαμπρεναβίρη και βεραπαμίλη), η μέγιστη συνιστώμενη δόση αβαναφίλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg, ενώ 
μεταξύ των δόσεων πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών (βλ. παράγραφο 4.5). Τρόπος χορήγησης Για χορήγηση από 
το στόμα. Όταν το Spedra λαμβάνεται με τροφή, η έναρξη της δράσης του μπορεί να καθυστερήσει σε σχέση με τη λήψη του υπό κα-
θεστώς νηστείας (βλ. παράγραφο 5.2). 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 6.1. Ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν οποιασδήποτε μορφής οργανικό νιτρικό ή δότες μονοξειδίου του 
αζώτου (όπως νιτρώδες αμύλιονιτρώδες αμύλιο) (βλ. παράγραφο 4.5). Αντεδείκνυται η συγχορήγηση αποκλειστών της φωσφοδιεστε-
ράσης τύπου 5 (PDE5), συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης, με διεγέρτες της γουανιλικής κυκλάσης, όπως η ριοσιγουάτη καθώς 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε συμπτωματική υπόταση (βλέπε παράγραφο 4.5). Πριν από τη συνταγογράφηση του Spedra, οι γιατροί 
πρέπει να εξετάζουν τον δυνητικό καρδιακό κίνδυνο που ενέχει η σεξουαλική δραστηριότητα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγ-
γειακή νόσο. Η χρήση της αβαναφίλης αντενδείκνυται σε: - ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή εμφάνισαν απειλητική για τη ζωή τους αρρυθμία κατά τους 6 τελευταίους μήνες - ασθενείς με υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 
mmHg) ή υπέρταση (αρτηριακή πίεση > 170/100 mmHg) σε κατάσταση ηρεμίας - ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, στηθάγχη επερχό-
μενη στη διάρκεια της σεξουαλικής συνουσίας, ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια οι οποίοι ταξινομούνται στην κατηγορία 2 ή και 
μεγαλύτερη κατά New York Heart Association. Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh C). Ασθενείς με σοβαρή νεφρι-
κή δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min). Ασθενείς με απώλεια όρασης στον έναν οφθαλμό λόγω μη αρτηριτιδικής 
πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION), ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω επεισόδιο σχετίζεται ή όχι με προηγούμενη έκ-
θεση σε αποκλειστή PDE5 (βλ. παράγραφο 4.4). Ασθενείς με γνωστές κληρονομικές διαταραχές εκφύλισης του αμφιβληστροειδούς. 
Ασθενείς που λαμβάνουν ισχυρούς αποκλειστές CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, αταζαναβίρη, κλαριθρο-
μυκίνη, ινδιναβίρη, ιτρακοναζόλη, νεφαζοδόνη, νελφιναβίρη, σακουιναβίρη και τελιθρομυκίνη) (βλ. παραγράφους 4.2, 4.4 και 4.5). 4.4 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πριν από την εξέταση του ενδεχομένου χορήγησης φαρμακευτικής 
αγωγής πρέπει να λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό και να ελέγχεται η φυσική κατάσταση του ασθενή για να διαγνωστεί η στυτική δυσλει-
τουργία και να καθοριστούν τα πιθανά υποκείμενα αίτια. Καρδιαγγειακή κατάσταση Ο γιατρός πρέπει να αξιολογήσει την καρδιαγγεια-
κή κατάσταση του ασθενή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη στυτική δυσλειτουργία, εφόσον υπάρχει κάποια πιθα-
νότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων σχετιζόμενων με τη σεξουαλική δραστηριότητα (βλ. παράγραφο 4.3). Η αβαναφίλη έχει 
αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες που προκαλούν ήπια και παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης (βλ. παράγραφο 4.5) και, για τον λόγο 
αυτό, ενισχύει την υποτασική επίδραση των νιτρικών (βλ. παράγραφο 4.3). Οι ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξώθησης αριστερής 
κοιλίας, π.χ. στένωση αορτής και ιδιοπαθή υπερτροφική υποαορτική στένωση, ενδέχεται να παρουσιάζουν ευαισθησία στη δράση των 
αγγειοδιασταλτικών, περιλαμβανομένων των αποκλειστών PDE5. Πριαπισμός Οι ασθενείς που εμφανίζουν στύση η οποία διαρκεί για 4 
ώρες ή και περισσότερο (πριαπισμός) πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. Εάν ο πριαπισμός δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, ενδέ-
χεται να προκληθεί βλάβη στον ιστό του πέους και μόνιμη απώλεια της σεξουαλικής ικανότητας. Η αβαναφίλη πρέπει να χορηγείται με 
προσοχή σε ασθενείς που παρουσιάζουν ανατομική παραμόρφωση του πέους (όπως γωνίωση, ίνωση των σηραγγωδών σωµάτων ή 
νόσo τoυ Peyronie), ή σε ασθενείς με παθήσεις οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν παράγοντα προδιάθεσης για πριαπισμό (όπως δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία, πολλαπλό μυέλωμα ή λευχαιμία). Προβλήματα όρασης Με τη λήψη άλλων αποκλειστών PDE5 έχουν αναφερθεί 
βλάβες στην όραση και περιστατικά μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION). Σε περίπτωση που οι ασθε-
νείς παρατηρήσουν αιφνίδια αλλαγή στην όραση, θα πρέπει να ενημερώνονται ότι οφείλουν να διακόπτουν τη λήψη Spedra και να 
απευθύνονται άμεσα σε γιατρό (βλ. παράγραφο 4.3). Επίδραση στην αιμορραγία Μελέτες in vitro σε ανθρώπινα αιμοπετάλια καταδει-
κνύουν ότι οι αποκλειστές PDE5 δεν έχουν από μόνοι τους επίδραση στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων. Ωστόσο, σε υπερ-θεραπευτικές 
δόσεις ενισχύουν την αντισυσσωματική δράση του νιτροπρωσσικού νατρίου, δότη μονοξειδίου του αζώτου. Στους ανθρώπους, οι 
αποκλειστές PDE5 ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη διάρκεια αιμορραγίας. 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της χορήγησης αβαναφίλης σε ασθενείς με διαταραχές αιμορραγίας ή ενεργό 
πεπτικό έλκος. Ως εκ τούτου, η αβαναφίλη πρέπει να χορηγείται στους εν λόγω ασθενείς μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση της 
σχέσης οφέλους/κινδύνου. Μείωση ή ξαφνική απώλεια της ακοής Σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης ή απώλειας της ακοής, πρέπει να 
συνιστάται στους ασθενείς να διακόπτουν τη λήψη αποκλειστών PDE5, συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης, και να αναζητούν άμε-
σα ιατρική βοήθεια. Τέτοια περιστατικά, τα οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από εμβοές και ζάλη, έχουν αναφερθεί και σχετίζονται 
χρονικά με τη λήψη αποκλειστών PDE5. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το εάν τα εν λόγω συμβάματα σχετίζονται άμεσα με τη 
χρήση αποκλειστών PDE5 ή με άλλους παράγοντες. Συντρέχουσα χρήση άλφα αποκλειστών Η συντρέχουσα χρήση άλφα αποκλειστών 
και αβαναφίλης ενδέχεται να προκαλέσει σε ορισμένους ασθενείς συμπτωματική υπόταση λόγω πρόσθετων αγγειοδιασταλτικών επι-
δράσεων (βλ. παράγραφο 4.5). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Οι ασθενείς πρέπει να είναι σταθεροί 
σε θεραπεία με άλφα αποκλειστές πριν από την έναρξη της θεραπείας με Spedra. Οι ασθενείς που επιδεικνύουν αιμοδυναμική αστάθεια 
στη μονοθεραπεία με άλφα αποκλειστές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής υπότασης με τη συντρέχουσα χορήγηση αβα-
ναφίλης. Στους ασθενείς που είναι σταθεροί στη θεραπεία με άλφα αποκλειστές, η χορήγηση αβαναφίλης πρέπει να ξεκινάει με τη μι-
κρότερη δόση των 50 mg. Στους ασθενείς που λαμβάνουν ήδη βελτιστοποιημένη δόση Spedra, η θεραπεία με άλφα αποκλειστές 
πρέπει να ξεκινάει με τη χορήγηση της μικρότερης δόσης. Η σταδιακή αύξηση της δόσης των άλφα αποκλειστών ενδέχεται να σχετίζε-
ται με περαιτέρω μείωση της πίεσης αίματος κατά την ταυτόχρονη λήψη αβαναφίλης. Η ασφάλεια της συνδυασμένης χρήσης αβανα-
φίλης και άλφα αποκλειστών ενδέχεται να επηρεάζεται από άλλες μεταβλητές, περιλαμβανομένης της ενδαγγειακής υποογκαιμίας και 
άλλων αντιυπερτασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Συντρέχουσα χρήση με αποκλειστές CYP3A4 Η συγχορήγηση αβαναφίλης και 
ισχυρών αποκλειστών CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη ή η ριτοναβίρη αντενδείκνυται (βλ. παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.5). Συντρέχουσα 
χρήση με άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία Δεν έχει μελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα θεραπευτικών συν-
δυασμών του Spedra και άλλων αποκλειστών PDE5 ή άλλων θεραπειών για τη στυτική δυσλειτουργία. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώ-
νονται ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν Spedra σε συνδυασμό με αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Συντρέχουσα κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος Η κατανάλωση οινοπνεύματος σε συνδυασμό με τη λήψη αβαναφίλης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα συμπτωματικής υπό-
τασης (βλ. παράγραφο 4.5). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η συντρέχουσα χρήση αβαναφίλης και κατανάλωση οινοπνεύμα-
τος ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα υπότασης, ζάλης ή συγκοπής. Οι γιατροί οφείλουν επίσης να συμβουλεύουν τους ασθενείς 
σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης. Πληθυσμοί που δεν αποτέλε-
σαν αντικείμενο μελέτης Η αβαναφίλη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία οφειλόμενη σε τραυματισμό της σπον-
δυλικής στήλης ή σε άλλες νευρολογικές διαταραχές, ούτε σε υποκείμενα με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. 4.5 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Πιθανότητα φαρμακοδυναμικής αλλη-
λεπίδρασης με την αβαναφίλη Νιτρικά Η αβαναφίλη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις υποτασικές επιδράσεις των νιτρικών σε υγιή υποκεί-
μενα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στις συνδυασμένες επιδράσεις των νιτρικών και της αβαναφίλης 
στην οδό μονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής µονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP). Συνεπώς, η χορήγηση αβαναφίλης αντενδείκνυται 
σε ασθενείς που χρησιμοποιούν οποιασδήποτε μορφής οργανικό νιτρικό ή δοτών μονοξειδίου του αζώτου (όπως νιτρώδες αμύλιο). Σε 

περίπτωση που η χορήγηση νιτρικών κρίνεται ιατρικώς αναγκαία λόγω απειλητικής για τη ζωή κατάστασης σε ασθενή που έχει λάβει 
αβαναφίλη κατά τις 12 προηγούμενες ώρες, η πιθανότητα σημαντικής και δυνητικά επικίνδυνης πτώσης της αρτηριακής πίεσης είναι 
αυξημένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα νιτρικά πρέπει να χορηγούνται μόνο υπό στενή ιατρική επίβλεψη με κατάλληλη αιμοδυναμική 
παρακολούθηση (βλ. παράγραφο 4.3). Φαρμακευτικά προϊόντα που μειώνουν τη συστημική αρτηριακή πίεση Όπως όλα τα αγγειοδιασταλ-
τικά, η αβαναφίλη ενδέχεται να μειώσει τη συστημική αρτηριακή πίεση. Εάν το Spedra χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλο φαρμα-
κευτικό προϊόν που μειώνει τη συστημική αρτηριακή πίεση, οι πρόσθετες επιδράσεις ενδέχεται να προκαλέσουν συμπτωματική υπότα-
ση (π.χ. ζάλη, τάση λιποθυμίας, συγκοπή ή οιονεί συγκοπή). Στις κλινικές δοκιμές φάσης III δεν αναφέρθηκαν συμβάματα υπότασης, 
παρατηρήθηκαν όμως περιστασιακά επεισόδια ζάλης (βλ. παράγραφο 4.8). Στις κλινικές δοκιμές φάσης III αναφέρθηκε ένα επεισόδιο 
συγκοπής με το εικονικό φάρμακο και ένα με τη χορήγηση 100 mg αβαναφίλης. Οι ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξώθησης αρι-
στερής κοιλίας (π.χ. στένωση αορτής, ιδιοπαθή υπερτροφική υποαορτική στένωση), καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρό-
βλημα στον αυτόνομο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη δράση των αγγειοδιασταλτικών, συ-
μπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης. Άλφα αποκλειστές Οι αιμοδυναμικές αλληλεπιδράσεις με τη δοξαζοσίνη και τη ταμσουλοσίνη 
μελετήθηκαν σε υγιή υποκείμενα σε μια διασταυρούμενη δοκιμή δύο περιόδων. Στους ασθενείς που έλαβαν σταθερή θεραπεία με 
δοξαζοσίνη, η μέση μέγιστη μείωση, μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων στο εικονικό φάρμακο επιδράσεων, της συστολικής αρτηρι-
ακής πίεσης σε όρθια και ύπτια θέση ήταν 2,5 mmHg και 6,0 mmHg αντίστοιχα, μετά τη χορήγηση αβαναφίλης. Συνολικά, μετά τη χο-
ρήγηση δόσεων αβαναφίλης 7 από τα 24 υποκείμενα εμφάνισαν τιμές ή μειώσεις από τις αρχικές τιμές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν κλινικά σημαντικές (βλ. παράγραφο 4.4). Στους ασθενείς που έλαβαν σταθερή θεραπεία με ταμσουλοσίνη, η μέση 
μέγιστη μείωση, μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων στο εικονικό φάρμακο επιδράσεων, της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε όρθια 
και ύπτια θέση ήταν 3,6 mmHg και 3,1 mmHg αντίστοιχα, μετά τη χορήγηση αβαναφίλης, ενώ 5 από τα 24 υποκείμενα εμφάνισαν τιμές 
ή μειώσεις από τις αρχικές τιμές μετά τη χορήγηση δόσεων αβαναφίλης οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κλινικά σημαντι-
κές (βλ. παράγραφο 4.4). Σε καμία κοόρτη υποκειμένων δεν υπήρξαν αναφορές συμβαμάτων συγκοπής ή άλλων σοβαρών ανεπιθύμη-
των ενεργειών που να σχετίζονται με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αντιυπερτασικά εκτός των άλφα αποκλειστών Διενεργήθηκε μια 
κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της αβαναφίλης στην ενίσχυση της μείωσης της αρτηριακής πίεσης που επιφέρουν 
επιλεγμένα αντιυπερτασικά φαρμακευτικά προϊόντα (αμλοδιπίνη και εναλαπρίλη). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μέση μέγιστη μείωση 
στην αρτηριακή πίεση σε ύπτια θέση κατά 2/3 mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την εναλαπρίλη και 1/-1 mmHg με την 
αμλοδιπίνη και συγχορήγηση αβαναφίλης. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέγιστη μείωση από τις αρχικές τιμές της 
διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε ύπτια θέση με τη χορήγηση μονοθεραπείας εναλαπρίλης ή αβαναφίλης, η οποία 4 ώρες μετά τη 
χορήγηση της δόσης αβαναφίλης επανήλθε στις αρχικές τιμές. Σε αμφότερες τις κοόρτες ένα υποκείμενο εμφάνισε μείωση της αρτηρι-
ακής πίεσης χωρίς συμπτώματα υπότασης, η οποία 1 ώρα μετά την εμφάνισή της επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. Η αβαναφίλη δεν 
είχε καμία επίδραση στα φαρμακοκινητικά δεδομένα της αμλοδιπίνης, η αμλοδιπίνη όμως επέφερε αύξηση της μέγιστης και συνολικής 
έκθεσης στην αβαναφίλη κατά 28% και 60% αντίστοιχα. Οινόπνευμα Η κατανάλωση οινοπνεύματος σε συνδυασμό με τη λήψη αβανα-
φίλης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα συμπτωματικής υπότασης. Σε μια διασταυρούμενη μελέτη εφάπαξ δόσης για την αξιολόγηση 
υγιών υποκειμένων, η μέση μέγιστη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά τη χορήγηση αβανα-
φίλης σε συνδυασμό με κατανάλωση οινοπνεύματος, σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο αβαναφίλης (3,2 mmHg) ή μόνο οινοπνεύμα-
τος (5,0 mmHg) (βλ. παράγραφο 4.4). Άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του συνδυα-
σμού αβαναφίλης και άλλων αποκλειστών PDE5 ή άλλων θεραπειών για τη στυτική δυσλειτουργία δεν έχουν μελετηθεί (βλ. παράγραφο 
4.4). Επιδράσεις άλλων ουσιών στην αβαναφίλη Η αβαναφίλη αποτελεί υπόστρωμα του ενζύμου CYP3A4 και μεταβολίζεται κυρίως από 
αυτό. Οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν το CYP3A4 μπορούν να αυξήσουν την έκθεση στην 
αβαναφίλη (βλ. παράγραφο 4.2). Αποκλειστές του CYP3A4 Η κετοκοναζόλη (400 mg την ημέρα), ένας εκλεκτικός και εξαιρετικά ισχυρός 
αποκλειστής του CYP3A4, αύξησε κατά τρεις και δεκατέσσερις φορές αντίστοιχα τη Cmax και την έκθεση (AUC) μίας δόσης αβαναφίλης 
των 50 mg και παρέτεινε την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 9 ώρες. Η ριτοναβίρη (600 mg δύο φορές την ημέρα), ένας εξαιρετικά 
ισχυρός αποκλειστής του CYP3A4, ο οποίος αναστέλλει επίσης το CYP2C9, αύξησε κατά δύο και δεκατρείς φορές περίπου τη Cmax και 
την AUC μίας δόσης αβαναφίλης των 50 mg και παρέτεινε την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 9 ώρες. Άλλοι ισχυροί αποκλειστές 
του CYP3A4 (π.χ. ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, κλαριθρομυκίνη, νεφαζοδόνη, σακουιναβίρη, νελφιναβίρη, ινδιναβίρη, αταζαναβίρη 
και τελιθρομυκίνη) αναμένεται να έχουν παρόμοια επίδραση. Συνεπώς, η συγχορήγηση αβαναφίλης και ισχυρών αποκλειστών CYP3A4 
αντενδείκνυται (βλ. παραγράφους 4.2. 4.3 και 4.4). Η ερυθρομυκίνη (500 mg δύο φορές την ημέρα), ένας μέτριος αποκλειστής του 
CYP3A4, αύξησε κατά δύο και τρεις φορές περίπου αντίστοιχα τη Cmax και την AUC μίας δόσης αβαναφίλης των 200 mg, και παρέτεινε 
την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 8 ώρες. Άλλοι μέτριοι αποκλειστές του CYP3A4 (π.χ. αμπρεναβίρη, απρεπιτάντη, διλτιαζέμη, 
φλουκοναζόλη, φοσαμπρεναβίρη και βεραπαμίλη) αναμένεται να έχουν παρόμοια επίδραση. Συνεπώς, η μέγιστη συνιστώμενη δόση 
της αβαναφίλης είναι 100 mg, για τους ασθενείς δε που λαμβάνουν συντρέχουσα θεραπεία με μέτριους αποκλειστές CYP3A4 η χορή-
γηση της αβαναφίλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία δόση ανά 48 ώρες (βλ. παράγραφο 4.2). Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μελετη-
θεί συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις, η έκθεση στην αβαναφίλη ενδέχεται να αυξηθεί από άλλους αποκλειστές CYP3A4, περιλαμβανο-
μένου του χυμού γκρέιπφρουτ. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται να αποφεύγουν τον χυμό γκρέιπφρουτ εντός των 24 ωρών που 
προηγούνται της λήψης αβαναφίλης. Υπόστρωμα CYP3A4 Η αμλοδιπίνη (5 mg/ημέρα) αύξησε τη Cmax και την AUC μίας δόσης αβανα-
φίλης των 200 mg κατά περίπου 28% και 60% αντίστοιχα. Οι εν λόγω αλλαγές στην έκθεση δεν κρίνονται κλινικά σημαντικές. Η μία δόση 
αβαναφίλης δεν είχε επίδραση στα επίπεδα της αμλοδιπίνης στο πλάσμα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μελετηθεί συγκεκριμένες αλ-
ληλεπιδράσεις της αβαναφίλης με τη ριβαροξαβάνη και την απιξαβάνη (αμφότερες είναι υποστρώματα του CYP3A4), δεν αναμένεται 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ουσιών. Επαγωγείς της δράσης του κυτοχρώματος P450 Η δυνητική επίδραση των επαγωγέων της δράσης 
του CYP, ειδικότερα των επαγωγέων του CYP3A4 (π.χ. βοσεντάνη, καρβαμαζεπίνη, εφαβιρένζη, φαινοβαρβιτάλη και ριφαμπικίνη) στα 
φαρμακοκινητικά δεδομένα και στην αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης δεν έχει αξιολογηθεί. Η συντρέχουσα χορήγηση αβαναφί-
λης και επαγωγέων της δράσης του CYP δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης. 
Επιδράσεις της αβαναφίλης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Αναστολή του κυτοχρώματος P450 Στις in vitro μελέτες σε ηπατικά μικρο-
σώματα ανθρώπων, η αβαναφίλη κατέδειξε αμελητέα πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ φαρμάκων και των ισομορφών 1A1/2, 2A6, 
2B6 και 2E1 του CYP. Επιπλέον, οι μεταβολίτες της αβαναφίλης (M4, M16 και M27), κατέδειξαν επίσης ελάχιστη αναστολή των ισομορ-
φών 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 του CYP. Σύμφωνα με τα εν λόγω δεδομένα, η αβαναφίλη δεν αναμένεται να 
έχει σημαντική επίδραση σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από τα εν λόγω ένζυμα. Καθώς τα in vitro δεδομένα 
κατέδειξαν πιθανές αλληλεπιδράσεις της αβαναφίλης με τις ισομορφές 2C19, 2C8/9, 2D6 και 3A4 του CYP, οι περαιτέρω κλινικές μελέτες 
με τη χρήση ομεπραζόλης, ροσιγλιταζόνης και δεσιπραμίνης δεν καταδεικνύουν κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τις ισομορφές 
2C19, 2C8/9 και 2D6 του CYP. Επαγωγή του κυτοχρώματος P450 Η δυνητική επαγωγή των ισομορφών CYP1A2, CYP2B6 και CYP3A4 από 
την αβαναφίλη που αξιολογήθηκε in vitro σε πρωτογενή ανθρώπινα ηπατοκύτταρα δεν κατέδειξε καμία δυνητική αλληλεπίδραση στις 
κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις. Μεταφορείς Τα αποτελέσματα in vitro κατέδειξαν ότι η αβαναφίλη έχει μέτρια δυνατότητα δράσης 
ως υπόστρωμα p-γλυκοπρωτεΐνης και ως αποκλειστής p-γλυκοπρωτεΐνης -με τη διγοξίνη ως υπόστρωμα- σε συγκεντρώσεις μικρότε-
ρες από την υπολογισμένη γαστρεντερική συγκέντρωση. Η δυνατότητα της αβαναφίλης να επηρεάζει τη μεταφορά άλλων φαρμακευ-
τικών προϊόντων μέσω της p-γλυκοπρωτεΐνης δεν είναι γνωστή. Με βάση in vitro δεδομένα, σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις η αβα-
ναφίλη θα μπορούσε να είναι ένας αναστολέας του BCRP. Σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις η αβαναφίλη δεν είναι αναστολέας των 
OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 και BSEP. Η επίδραση της αβαναφίλης σε άλλους μεταφορείς δεν είναι γνωστή. 
Ριοσιγουάτη Προκλινικές μελέτες κατέδειξαν πρόσθετη δράση μείωσης της συστηματικής αρτηριακής πίεσης όταν οι αποκλειστές PDE5 
συνδυάστηκαν με ριοσιγουάτη. Σε κλινικές μελέτες, η ριοσιγουάτη έχει καταδείξει ότι ενισχύει τις υποτασικές δράσεις των αποκλειστών 
PDE5. Δεν υπήρξε καμμία ένδειξη ευνοϊκού κλινικού αποτελέσματος από τον συνδυασμό στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Η ταυτόγ-
χρονη χρήση της ριοσιγουάτης με αποκλειστές PDE5, συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης αντεδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.3). 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Το Spedra δεν προορίζεται για χρήση σε γυναίκες. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη 
χρήση της αβαναφίλης σε έγκυες. Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδρά-
σεις στην κύηση και στην εμβρυική/νεογνική και μεταγεννητική ανάπτυξη του εμβρύου καθώς και στον τοκετό (βλ. παράγραφο 5.3). 
Θηλασμός Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση της αβαναφίλης κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν επιδρά-
σεις στην κινητικότητα ή στη μορφολογία του σπέρματος σε υγιείς εθελοντές μετά από τη χορήγηση εφάπαξ δόσεων 200 mg αβανα-
φίλης από το στόμα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη σπερματογένεση σε υγιείς ενήλικες άνδρες και 
σε ενήλικες άνδρες με ήπια στυτική δυσλειτουργία. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Spedra 
έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Στις κλινικές δοκιμές με αβαναφίλη αναφέρθηκε ζάλη και 
αλλοίωση της όρασης και, συνεπώς, οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός τους στο Spedra 
προτού οδηγήσουν ή χειριστούν μηχανές. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη εικόνας ασφάλειας Η εικόνα ασφάλειας του Spedra 
διαμορφώθηκε βάσει 2.436 υποκειμένων τα οποία εκτέθηκαν στην αβαναφίλη κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλινικής ανάπτυ-
ξης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες είναι κεφαλαλγία, έξαψη, ρινική συμφόρηση και 
συμφόρηση των κόλπων του προσώπου και οσφυαλγία. Στο σύνολό τους, τα ανεπιθύμητα συμβάματα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
στα υποκείμενα που έλαβαν θεραπεία με αβαναφίλη ήταν συχνότερες σε υποκείμενα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) <25 (υποκείμε-
να με φυσιολογικό ΔΜΣ). Στη μακροχρόνια κλινική μελέτη, το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες μειώθηκε 
με την αύξηση της διάρκειας έκθεσης. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρο-
νται στον ακόλουθο πίνακα παρατηρούνται σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές με συχνότητα σύμφωνα με τη συν-
θήκη MedDRA: Πολύ συχνές (≥1/10), Συχνές (≥1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000 έως 
<1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγο-
ρίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ανεπιθύμητες ενέργειες (Προτιμώμενος όρος MedDRA)

Κατηγορία οργανικού συστήματος Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Γρίπη
Ρινοφαρυγγίτιδα

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος 

Εποχική αλλεργία

Διαταραχές μεταβολισμού και 
της θρέψης 

Ουρική αρθρίτιδα

Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία
Πρόωρη εκσπερμάτιση

Απρόσφορο συναίσθημα

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Ζάλη
Υπνηλία

Κεφαλαλγία από 
παραρρινοκολπίτιδα

Ψυχοκινητική υπερκινητικότητα

Οφθαλμικές διαταραχές Θαμπή όραση

Καρδιακές διαταραχές Αίσθημα παλμών Στηθάγχη
Ταχυκαρδία

Αγγειακές διαταραχές Έξαψη Εξάψεις Υπέρταση

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Ρινική 
συμφόρηση

Συμφόρηση των παραρρίνιων 
κοιλοτήτων

Δύσπνοια μετά από κόπωση

Ρινόρροια
Συμφόρηση της ανώτερης 

αναπνευστικής οδού

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
συστήματος

Δυσπεψία
Ναυτία
Έμετος

Δυσφορία του στομάχου

Ξηροστομία
Γαστρίτιδα

Άλγος κάτω κοιλιακής χώρας
Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Εξάνθημα

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Οσφυαλγία
Μυϊκό σφίξιμο

Πόνος στα λαγόνια
Μυαλγία

Μυϊκοί σπασμοί

Διαταραχές των νεφρών και των 
ουροφόρων οδών

Πολλακιουρία

Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού

Διαταραχές του πέους
Αυτόματη στύση του πέους

Κνησμός στα γεννητικά όργανα

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού χορήγησης

Κόπωση Εξασθένιση
Θωρακικό άλγος

Γριπώδης συνδρομή
Περιφερικό οίδημα

Παρακλινικές εξετάσεις Αυξημένα ηπατικά ένζυμα
Μη φυσιολογικό 

ηλεκτροκαρδιογράφημα
Αυξημένος καρδιακός ρυθμός

Αυξημένη αρτηριακή πίεση 
Αίμα στα ούρα

Καρδιακό φύσημα
Αύξηση του ειδικού προστατικού 

αντιγόνου
Αυξημένο σωματικό βάρος

Αυξημένη χολερυθρίνη αίματος
Αυξημένη κρεατινίνη αίματος

Αυξημένη θερμοκρασία σώματος

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται με άλλους αποκλειστές PDE5 Συμβάματα μη αρτηριτιδικής πρό-
σθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION) και αιφνίδιας απώλειας ακοής έχουν αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετε-
γκριτικές και κλινικές δοκιμές με άλλους αποκλειστές PDE5. Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών της αβαναφίλης δεν αναφέρθηκε 
κανένα περιστατικό (βλ. παράγραφο 4.4). Ο πριαπισμός έχει αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετεγκριτικές και κλινικές δο-
κιμές με άλλους αποκλειστές PDE5. Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών της αβαναφίλης δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό. 
Αιματουρία, αιμοσπερμία και αιμορραγία του πέους έχουν αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετεγκριτικές και κλινικές δοκι-
μές με άλλους αποκλειστές PDE5. Η υπόταση έχει αναφερθεί μετεγκριτικά με άλλους αποκλειστές PDE5, η δε ζάλη, ένα συχνό σύμπτωμα 
που εμφανίζεται σε περίπτωση πτώσης της αρτηριακής πίεσης, έχει αναφερθεί στις κλινικές δοκιμές της αβαναφίλης (βλ. παράγραφο 
4.5). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χο-
ρήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέ-
λους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω: 
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 
06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία Φαξ: + 357 22608649 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Σε υγιή υποκείμενα χορηγήθηκε εφάπαξ δόση αβαναφίλης έως 800 mg, ενώ 
στους ασθενείς χορηγήθηκαν πολλαπλές δόσεις έως 300 mg ημερησίως. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες με αυτές που πα-
ρατηρούνται σε μικρότερες δόσεις, όμως η συχνότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα αυτών αυξήθηκε. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, 
πρέπει να εφαρμόζονται τα συνήθη υποστηρικτικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση. Η αιμοκάθαρση δεν αναμένεται να επιταχύνει την 
κάθαρση της αβαναφίλης καθώς η ουσία δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτεΐνες του πλάσματος και δεν αποβάλλεται με τα ούρα. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Κωδικός ATC: G04BE10 Μηχανισμός δράσης Η αβαναφίλη αποτελεί έναν εξαιρετι-
κά ισχυρό και εκλεκτικό αναστρέψιμο αποκλειστή της ειδικής για την κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP) φωσφοδιεστεράσης 
τύπου 5. Όταν η σεξουαλική διέγερση προκαλεί την τοπική αποδέσμευση μονοξειδίου του αζώτου, η αναστολή της PDE5 από την 
αβαναφίλη προκαλεί αυξημένα επίπεδα cGMP στο σηραγγώδες σώμα του πέους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των λείων 
μυών και την εισροή αίματος στους ιστούς του πέους, προκαλώντας κατά συνέπεια στύση. Η αβαναφίλη δεν έχει καμία επίδραση σε 
περίπτωση μη ύπαρξης σεξουαλικής διέγερσης. Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις Μελέτες in vitro κατέδειξαν ότι η αβαναφίλη δρα εξαι-
ρετικά εκλεκτικά ως προς την PDE5. Η επίδρασή της στην PDE5 είναι πιο ισχυρή σε σχέση με άλλες γνωστές φωσφοδιεστεράσες (περισ-
σότερο από 100 φορές πιο ισχυρή σε σχέση με την PDE6, περισσότερο από 1.000 φορές πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE4, PDE8 και 
PDE10, περισσότερο από 5.000 πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE2 και PDE7, περισσότερο από 10.000 πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE1, 
PDE3, PDE9 και PDE11). Η αβαναφίλη είναι πάνω από εκατό φορές πιο δραστική σε σχέση με την PDE5 σε σύγκριση με την PDE6 που 
υπάρχει στον αμφιβληστροειδή και είναι υπεύθυνη για τη φωτομετατροπή. Η επιλεκτικότητα για την PDE5 είναι κατά 20.000 φορές πε-
ρίπου μεγαλύτερη έναντι της PDE3, τα δε ένζυμα που υπάρχουν στα αγγεία της καρδιάς και στα αιμοφόρα αγγεία είναι σημαντικά, καθώς 
η PDE3 συμμετέχει στον έλεγχο της καρδιακής συσταλτικότητας. Σε μια μελέτη πληθυσμογραφίας του πέους (RigiScan), η αβαναφίλη σε 
δόση 200 mg προκαλούσε στύσεις που κρίθηκαν επαρκείς για διείσδυση (60% ακαμψία κατά την RigiScan) σε ορισμένους ασθενείς σε 
περίπου 20 λεπτά μετά τη χορήγηση της δόσης και η συνολική απόκριση των εν λόγω υποκειμένων στην αβαναφίλη κατά το χρονικό 
διάστημα 20-40 λεπτών μετά τη χορήγηση ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Κλινική αποτελεσματικότη-
τα και ασφάλεια Στις κλινικές δοκιμές, αξιολογήθηκε η επίδραση της αβαναφίλης στην ικανότητα των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία 
να επιτύχουν και να διατηρήσουν στύση κατάλληλη για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Η αβαναφίλη αξιολογήθηκε σε 4 
τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές με παράλληλη ομάδα, διάρκειας έως 3 μηνών στον γενικό 
πληθυσμό με στυτική δυσλειτουργία, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ή 2 και στυτική δυσλειτουργία, καθώς και σε ασθενείς με στυτική 
δυσλειτουργία μετά από αμφίπλευρη ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων. Η τέταρτη μελέτη διερεύνη-
σε την έναρξη δράσης της αβαναφίλης σε δύο δόσεις (100 και 200mg) όσον αφορά την ανά-υποκείμενο αναλογία των σεξουαλικών 
προσπαθειών που κατέληξαν σε ικανοποιητική ολοκλήρωση της σεξουαλικής συνουσίας.Συνολικά, 1.774 ασθενείς έλαβαν αβαναφίλη, 
σε δόσεις των 50 mg (μία μελέτη), 100 mg και 200 mg (τέσσερις μελέτες), ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα. Στους ασθενείς δόθη-
κε η οδηγία να λάβουν 1 δόση της υπό μελέτη φαρμακευτικής αγωγής 30 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστη-
ριότητας. Στην τέταρτη μελέτη οι ασθενείς ενθαρρύνθηκαν να προσπαθήσουν σεξουαλική συνουσία περίπου 15 λεπτά μετά τη δόση, 

για να εκτιμηθεί η έναρξη της στυσιγόνου επίδρασης της αβαναφίλης, λαμβανόμενη με βάση τις ανάγκες, σε δόση 100 και 200mg. 
Επιπλέον, μια υποομάδα ασθενών μετείχε σε μια ανοιχτή δοκιμή επέκτασης στην οποία 493 ασθενείς έλαβαν αβαναφίλη για τουλάχι-
στον 6 μήνες και 153 ασθενείς για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν αρχικά στην ομάδα των 100 mg αβαναφίλης, ενώ 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της δοκιμής μπορούσαν να ζητήσουν αύξηση της δόσης αβαναφίλης στα 200 mg ή μείωση της δόσης 
στα 50 mg, ανάλογα με την ατομική τους απόκριση στη θεραπεία. Σε όλες τις δοκιμές παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση 
όλων των πρωτευόντων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και για τις τρεις δόσεις της αβαναφίλης σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο. Οι διαφορές αυτές διατηρήθηκαν και στη μακροχρόνια θεραπεία (όπως σε μελέτες στον γενικό πληθυσμό με στυτική δυσλει-
τουργία, σε διαβητικούς με στυτική δυσλειτουργία και σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία μετά από αμφοτερόπλευρη ριζική προστα-
τεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων και στην ανοιχτή δοκιμή επέκτασης). Στον γενικό πληθυσμό με στυτική δυσλει-
τουργία, ο μέσος όρος προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν περίπου 47%, 58% και 59% για τις ομάδες των 50 mg, 
100 mg και 200 mg αβαναφίλης, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 28% περίπου που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το εικονικό φάρμακο. 
Στους άνδρες με σακχαρώδη διαβήτη είτε Τύπου 1 ή Τύπου 2, ο μέσος όρος των προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν 
περίπου 34% και 40% για τις ομάδες των 100 mg και 200 mg αβαναφίλης αντίστοιχα, σε σύγκριση με 21% περίπου που ήταν το αντί-
στοιχο ποσοστό για την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Στους άνδρες με στυτική δυσλειτουργία μετά από αμφίπλευρη ριζική προστατε-
κτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων, ο μέσος όρος προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν περίπου 
23% και 26% για τις ομάδες των 100 mg και 200 mg αβαναφίλης αντίστοιχα, σε σύγκριση με 9% περίπου που ήταν το αντίστοιχο ποσο-
στό για το εικονικό φάρμακο. Στην μελέτη του Χρόνου έναρξης, η αβαναφίλη κατέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην πρωτεύ-
ουσα μεταβλητή αποτελεσματικότητας (μέσος όρος της ανά υποκείμενο αναλογίας επιτυχημένων αποκρίσεων σε σχέση με τον μετά την 
χορήγηση της δόσης χρόνο, στο Προφίλ Σεξουαλικής Συνεύρεσης 3 – SEP3 ) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, καταλήγοντας σε 
επιτυχημένη συνουσία σε 24.71% προσπαθειών για την δόση των 100mg και 28.18% για την δόση των 200mg σε περίπου 15 λεπτά μετά 
την δόση σε σύγκριση με 13.78% για το εικονικό φάρμακο. Σε όλες τις βασικές δοκιμές για την αβαναφίλη, ο μέσος όρος προσπαθειών 
που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν σημαντικά υψηλότερος με όλες τις δόσεις αβαναφίλης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 
σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της δόσης. Παιδιατρικός πληθυσμός Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Spedra σε όλες τις υποκατηγο-
ρίες του παιδιατρικού πληθυσμού για τη στυτική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική 
χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η αβαναφίλη απορροφάται ταχέως μετά από χορήγηση από το στόμα, με μέσο χρόνο Tmax 
30 έως 45 λεπτά. Η φαρμακοκινητική της είναι ανάλογη της δόσης σε όλο το εύρος των συνιστώμενων δόσεων. Αποβάλλεται κυρίως 
μέσω του ηπατικού μεταβολισμού (κυρίως μέσω του CYP3A4). Η συντρέχουσα χρήση ισχυρών αποκλειστών του CYP3A4 (π.χ. κετοκο-
ναζόλη και ριτοναβίρη) σχετίζεται με αυξημένη έκθεση του πλάσματος στην αβαναφίλη (βλ. παράγραφο 4.5). Η αβαναφίλη έχει τελική 
διάρκεια ημιζωής περίπου 6-17 ώρες. Απορρόφηση Η αβαναφίλη απορροφάται ταχέως. Οι μέγιστες παρατηρούμενες συγκεντρώσεις 
στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 0,5 έως 0,75 ωρών μετά τη χορήγηση από το στόμα υπό καθεστώς νηστείας. Όταν η αβαναφίλη 
λαμβάνεται με γεύμα πλούσιο σε λιπαρά, το ποσοστό απορρόφησης μειώνεται με μέση καθυστέρηση στην Tmax κατά 1,25 ώρες και μέση 
μείωση στη Cmax κατά 39% (200 mg). Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στο εύρος της έκθεσης (AUC). Οι μικρές αλλαγές στη Cmax της 
αβαναφίλης θεωρούνται ελάχιστης κλινικής σημασίας. Κατανομή Η αβαναφίλη δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό 
περίπου 99%. Η προσκόλληση στις πρωτεΐνες είναι ανεξάρτητη από τη συνολική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας, την ηλικία, τη 
νεφρική και ηπατική λειτουργία. Η αβαναφίλη σε δόσεις 200 mg δύο φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα 7 ημερών δεν φαίνεται να 
συσσωρεύεται στο πλάσμα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της αβαναφίλης στο σπέρμα υγιών εθελοντών 45-90 λεπτά μετά τη χορήγηση της 
δόσης, ποσοστό μικρότερο του 0,0002% της χορηγούμενης δόσης ενδέχεται να ανιχνευθεί στο σπέρμα ασθενών. Βιομετασχηματισμός 
Η αβαναφίλη αποβάλλεται κυρίως μέσω των ισοενζύμων CYP3A4 (κύρια οδός) και του CYP2C9 (δευτερεύουσα οδός) των ηπατικών μι-
κροσωμάτων. Οι συγκεντρώσεις των κύριων κυκλοφορούντων μεταβολιτών στο πλάσμα, M4 και M16, ανέρχονται σε περίπου 23% και 
29% αντίστοιχα της αρχικής ένωσης. Ο μεταβολίτης M4 καταδεικνύει εικόνα επιλεκτικότητας στη φωσφοδιεστεράση παρόμοια με αυ-
τήν της αβαναφίλης και μια in vitro ανασταλτική δραστικότητα για την PDE5 σε ποσοστό 18% αυτής της αβαναφίλης. Ως εκ τούτου, ο M4 
αντιστοιχεί στο 4% περίπου της συνολικής φαρμακολογικής δραστηριότητας. Ο μεταβολίτης M16 ήταν ανενεργός έναντι της PDE5. 
Αποβολή Η αβαναφίλη μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους. Μετά από τη χορήγηση από το στόμα, η αβαναφίλη απεκ-
κρίνεται με τη μορφή μεταβολιτών κυρίως μέσω των κοπράνων (σε ποσοστό περίπου 63% της χορηγούμενης από το στόμα δόσης) και 
σε μικρότερο βαθμό μέσω των ούρων (σε ποσοστό περίπου 21% της χορηγούμενης από το στόμα δόσης). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί 
Ηλικιωμένοι άνδρες Οι ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών ή άνω) είχαν παρόμοια έκθεση με αυτήν που παρατηρείται σε νεότερους 
ασθενείς (18-45 ετών). Ωστόσο, τα δεδομένα για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών είναι περιoρισμένα. Νεφρική δυσλειτουργία Σε υποκεί-
μενα με ήπια (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 50 - < 80 mL/min) και μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30 < 50 mL/min) νεφρική δυσλειτουργία, 
η φαρμακοκινητική εφάπαξ δόσης αβαναφίλης των 200 mg δεν παρουσίασε μεταβολές. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα 
υποκείμενα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή νεφροπάθεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση. Ηπατική δυσλειτουρ-
γία Με τη χορήγηση εφάπαξ δόσης αβαναφίλης των 200 mg, τα υποκείμενα που πάσχουν από ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
A) είχαν συγκρίσιμη έκθεση με τα υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Με τη χορήγηση δόσης αβαναφίλης των 200 mg, η 
έκθεση 4 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης ήταν μικρότερη σε υποκείμενα που πάσχουν από μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-
Pugh B) σε σύγκριση με υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Η μέγιστη συγκέντρωση και έκθεση ήταν παρόμοια με αυτήν 
που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση αποτελεσματικής δόσης 100 mg αβαναφίλης σε υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση 
τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκι-
νογόνου δράσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. Σε μια δοκιμή γονιμότητας και πρώιμης εμβρυονικής ανάπτυξης σε 
αρουραίους, η μείωση της γονιμότητας και της κινητικότητας του σπέρματος επέφερε αλλαγές στον οιστρικό κύκλο και αυξημένο πο-
σοστό μη φυσιολογικού σπέρματος με τη χορήγηση 1000 mg/kg/ημέρα, δόση η οποία προκάλεσε επίσης γονική τοξικότητα στα αρσε-
νικά και θηλυκά ζώα που έλαβαν θεραπεία. Καμία επίδραση στη γονιμότητα ή στις παραμέτρους σπέρματος δεν παρατηρήθηκε με 
δόσεις έως 300 mg/kg/ημέρα (σε αρσενικούς αρουραίους με έκθεση 9 φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη έκθεση με βάση τη μη 
δεσμευμένη AUC στη δόση 200 mg). Δεν υπάρχουν σχετικά με τη θεραπεία ευρήματα στους όρχεις ποντικών ή αρουραίων που υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία με δόσεις έως 600 ή 1000 mg/kg/ημέρα επί 2 έτη, ούτε στους όρχεις σκύλων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
αβαναφίλη για 9 μήνες σε έκθεση 110 φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη έκθεση με τη μέγιστη συνιστώμενη ανθρώπινη δόση. Σε 
κυοφορούντες αρουραίους, δεν παρατηρήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή εμβρυονικής τοξι-
κότητας σε δόσεις έως 300 mg/kg/ημέρα (περίπου 15 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/
m2 ενός υποκειμένου βάρους 60 kg). Με τη χορήγηση δόσης των 1000 mg/kg/ημέρα που ήταν τοξική για τη μητέρα (περίπου 49 φορές 
μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/m2), παρατηρήθηκε μειωμένο βάρος του εμ-
βρύου χωρίς ένδειξη τερατογένεσης. Σε κυοφορούντα κουνέλια δεν παρατηρήθηκε τερατογένεση, εμβρυοτοξικότητα ή εμβρυονική 
τοξικότητα με δόσεις έως 240 mg/kg/ημέρα (περίπου 23 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους 
εκφρασμένη σε mg/m2. Στη μελέτη σε κουνέλια, τοξικότητα στη μητέρα παρατηρήθηκε με τη χορήγηση δόσης 240 mg/kg/ημέρα. Σε 
μια μελέτη περι- και μετα-γεννητικής ανάπτυξης σε αρουραίους, τα νεογνά παρουσίασαν μείωση στο σωματικό βάρος με δόσεις 300 
mg/kg/ημέρα και μεγαλύτερη (περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε 
mg/m2) και καθυστερημένη στη σεξουαλική ανάπτυξη με δόση 600 mg/kg/ημέρα (περίπου 29 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συ-
νιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/m2). 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
Μαννιτόλη Φουμαρικό οξύ Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη χαμηλής υποκατάστασης Ανθρακικό ασβέστιο 
Στεατικό μαγνήσιο Κίτρινο οξείδιο σιδήρου (E172) 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής 5 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστα-
τικά του περιέκτη Κυψέλες από PVC/PCTFE/αλουμίνιο σε κουτιά των 2, 4, 8 και 12 δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συ-
σκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καμία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ MENARINI 
INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA 1, Avenue de la Gare L- 1611 Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Τοπικός αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο: MENARINI HELLAS AE Αν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Spedra 50mg: EU/1/13/841/001-003. Spedra 100mg: EU/1/13/841/004-007. Spedra 200mg: EU/1/13/841/008-011. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Ιουνίου 2013 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Μάρτιος 2016 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu
SPEDRA TAB 50MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 17,29€
SPEDRA TAB 50MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 31,18€
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx2: Λ.Τ. 11,78€
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 22,35€ 
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 41,73€ 
SPEDRA TAB 200MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 34,68€
SPEDRA TAB 200MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 63,77€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για 

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



 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 Spedra 50 mg δισκία. Spedra 100 mg δισκία. Spedra 200 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Spedra 
50mg. Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg αβαναφίλης. Spedra 100 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg αβαναφίλης. Spedra 200 mg: Κάθε δισκίο 
περιέχει 200 mg αβαναφίλης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Spedra 
50mg δισκίο. Ωοειδή δισκία ανοιχτού κίτρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “50” στη μία πλευρά. Spedra 100 mg: Δισκίο. Ωοειδή 
δισκία ανοιχτού κίτρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “100” στη μία πλευρά. Spedra 200 mg: Δισκίο. Ωοειδή δισκία ανοιχτού κί-
τρινου χρώματος που φέρουν την ένδειξη “200” στη μία πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
Θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες. Για να είναι αποτελεσματικό το Spedra είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέ-
γερση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Χρήση σε ενήλικες άνδρες Η συνιστώμενη δόση είναι 100 mg, η οποία 
λαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες περίπου 15 με 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα (Βλέπε Παράγραφο 5.1). Η δόση 
μπορεί να αυξηθεί σε 200 mg το μέγιστο ή να μειωθεί σε 50 mg, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα που παρατη-
ρείται σε κάθε ασθενή. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα χορήγησης είναι μία φορά την ημέρα. Για την απόκριση στη θεραπεία 
απαιτείται σεξουαλική διέγερση. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι άνδρες (≥65 ετών) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς. Τα διαθέσιμα δεδομένα για ηλικιωμένους ασθενείς ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερους είναι περιορισμένα. Νεφρική 
δυσλειτουργία Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30 mL/min) δεν απαιτείται προσαρμογή 
της δόσης. Το Spedra αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min) (βλ. παρα-
γράφους 4.3 και 5.2). Οι ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≥30 mL/min αλλά <80 mL/min) οι 
οποίοι μετείχαν σε μελέτες φάσης 3 κατέδειξαν μειωμένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογική νεφρική 
λειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία Το Spedra αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh στάδιο C) (βλ. 
παραγράφους 4.3 και 5.2). Οι ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh στάδιο Α ή Β) πρέπει να ξεκινούν τη θε-
ραπεία με την ελάχιστη αποτελεσματική δόση και να προσαρμόζουν τη δόση που λαμβάνουν ανάλογα με την ανεκτικότητά τους σε 
αυτήν. Χρήση σε άνδρες με διαβήτη Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με διαβήτη. Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν υπάρχει 
σχετική χρήση του Spedra στον παιδιατρικό πληθυσμό για την ένδειξη της στυτικής δυσλειτουργίας. Χρήση σε ασθενείς που λαμβάνουν 
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Συγχορήγηση με αποκλειστές CYP3A4 Αντενδείκνυται η συγχορήγηση αβαναφίλης και ισχυρών αποκλει-
στών CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, αταζαναβίρη, κλαριθρομυκίνη, ινδιναβίρη, ιτρακοναζόλη, νεφαζοδό-
νη, νελφιναβίρη, σακουιναβίρη και τελιθρομυκίνη) (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5). Για τους ασθενείς που λαμβάνουν συντρέχουσα 
θεραπεία με μέτριους αποκλειστές του CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται ερυθρομυκίνη, αμπρεναβίρη, απρεπιτάντη, διλτιαζέμη, φλου-
κοναζόλη, φοσαμπρεναβίρη και βεραπαμίλη), η μέγιστη συνιστώμενη δόση αβαναφίλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg, ενώ 
μεταξύ των δόσεων πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών (βλ. παράγραφο 4.5). Τρόπος χορήγησης Για χορήγηση από 
το στόμα. Όταν το Spedra λαμβάνεται με τροφή, η έναρξη της δράσης του μπορεί να καθυστερήσει σε σχέση με τη λήψη του υπό κα-
θεστώς νηστείας (βλ. παράγραφο 5.2). 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 6.1. Ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν οποιασδήποτε μορφής οργανικό νιτρικό ή δότες μονοξειδίου του 
αζώτου (όπως νιτρώδες αμύλιονιτρώδες αμύλιο) (βλ. παράγραφο 4.5). Αντεδείκνυται η συγχορήγηση αποκλειστών της φωσφοδιεστε-
ράσης τύπου 5 (PDE5), συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης, με διεγέρτες της γουανιλικής κυκλάσης, όπως η ριοσιγουάτη καθώς 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε συμπτωματική υπόταση (βλέπε παράγραφο 4.5). Πριν από τη συνταγογράφηση του Spedra, οι γιατροί 
πρέπει να εξετάζουν τον δυνητικό καρδιακό κίνδυνο που ενέχει η σεξουαλική δραστηριότητα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγ-
γειακή νόσο. Η χρήση της αβαναφίλης αντενδείκνυται σε: - ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή εμφάνισαν απειλητική για τη ζωή τους αρρυθμία κατά τους 6 τελευταίους μήνες - ασθενείς με υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 
mmHg) ή υπέρταση (αρτηριακή πίεση > 170/100 mmHg) σε κατάσταση ηρεμίας - ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, στηθάγχη επερχό-
μενη στη διάρκεια της σεξουαλικής συνουσίας, ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια οι οποίοι ταξινομούνται στην κατηγορία 2 ή και 
μεγαλύτερη κατά New York Heart Association. Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh C). Ασθενείς με σοβαρή νεφρι-
κή δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min). Ασθενείς με απώλεια όρασης στον έναν οφθαλμό λόγω μη αρτηριτιδικής 
πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION), ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω επεισόδιο σχετίζεται ή όχι με προηγούμενη έκ-
θεση σε αποκλειστή PDE5 (βλ. παράγραφο 4.4). Ασθενείς με γνωστές κληρονομικές διαταραχές εκφύλισης του αμφιβληστροειδούς. 
Ασθενείς που λαμβάνουν ισχυρούς αποκλειστές CYP3A4 (όπου περιλαμβάνονται κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, αταζαναβίρη, κλαριθρο-
μυκίνη, ινδιναβίρη, ιτρακοναζόλη, νεφαζοδόνη, νελφιναβίρη, σακουιναβίρη και τελιθρομυκίνη) (βλ. παραγράφους 4.2, 4.4 και 4.5). 4.4 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πριν από την εξέταση του ενδεχομένου χορήγησης φαρμακευτικής 
αγωγής πρέπει να λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό και να ελέγχεται η φυσική κατάσταση του ασθενή για να διαγνωστεί η στυτική δυσλει-
τουργία και να καθοριστούν τα πιθανά υποκείμενα αίτια. Καρδιαγγειακή κατάσταση Ο γιατρός πρέπει να αξιολογήσει την καρδιαγγεια-
κή κατάσταση του ασθενή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη στυτική δυσλειτουργία, εφόσον υπάρχει κάποια πιθα-
νότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων σχετιζόμενων με τη σεξουαλική δραστηριότητα (βλ. παράγραφο 4.3). Η αβαναφίλη έχει 
αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες που προκαλούν ήπια και παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης (βλ. παράγραφο 4.5) και, για τον λόγο 
αυτό, ενισχύει την υποτασική επίδραση των νιτρικών (βλ. παράγραφο 4.3). Οι ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξώθησης αριστερής 
κοιλίας, π.χ. στένωση αορτής και ιδιοπαθή υπερτροφική υποαορτική στένωση, ενδέχεται να παρουσιάζουν ευαισθησία στη δράση των 
αγγειοδιασταλτικών, περιλαμβανομένων των αποκλειστών PDE5. Πριαπισμός Οι ασθενείς που εμφανίζουν στύση η οποία διαρκεί για 4 
ώρες ή και περισσότερο (πριαπισμός) πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. Εάν ο πριαπισμός δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, ενδέ-
χεται να προκληθεί βλάβη στον ιστό του πέους και μόνιμη απώλεια της σεξουαλικής ικανότητας. Η αβαναφίλη πρέπει να χορηγείται με 
προσοχή σε ασθενείς που παρουσιάζουν ανατομική παραμόρφωση του πέους (όπως γωνίωση, ίνωση των σηραγγωδών σωµάτων ή 
νόσo τoυ Peyronie), ή σε ασθενείς με παθήσεις οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν παράγοντα προδιάθεσης για πριαπισμό (όπως δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία, πολλαπλό μυέλωμα ή λευχαιμία). Προβλήματα όρασης Με τη λήψη άλλων αποκλειστών PDE5 έχουν αναφερθεί 
βλάβες στην όραση και περιστατικά μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION). Σε περίπτωση που οι ασθε-
νείς παρατηρήσουν αιφνίδια αλλαγή στην όραση, θα πρέπει να ενημερώνονται ότι οφείλουν να διακόπτουν τη λήψη Spedra και να 
απευθύνονται άμεσα σε γιατρό (βλ. παράγραφο 4.3). Επίδραση στην αιμορραγία Μελέτες in vitro σε ανθρώπινα αιμοπετάλια καταδει-
κνύουν ότι οι αποκλειστές PDE5 δεν έχουν από μόνοι τους επίδραση στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων. Ωστόσο, σε υπερ-θεραπευτικές 
δόσεις ενισχύουν την αντισυσσωματική δράση του νιτροπρωσσικού νατρίου, δότη μονοξειδίου του αζώτου. Στους ανθρώπους, οι 
αποκλειστές PDE5 ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη διάρκεια αιμορραγίας. 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της χορήγησης αβαναφίλης σε ασθενείς με διαταραχές αιμορραγίας ή ενεργό 
πεπτικό έλκος. Ως εκ τούτου, η αβαναφίλη πρέπει να χορηγείται στους εν λόγω ασθενείς μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση της 
σχέσης οφέλους/κινδύνου. Μείωση ή ξαφνική απώλεια της ακοής Σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης ή απώλειας της ακοής, πρέπει να 
συνιστάται στους ασθενείς να διακόπτουν τη λήψη αποκλειστών PDE5, συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης, και να αναζητούν άμε-
σα ιατρική βοήθεια. Τέτοια περιστατικά, τα οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από εμβοές και ζάλη, έχουν αναφερθεί και σχετίζονται 
χρονικά με τη λήψη αποκλειστών PDE5. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το εάν τα εν λόγω συμβάματα σχετίζονται άμεσα με τη 
χρήση αποκλειστών PDE5 ή με άλλους παράγοντες. Συντρέχουσα χρήση άλφα αποκλειστών Η συντρέχουσα χρήση άλφα αποκλειστών 
και αβαναφίλης ενδέχεται να προκαλέσει σε ορισμένους ασθενείς συμπτωματική υπόταση λόγω πρόσθετων αγγειοδιασταλτικών επι-
δράσεων (βλ. παράγραφο 4.5). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Οι ασθενείς πρέπει να είναι σταθεροί 
σε θεραπεία με άλφα αποκλειστές πριν από την έναρξη της θεραπείας με Spedra. Οι ασθενείς που επιδεικνύουν αιμοδυναμική αστάθεια 
στη μονοθεραπεία με άλφα αποκλειστές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής υπότασης με τη συντρέχουσα χορήγηση αβα-
ναφίλης. Στους ασθενείς που είναι σταθεροί στη θεραπεία με άλφα αποκλειστές, η χορήγηση αβαναφίλης πρέπει να ξεκινάει με τη μι-
κρότερη δόση των 50 mg. Στους ασθενείς που λαμβάνουν ήδη βελτιστοποιημένη δόση Spedra, η θεραπεία με άλφα αποκλειστές 
πρέπει να ξεκινάει με τη χορήγηση της μικρότερης δόσης. Η σταδιακή αύξηση της δόσης των άλφα αποκλειστών ενδέχεται να σχετίζε-
ται με περαιτέρω μείωση της πίεσης αίματος κατά την ταυτόχρονη λήψη αβαναφίλης. Η ασφάλεια της συνδυασμένης χρήσης αβανα-
φίλης και άλφα αποκλειστών ενδέχεται να επηρεάζεται από άλλες μεταβλητές, περιλαμβανομένης της ενδαγγειακής υποογκαιμίας και 
άλλων αντιυπερτασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Συντρέχουσα χρήση με αποκλειστές CYP3A4 Η συγχορήγηση αβαναφίλης και 
ισχυρών αποκλειστών CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη ή η ριτοναβίρη αντενδείκνυται (βλ. παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.5). Συντρέχουσα 
χρήση με άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία Δεν έχει μελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα θεραπευτικών συν-
δυασμών του Spedra και άλλων αποκλειστών PDE5 ή άλλων θεραπειών για τη στυτική δυσλειτουργία. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώ-
νονται ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν Spedra σε συνδυασμό με αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Συντρέχουσα κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος Η κατανάλωση οινοπνεύματος σε συνδυασμό με τη λήψη αβαναφίλης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα συμπτωματικής υπό-
τασης (βλ. παράγραφο 4.5). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η συντρέχουσα χρήση αβαναφίλης και κατανάλωση οινοπνεύμα-
τος ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα υπότασης, ζάλης ή συγκοπής. Οι γιατροί οφείλουν επίσης να συμβουλεύουν τους ασθενείς 
σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης. Πληθυσμοί που δεν αποτέλε-
σαν αντικείμενο μελέτης Η αβαναφίλη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία οφειλόμενη σε τραυματισμό της σπον-
δυλικής στήλης ή σε άλλες νευρολογικές διαταραχές, ούτε σε υποκείμενα με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. 4.5 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Πιθανότητα φαρμακοδυναμικής αλλη-
λεπίδρασης με την αβαναφίλη Νιτρικά Η αβαναφίλη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις υποτασικές επιδράσεις των νιτρικών σε υγιή υποκεί-
μενα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στις συνδυασμένες επιδράσεις των νιτρικών και της αβαναφίλης 
στην οδό μονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής µονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP). Συνεπώς, η χορήγηση αβαναφίλης αντενδείκνυται 
σε ασθενείς που χρησιμοποιούν οποιασδήποτε μορφής οργανικό νιτρικό ή δοτών μονοξειδίου του αζώτου (όπως νιτρώδες αμύλιο). Σε 

περίπτωση που η χορήγηση νιτρικών κρίνεται ιατρικώς αναγκαία λόγω απειλητικής για τη ζωή κατάστασης σε ασθενή που έχει λάβει 
αβαναφίλη κατά τις 12 προηγούμενες ώρες, η πιθανότητα σημαντικής και δυνητικά επικίνδυνης πτώσης της αρτηριακής πίεσης είναι 
αυξημένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα νιτρικά πρέπει να χορηγούνται μόνο υπό στενή ιατρική επίβλεψη με κατάλληλη αιμοδυναμική 
παρακολούθηση (βλ. παράγραφο 4.3). Φαρμακευτικά προϊόντα που μειώνουν τη συστημική αρτηριακή πίεση Όπως όλα τα αγγειοδιασταλ-
τικά, η αβαναφίλη ενδέχεται να μειώσει τη συστημική αρτηριακή πίεση. Εάν το Spedra χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλο φαρμα-
κευτικό προϊόν που μειώνει τη συστημική αρτηριακή πίεση, οι πρόσθετες επιδράσεις ενδέχεται να προκαλέσουν συμπτωματική υπότα-
ση (π.χ. ζάλη, τάση λιποθυμίας, συγκοπή ή οιονεί συγκοπή). Στις κλινικές δοκιμές φάσης III δεν αναφέρθηκαν συμβάματα υπότασης, 
παρατηρήθηκαν όμως περιστασιακά επεισόδια ζάλης (βλ. παράγραφο 4.8). Στις κλινικές δοκιμές φάσης III αναφέρθηκε ένα επεισόδιο 
συγκοπής με το εικονικό φάρμακο και ένα με τη χορήγηση 100 mg αβαναφίλης. Οι ασθενείς με απόφραξη του χώρου εξώθησης αρι-
στερής κοιλίας (π.χ. στένωση αορτής, ιδιοπαθή υπερτροφική υποαορτική στένωση), καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρό-
βλημα στον αυτόνομο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη δράση των αγγειοδιασταλτικών, συ-
μπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης. Άλφα αποκλειστές Οι αιμοδυναμικές αλληλεπιδράσεις με τη δοξαζοσίνη και τη ταμσουλοσίνη 
μελετήθηκαν σε υγιή υποκείμενα σε μια διασταυρούμενη δοκιμή δύο περιόδων. Στους ασθενείς που έλαβαν σταθερή θεραπεία με 
δοξαζοσίνη, η μέση μέγιστη μείωση, μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων στο εικονικό φάρμακο επιδράσεων, της συστολικής αρτηρι-
ακής πίεσης σε όρθια και ύπτια θέση ήταν 2,5 mmHg και 6,0 mmHg αντίστοιχα, μετά τη χορήγηση αβαναφίλης. Συνολικά, μετά τη χο-
ρήγηση δόσεων αβαναφίλης 7 από τα 24 υποκείμενα εμφάνισαν τιμές ή μειώσεις από τις αρχικές τιμές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν κλινικά σημαντικές (βλ. παράγραφο 4.4). Στους ασθενείς που έλαβαν σταθερή θεραπεία με ταμσουλοσίνη, η μέση 
μέγιστη μείωση, μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων στο εικονικό φάρμακο επιδράσεων, της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε όρθια 
και ύπτια θέση ήταν 3,6 mmHg και 3,1 mmHg αντίστοιχα, μετά τη χορήγηση αβαναφίλης, ενώ 5 από τα 24 υποκείμενα εμφάνισαν τιμές 
ή μειώσεις από τις αρχικές τιμές μετά τη χορήγηση δόσεων αβαναφίλης οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κλινικά σημαντι-
κές (βλ. παράγραφο 4.4). Σε καμία κοόρτη υποκειμένων δεν υπήρξαν αναφορές συμβαμάτων συγκοπής ή άλλων σοβαρών ανεπιθύμη-
των ενεργειών που να σχετίζονται με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αντιυπερτασικά εκτός των άλφα αποκλειστών Διενεργήθηκε μια 
κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της αβαναφίλης στην ενίσχυση της μείωσης της αρτηριακής πίεσης που επιφέρουν 
επιλεγμένα αντιυπερτασικά φαρμακευτικά προϊόντα (αμλοδιπίνη και εναλαπρίλη). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μέση μέγιστη μείωση 
στην αρτηριακή πίεση σε ύπτια θέση κατά 2/3 mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την εναλαπρίλη και 1/-1 mmHg με την 
αμλοδιπίνη και συγχορήγηση αβαναφίλης. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέγιστη μείωση από τις αρχικές τιμές της 
διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε ύπτια θέση με τη χορήγηση μονοθεραπείας εναλαπρίλης ή αβαναφίλης, η οποία 4 ώρες μετά τη 
χορήγηση της δόσης αβαναφίλης επανήλθε στις αρχικές τιμές. Σε αμφότερες τις κοόρτες ένα υποκείμενο εμφάνισε μείωση της αρτηρι-
ακής πίεσης χωρίς συμπτώματα υπότασης, η οποία 1 ώρα μετά την εμφάνισή της επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. Η αβαναφίλη δεν 
είχε καμία επίδραση στα φαρμακοκινητικά δεδομένα της αμλοδιπίνης, η αμλοδιπίνη όμως επέφερε αύξηση της μέγιστης και συνολικής 
έκθεσης στην αβαναφίλη κατά 28% και 60% αντίστοιχα. Οινόπνευμα Η κατανάλωση οινοπνεύματος σε συνδυασμό με τη λήψη αβανα-
φίλης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα συμπτωματικής υπότασης. Σε μια διασταυρούμενη μελέτη εφάπαξ δόσης για την αξιολόγηση 
υγιών υποκειμένων, η μέση μέγιστη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά τη χορήγηση αβανα-
φίλης σε συνδυασμό με κατανάλωση οινοπνεύματος, σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο αβαναφίλης (3,2 mmHg) ή μόνο οινοπνεύμα-
τος (5,0 mmHg) (βλ. παράγραφο 4.4). Άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του συνδυα-
σμού αβαναφίλης και άλλων αποκλειστών PDE5 ή άλλων θεραπειών για τη στυτική δυσλειτουργία δεν έχουν μελετηθεί (βλ. παράγραφο 
4.4). Επιδράσεις άλλων ουσιών στην αβαναφίλη Η αβαναφίλη αποτελεί υπόστρωμα του ενζύμου CYP3A4 και μεταβολίζεται κυρίως από 
αυτό. Οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν το CYP3A4 μπορούν να αυξήσουν την έκθεση στην 
αβαναφίλη (βλ. παράγραφο 4.2). Αποκλειστές του CYP3A4 Η κετοκοναζόλη (400 mg την ημέρα), ένας εκλεκτικός και εξαιρετικά ισχυρός 
αποκλειστής του CYP3A4, αύξησε κατά τρεις και δεκατέσσερις φορές αντίστοιχα τη Cmax και την έκθεση (AUC) μίας δόσης αβαναφίλης 
των 50 mg και παρέτεινε την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 9 ώρες. Η ριτοναβίρη (600 mg δύο φορές την ημέρα), ένας εξαιρετικά 
ισχυρός αποκλειστής του CYP3A4, ο οποίος αναστέλλει επίσης το CYP2C9, αύξησε κατά δύο και δεκατρείς φορές περίπου τη Cmax και 
την AUC μίας δόσης αβαναφίλης των 50 mg και παρέτεινε την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 9 ώρες. Άλλοι ισχυροί αποκλειστές 
του CYP3A4 (π.χ. ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, κλαριθρομυκίνη, νεφαζοδόνη, σακουιναβίρη, νελφιναβίρη, ινδιναβίρη, αταζαναβίρη 
και τελιθρομυκίνη) αναμένεται να έχουν παρόμοια επίδραση. Συνεπώς, η συγχορήγηση αβαναφίλης και ισχυρών αποκλειστών CYP3A4 
αντενδείκνυται (βλ. παραγράφους 4.2. 4.3 και 4.4). Η ερυθρομυκίνη (500 mg δύο φορές την ημέρα), ένας μέτριος αποκλειστής του 
CYP3A4, αύξησε κατά δύο και τρεις φορές περίπου αντίστοιχα τη Cmax και την AUC μίας δόσης αβαναφίλης των 200 mg, και παρέτεινε 
την ημιζωή της αβαναφίλης σε περίπου 8 ώρες. Άλλοι μέτριοι αποκλειστές του CYP3A4 (π.χ. αμπρεναβίρη, απρεπιτάντη, διλτιαζέμη, 
φλουκοναζόλη, φοσαμπρεναβίρη και βεραπαμίλη) αναμένεται να έχουν παρόμοια επίδραση. Συνεπώς, η μέγιστη συνιστώμενη δόση 
της αβαναφίλης είναι 100 mg, για τους ασθενείς δε που λαμβάνουν συντρέχουσα θεραπεία με μέτριους αποκλειστές CYP3A4 η χορή-
γηση της αβαναφίλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία δόση ανά 48 ώρες (βλ. παράγραφο 4.2). Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μελετη-
θεί συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις, η έκθεση στην αβαναφίλη ενδέχεται να αυξηθεί από άλλους αποκλειστές CYP3A4, περιλαμβανο-
μένου του χυμού γκρέιπφρουτ. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται να αποφεύγουν τον χυμό γκρέιπφρουτ εντός των 24 ωρών που 
προηγούνται της λήψης αβαναφίλης. Υπόστρωμα CYP3A4 Η αμλοδιπίνη (5 mg/ημέρα) αύξησε τη Cmax και την AUC μίας δόσης αβανα-
φίλης των 200 mg κατά περίπου 28% και 60% αντίστοιχα. Οι εν λόγω αλλαγές στην έκθεση δεν κρίνονται κλινικά σημαντικές. Η μία δόση 
αβαναφίλης δεν είχε επίδραση στα επίπεδα της αμλοδιπίνης στο πλάσμα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μελετηθεί συγκεκριμένες αλ-
ληλεπιδράσεις της αβαναφίλης με τη ριβαροξαβάνη και την απιξαβάνη (αμφότερες είναι υποστρώματα του CYP3A4), δεν αναμένεται 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ουσιών. Επαγωγείς της δράσης του κυτοχρώματος P450 Η δυνητική επίδραση των επαγωγέων της δράσης 
του CYP, ειδικότερα των επαγωγέων του CYP3A4 (π.χ. βοσεντάνη, καρβαμαζεπίνη, εφαβιρένζη, φαινοβαρβιτάλη και ριφαμπικίνη) στα 
φαρμακοκινητικά δεδομένα και στην αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης δεν έχει αξιολογηθεί. Η συντρέχουσα χορήγηση αβαναφί-
λης και επαγωγέων της δράσης του CYP δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης. 
Επιδράσεις της αβαναφίλης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Αναστολή του κυτοχρώματος P450 Στις in vitro μελέτες σε ηπατικά μικρο-
σώματα ανθρώπων, η αβαναφίλη κατέδειξε αμελητέα πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ φαρμάκων και των ισομορφών 1A1/2, 2A6, 
2B6 και 2E1 του CYP. Επιπλέον, οι μεταβολίτες της αβαναφίλης (M4, M16 και M27), κατέδειξαν επίσης ελάχιστη αναστολή των ισομορ-
φών 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 του CYP. Σύμφωνα με τα εν λόγω δεδομένα, η αβαναφίλη δεν αναμένεται να 
έχει σημαντική επίδραση σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από τα εν λόγω ένζυμα. Καθώς τα in vitro δεδομένα 
κατέδειξαν πιθανές αλληλεπιδράσεις της αβαναφίλης με τις ισομορφές 2C19, 2C8/9, 2D6 και 3A4 του CYP, οι περαιτέρω κλινικές μελέτες 
με τη χρήση ομεπραζόλης, ροσιγλιταζόνης και δεσιπραμίνης δεν καταδεικνύουν κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τις ισομορφές 
2C19, 2C8/9 και 2D6 του CYP. Επαγωγή του κυτοχρώματος P450 Η δυνητική επαγωγή των ισομορφών CYP1A2, CYP2B6 και CYP3A4 από 
την αβαναφίλη που αξιολογήθηκε in vitro σε πρωτογενή ανθρώπινα ηπατοκύτταρα δεν κατέδειξε καμία δυνητική αλληλεπίδραση στις 
κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις. Μεταφορείς Τα αποτελέσματα in vitro κατέδειξαν ότι η αβαναφίλη έχει μέτρια δυνατότητα δράσης 
ως υπόστρωμα p-γλυκοπρωτεΐνης και ως αποκλειστής p-γλυκοπρωτεΐνης -με τη διγοξίνη ως υπόστρωμα- σε συγκεντρώσεις μικρότε-
ρες από την υπολογισμένη γαστρεντερική συγκέντρωση. Η δυνατότητα της αβαναφίλης να επηρεάζει τη μεταφορά άλλων φαρμακευ-
τικών προϊόντων μέσω της p-γλυκοπρωτεΐνης δεν είναι γνωστή. Με βάση in vitro δεδομένα, σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις η αβα-
ναφίλη θα μπορούσε να είναι ένας αναστολέας του BCRP. Σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις η αβαναφίλη δεν είναι αναστολέας των 
OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 και BSEP. Η επίδραση της αβαναφίλης σε άλλους μεταφορείς δεν είναι γνωστή. 
Ριοσιγουάτη Προκλινικές μελέτες κατέδειξαν πρόσθετη δράση μείωσης της συστηματικής αρτηριακής πίεσης όταν οι αποκλειστές PDE5 
συνδυάστηκαν με ριοσιγουάτη. Σε κλινικές μελέτες, η ριοσιγουάτη έχει καταδείξει ότι ενισχύει τις υποτασικές δράσεις των αποκλειστών 
PDE5. Δεν υπήρξε καμμία ένδειξη ευνοϊκού κλινικού αποτελέσματος από τον συνδυασμό στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Η ταυτόγ-
χρονη χρήση της ριοσιγουάτης με αποκλειστές PDE5, συμπεριλαμβανομένης της αβαναφίλης αντεδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.3). 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Το Spedra δεν προορίζεται για χρήση σε γυναίκες. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη 
χρήση της αβαναφίλης σε έγκυες. Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδρά-
σεις στην κύηση και στην εμβρυική/νεογνική και μεταγεννητική ανάπτυξη του εμβρύου καθώς και στον τοκετό (βλ. παράγραφο 5.3). 
Θηλασμός Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση της αβαναφίλης κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν επιδρά-
σεις στην κινητικότητα ή στη μορφολογία του σπέρματος σε υγιείς εθελοντές μετά από τη χορήγηση εφάπαξ δόσεων 200 mg αβανα-
φίλης από το στόμα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη σπερματογένεση σε υγιείς ενήλικες άνδρες και 
σε ενήλικες άνδρες με ήπια στυτική δυσλειτουργία. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Spedra 
έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Στις κλινικές δοκιμές με αβαναφίλη αναφέρθηκε ζάλη και 
αλλοίωση της όρασης και, συνεπώς, οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός τους στο Spedra 
προτού οδηγήσουν ή χειριστούν μηχανές. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη εικόνας ασφάλειας Η εικόνα ασφάλειας του Spedra 
διαμορφώθηκε βάσει 2.436 υποκειμένων τα οποία εκτέθηκαν στην αβαναφίλη κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλινικής ανάπτυ-
ξης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες είναι κεφαλαλγία, έξαψη, ρινική συμφόρηση και 
συμφόρηση των κόλπων του προσώπου και οσφυαλγία. Στο σύνολό τους, τα ανεπιθύμητα συμβάματα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
στα υποκείμενα που έλαβαν θεραπεία με αβαναφίλη ήταν συχνότερες σε υποκείμενα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) <25 (υποκείμε-
να με φυσιολογικό ΔΜΣ). Στη μακροχρόνια κλινική μελέτη, το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες μειώθηκε 
με την αύξηση της διάρκειας έκθεσης. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρο-
νται στον ακόλουθο πίνακα παρατηρούνται σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές με συχνότητα σύμφωνα με τη συν-
θήκη MedDRA: Πολύ συχνές (≥1/10), Συχνές (≥1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000 έως 
<1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγο-
ρίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ανεπιθύμητες ενέργειες (Προτιμώμενος όρος MedDRA)

Κατηγορία οργανικού συστήματος Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Γρίπη
Ρινοφαρυγγίτιδα

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος 

Εποχική αλλεργία

Διαταραχές μεταβολισμού και 
της θρέψης 

Ουρική αρθρίτιδα

Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία
Πρόωρη εκσπερμάτιση

Απρόσφορο συναίσθημα

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Ζάλη
Υπνηλία

Κεφαλαλγία από 
παραρρινοκολπίτιδα

Ψυχοκινητική υπερκινητικότητα

Οφθαλμικές διαταραχές Θαμπή όραση

Καρδιακές διαταραχές Αίσθημα παλμών Στηθάγχη
Ταχυκαρδία

Αγγειακές διαταραχές Έξαψη Εξάψεις Υπέρταση

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Ρινική 
συμφόρηση

Συμφόρηση των παραρρίνιων 
κοιλοτήτων

Δύσπνοια μετά από κόπωση

Ρινόρροια
Συμφόρηση της ανώτερης 

αναπνευστικής οδού

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
συστήματος

Δυσπεψία
Ναυτία
Έμετος

Δυσφορία του στομάχου

Ξηροστομία
Γαστρίτιδα

Άλγος κάτω κοιλιακής χώρας
Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Εξάνθημα

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Οσφυαλγία
Μυϊκό σφίξιμο

Πόνος στα λαγόνια
Μυαλγία

Μυϊκοί σπασμοί

Διαταραχές των νεφρών και των 
ουροφόρων οδών

Πολλακιουρία

Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού

Διαταραχές του πέους
Αυτόματη στύση του πέους

Κνησμός στα γεννητικά όργανα

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού χορήγησης

Κόπωση Εξασθένιση
Θωρακικό άλγος

Γριπώδης συνδρομή
Περιφερικό οίδημα

Παρακλινικές εξετάσεις Αυξημένα ηπατικά ένζυμα
Μη φυσιολογικό 

ηλεκτροκαρδιογράφημα
Αυξημένος καρδιακός ρυθμός

Αυξημένη αρτηριακή πίεση 
Αίμα στα ούρα

Καρδιακό φύσημα
Αύξηση του ειδικού προστατικού 

αντιγόνου
Αυξημένο σωματικό βάρος

Αυξημένη χολερυθρίνη αίματος
Αυξημένη κρεατινίνη αίματος

Αυξημένη θερμοκρασία σώματος

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται με άλλους αποκλειστές PDE5 Συμβάματα μη αρτηριτιδικής πρό-
σθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION) και αιφνίδιας απώλειας ακοής έχουν αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετε-
γκριτικές και κλινικές δοκιμές με άλλους αποκλειστές PDE5. Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών της αβαναφίλης δεν αναφέρθηκε 
κανένα περιστατικό (βλ. παράγραφο 4.4). Ο πριαπισμός έχει αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετεγκριτικές και κλινικές δο-
κιμές με άλλους αποκλειστές PDE5. Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών της αβαναφίλης δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό. 
Αιματουρία, αιμοσπερμία και αιμορραγία του πέους έχουν αναφερθεί σε μικρό αριθμό περιστατικών σε μετεγκριτικές και κλινικές δοκι-
μές με άλλους αποκλειστές PDE5. Η υπόταση έχει αναφερθεί μετεγκριτικά με άλλους αποκλειστές PDE5, η δε ζάλη, ένα συχνό σύμπτωμα 
που εμφανίζεται σε περίπτωση πτώσης της αρτηριακής πίεσης, έχει αναφερθεί στις κλινικές δοκιμές της αβαναφίλης (βλ. παράγραφο 
4.5). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χο-
ρήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέ-
λους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω: 
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 
06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία Φαξ: + 357 22608649 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Σε υγιή υποκείμενα χορηγήθηκε εφάπαξ δόση αβαναφίλης έως 800 mg, ενώ 
στους ασθενείς χορηγήθηκαν πολλαπλές δόσεις έως 300 mg ημερησίως. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες με αυτές που πα-
ρατηρούνται σε μικρότερες δόσεις, όμως η συχνότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα αυτών αυξήθηκε. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, 
πρέπει να εφαρμόζονται τα συνήθη υποστηρικτικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση. Η αιμοκάθαρση δεν αναμένεται να επιταχύνει την 
κάθαρση της αβαναφίλης καθώς η ουσία δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτεΐνες του πλάσματος και δεν αποβάλλεται με τα ούρα. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Κωδικός ATC: G04BE10 Μηχανισμός δράσης Η αβαναφίλη αποτελεί έναν εξαιρετι-
κά ισχυρό και εκλεκτικό αναστρέψιμο αποκλειστή της ειδικής για την κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP) φωσφοδιεστεράσης 
τύπου 5. Όταν η σεξουαλική διέγερση προκαλεί την τοπική αποδέσμευση μονοξειδίου του αζώτου, η αναστολή της PDE5 από την 
αβαναφίλη προκαλεί αυξημένα επίπεδα cGMP στο σηραγγώδες σώμα του πέους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των λείων 
μυών και την εισροή αίματος στους ιστούς του πέους, προκαλώντας κατά συνέπεια στύση. Η αβαναφίλη δεν έχει καμία επίδραση σε 
περίπτωση μη ύπαρξης σεξουαλικής διέγερσης. Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις Μελέτες in vitro κατέδειξαν ότι η αβαναφίλη δρα εξαι-
ρετικά εκλεκτικά ως προς την PDE5. Η επίδρασή της στην PDE5 είναι πιο ισχυρή σε σχέση με άλλες γνωστές φωσφοδιεστεράσες (περισ-
σότερο από 100 φορές πιο ισχυρή σε σχέση με την PDE6, περισσότερο από 1.000 φορές πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE4, PDE8 και 
PDE10, περισσότερο από 5.000 πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE2 και PDE7, περισσότερο από 10.000 πιο ισχυρή σε σχέση με τις PDE1, 
PDE3, PDE9 και PDE11). Η αβαναφίλη είναι πάνω από εκατό φορές πιο δραστική σε σχέση με την PDE5 σε σύγκριση με την PDE6 που 
υπάρχει στον αμφιβληστροειδή και είναι υπεύθυνη για τη φωτομετατροπή. Η επιλεκτικότητα για την PDE5 είναι κατά 20.000 φορές πε-
ρίπου μεγαλύτερη έναντι της PDE3, τα δε ένζυμα που υπάρχουν στα αγγεία της καρδιάς και στα αιμοφόρα αγγεία είναι σημαντικά, καθώς 
η PDE3 συμμετέχει στον έλεγχο της καρδιακής συσταλτικότητας. Σε μια μελέτη πληθυσμογραφίας του πέους (RigiScan), η αβαναφίλη σε 
δόση 200 mg προκαλούσε στύσεις που κρίθηκαν επαρκείς για διείσδυση (60% ακαμψία κατά την RigiScan) σε ορισμένους ασθενείς σε 
περίπου 20 λεπτά μετά τη χορήγηση της δόσης και η συνολική απόκριση των εν λόγω υποκειμένων στην αβαναφίλη κατά το χρονικό 
διάστημα 20-40 λεπτών μετά τη χορήγηση ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Κλινική αποτελεσματικότη-
τα και ασφάλεια Στις κλινικές δοκιμές, αξιολογήθηκε η επίδραση της αβαναφίλης στην ικανότητα των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία 
να επιτύχουν και να διατηρήσουν στύση κατάλληλη για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Η αβαναφίλη αξιολογήθηκε σε 4 
τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές με παράλληλη ομάδα, διάρκειας έως 3 μηνών στον γενικό 
πληθυσμό με στυτική δυσλειτουργία, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ή 2 και στυτική δυσλειτουργία, καθώς και σε ασθενείς με στυτική 
δυσλειτουργία μετά από αμφίπλευρη ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων. Η τέταρτη μελέτη διερεύνη-
σε την έναρξη δράσης της αβαναφίλης σε δύο δόσεις (100 και 200mg) όσον αφορά την ανά-υποκείμενο αναλογία των σεξουαλικών 
προσπαθειών που κατέληξαν σε ικανοποιητική ολοκλήρωση της σεξουαλικής συνουσίας.Συνολικά, 1.774 ασθενείς έλαβαν αβαναφίλη, 
σε δόσεις των 50 mg (μία μελέτη), 100 mg και 200 mg (τέσσερις μελέτες), ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα. Στους ασθενείς δόθη-
κε η οδηγία να λάβουν 1 δόση της υπό μελέτη φαρμακευτικής αγωγής 30 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστη-
ριότητας. Στην τέταρτη μελέτη οι ασθενείς ενθαρρύνθηκαν να προσπαθήσουν σεξουαλική συνουσία περίπου 15 λεπτά μετά τη δόση, 

για να εκτιμηθεί η έναρξη της στυσιγόνου επίδρασης της αβαναφίλης, λαμβανόμενη με βάση τις ανάγκες, σε δόση 100 και 200mg. 
Επιπλέον, μια υποομάδα ασθενών μετείχε σε μια ανοιχτή δοκιμή επέκτασης στην οποία 493 ασθενείς έλαβαν αβαναφίλη για τουλάχι-
στον 6 μήνες και 153 ασθενείς για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν αρχικά στην ομάδα των 100 mg αβαναφίλης, ενώ 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της δοκιμής μπορούσαν να ζητήσουν αύξηση της δόσης αβαναφίλης στα 200 mg ή μείωση της δόσης 
στα 50 mg, ανάλογα με την ατομική τους απόκριση στη θεραπεία. Σε όλες τις δοκιμές παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση 
όλων των πρωτευόντων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και για τις τρεις δόσεις της αβαναφίλης σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο. Οι διαφορές αυτές διατηρήθηκαν και στη μακροχρόνια θεραπεία (όπως σε μελέτες στον γενικό πληθυσμό με στυτική δυσλει-
τουργία, σε διαβητικούς με στυτική δυσλειτουργία και σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία μετά από αμφοτερόπλευρη ριζική προστα-
τεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων και στην ανοιχτή δοκιμή επέκτασης). Στον γενικό πληθυσμό με στυτική δυσλει-
τουργία, ο μέσος όρος προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν περίπου 47%, 58% και 59% για τις ομάδες των 50 mg, 
100 mg και 200 mg αβαναφίλης, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 28% περίπου που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το εικονικό φάρμακο. 
Στους άνδρες με σακχαρώδη διαβήτη είτε Τύπου 1 ή Τύπου 2, ο μέσος όρος των προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν 
περίπου 34% και 40% για τις ομάδες των 100 mg και 200 mg αβαναφίλης αντίστοιχα, σε σύγκριση με 21% περίπου που ήταν το αντί-
στοιχο ποσοστό για την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Στους άνδρες με στυτική δυσλειτουργία μετά από αμφίπλευρη ριζική προστατε-
κτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων, ο μέσος όρος προσπαθειών που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν περίπου 
23% και 26% για τις ομάδες των 100 mg και 200 mg αβαναφίλης αντίστοιχα, σε σύγκριση με 9% περίπου που ήταν το αντίστοιχο ποσο-
στό για το εικονικό φάρμακο. Στην μελέτη του Χρόνου έναρξης, η αβαναφίλη κατέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην πρωτεύ-
ουσα μεταβλητή αποτελεσματικότητας (μέσος όρος της ανά υποκείμενο αναλογίας επιτυχημένων αποκρίσεων σε σχέση με τον μετά την 
χορήγηση της δόσης χρόνο, στο Προφίλ Σεξουαλικής Συνεύρεσης 3 – SEP3 ) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, καταλήγοντας σε 
επιτυχημένη συνουσία σε 24.71% προσπαθειών για την δόση των 100mg και 28.18% για την δόση των 200mg σε περίπου 15 λεπτά μετά 
την δόση σε σύγκριση με 13.78% για το εικονικό φάρμακο. Σε όλες τις βασικές δοκιμές για την αβαναφίλη, ο μέσος όρος προσπαθειών 
που οδήγησαν σε επιτυχή συνουσία ήταν σημαντικά υψηλότερος με όλες τις δόσεις αβαναφίλης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 
σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της δόσης. Παιδιατρικός πληθυσμός Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Spedra σε όλες τις υποκατηγο-
ρίες του παιδιατρικού πληθυσμού για τη στυτική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική 
χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η αβαναφίλη απορροφάται ταχέως μετά από χορήγηση από το στόμα, με μέσο χρόνο Tmax 
30 έως 45 λεπτά. Η φαρμακοκινητική της είναι ανάλογη της δόσης σε όλο το εύρος των συνιστώμενων δόσεων. Αποβάλλεται κυρίως 
μέσω του ηπατικού μεταβολισμού (κυρίως μέσω του CYP3A4). Η συντρέχουσα χρήση ισχυρών αποκλειστών του CYP3A4 (π.χ. κετοκο-
ναζόλη και ριτοναβίρη) σχετίζεται με αυξημένη έκθεση του πλάσματος στην αβαναφίλη (βλ. παράγραφο 4.5). Η αβαναφίλη έχει τελική 
διάρκεια ημιζωής περίπου 6-17 ώρες. Απορρόφηση Η αβαναφίλη απορροφάται ταχέως. Οι μέγιστες παρατηρούμενες συγκεντρώσεις 
στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 0,5 έως 0,75 ωρών μετά τη χορήγηση από το στόμα υπό καθεστώς νηστείας. Όταν η αβαναφίλη 
λαμβάνεται με γεύμα πλούσιο σε λιπαρά, το ποσοστό απορρόφησης μειώνεται με μέση καθυστέρηση στην Tmax κατά 1,25 ώρες και μέση 
μείωση στη Cmax κατά 39% (200 mg). Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στο εύρος της έκθεσης (AUC). Οι μικρές αλλαγές στη Cmax της 
αβαναφίλης θεωρούνται ελάχιστης κλινικής σημασίας. Κατανομή Η αβαναφίλη δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό 
περίπου 99%. Η προσκόλληση στις πρωτεΐνες είναι ανεξάρτητη από τη συνολική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας, την ηλικία, τη 
νεφρική και ηπατική λειτουργία. Η αβαναφίλη σε δόσεις 200 mg δύο φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα 7 ημερών δεν φαίνεται να 
συσσωρεύεται στο πλάσμα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της αβαναφίλης στο σπέρμα υγιών εθελοντών 45-90 λεπτά μετά τη χορήγηση της 
δόσης, ποσοστό μικρότερο του 0,0002% της χορηγούμενης δόσης ενδέχεται να ανιχνευθεί στο σπέρμα ασθενών. Βιομετασχηματισμός 
Η αβαναφίλη αποβάλλεται κυρίως μέσω των ισοενζύμων CYP3A4 (κύρια οδός) και του CYP2C9 (δευτερεύουσα οδός) των ηπατικών μι-
κροσωμάτων. Οι συγκεντρώσεις των κύριων κυκλοφορούντων μεταβολιτών στο πλάσμα, M4 και M16, ανέρχονται σε περίπου 23% και 
29% αντίστοιχα της αρχικής ένωσης. Ο μεταβολίτης M4 καταδεικνύει εικόνα επιλεκτικότητας στη φωσφοδιεστεράση παρόμοια με αυ-
τήν της αβαναφίλης και μια in vitro ανασταλτική δραστικότητα για την PDE5 σε ποσοστό 18% αυτής της αβαναφίλης. Ως εκ τούτου, ο M4 
αντιστοιχεί στο 4% περίπου της συνολικής φαρμακολογικής δραστηριότητας. Ο μεταβολίτης M16 ήταν ανενεργός έναντι της PDE5. 
Αποβολή Η αβαναφίλη μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους. Μετά από τη χορήγηση από το στόμα, η αβαναφίλη απεκ-
κρίνεται με τη μορφή μεταβολιτών κυρίως μέσω των κοπράνων (σε ποσοστό περίπου 63% της χορηγούμενης από το στόμα δόσης) και 
σε μικρότερο βαθμό μέσω των ούρων (σε ποσοστό περίπου 21% της χορηγούμενης από το στόμα δόσης). Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί 
Ηλικιωμένοι άνδρες Οι ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών ή άνω) είχαν παρόμοια έκθεση με αυτήν που παρατηρείται σε νεότερους 
ασθενείς (18-45 ετών). Ωστόσο, τα δεδομένα για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών είναι περιoρισμένα. Νεφρική δυσλειτουργία Σε υποκεί-
μενα με ήπια (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 50 - < 80 mL/min) και μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30 < 50 mL/min) νεφρική δυσλειτουργία, 
η φαρμακοκινητική εφάπαξ δόσης αβαναφίλης των 200 mg δεν παρουσίασε μεταβολές. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα 
υποκείμενα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή νεφροπάθεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση. Ηπατική δυσλειτουρ-
γία Με τη χορήγηση εφάπαξ δόσης αβαναφίλης των 200 mg, τα υποκείμενα που πάσχουν από ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
A) είχαν συγκρίσιμη έκθεση με τα υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Με τη χορήγηση δόσης αβαναφίλης των 200 mg, η 
έκθεση 4 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης ήταν μικρότερη σε υποκείμενα που πάσχουν από μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-
Pugh B) σε σύγκριση με υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Η μέγιστη συγκέντρωση και έκθεση ήταν παρόμοια με αυτήν 
που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση αποτελεσματικής δόσης 100 mg αβαναφίλης σε υποκείμενα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση 
τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκι-
νογόνου δράσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. Σε μια δοκιμή γονιμότητας και πρώιμης εμβρυονικής ανάπτυξης σε 
αρουραίους, η μείωση της γονιμότητας και της κινητικότητας του σπέρματος επέφερε αλλαγές στον οιστρικό κύκλο και αυξημένο πο-
σοστό μη φυσιολογικού σπέρματος με τη χορήγηση 1000 mg/kg/ημέρα, δόση η οποία προκάλεσε επίσης γονική τοξικότητα στα αρσε-
νικά και θηλυκά ζώα που έλαβαν θεραπεία. Καμία επίδραση στη γονιμότητα ή στις παραμέτρους σπέρματος δεν παρατηρήθηκε με 
δόσεις έως 300 mg/kg/ημέρα (σε αρσενικούς αρουραίους με έκθεση 9 φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη έκθεση με βάση τη μη 
δεσμευμένη AUC στη δόση 200 mg). Δεν υπάρχουν σχετικά με τη θεραπεία ευρήματα στους όρχεις ποντικών ή αρουραίων που υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία με δόσεις έως 600 ή 1000 mg/kg/ημέρα επί 2 έτη, ούτε στους όρχεις σκύλων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
αβαναφίλη για 9 μήνες σε έκθεση 110 φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη έκθεση με τη μέγιστη συνιστώμενη ανθρώπινη δόση. Σε 
κυοφορούντες αρουραίους, δεν παρατηρήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή εμβρυονικής τοξι-
κότητας σε δόσεις έως 300 mg/kg/ημέρα (περίπου 15 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/
m2 ενός υποκειμένου βάρους 60 kg). Με τη χορήγηση δόσης των 1000 mg/kg/ημέρα που ήταν τοξική για τη μητέρα (περίπου 49 φορές 
μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/m2), παρατηρήθηκε μειωμένο βάρος του εμ-
βρύου χωρίς ένδειξη τερατογένεσης. Σε κυοφορούντα κουνέλια δεν παρατηρήθηκε τερατογένεση, εμβρυοτοξικότητα ή εμβρυονική 
τοξικότητα με δόσεις έως 240 mg/kg/ημέρα (περίπου 23 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους 
εκφρασμένη σε mg/m2. Στη μελέτη σε κουνέλια, τοξικότητα στη μητέρα παρατηρήθηκε με τη χορήγηση δόσης 240 mg/kg/ημέρα. Σε 
μια μελέτη περι- και μετα-γεννητικής ανάπτυξης σε αρουραίους, τα νεογνά παρουσίασαν μείωση στο σωματικό βάρος με δόσεις 300 
mg/kg/ημέρα και μεγαλύτερη (περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε 
mg/m2) και καθυστερημένη στη σεξουαλική ανάπτυξη με δόση 600 mg/kg/ημέρα (περίπου 29 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη συ-
νιστώμενη δόση για τους ανθρώπους εκφρασμένη σε mg/m2). 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
Μαννιτόλη Φουμαρικό οξύ Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη χαμηλής υποκατάστασης Ανθρακικό ασβέστιο 
Στεατικό μαγνήσιο Κίτρινο οξείδιο σιδήρου (E172) 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής 5 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστα-
τικά του περιέκτη Κυψέλες από PVC/PCTFE/αλουμίνιο σε κουτιά των 2, 4, 8 και 12 δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συ-
σκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καμία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ MENARINI 
INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA 1, Avenue de la Gare L- 1611 Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Τοπικός αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο: MENARINI HELLAS AE Αν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Spedra 50mg: EU/1/13/841/001-003. Spedra 100mg: EU/1/13/841/004-007. Spedra 200mg: EU/1/13/841/008-011. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Ιουνίου 2013 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Μάρτιος 2016 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu
SPEDRA TAB 50MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 17,29€
SPEDRA TAB 50MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 31,18€
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx2: Λ.Τ. 11,78€
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 22,35€ 
SPEDRA TAB 100MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 41,73€ 
SPEDRA TAB 200MG/TAB BTx4: Λ.Τ. 34,68€
SPEDRA TAB 200MG/TAB BTx8: Λ.Τ. 63,77€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για 

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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15th EUROPEAN UROLOGY 
RESIDENTS EDUCATION 
PROGRAMME 
September 1-6, 2017
Prague, Czech Republic
eurep17.uroweb.org

47th ANNUAL MEETING OF THE 
INTERNATIONAL CONTINENCE 
SOCIETY
September 12-15, 2017
Florence, Italy, www.ics.org/2017

35th WORLD CONGRESS OF 
ENDOUROLOGY & SWL 2017
September 12-16, 2017
Vancouver, Canada
www.eventscribe.com/2017/wce2017

15th EDUCATIONAL COMMITTEE 
ANNUAL COURSE OF THE EUROPEAN 
SOCIETY FOR PAEDIATRIC UROLOGY
September 15-16, 2017
Krakow, Poland, www.espu.org

INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
THE STUDY OF bLADDER PAIN 
SYNDROME
September 20-23, 2017
Budapest, Hungary
www.essicmeeting.eu

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

7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, 
ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2017, Χανιά
www.onogo2017.gr

GLObAL CONGRESS ΟN bLADDER 
CANCER
October 5-6, 2017
Edinburgh, United Kingdom
www.bladdr.org

4th MEETING OF THE EAU SECTION 
OF UROLITHIASIS (EULIS)
October 5-7, 2017
Vienna, Austria, www.uroweb.org 

24th MEETING OF THE EAU SECTION 
OF UROLOGICAL RESEARCH
October 12-14, 2017
Paris, France, esur17.uroweb.org

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

16th INTERNATIONAL KIDNEY 
CANCER SYMPOSIUM 2017
November 3-4, 2017
Doral, USA
www.kidneycancer.org

CONGRESS OF HUMAN SEXUALITY 
& REPRODUCTION
November 3-4, 2017, Athens
www.humansexuality2017.gr

9th EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY 
MEETING ON UROLOGICAL 
CANCERS
November 16-19,2017
Barcelona, Spain, www.emuc17.org

THE 4th ESU MASTERCLASS ON 
LASERS IN UROLOGY
November 23-24, 2017
Barcelona, Spain
esulasers17.uroweb.org

10th MEETING OF THE EAU SECTION 
OF ANDROLOGICAL UROLOGY
November 24-25, 2017
Malmö, Sweden
esau17.uroweb.org

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

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΥΡΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 
«ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ» 
2 Δεκεμβρίου 2017, Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
Αθήνα, athens@globalevents.gr

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
www.erasmus.gr

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΘ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
8-9 Δεκεμβρίου 2017
Electra Palace, Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr 

15th MEETING OF THE EUROPEAN 
SECTION OF ONCOLOGICAL 
UROLOGY 
January 19-21, 2018
Amsterdam, The Netherlands
esou18.uroweb.org

10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON FOCAL THERAPY AND IMAGINF 
IN PROSTATE AND KIDNEY CANCER
February 11-13, 2018
The Netherlands
www.focaltherapy.org

EUROPEAN ASSOCIATION OF URO-
LOGY - 33rd ANNUAL CONGRESS
March 16-20, 2018
Copenhagen, Denmark
eau18.uroweb.org

ESU MASTERCLASS UROLITHIASIS
June 22-23, 2018
Patras, Greece, www.uroweb.org
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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
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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.  
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Λιπιδοστερολικό εκχύλισμα Serenoa repens

Libeprosta®:

το εξανικό εκχύλισμα  

Serenoa repens με τις 

εκτενέστερες κλινικές 

και φαρμακολογικές 

μελέτες.10
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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»




