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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

Επίτιμος Πρόεδρος: Γ. Πετρίκκος

Πρόεδρος: Γ. Σαμώνης
Αντιπρόεδρος: Α. Σκιαδά
Γεν. Γραμματέας: Γ. Βρυώνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετεκπαιδευτικο
ΣεΜιναριο
ιατρικηΣ ΜυκητολογιαΣ

9ο

Το 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκητολογίας θα χορηγήσει 8 μόρια Συνεχιζομένης Ιατρι-
κής Εκπαίδευσης (8 C.M.E. credits).
Εγγραφή δωρεάν. 
Δήλωση εγγραφής με την αποστολή των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, επιστημονική ιδιότητα και
ηλεκτρονική διεύθυνση) στο email: memtsa@ascentltd.gr, για να σας αποσταλεί το πιστοποιητικό πα-
ρακολούθησης μετά το τέλος του Σεμιναρίου.

Με την ευγενική χορηγία: ASTELLAS / ΒΑΡΕΛΑΣ / EΛΠΕΝ / GILEAD / HOSPITAL LINE / I.M. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ / PFIZER

CONGRESSES • PUBLICATIONS • DIGITAL CONSTRUCTIONS
Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Aθήνα • Τ. 210 7213225 • memtsa@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASCENT

Ειδ. Γραμματέας: Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
Ταμίας: Β. Μάμαλη
Μέλη: Τ.-Α. Βυζαντιάδης, Δ. Κοφτερίδης
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   ome® liposomal παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά εμφάνισης αντοχής.
, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκαλούν σπάνιες και         μυκήτων        ,       

ια τους ασθενείς αυτούς, είναι κατάλληλη μια  Γ1*+       ρήγηση θεραπείας.
τα            πιθανή/αποδεδειγμένη (probable/proven), βελτιώνοντας μάλιστα 
η         νάλυση έδειξε ότι η χορήγηση AmBisome® liposomal είχε καλύτερ
-σι          τους ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή τους διηθητικές μυκητια

 

  Επίσης, το AmBiso       2,3δύσκολες στη θεραπεία λοιμώξεις.
θεραπεία με ευρύ φάσμα έναντι των περισσοτέρων παθογόνων μ

πσοσοτά επιβίωσης. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην πρωιμότερη χορ  
ανταπόκριση σε ασθενείς με πιθανή IFI (possible) σε σχέση με πολύ π     
κές λοιμώξεις (Invasive Fungal Infections, IFIs). Μία αναδρομική αν         
ια σχεδόν 30 Χρόνια, το AmBisome® liposomal είναι διαθέσιμο για          Γ

 

 

 Με περιορισμένη ιατρική σ      ρόπος Διάθεσης:Τ

ια τις σχετικές συνταγογραφικές πληροφορίες πα            Γ Για τις σχετικές συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα     του επιστημονικού προγράμματος.

απευθ           
Παρακ        

;  71. 20 Lass-FlOrl C and Cuenca-Estrella M. J Antimicrob Chemother3.
1;5  1A et al. Mycoses. 20 Cornely O1.Βιβλιογραφία:

ταξινόμηση κατα E
ναδρομικ           *3mg/kg/ημέρα στην ομάδα του AmBisome liposomal. +Α      Αναδρομική post-hoc ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την αναθεωρημένη 
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6€1 94,y):ιµή (ex factorΤ    συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

     αρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα     του επιστημονικού προγράμματος.

.θείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
καλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια 

8; 56(Suppl 1): 73-82.1osch W et al. Med Mycol 20. 4. P172(Suppl. 1);i5-1
. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 03/20202.54(5):e449-455. 

C σε πιθανές / αποδεδειγμένες διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεςις IFIT  EOR  RT
ή post-hoc ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την αναθεωρημένη 

 

 

00 Α”Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤ   ΤΑ
Α τα φάρμακαΛΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΟ

ναφέρετεΑΑν
Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 

0 89 30 11ηλ.: 267 77 Ελληνικό, ΤΡιζούντος 2 & Θράκης 1
, Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ

πεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.15–10.30       Εισαγωγή από Πρόεδρο κ. Γ. Σαμώνη

10.30–11.00       Δ Ι Α ΛΕΞΗ 1
                               Προεδρείο: Γ. Βρυώνη
                               Δερματικές εκδηλώσεις της COVID-19 λοίμωξης, Α. Στρατηγός

11.00–13.00       ΣΤΡ Ο ΓΓ ΥΛΟ ΤΡΑΠ Ε ΖΙ  1
                               Δερματόφυτα: νεότερα ΔεΔομένα
                               Προεδρείο: Γ. Βρυώνη, Τ.-Α. Βυζαντιάδης
                     • Νεότερη ταξινόμηση και επικαιροποίηση της επιδημιολογίας,

Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
                     • Διαγνωστική προσέγγιση, Κ. Θεοδωρίδου
                     • Έλεγχος ευαισθησίας, Α. Μαρκαντωνάτου
                     • Αναδυόμενη αντοχή και έλεγχος ευαισθησίας με νεότερες τεχνικές, Μ. Σιώπη

13.00–13.30       Δ ι ά λ ε ι μ μ α

13.30–14.00       Δ Ι Α ΛΕΞΗ 2
                               Προεδρείο: Τ.-Α. Βυζαντιάδης, Γ. Σαμώνης 
                               How the infection by SARS-CoV-2 affects the diagnostic and therapeutic approach

in medical mycology? The European experience, M. Hoenigl
3

Το σχετικό ΠΧΠ βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος προγράμματος.



14.00–15.30       ΣΤΡ Ο ΓΓ ΥΛΟ ΤΡΑΠ Ε ΖΙ  2
                               ΔιεισΔυτικέσ μυκητιάσεισ σε νοσηλευόμενουσ

με COVID-19 – ελληνική εμπειρία
                               Προεδρείο: Α. Αρμαγανίδης, Δ. Κοφτερίδης 
                     • ΜΕΘ ενηλίκων, Ε. Παραμυθιώτου
                     • Παιδιά, Ε. Ροηλίδης
                     • Ενήλικες εκτός ΜΕΘ, Ζ. Πανά

15.30–16.00       Δ ι ά λ ε ι μ μ α

16.00–17.30       ΣΤΡ Ο ΓΓ ΥΛΟ ΤΡΑΠ Ε ΖΙ  3
                               ΔιαΓνωστικέσ προσεΓΓίσεισ και προβληματισμοί
                               Προεδρείο: Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Β. Μάμαλη
                     • Μη καλλιεργητικές τεχνικές: 

Παρουσίαση περιστατικών, Λ. Βελέντζα, Π. Ιωάννου
                                Σχολιασμός: Γ. Βρυώνη, Β. Μάμαλη
                     • Ευαισθησία υφομυκήτων - αντοχή στις αζόλες, Ι. Μελετιάδης
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Τηλ: 210 8189900 Fax: 216 800 8998
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα

stellas Pharmaceuticals A.E.B.E.A

Τηλ: 00357 22483858,Novagem Ltd
προϊόντων Astellas στην Κύπρο:

Τοπικός Αντιπρόσωπος/∆ιανοµέας

www.astellas.com/gr
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17.30–19.00       ΣΤΡ Ο ΓΓ ΥΛΟ ΤΡΑΠ Ε ΖΙ  4
                               Θεραπευτική προσέΓΓιση: Γνωρίζοντασ το παρόν – 

κοιτάζοντασ το μέλλον
                               Προεδρείο: Γ. Πετρίκκος, Ν. Σύψας
                     • Ιτρακοναζόλη: διαχρονικά χρήσιμο αντιμυκητικό, Γ. Σαμώνης
                     • Ισαβουκοναζόλη και άλλα φάρμακα αιχμής για διηθητικές μυκητιάσεις,

Α. Σκιαδά
                     • Πολιτική χρήσης αντιμυκητικών, Δ. Κοφτερίδης

19.00–19.30       Δ Ι Α ΛΕΞΗ 3
                               Προεδρείο: Δ. Κοφτερίδης, Α. Σκιαδά
                               Mυκητιάσεις σε νέες ομάδες ανοσοκατασταλμένων ασθενών στην εποχή

της COVID-19, Γ. Χαμηλός

19.30–20.00       Δ Ι Α ΛΕΞΗ 4
                               Προεδρείο: Γ. Σαμώνης, Γ. Χαμηλός
                               IFIs in the era of COVID-19, Δ. Κοντογιάννης

20.00                     ΣΥΜ Π ΕΡΑ Σ Μ ΑΤΑ – ΛΗΞΗ
                               ΔΣ  Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

5



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
αρμαΓανιΔησ α. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β΄ Παν/μιακή Κλινική Εντατικής Θερα-
πείας Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
βελεντζα λ. Ιατρός Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Κλινική COVID, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
βρυωνη Γ. Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
βυζαντιαΔησ τ.-A. Καθηγητής Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας, Ά  Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΔροΓκαρη-απειρανΘιτου μ. Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστη-
ρίου Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας, Δ΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
 «Αττικόν»
ΘεοΔωριΔου κ. Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»,
 Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ιωαννου π. Παθολόγος, Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης»
κοντοΓιαννησ Δ. MD, ScD, PhD (Hon), FACP, FIDSA, FECMM, FAAM, FAAAS, Texas 4000 Distinguished
Endowed Professor For Cancer Research, Robert C Hickey Chair in Clinical Care, Deputy Head, Division of In-
ternal Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA
κοφτεριΔησ Δ. Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
μαμαλη β. Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
μαρκαντωνατου α.-M. Βιοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ά  Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ια-
τρική Σχολή ΑΠΘ

Μετεκπαιδευτικο
ΣεΜιναριο
ιατρικηΣ ΜυκητολογιαΣ
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μελετιαΔησ ι. Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Κλινικής Μικρο-
βιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
πανα ζ.-Δ. Ειδικός Παιδίατρος, Λέκτορας Παιδιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,  Μέλος Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής COVID19 Υπουργείο Υγείας Κύπρου
παραμυΘιωτου ε. Παθολόγος, Εντατικολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Παν/μιακή Κλινική
 Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
πετρικκοσ Γ. Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ροηλιΔησ ε. Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθυντής Γ΄ Παν/κής Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
σαμωνησ Γ. Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας, Συνεργάτης Νοσοκ. Μετροπόλιταν
σιωπη μ. Μεταδιδακτορική Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Π.Γ.Ν.
«Αττικόν».
σκιαΔα α. Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ά  Π.Κ. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
στρατηΓοσ α. Καθηγητής Δερματολογίας, Δ/ντής Ά  Παν/κής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αν-
δρέας Συγγρός»
συΨασ N. FIDSA Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Χαμηλοσ Γ. Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας και Μοριακής Παθογένεσης, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρή-
της, Ερευνητής IMBB
HOENIGL M. MD, FECMM, Ass. Prof. Division of Infectious Diseases and Global Public Health, UCSD Head of
the Clinical and Translation Fungal Research UCSD Working Group President of the ECMM

Μετεκπαιδευτικο
ΣεΜιναριο
ιατρικηΣ ΜυκητολογιαΣ
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με ο AmBisome πρέπει να χορηγείται  ΤΕνήλικες ασθενείς:Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
. στις οποίες υπάρχει εμφάνιση ανθεκτικότητας έναντι των συνήθων αντιπρωτοζωϊκών φαρμάκων

ο ιδιοσκεύασμα να χρησιμοποιείται προς το παρόν μόνο στις περιπτώσεις σπλαχνικής λεϊσμανίασης. Τ
πυρετό. •Θεραπεία με ασθενείς ουδετεροπενικούς σε μυκητιασική λοίμωξη πιθανολογούμενη 

μυκητίασης. •Ασθενείς με AIDS και μηνιγγίτιδα από κρυπτόκοκκο.•Εμπειρική θεραπεία σε 
 •Αποδεδειγμένη συστηματική μυκητίαση ή ισχυρή υποψία συστηματικής Θεραπευτικές ενδείξεις:

1 ια πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. ενότητα 6.       .1 συμπύκνωμα περιέχει 4 mg/mL αμφοτερικίνης Β. Γ      Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. ενότητα 6.
αμφοτερικίνης B (50.000 μονάδες), εγκεκυστωμένης σε λιποσώματα. Μετά την ανασύσταση, το 

 Κάθε φιαλίδιο περιέχει 50 mg ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:ΣΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟδιασποράς προς έγχυση. 
 AmBisome®  liposomal Κόνις για παρασκευή Σ:Υ ΠΡΟΪΟΝΤΟΟΤΙΚΚΟΑΡΜΑΚΕΥΥ ΦΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟ Υ 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

    

             
  

              
 

  

 
 

   
 

 

    

 

 

 

   

 

     

 
    

   
           
             

              
  

        
                

              
             

            
            

            
           

          
                

          
 

 
 

          
                 

            
            

           
             

             
               

               
             

          
               

             
            

               
          

           
             

           
          

              
Έχει αποδειχθεί πως το AmBisome είναι . κές στην πρόληψη ή στη θεραπεία αυτών των αντιδράσεων

-διφαινυδραμίνης, παρακεταμόλης, πεθιδίνης και/ή υδροκορτιζόνης έχουν αναφερθεί ως αποτελεσματι
ρουτίνας δόσεις ή ώρες) 2 από (πάνω έγχυσης ταχύτητες Χαμηλότερες AmBisome. λαμβάνουν 

προστατευτικά μέτρα για την πρόληψη ή την θεραπεία αυτών των αντιδράσεων σε ασθενείς που 
αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση δεν είναι συχνά σοβαρές, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ν και οι περιέχουν αμφοτερικίνη Β, συμπεριλαμβανομένου του AmBisome (βλ. ενότητα 4.8). Α
αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση μπορούν να συμβούν κατά τη χορήγηση προϊόντων που 

Άλλες σοβαρές διακοπεί αμέσως και ο ασθενής δεν θα πρέπει να λάβει περαιτέρω έγχυση AmBisome. 
AmBisome. Εάν συμβεί σοβαρή αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση, η έγχυση πρέπει να 
σπανίως αναφερθεί αναφυλαξία και αναφυλακτοειδής αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση του 

 Έχουν χρήση:τη κατά και προφυλάξεις προειδοποιήσεις Ειδικές μόνο θεραπεία με AmBisome. 
ασθενούς, και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού, είναι απειλητική για τη ζωή και απαιτεί 
δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα εκτός από την περίπτωση εκείνη που η κατάσταση του 

ο AmBisome αντενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει υπερευαισθησία στην  Τντενδείξεις:ΑΑντενδείξεις:
βλέπε ενότητα 6.6. σχετικά με την ανασύσταση και την αραίωση του προϊόντος πριν τη χορήγηση, 

ια οδηγίες των οποίων να προταθεί δόση για ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια. (βλ. ενότητα 4.4). Γ             Για οδηγίες 
νεπάρκεια: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα βάσει συχνότητα χορήγησης (βλ. ενότητα 4.4). Ηπατική Α

ημερήσια δοσολογία 1 - 3 mg/kg και χωρίς να απαιτηθεί καμία προσαρμογή στη δοσολογία και στη 
AmBisome έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια σε 

το πλαίσιο κλινικών μελετών το νεπάρκεια: Σ Στο πλαίσιο κλινικών μελετών το δοσολογία και στη συχνότητα χορήγησης. Νεφρική Α
απαιτούνται αλλαγές στη σε βρέφη ηλικίας κάτω του ενός μηνός. Ηλικιωμένοι ασθενείς: Δεν τεκμηριωθεί 

kgr βάρους βάση όπως στους ενήλικες. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του AmBisome δεν έχει 
ανα ίδια . Η δόση πρέπει να υπολογίζεται πάνω στην 8 ετώνπαιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1 μηνός έως 1

ο AmBisome έχει μελετηθεί σε . ΤAmBisome χωρίς αναφορές ασυνήθων ανεπιθύμητων συμβαμάτων
πιθανολογούμενες μυκητιασικές λοιμώξεις με εμπύρετη ουδετεροπενία έχουν θεραπευθεί επιτυχώς με 

και σε παιδιά λεϊσμανίαση λοιμώξεις, σπλαχνική μυκητιασικές Συστηματικές ασθενείς: Παιδιατρικοί 
υποτροπής μπορεί να απαιτηθεί θεραπεία συντήρησης ή επανάληψη της θεραπείας εφόδου. 

1 ημέρες. Επειδή υπάρχει κίνδυνος .5 mg/kg ημερησίως επί 2να χρησιμοποιηθεί δόση 1 έως 1
θεραπεία της σπλαχνικής λεϊσμανίασης. Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (π.χ. θετικούς HIV) μπορεί 

0 ημέρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 1 ημέρες ή εναλλακτικά δόση 3 mg/kg ημερησίως για 1επί 2
.5 mg/kg ημερησίως ημερήσια δόση είναι 3 mg/kg. Θεραπεία σπλαχνικής λεϊσμανίασης: Δόση 1 έως 1

. Εμπειρική θεραπεία σε εμπύρετη ουδετεροπενία: Η συνιστώμενη αντιμετώπιση των μυκητιάσεων
εβδομάδες είναι συνήθης για την δύναται να φθάσει 4-5 mg/kg. Συνολική δόση 1-3 g AmBisome επί 3-4 

δοσολογία ημερήσια ιατρό, η θεράποντα τον απαραίτητο από θεωρηθεί όταν περιπτώσεις και ορισμένες 
μορφή AmBisome θα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Σε 
3 mg ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η δοσολογία της αμφοτερικίνης Β σε 
συνήθως με ημερήσια δοσολογία 1 mg ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος και αυξάνεται βαθμιαία μέχρι 

 Η θεραπευτική αγωγή αρχίζει Θεραπεία συστηματικών μυκητιάσεων:AmBisome σε 5% δεξτρόζη. 
ως Β αμφοτερικίνης mg/mL έως 2.00 mg/mL 0.20 είναι έγχυση ενδοφλέβια την για συγκέντρωση 

συστήνεται ενδοφλέβια έγχυση για χρονικό διάστημα 2 ωρών (βλ. ενότητα 4.4). Η συνιστώμενη 
ια δόσεις μεγαλύτερες των 5mg/kg/ημέρα . Γενδοφλέβια έγχυση για χρονικό διάστημα 30-60 λεπτών

με ο AmBisome πρέπει να χορηγείται  ΤΕνήλικες ασθενείς:Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

                
       

            
              

      

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

    

             
  

              
 

  

 
 

   
 

 

    

 

 

 

   

 

     

 
    

   
           
             

              
  

        
                

              
             

            
            

            
           

          
                

          
 

 
 

          
                 

            
            

τη θεραπεία ΣΣτη θεραπεία είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και να παρακολουθείται η πνευμονική λειτουργία. 
. Συνιστάται τα χρονικά διαστήματα μεταξύ αυτών των εγχύσεων να μετά από μετάγγιση λευκοκυττάρων

έλαβαν αμφοτερικίνη Β (σε μορφή συμπλέγματος sodium deoxycholate) κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
η διακοπή ή η παύση της θεραπείας. Οξεία πνευμονική τοξικότητα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που 
νεφρικής λειτουργίας ή επιδείνωση άλλων παραμέτρων θα πρέπει να εξεταστεί η μείωση της δόσης και 

κλινικά σημαντική μείωση της τος καλίου κατά τη διάρκεια χορήγησης AmBisome. Εάν παρατηρηθεί 
-μαγνήσιο. Λόγω του κινδύνου υποκαλιαιμίας, μπορεί να χρειαστεί χορήγηση κατάλληλου συμπληρώμα

παράλληλα να αξιολογούνται τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών στον ορό αίματος, ειδικά το κάλιο και το 
ασθενείς που λαμβάνουν συνοδευτική αγωγή με νεφροτοξική δράση (βλ. ενότητα 4.5). Θα πρέπει 

σε σημαντικό Αυτό είναι ιδιαίτερα πραγματοποιούνται. να της αιμοποίησης πρέπει λειτουργίας και 
των ηλεκτρολυτών ορού, ειδικά του καλίου και του μαγνησίου όπως επίσης και της νεφρικής, ηπατικής 

ακτική εργαστηριακή αξιολόγηση .Τυπομαγνησαιμίας ήταν ιδιαίτερα υψηλή στις ομάδες υψηλών δόσεων
βρέθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης αυξημένων επιπέδων κρεατινίνης ορού, υποκαλιαιμίας και 

0 mg/kg ημερησίως), σύγκρισης του AmBisome 3mg/kg ημερησίως με υψηλότερες δόσεις (5,6 ή 1
συμβούν ακόμη στην περίπτωση παρατεταμένης θεραπείας όπου απαιτείται προσοχή. Σε μελέτες 

να ωστόσο ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβανόμενων και των νεφρικών διαταραχών μπορούν 
σημαντικά λιγότερο τοξικό από τη συμβατική αμφοτερικίνη Β ειδικότερα σε ότι αφορά τη νεφροτοξικότητα, 
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1% και < 1%, Σπάνιες 0%, Λιγότερο συχνές ≥ 0.    .1% και < 1%, Σπάνιες 0%, Συχνές ≥ 1% και < 1ακολούθως: Πολύ συχνές ≥ 1
ορίζονται ως το MedDRA και τη συχνότητα.Οι συχνότητες κατηγορία/οργανικό σύστημα χρησιμοποιώντας 

κυκλοφορία είναι άγνωστη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τη 
AmBisome. Η συχνότητα ανεπιθυμήτων ενεργειών που έχουν ταυτοποιηθεί με την εμπειρία μετά την 
έχει υπολογισθεί βάση της ανάλυσης από δειγματικές κλινικές μελέτες σε 688 ασθενείς που ελάμβαναν 

συχνότητα Η κυκλοφορία. την μετά εμπειρία την από κλινικές μελέτες και δεδομένα βάση AmBisome με 
ενέργειες έχουν αποδοθεί στο λιπιδικών συμπλεγμάτων αμφοτερικίνης Β. Οι πιο κάτω ανεπιθύμητες 

είναι σχεδόν η μισή από αυτή που έχει αναφερθεί από τη χορήγηση συμβατικής αμφοτερικίνης Β ή 
νεφροτοξικότητας με το AmBisome (αύξηση της κρεατινίνης στον ορό 2 φορές της χαμηλότερης τιμής), 
ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο ενδοφλεβίως. Σε δύο διπλές-τυφλές μελέτες, η επίπτωση της 
νεφροτοξικότητα συμβαίνει σε ορισμένο βαθμό με τη συμβατική αμφοτερικίνη Β στους περισσότερους 

Η ασθενείς που ελάμβαναν AmBisome απ’ ότι στους ασθενείς που ελάμβαναν συμβατική αμφοτερικίνη Β.
οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σημαντικά λιγότερο σοβαρές και λιγότερο συχνές στους 

000 ασθενείς, μελέτες συγκρίνοντας το AmBisome με τη συμβατική αμφοτερικίνη σε περισσότερους από 1
συμπλέγματα αμφοτερικίνης Β. Σε ανάλυση δεδομένων από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές 
ενεργειών σχετιζόμενων με την έγχυση σε σχέση με τη συμβατική αμφοτερικίνη Β ή με τα λιπιδικά 
μελέτες, οι ασθενείς που ελάμβαναν AmBisome παρουσίασαν μικρότερο ποσοστό ανεπιθύμητων 

συγκριτικές διπλές-τυφλές, Σε δύο 4.4). ενότητα (βλ. AmBisome διακοπή του μόνιμη την απαραίτητη 
Όμως, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την έγχυση μπορεί να καταστήσουν αγωγής. 

προκαταρκτικής χορήγηση τη με αποφευχθούν να μπορεί έγχυση την με σχετίζονται που ενέργειες 
χρησιμοποιούνται χαμηλότερες ταχύτητες έγχυσης (πέραν των 2 ωρών). Επιπρόσθετα, ανεπιθύμητες 
γρήγορα με τη διακοπή της έγχυσης και μπορεί να μη συμβούν με κάθε επακόλουθη δόση ή όταν 
μυοσκελετικό άλγος (που περιγράφεται ως αρθραλγία, οσφυαλγία και οστικό άλγος). Αυτές υποχωρούν 
άλγος ή αίσθηση σύσφιγξης του θώρακα, δύσπνοια, βρογχόσπασμος, έξαψη, ταχυκαρδία, υπόταση και 
ενέργειες σχετιζόμενες με την έγχυση μπορούν να είναι ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: θωρακικό 
και οι οποίες είναι αναμενόμενες κατά τη χορήγηση του AmBisome. Λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες 

 Πυρετός και ρίγη είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την έγχυση ενέργειες:
νεπιθύμητες Ατης γαλουχίας για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με AmBisome για τη μητέρα. 

AmBisome πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους για το παιδί όπως επίσης και τα οφέλη 
γνωστό εάν το AmBisome εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Η απόφαση για γαλουχία κατά τη λήψη 

αλουχία: Δεν είναι για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ασφάλεια του AmBisome κατά την κύηση. Γ            Γαλουχία: Δεν είναι 
καμία εμφανή επίπτωση στο έμβρυο, αλλά ο αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων δεν είναι επαρκής 
μυκητιασικές λοιμώξεις έχουν επιτυχώς θεραπευθεί σε εγκύους με συμβατική αμφοτερικίνη Β χωρίς 
κύηση μόνο αν τα πιθανά οφέλη υπερσκελίζουν τον κίνδυνο για την μητέρα και το έμβρυο. Συστηματικές 

ο AmΒisome θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την του AmBisome στις εγκύους δεν έχει αποδειχθεί. Τ
ότι το AmBisome δεν έχει δυναμικό τερατογένεσης σε αυτά τα είδη (βλ. επίσης ενότητα 5.3). Η ασφάλεια 

 Μελέτες τερατογένεσης στους επίμυες και στα κουνέλια έδειξαν ύηση:ύηση και γαλουχία: ΚΚΚύηση και γαλουχία: Κφιαλίδιο. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί πως το AmBisome περιέχει 900 mg σακχαρόζης ανά ασθενών::             διαβητικών
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6€1 94,y):ιµή (ex factorΤ
 Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήσηρόπος Διάθεσης:Τρ  

116-6-2046/1427746/1ΟΦΟΡΙΑΣ: Σ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΡΙΘΜΟ
67 77 ΕλληνικόΡιζούντος 2 & Θράκης, 1

ΑΣ Μ.ΕΠΕ, ΛGILEAD SCIENCES ΕΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΧΤΟΧΚΑΑΤΟ
.ποσοτικό προσδιορισμό του ανόργανου φωσφόρου στον ανθρώπινο ορό, στο πλάσμα ή σε δείγματα ούρων

αποσκοπεί στον δοκιμή αυτή Η analyzers, συμπεριλαμβανομένου του Synchron LX20). Beckman Coulter 
ασθενείς που λαμβάνουν AmBisome αναλύονται με τη δοκιμασία PHOSm (π.χ. που χρησιμοποιείται σε αναλυτές 

από δείγματα όταν ορού, φωσφορικών των επιπέδων των άνοδος ψευδής παρουσιαστεί να Μπορεί Φωσφόρου: 
νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία. Παρεμβολή σε Χημικό Προσδιορισμό Μη γνωστές: ουρία αίματος, 

 αυξημένη κρεατινίνη, αυξημένη Συχνές::    Σ:ΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΚΟΥ ΟΟΑΧΕΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΤΤΑΡΔΙΑΑΤ
θωρακικό άλγος

Συχνές:  ρίγη, πυρεξία, Πολύ συχνές: :   ΟΡΗΓΗΣΗΣ:Υ ΧΟΔΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΑΣΤΤΤΑΣΤΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑ  ΑΤΑΡΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΤΑΡΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΑΤ
αρθραλγία ή οστικό άλγος)

ραβδομυόλυση (σχετιζόμενη με υποκαλιαιμία), μυοσκελετικό άλγος (που περιγράφεται σαν γνωστές: 
Μη  οσφυαλγία, Συχνές::  :ΥΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ

κό οίδημα
-αγγειονευρωτιΜη γνωστές:  εξάνθημα, Συχνές::  : ΥΟΥ ΙΣΤΟΡΙΟΔΥ ΥΠΟΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΥ ΔΕΡΜΑ ΑΤΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ

λειτουργίας, υπερχολερυθριναιμία, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση
 μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής Συχνές::     ΛΗΦΟΡΩΝ: ΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ   ΟΟΤΥ ΗΠΑ ΑΤΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ

κοιλιακό άλγος
διάρροια, Συχνές:  ναυτία, έμετος, Πολύ συχνές: :   Σ:ΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΥ Γ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ

 βρογχόσπασμοςΛιγότερο συχνές: : δύσπνοια, 
Συχνές::ΥΑΚΙΟΟΘΩΡΡΑΚΙΟΥ ΜΕΣΟΑΚΑ ΚΑΙ ΤΥ ΘΩΡ ΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΣ, ΤΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ

 υπόταση, αγγειοδιαστολή, έξαψηΣυχνές::   ΑΧΕΣ:ΑΡΡΑΧΕΣ:ΤΤΑΡΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑ ΑΤ
: καρδιακή ανακοπή, αρρυθμία Μη γνωστές : καρδιακή ανακοπή, αρρυθμία  ταχυκαρδία, Συχνές::  ΑΧΕΣ: ΑΡΡΑΧΕΣ: ΤΤΑΡΔΙΑΚΕΣ ΔΙΑ ΑΤΚΑΡΡΔΙΑΚΕΣ ΔΙΑ

 σπασμοίΛιγότερο συχνές: :  κεφαλαλγία, Συχνές::  Σ: ΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ
υπασβεστιαιμία, υπεργλυκαιμία, υπομαγνησιαιμία 

υπονατριαιμία, Συχνές:  υποκαλιαιμία, Πολύ συχνές: :  ΘΡΕΨΗΣ:Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΣΜΟΑΒΟΜΕΤΤΑΒΟΥ ΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ
αναφυλακτικές αντιδράσεις, υπερευαισθησίαγνωστές: 

Μη αντίδραση,  αναφυλακτοειδής Λιγότερο συχνές: :  Σ:ΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΟΠΟΙΗΤΙΚΣΑΝΟΥ ΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑΧΕΣ ΤΤΔΙΑΑΤ
Λιγότερο συχνές: θρομβοπενία, Μη γνωστές: αναιμία

Σ: ΟΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΑΧΕΣ ΤΑΡΡΑ  ΤΔΙΑΑΤ
1%.1%, Πολύ σπάνιες < 0.01% και < 0.≥ 0.0

1% και < 1%, Σπάνιες 0%, Λιγότερο συχνές ≥ 0.    .1% και < 1%, Σπάνιες 0%, Συχνές ≥ 1% και < 1ακολούθως: Πολύ συχνές ≥ 1
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Α”

.στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας 

Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤ   ΤΑ
Α τα φάρμακαΛΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΟ

ναφέρετεΑΑν
Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 

.  Lass-FlOrl C and Cuenca-Estrella M. J Antimicrob Chemother3.    ου Προϊόντος 03/2020. 

C σε πιθανές / αποδεδειγμένες διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεςις IFIT            OR

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

    

             
  

              
 

  

 
 

   
 

 

    

 

 

 

   

 

     

 
    

   
           
             

              
  

        
                

              
             

            
            

            
           

          
                

          
 

 
 

          
                 

            
            

           
             

             
               

               
             

          
               

             
            

               
          

           
             

           
          

              
               

        
            

              
             

            
             

               
          

           
            

                
                 

           
               

            
                

             
      

              
              

                 
           

          
          

           
              

           
                 

              
          

                 
             

               
                

              
           

              
             

            
           

000 89 30 11ηλ.: 267 77 Ελληνικό, Τ, Ριζούντος 2 & Θράκης 1Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ
πεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕΥ

8; 56(Suppl 1): 73-82.1osch W et al. Med Mycol 20. 4. P1;72(Suppl. 1);i5-17120
 Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 03/2020. 2.1;54(5):e449–455. 1A et al. Mycoses. 20 Cornely O1.Βιβλιογραφία:

ναδρομική post-hoc ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την αναθεωρημένη ταξινόμηση κατα EOR+ΑΑ             
*3mg/kg/ημέρα στην ομάδα του AmBisome liposomal. 


