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ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
https://16h-ekpaideutiki.fohevents.gr/
Θα χορηγηθούν 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Γραμματεία:
Focus on Health E.Π.Ε.

Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220
info@focusonhealth.gr

Τελικό Πρόγραμμα
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Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ
Πρόεδρος:
Διευθυντής:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Γ. Παπαθεοδωρίδης
Γ. Πασπάτης
Γ. Καραμανώλης
Ν. Βιάζης
Ε. Ακριβιάδης
Ν. Θεοδωρίδης
Δ. Καραγιάννης
Μ. Κοντογιάννη
Σ. Μανωλακόπουλος
Ε. Τσιρώνη
Λ. Χατζηανδρέου

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Μ. Τζουβαλά
Ε. Ζαχαροπούλου
Χ. Λιάτσος
Ι. Βλαχογιαννάκος
Σ. Γούλας
Θ. Θωμαΐδης
Γ. Καραμανώλης
Μ. Κοντογιάννη
Μ. Μελά
Κ. Σουφλέρης
Γ. Τριμπόνιας
Α. Χρηστίδου

Επιστημονική Επιτροπή
Π. Αποστολόπουλος
Ε. Αρχαύλης
Ε. Βάρδας
Κ. Βαρυτιμιάδης
Α. Βεζάκης
Ν. Βιάζης
Ά. Γατοπούλου
Ό. Γιουλεμέ
Ε. Ζαμπέλη
Κ. Ζωγράφος
Α. Θεοδωροπούλου
Γ. Θεοχάρης

Δ. Καμπέρογλου
Χ. Καρακόιδας
Π. Καρατζάς
Κ. Καρμίρης
Κ. Κατσάνος
Α. Κογεβίνας
Δ. Κυπραίος
Ν. Μάθου
Γ. Μιχαλόπουλος
Σ. Μιχόπουλος
Δ. Μόσχοβης
Γ. Μπάμιας

Σ. Μπασιούκας
Ν. Μπομπότση
Μ. Ντόιτς
Η. Ξηρουχάκης
Ι. Παπανικολάου
Κ. Παρασκευά
Γ. Πενέσης
Κ. Τριανταφύλλου
Χ. Τριάντος
Ε. Τσιρώνη
Δ. Χριστοδούλου

ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ

Μαιάνδρου 15, Αθήνα
Τ.Κ.: 11528 ● Τηλ./Fax: 210 7231332 ● Email: info@eligast.gr

Γραμματεία

Focus on Health

Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα
Τ.Κ.: 11521 ● Τηλ.: 210 7223046 ● Fax: 210 7223220 ● E-mail: info@focusonhealth.gr
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Inflammation & Immunology

Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Tηλ : 22817690

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

PP-IFA-GRC-0027-JAN21

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.
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Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί φίλοι του Ιδρύματος,
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην 16η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση του
Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής, που εξαιτίας της παρούσας
κατάστασης, θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή παρακολούθηση, από τις 2 έως τις 4
Απριλίου 2021.
Μολονότι διανύουμε μια πρωτόγνωρη, δύσκολη και απρόβλεπτη κατάσταση με την
πανδημία του Sars CoV2, ελπίζουμε και ευχόμαστε η συνάντηση αυτή να σηματοδοτήσει
την ανάκαμψη και την επιστροφή στην κανονικότητα, τη χρονιά που έρχεται.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τις σύγχρονες εξελίξεις σε ένα ευρύ φάσμα της
Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής. Στην κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο του, τόσο με θέματα
ευρέος ενδιαφέροντος αλλά και με ικανούς νεότερους ομιλητές, εναρμονισμένοι με την
άποψη του εμπνευστή του Ιδρύματος του αλησμόνητου Δ.Γ. Καραμανώλη, που θεωρούσε
τη συνάντηση αυτή ως μία ευκαιρία για τους νεότερους συναδέλφους να εντρυφήσουν
στην οργάνωση της αλλά και στην ενεργή συμμετοχή, ως ομιλητές. Καινοτομίες του φετινού
προγράμματος είναι η ανάλυση από ξένο ομιλητή του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στην
Γαστρεντερολογία, ενός από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τέταρτης βιομηχανικής
επανάστασης, αλλά και η στρογγυλή τράπεζα που θα παρουσιάσει με κριτική σκέψη τις
πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες, με στόχο την ορθότερη διαχείριση της
ψηφιακής πληροφορίας και τη βασισμένη σε αποδείξεις άσκηση της ιατρικής.
Με την ελπίδα ότι και η φετινή Συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύµατος Γαστρεντερολογίας και
∆ιατροφής θα αποτελέσει αφορµή εποικοδοµητικής ανταλλαγής επιστηµονικών απόψεων,
ανυπομονώ να σας καλωσορίσω, προσβλέποντας στην ενεργό συµµετοχή σας, που είναι
ίσως η µεγαλύτερη εγγύηση της επιτυχίας της εκδήλωσης.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Μαρία Τζουβαλά
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Γενικές πληροφορίες
Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού
παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του
επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η
συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Στο πιστοποιητικό
θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
Οι διαφάνειες των εισηγητών που θα δώσουν σχετική άδεια θα αναρτηθούν μετά την εκδήλωση
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. (www.eligast.gr).

Γραμματεία
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220 E-mail: events@
focusonhealth.gr

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
Μαιάνδρου 15, Αθήνα Τ.Κ.: 11528
Τηλ./Fax: 210 7231332, Email: info@eligast.gr

Εγγραφές
• Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης
των σχετικών Δελτίων Εγγραφής.
• Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις
29/03/2021.
• Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται
άκυρες.
• Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό
για το Συνέδριο:
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ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: ΚΟΛΩΝΑΚΙ (115)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406
Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε
φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω email στο events@focusonhealth.gr, σημειώνοντας απαραίτητα την
αιτιολογία κατάθεσης «Εγγραφή στη 16η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ» και το
ονοματεπώνυμό σας.

Κόστος εγγραφής για διαδικτυακή παρακολούθηση
Ειδικευμένοι Ιατροί

50€

Ειδικευόμενοι Ιατροί

50€

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

Δωρεάν

Φοιτητές

Δωρεάν

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:
• Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος
• Πρόσβαση στην εικονική-διαδικτυακή έκθεση
• Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό συμμετοχής
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
09.00-09.30

Χαιρετισμοί - Εισαγωγή
Μ. Τζουβαλά

09.30-11.30

Διαιτολογικό Ι
Προεδρείο: Μ. Κοντογιάννη, Κ. Γερασιμίδης
• Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης: Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και
διαχείριση της επιμόλυνσης. Δ. Καραγιάννης
• ΙΦΝΕ: Ποια η σχέση της παθογένειας της νόσου με τη δίαιτα και ποιος ο
ρόλος της δίαιτας στη θεραπεία; Α. Καραχάλιου
• Διατροφή στην εκκολπωματική νόσο του παχέος εντέρου:
Μύθοι και πραγματικότητα. Μ. Μπλέτσα
• Είδη και ενδείξεις χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής
μικροθρεπτικών συστατικών. Μ. Γεωργούλης

11.30-12.00

Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Γούλας, Μ. Γαζούλη
Ο ρόλος της δίαιτας και του γαστρικού μικροβιόκοσμου στον γαστρικό
καρκίνο. Χ. Ζαβός

12.00-12.15

Διάλειμμα

12.15-13.45

Διαιτολογικό ΙΙ
Προεδρείο: Χ. Κατσαγώνη, Π. Παπαχρήστος
• Διαιτητική διαχείριση ασθενούς μετά από γαστρεκτομή. Α. Κατσαρού
• Εντερικά διαλύματα έναντι πολτοποιημένης δίαιτας για σίτιση με
σωλήνα/στομία. Κ. Ά. Πούλια
• Εντοπίζοντας και αξιολογώντας τον δυσθρεπτικό ασθενή με κίρρωση
του ήπατος. Α. Γεωργίου

13.45-14.00

Διάλειμμα

14.00-16.00

ΙΦΝΕ Ι
Προεδρείο: Ό. Γιουλεμέ, Ι. Κουτρουμπάκης
• Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ΙΦΝΕ - Τι γνωρίζουμε ειδικά για
την Ελλάδα. Ν. Κυριάκος
• Βιοδείκτες για την παρακολούθηση του ασθενούς με ΙΦΝΕ.
CRP, καλπροτεκτίνη ή κάτι άλλο; Ε. Ορφανουδάκη
• Επιτήρηση του καρκίνου στις ΙΦΝΕ. Ταξινόμηση βλαβών και αντιμετώπιση
της ΙΦΝΕ σχετιζόμενης νεοπλασίας. Α. Σκαμνέλος
• Τρανσαμινασαιμία στον ασθενή με ΙΦΝΕ. Ε. Ζαχαροπούλου
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16.00-16.30

Δορυφορική Διάλεξη 1

16.30-17.00

Διάλεξη

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία

Προεδρείο: Σ. Μανωλακόπουλος
Προκλήσεις στην αντιμετώπιση των ανοσo-διαμεσολαβούμενων
διαταραχών του ήπατος. Ν. Γατσέλης
17.00-17.15

Διάλειμμα

17.15-17.45

Δορυφορική Διάλεξη 2

17.45-19.45

ΗΠΑΡ
Προεδρείο: Ι. Βλαχογιαννάκος, Χ. Τριάντος
• Ελαστογραφία ήπατος: Πότε, σε ποιους, πώς ερμηνεύεται. Δ. Καραγιαννάκης
• Διαχείριση ΗΚΚ το 2021. Νέες θεραπευτικές επιλογές, νέες προκλήσεις.
Ε. Χολόγκιτας
• Ηπατίτιδα C: Νέα απλοποιημένα και αποτελεσματικά θεραπευτικά
σχήματα. Πόσο κοντά είμαστε στην εξάλειψη της νόσου; Μ. Μελά
• Από τη NAFLD στη MAFLD. Νεα θεραπευτικά σχήματα. Μ. Καλαφατέλη

19.45-20.15

Σύνοψη - Ανακεφαλαίωση
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
09.00-11.00

Ανώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Κ. Μιμίδης, Ν. Βιάζης
• Αχαλασία οισοφάγου: Πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης. Ποια σε ποιον
ασθενή. Σ. Σγούρος
• MALT Λέμφωμα στομάχου - Τι πρέπει να γνωρίζει ο γαστρεντερολόγος;
Θ. Θωμαΐδης
• Δείκτες ποιότητας στη γαστροσκόπηση. Α. Νταϊλιάνας
• Ενδοσκοπική αντιμετώπιση βλαβών στομάχου: Από τη βλεννογονική
εκτομή έως την εκτομή ολικού πάχους. Γ. Τριμπόνιας

11.00-11.30

Δορυφορική Διάλεξη 3

11.30-11.45

Διάλειμμα

11.45-12.15

Δορυφορική Διάλεξη 4

12.15-12.45

Διάλεξη
Προεδρείο: Ι. Τριανταφυλλίδης
Πώς επιτυγχάνεται η εξατομίκευση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των
ΙΦΝΕ. Γ. Μάντζαρης

12.45-13.00

Διάλειμμα

13.00-15.00

ΙΦΝΕ ΙΙ
Προεδρείο: Γ. Μπάμιας, Κ. Καρμίρης
• Ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό ανεπιτυχή βιολογική θεραπεία: Πώς επιλέγεται η
επόμενη θεραπευτική κίνηση; Κ. Κατσάνος
• Αποκλιμάκωση βιολογικής και συμβατικής θεραπείας: Πότε; Πώς; Ε. Ζαμπέλη
• Ποια η θέση των κορτικοστεροειδών στην καθημερινή κλινική πράξη
στην εποχή των βιολογικών παραγόντων. Κ. Σουφλέρης
• ΙΦΝΕ: Η κάνναβη βοηθάει ή βλάπτει; Γ. Μιχαλόπουλος

15.00-15.15

Διάλειμμα

15.15-17.15

Ενδοσκόπηση
Προεδρείο: K. Θωμόπουλος, Π. Αποστολόπουλος
• Η χρήση ακτινοβολίας κατά την ενδοσκόπηση: Ποιότητα-ασφάλεια.
Β. Τσαπάκη
• Επείγουσα κολονοσκόπηση: Πότε και πώς. Κ. Παπαξοΐνης
• Ενδοσκοπική αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου. Π. Γκολφάκης
• Νεότερες εξελίξεις στην ενδοσκοπική ασύρματη κάψουλα. Χ. Λιάτσος
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ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΑΙ)

Tο Discovery παραμένει εστιασμένο και υποδεικνύει σε
κάθε εξέταση τις πιθανές παθολογίες ως δεύτερο μάτι,
αρωγός στον διαγνώστη ενδοσκόπο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Αύξηση του ADR
Μείωση εμφάνισης του iCRC
Αύξηση της ποιότητας ζωής των ασθενών

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

11% υψηλότερο ADR
3% χαμηλότερος κίνδυνος του iCRC
Μείωση των καρκινοπαθών

Η νέα πλατφόρμα IMAGINA είναι η πρώτη και η μοναδική που:
διαθέτει 2 LED ενσωματωμένα στο άκρο (tip) του ενδοσκοπίου,
καταργώντας την πηγή ψυχρού φωτισμού και τις φωτιστικές ίνες.
μπορεί να καταγράψει εικόνες και βίντεο σε FHD.
μπορεί να αναπαράγει τα βίντεο και τις φωτογραφίες την ίδια
στιγμή τόσο στην οθόνη του επεξεργαστή όσο και στο μόνιτορ.
επιτρέπει στον χειριστή να κάνει zoom in/zoom out στην
οθόνη αφής του επεξεργαστή.

info@papapostolou.gr
Π ΑΤ ΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο

www.papapostolou.gr
ΧΑΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΛΙΓΑΣΤ

17.15-17.45

Δορυφορική Διάλεξη 5

17.45-18.00

Διάλειμμα

18.00-18.30

Διάλεξη

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία

Προεδρείο: Κ. Τριανταφύλλου
Positioning artificial intelligence in gastroenterology. Prof. H. Neumann
18.30-20.30

Κατώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Δ. Καραγιάννης, Α. Θεοδωροπούλου
• Μη αδενωματώδεις πολύποδες παχέος εντέρου, διαχείριση στην κλινική
πράξη. Μ. Γαλανόπουλος
• Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σε νεαρή ηλικία. Η θέση του
γαστρεντερολόγου. Ν. Μάθου
• Αιμορροΐδες – ραγάδα- πρόπτωση. Παλιές παθήσεις με δυνατότητα νέων
θεραπευτικών επιλογών; Α. Παντές
• Εξελίξεις στη μικροσκοπική κολίτιδα. Κ. Φασούλας

20.30-21.00

Σύνοψη - Ανακεφαλαίωση
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΛΙΓΑΣΤ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
09.30-11.30

Πάγκρεας - Χοληφόρα
Προεδρείο: Χ. Μαυρογιάννης, Α. Βεζάκης
• Καρκίνος παγκρέατος: Προσυμπτωματικός έλεγχος και επιτήρηση. Γ. Πενέσης
• Πώς η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία αλλάζει τον διαγνωστικό
ή/και θεραπευτικό αλγόριθμο στις παθήσεις των χοληφόρων και του
παγκρέατος; Ι. Καρούμπαλης
• Ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου στα νοσήματα των χοληφόρων:
προηγείται ή έπεται του επεμβατικού γαστρεντερολόγου; Ν. Πτώχης
• Καθαρισμός 12δακτυλοσκοπίων και αποτροπή λοιμώξεων στην ERCP.
Ι. Παπανικολάου

11.30- 12.00 Διάλεξη
Εκπαίδευση και άσκηση της Γαστρεντερολογίας
Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης
• Η εξασφάλιση της ποιότητας στην άσκηση της ειδικότητας:
Η θέση της UEMS. Σ. Μιχόπουλος
• Ισότητα και διαφορετικότητα στη Γαστρεντερολογία - Η θέση της UEG.
Ντ. Τηνιακού
12.00-12.15

Διάλειμμα

12.15-12.45

Διάλεξη
Προεδρείο: Μ. Τζουβαλά, Ε. Τσιρώνη
Πανδημία και ηθικά διλήμματα. Α. Κογεβίνας

12.45-14.45

Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ενδοσκόπηση στην κλινική πράξη
Προεδρείο: Δ. Χριστοδούλου, Α. Κωφοκώτσιος
• Διάγνωση - διαχείριση ιατρογενών ενδοσκοπικών διατρήσεων.
Γ. Πασπάτης
• Επιτήρηση μετά από πολυποδεκτομή. Κ. Παρασκευά
• Οδηγίες μη επιτήρησης. Δ. Ψιλόπουλος
• SEMS για αποφρακτικούς καρκίνους. Γ. Στεφανίδης

14.45-15.45

Σύνοψη - Συμπεράσματα εκπαιδευτικής συνάντησης
Μ. Τζουβαλά
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Δορυφορικές Διαλέξεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
16.00-16.30

Δορυφορική Διάλεξη 1
Είναι όλα τα προβιοτικά ίδια στο Σύνδρομο
Ευερεθίστου Εντέρου;
Τι στοιχεία υπάρχουν για αυτά που κυκλοφορούν
στην Ελλάδα σήμερα;
Προεδρείο: Γ. Κολιός
Ομιλητής: Γ. Καραμανώλης

17.15-17.45

Δορυφορική Διάλεξη 2
Bifidobacterium longum 35624, η νέα επιλογή
στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου
Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ομιλητής: Δ. Χριστοδούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
11.00-11.30

Δορυφορική Διάλεξη 3
Νόσος του Crohn: τι αλλάζει στους θεραπευτικούς στόχους
Προεδρείο: Ε. Ζαμπέλη
Ομιλήτρια: Α. Χρηστίδου
• Συζητώντας για την εξέλιξη των θεραπευτικών στόχων
στη νόσο του Crohn: Ε. Ζαμπέλη
• Επιλέγοντας την 1η βιολογική θεραπεία για τον ασθενή
με νόσο του Crohn: Α. Χρηστίδου

11.45-12.15

Δορυφορική Διάλεξη 4
Αναστολή ενδοκυττάριων μονοπατιών με tofacitinib
στην Ελκώδη Κολίτιδα: Αναλύοντας τα δεδομένα
των τελευταίων ετών
Ομιλήτριες: E. Τσιρώνη, Α. Χρηστίδου

17.15-17.45

Δορυφορική Διάλεξη 5
Οφέλη, προβληματισμοί και μέλλον των βιο-ομοειδών
στη γαστρεντερολογία
Προεδρείο: Γ. Κουκλάκης
Ομιλητής: Γ. Μιχαλόπουλος
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ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΛΙΓΑΣΤ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία

Πρόεδροι - Ομιλητές
Helmut Neumann

Professor of Medicine, Director of Endoscopy, Department of Internal Medicine, University Medical Center, Mainz, Germany

Αποστολόπουλος Περικλής

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Βεζάκης Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α., Αρεταίειο Νοσοκομείο

Βιάζης Νικόλαος

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Βλαχογιαννάκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Γαζούλη Μαρία

Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Γαλανόπουλος Μιχαήλ

Γαστρεντερολόγος, Department of Gastroenterology, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge University Hospitals NHS
Foundation Trust

Γατσέλης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας

Γερασιμίδης Κωνσταντίνος

Professor of Clinical Nutrition, Human Nutrition, School of Medicine, Dentistry and Nursing, University of Glasgow

Γεωργίου Αλεξάνδρα

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Διδάκτωρ & Επιστημονική Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γεωργούλης Μιχαήλ

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γιουλεμέ Όλγα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Γκολφάκης Παρασκευάς

Γαστρεντερολόγος, Department of Gastroenterology, Hepatopancreatology and Digestive Oncology, Erasme University
Hospital, Université Libre de Bruxelles, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Γούλας Σπυρίδων

Γαστρεντερολόγος Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστ. Υπεύθυνος Γαστρεντερολογικής Μονάδος, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Ζαβός Χρήστος

Γαστρεντερολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Ζαμπέλη Ευανθία

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ζαχαροπούλου Ειρήνη

Επικουρική Επιμελήτρια Β’ Γαστρεντερολογίας, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Θεοδωροπούλου Αγγελική

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Θωμαΐδης Θωμάς

Γαστρεντερολόγος, Β’ Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Καλαφατέλη Μαρία

Επικουρική Επιμελήτρια Β' Γαστρεντερολογίας, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Καραγιαννάκης Δημήτριος

Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Καραγιάννης Δημήτριος

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»

Καραγιάννης Δημήτριος

Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Καραμανώλης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Καραχάλιου Αλεξάνδρα

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Καρμίρης Κωνσταντίνος

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο

Καρούμπαλης Ιωάννης

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Κατσαγώνη Χριστίνα

Κλινική Διαιτολόγος, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κατσάνος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατσαρού Αλεξία

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Συνεργάτης ΔΘΚΑ Υγεία, Υπεύθυνη Διαιτολόγος ΚΑΑ Attica Rehab

Κογεβίνας Αντώνιος

Γαστρεντερολόγος

Κολιός Γεώργιος

MD PhD, Γαστρεντερολόγος, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κοντογιάννη Μερόπη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επ. Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κουκλάκης Γιώργος

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, ΠΑ.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Κουτρουμπάκης Ιωάννης

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρική Κρήτης

Κυριάκος Νικόλαος

Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Κωφοκώτσιος Αλέξανδρος

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Λιάτσος Χρήστος

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
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Μάθου Νικολέττα

Γαστρεντερολόγος Διευθύντρια, Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»

Μάντζαρης Γεράσιμος

Συντονιστής Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»

Μανωλακόπουλος Σπήλιος

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μαυρογιάννης Χρήστος

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Μελά Μαρία

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»

Μιμίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παθολογίας/Γαστρεντερολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Επικουρικός Γαστρεντερολόγος, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Μιχόπουλος Σπυρίδων

Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Μπάμιας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μπλέτσα Μαρία

Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Νταϊλιάνας Απόστολος

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Α' Γαστρεντερολογικής Κλινικής, «Υγεία»

Ορφανουδάκη Ελένη

Γαστρεντερολόγος, Επικ. Επιμελήτρια Β, Γ.Ν. Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Παντές Αθανάσιος

Γαστρεντερολόγος, Μέλος της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής

Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπανικολάου Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Παπαξοΐνης Κωνσταντίνος

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α’, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπαχρήστος Παρασκευάς

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ιδρυτής του medNutrition.gr

Παρασκευά Κωνσταντίνα

Διευθύντρια Επιστημονική Υπεύθυνη Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»

Πασπάτης Γρηγόριος

Συντονιστής Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο

Πενέσης Γεώργιος

Επικουρικός Επιμελητής Β’ Γαστρεντερολογίας, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»

Πούλια Καλλιόπη-Άννα

Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Πτώχης Νικόλαος

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σγούρος Σπυρίδων

Γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γαστρεντερολογική Κλινική, Ν.Ν.Α.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών
ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ.
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
CABOMETYX 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, CABOMETYX 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, CABOMETYX
60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: CABOMETYX 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει καβοζαντινίβη (S)-μηλική ισοδύναμη με 20 mg καβοζαντινίβης.
Έκδοχα με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15,54 mg λακτόζης. CABOMETYX 40 mg επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει καβοζαντινίβη (S)-μηλική ισοδύναμη με 40 mg καβοζαντινίβης.
Έκδοχα με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 31,07 mg λακτόζης. CABOMETYX 60 mg επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει καβοζαντινίβη (S)-μηλική ισοδύναμη με 60 mg
καβοζαντινίβης. Έκδοχα με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 46,61 mg λακτόζης. Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. CABOMETYX
20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Τα δισκία είναι κίτρινα στρογγυλά χωρίς εγχάραξη και φέρουν την ένδειξη «XL» στη μία
πλευρά και την ένδειξη «20» στην άλλη πλευρά του δισκίου. CABOMETYX 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Τα δισκία είναι
κίτρινα τριγωνικά χωρίς εγχάραξη και φέρουν την ένδειξη «XL» στη μία πλευρά και την ένδειξη «40» στην άλλη πλευρά του δισκίου.
CABOMETYX 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Τα δισκία είναι κίτρινα οβάλ χωρίς εγχάραξη και φέρουν την ένδειξη «XL»
στη μία πλευρά και την ένδειξη «60» στην άλλη πλευρά του δισκίου. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις.
Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα (RCC). Το CABOMETYX ενδείκνυται για τη θεραπεία του προχωρημένου νεφροκυτταρικού
καρκινώματος (RCC).- σε ενήλικες που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ενδιάμεση ή πτωχή πρόγνωση (βλέπε παράγραφο
5.1). -σε ενήλικες μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα - vascular endothelial
growth factor (VEGF). Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC). Το CABOMETYX ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC) σε ενήλικες που έχουν λάβει προηγουμένως θεραπεία με σοραφενίμπη. 4.2 Δοσολογία και
τρόπος χορήγησης: Η θεραπεία με CABOMETYX θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρό έμπειρο στη χορήγηση αντικαρκινικών
φαρμακευτικών προϊόντων. Δοσολογία: Τα δισκία CABOMETYX (καβοζαντινίβη) και οι κάψουλες COMETRIQ (καβοζαντινίβη) δεν είναι
βιοϊσοδύναμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται το ένα αντί του άλλου (βλ. παράγραφο 5.2). Για το RCC και το HCC, η συνιστώμενη
δόση του CABOMETYX είναι 60 mg μία φορά ημερησίως. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι ο ασθενής να μην επωφελείται
πλέον κλινικά από τη θεραπεία ή μέχρι να εμφανιστεί μη αποδεκτή τοξικότητα. Για τη διαχείριση των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών
του φαρμάκου μπορεί να απαιτείται προσωρινή διακοπή θεραπείας ή/και μείωση της δόσης της θεραπείας με CABOMETYX (βλ.
Πίνακα 1). Όταν η μείωση της δόσης είναι απαραίτητη, συνιστάται να μειωθεί στα 40 mg ημερησίως και κατόπιν στα 20 mg ημερησίως.
Για τη διαχείριση της τοξικότητας βαθμού 3 ή μεγαλύτερου σύμφωνα με τα κοινά κριτήρια ορολογίας για ανεπιθύμητες ενέργειες
(CTCAE) ή μη ανεκτής τοξικότητας βαθμού 2, συνιστάται η διακοπή της δόσης. Συνιστάται η μείωση της δόσης για συμβάντα, τα οποία,
εάν εμμένουν, μπορούν να καταστούν σοβαρά ή μη ανεκτά. Εάν ένας ασθενής παραλείψει μια δόση, η δόση που παραλείφθηκε δεν θα
πρέπει να ληφθεί εάν απομένουν λιγότερες από 12 ώρες μέχρι την επόμενη δόση. Πίνακας 1: Συνιστώμενες τροποποιήσεις δόσης
του CABOMETYX για ανεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητη Ενέργεια και Oξύτητα: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Βαθμού 1 και
Βαθμού 2 που είναι ανεκτές και εύκολα αντιμετωπίσιμες. Τροποποίηση θεραπείας: Δεν απαιτείται συνήθως προσαρμογή δόσης.
Προσθέστε παροχή υποστηρικτικής φροντίδας σύμφωνα με τις ενδείξεις. Ανεπιθύμητη Aντίδραση και Oξύτητα: Ανεπιθύμητες
αντιδράσεις Βαθμού 2 που είναι μη ανεκτές και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με μείωση δόσης ή υποστηρικτική φροντίδα.
Τροποποίηση θεραπείας: Διακόψτε τη θεραπεία έως ότου η ανεπιθύμητη αντίδραση αποκατασταθεί σε Βαθμό ≤1. Προσθέστε
υποστηρικτική φροντίδα σύμφωνα με τις ενδείξεις. Εξετάστε το ενδεχόμενο επανέναρξης σε μειωμένη δόση. Ανεπιθύμητη Aντίδραση
και Oξύτητα: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Βαθμού 3 (εκτός από κλινικά μη σχετικές εργαστηριακές ανωμαλίες). Τροποποίηση
θεραπείας: Διακόψτε τη θεραπεία έως ότου η ανεπιθύμητη αντίδραση αποκατασταθεί σε Βαθμό ≤1. Προσθέστε υποστηρικτική
φροντίδα σύμφωνα με τις ενδείξεις. Επανεκκινήστε σε μειωμένη δόση. Ανεπιθύμητη Aντίδραση και Oξύτητα: Ανεπιθύμητες
αντιδράσεις Βαθμού 4 (εκτός από κλινικά μη σχετικές εργαστηριακές ανωμαλίες). Τροποποίηση θεραπείας: Διακόψτε τη θεραπεία.
Χορηγήστε κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Εάν η ανεπιθύμητη αντίδραση αποκατασταθεί μέχρι το Βαθμό ≤1, επανεκκινήστε σε μειωμένη
δόση. Εάν η ανεπιθύμητη αντίδραση δεν επιλυθεί, διακόψτε μόνιμα το CABOMETYX. Σημείωση: Οι βαθμοί τοξικότητας συμφωνούν με
τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου για Ανεπιθύμητες Ενέργειες Έκδοση 4.0 (NCI-CTCAE v4).
Συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα: Τα συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και η χρόνια χρήση συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που αποτελούν ισχυρούς
επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφεύγεται (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Θα πρέπει να μελετηθεί η επιλογή ενός εναλλακτικού
συγχορηγούμενου φαρμακευτικού προϊόντος με καθόλου ή ελάχιστο δυναμικό να επάγει ή να αναστέλλει το CYP3A4. Ειδικοί πληθυσμοί:
Ηλικιωμένοι ασθενείς: Δεν συνιστάται ειδική προσαρμογή της δόσης για τη χρήση της καβοζαντινίβης σε ηλικιωμένους (≥ 65 έτη). Φυλή:
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης με βάση την εθνικότητα (βλ. Παράγραφο 5.2). Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: Η καβοζαντινίβη
πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η καβοζαντινίβη δεν συνιστάται για χρήση σε
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί σε αυτόν τον
πληθυσμό. Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία: Σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.
Δεδομένου ότι μόνο περιορισμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα για ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh B), δεν μπορούν
να δοθούν συστάσεις δοσολογίας. Συνιστάται στενή παρακολούθηση της συνολικής ασφάλειας σε αυτούς τους ασθενείς (βλ. Παράγραφο
4.4 και 5.2). Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh C), οπότε δεν συνιστάται η χρήση
της καβοζαντινίβης σε αυτούς τους ασθενείς (βλ. Παράγραφο 5.2). Ασθενείς με καρδιακή δυσλειτουργία: Τα στοιχεία για ασθενείς με
καρδιακή δυσλειτουργία είναι περιορισμένα. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ειδικές συστάσεις δοσολογίας. Παιδιατρικός
πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της καβοζαντινίβης σε παιδιά ηλικίας <18 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Το CABOMETYX προορίζεται για χρήση από το στόμα. Τα δισκία θα πρέπει να
καταπίνονται ολόκληρα και να μην θρυμματίζονται. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στους ασθενείς να μην τρώνε τίποτα για τουλάχιστον
2 ώρες πριν έως 1 ώρα μετά τη λήψη του CABOMETYX. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Καθώς τα
περισσότερα συμβάντα προκύπτουν νωρίς στην πορεία της θεραπείας, ο ιατρός πρέπει να αξιολογεί σχολαστικά τον ασθενή στις
πρώτες οκτώ εβδομάδες της θεραπείας για να προσδιορίσει εάν απαιτούνται τροποποιήσεις της δόσης. Συμβάντα που γενικώς έχουν
πρώιμη εκδήλωση περιλαμβάνουν υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, θρομβοπενία, υπέρταση, σύνδρομο ερυθροδυσαισθησίας παλαμώνπελμάτων (PPES), πρωτεϊνουρία και γαστρεντερικά (ΓΕ) συμβάντα (κοιλιακό άλγος, φλεγμονή βλεννογόνου, δυσκοιλιότητα, διάρροια,
έμετος). Σε νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα
(VEGF), μειώσεις και διακοπές της δόσης λόγω ΑΕ συνέβησαν στο 59,8% και 70%, αντίστοιχα, των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη

στη βασική κλινική δοκιμή (METEOR). Δύο μειώσεις της δοσολογίας χρειάσθηκαν στο 19,3% των ασθενών. Ο διάμεσος χρόνος έως
την πρώτη μείωση της δοσολογίας ήταν 55 ημέρες, και έως την πρώτη διακοπή δοσολογίας ήταν 38 ημέρες. Σε νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα χωρίς προηγούμενη θεραπεία, μειώσεις δόσης και διακοπές της δόσης παρατηρήθηκαν στο 46% και 73%, αντίστοιχα, των
ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη στην κλινική δοκιμή (CABOSUN). Στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη
συστημική θεραπεία, οι μειώσεις της δόσης και οι διακοπές δόσης συνέβησαν στο 62% και 84%, αντίστοιχα, των ασθενών που έλαβαν
καβοζαντινίβη στην κλινική δοκιμή (CELESTIAL). Δύο μειώσεις δόσεων απαιτήθηκαν στο 33% των ασθενών. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι
τη μείωση της πρώτης δόσης ήταν 38 ημέρες και μέχρι την διακοπή της πρώτη δόσης ήταν 28 ημέρες. Συνιστάται στενότερη
παρακολούθηση σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Ηπατικές επιδράσεις: Μη φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις της
ηπατικής λειτουργίας (αύξηση της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης [ALT], της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης [AST] και της
χολερυθρίνης) παρατηρήθηκαν συχνά σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με καβοζαντινίβη. Συνιστάται η διεξαγωγή εξετάσεων ηπατικής
λειτουργίας (ALT, AST και χολερυθρίνης) πριν από την έναρξη της θεραπείας με καβοζαντινίβη και η προσεκτική παρακολούθηση κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Για ασθενείς με επιδείνωση των εξετάσεων της ηπατικής λειτουργίας που θεωρούνται σχετιζόμενες με τη
θεραπεία με καβοζαντινίβη (δηλ. όπου δεν είναι εμφανής καμία εναλλακτική αιτία), θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές
τροποποίησης της δόσης στον Πίνακα 1 (βλ. παράγραφο 4.2). Η καβοζαντινίβη αποβάλλεται κυρίως μέσω της ηπατικής οδού.
Συνιστάται στενότερη παρακολούθηση της συνολικής ασφάλειας σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε επίσης
παράγραφο 4.2 και 5.2). Μια υψηλότερη σχετική αναλογία ασθενών με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B) εμφάνισε ηπατική
εγκεφαλοπάθεια με τη θεραπεία με καβοζαντινίβη. Το CABOMETYX δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία (Child-Pugh C), καθώς η καβοζαντινίβη δεν έχει μελετηθεί σε αυτόν τον πληθυσμό και η έκθεση μπορεί να αυξηθεί σε
αυτούς τους ασθενείς. Ηπατική εγκεφαλοπάθεια: Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η ηπατική εγκεφαλοπάθεια αναφέρθηκε συχνότερα
στην ομάδα καβοζαντινίβης από αυτή του εικονικού φαρμάκου. Η καβοζαντινίβη έχει συσχετιστεί με διάρροια, έμετο, μειωμένη όρεξη και
διαταραχές ηλεκτρολυτών. Σε ασθενείς με HCC με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία, αυτές οι μη ηπατικές επιδράσεις μπορεί να είναι
παράγοντες επίσπευσης για την εξέλιξη της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και
συμπτώματα ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Διατρήσεις και συρίγγια: Σοβαρές γαστρεντερικές (ΓΕ) διατρήσεις και συρίγγια, μερικές φορές
με μοιραία έκβαση, έχουν παρατηρηθεί με την καβοζαντινίβη. Οι ασθενείς που έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (π.χ. νόσο του
Crohn, ελκώδη κολίτιδα, περιτονίτιδα, εκκολπωματίτιδα ή σκωληκοειδίτιδα), έχουν διήθηση του όγκου στη ΓΕ οδό ή παρουσιάζουν
επιπλοκές από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση του γαστρεντερικού συστήματος (ιδιαίτερα όταν σχετίζεται με καθυστερημένη ή
ατελή επούλωση) θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά πριν αρχίσουν τη θεραπεία με καβοζαντινίβη και, στη συνέχεια, θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά για συμπτώματα διατρήσεων και συριγγίων, συμπεριλαμβανομένων των αποστημάτων και τη σήψη. Επίμονη
ή επανεμφανιζόμενη διάρροια στη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη πρωκτικού συριγγίου.
Η καβοζαντινίβη πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που εμφανίζουν διάτρηση του γαστρεντερικού συστήματος ή συρίγγιο που δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Γαστρεντερικές (ΓΕ) διαταραχές: Η διάρροια, η ναυτία/έμετος, η μειωμένη όρεξη και η στοματίτιδα/
στοματικό άλγος ήταν μερικές από τις πιο συχνές αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού (βλ. παράγραφο 4.8).
Άμεση ιατρική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της υποστηρικτικής φροντίδας με αντιεμετικά, αντιδιαρροϊκά ή αντιόξινα, πρέπει να
εφαρμοσθεί για την πρόληψη της αφυδάτωσης, των διαταραχών των ηλεκτρολυτών και της απώλειας βάρους. Η διακοπή ή μείωση της
δόσης, ή η μόνιμη διακοπή της χορήγησης καβοζαντινίβης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση επίμονων ή
επαναλαμβανόμενων σημαντικών γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. Πίνακα 1). Θρομβοεμβολικά συμβάντα: Με την
καβοζαντινίβη, έχουν παρατηρηθεί συμβάντα φλεβικής θρομβοεμβολής, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων πνευμονικής εμβολής και
αρτηριακής θρομβοεμβολής μερικές φορές θανατηφόρα. Η καβοζαντινίβη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που
παρουσιάζουν κίνδυνο ή που έχουν ιστορικό αυτών των ενεργειών. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), παρατηρήθηκε πυλαία φλεβική
θρόμβωση με καβοζαντινίβη, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου συμβάντος. Ασθενείς με ιστορικό πυλαίας φλεβικής διήθησης
φάνηκε να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης πυλαίας φλεβικής θρόμβωσης. Η καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακοπεί σε
ασθενείς που αναπτύσσουν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή οποιαδήποτε άλλη κλινικά σημαντική θρομβοεμβολική επιπλοκή.
Αιμορραγία: Με την καβοζαντινίβη έχει παρατηρηθεί σοβαρή αιμορραγία μερικές φορές θανατηφόρα. Οι ασθενείς που έχουν ιστορικό
σοβαρής αιμορραγίας πριν από την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από την έναρξη της θεραπείας
με καβοζαντινίβη. Η καβοζαντινίβη δεν πρέπει να χορηγηθεί σε ασθενείς που έχουν ή διατρέχουν κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία. Στη
μελέτη HCC (CELESTIAL), αναφέρθηκαν θανατηφόρα αιμορραγικά συμβάντα σε υψηλότερη συχνότητα με καβοζαντινίβη από το
εικονικό φάρμακο. Οι παράγοντες κινδύνου προδιάθεσης για σοβαρή αιμορραγία στον πληθυσμό με προχωρημένο HCC μπορεί να
περιλαμβάνουν την διήθηση από τον όγκο των κύριων αιμοφόρων αγγείων και την παρουσία υποκείμενης κίρρωσης του ήπατος που
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οισοφαγικών κιρσών, πυλαίας υπέρτασης και θρομβοπενίας. Η μελέτη CELESTIAL απέκλεισε
ασθενείς με ταυτόχρονη αντιπηκτική αγωγή ή αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες. Ασθενείς που δεν λάμβαναν θεραπεία ή με ελλιπή
θεραπεία, για κιρσούς με αιμορραγία ή με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας εξαιρέθηκαν επίσης από τη μελέτη αυτή. Ανευρύσματα και
αρτηριακοί διαχωρισμοί: Η χρήση αναστολέων της VEGF οδού σε ασθενείς με ή χωρίς υπέρταση μπορεί να προάγει τον σχηματισμό
ανευρυσμάτων ή / και αρτηριακών διαχωρισμών. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη πριν από την έναρξη της
θεραπείας με καβοζαντινίβη σε ασθενείς που παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου όπως υπέρταση ή ιστορικό ανευρύσματος.
Θρομβοπενία: Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), αναφέρθηκε θρομβοπενία και μειωμένα αιμοπετάλια. Τα επίπεδα αιμοπεταλίων πρέπει
να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καβοζαντινίβη και η δόση να τροποποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα της
θρομβοπενίας (βλ. Πίνακα 1). Επιπλοκές τραυμάτων: Με την καβοζαντινίβη έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές τραυμάτων. Η θεραπεία με
καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακοπεί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση,
συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής χειρουργικής επέμβασης ή των επεμβατικών οδοντιατρικώνπαρεμβάσεων, εάν είναι δυνατό.
Η απόφαση να συνεχιστεί η θεραπεία με καβοζαντινίβη μετά τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να βασιστεί στην κλινική κρίση για την
επαρκή επούλωση του τραύματος. Η καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακοπεί σε ασθενείς με επιπλοκές επούλωσης τραύματος που
απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Υπέρταση: Με την καβοζαντινίβη έχει παρατηρηθεί υπέρταση. Η αρτηριακή πίεση πρέπει να ελέγχεται
καλά πριν από την έναρξη της καβοζαντινίβης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καβοζαντινίβη όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να
παρακολουθούνται για υπέρταση και να αντιμετωπίζονται, όπως απαιτείται, με τυπική αντιυπερτασική θεραπεία. Στην περίπτωση
έμμονης υπέρτασης παρότι γίνεται χρήση αντιυπερτασικών, η δόση καβοζαντινίβης θα πρέπει να μειωθεί. Η καβοζαντινίβη θα πρέπει
να διακοπεί εάν η υπέρταση είναι σοβαρή και επίμονη παρά την αντιυπερτασική θεραπεία και τη μείωση δόσης της καβοζαντινίβης. Σε
περίπτωση υπερτασικής κρίσης, η καβοζαντινίβη πρέπει να διακοπεί. Οστεονέκρωση: Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά οστεονέκρωσης
της γνάθου (ΟΝΓ) με την καβοζαντινίβη. Θα πρέπει να διεξαχθεί στοματική εξέταση πριν από την έναρξη της καβοζαντινίβης και
περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καβοζαντινίβη. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν όσον αφορά τις πρακτικές
στοματικής υγιεινής. Η θεραπεία με καβοζαντινίβη θα πρέπει να ανασταλεί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
οδοντιατρική χειρουργική επέμβαση ή τις επεμβατικές οδοντιατρικές παρεμβάσεις, εάν είναι δυνατό. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς
που λαμβάνουν φάρμακα που σχετίζονται με την ΟΝΓ, όπως διφωσφονικά. Η καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που
εμφανίζουν ΟΝΓ. Σύνδρομο ερυθροδυσαισθησίας παλαμών-πελμάτων: Με την καβοζαντινίβη έχει παρατηρηθεί σύνδρομο

ερυθροδυσαισθησίας παλαμών-πελμάτων (PPES). Όταν το PPES είναι σοβαρό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διακοπή της θεραπείας
με καβοζαντινίβη. Πρέπει να γίνει ξανά έναρξη της καβοζαντινίβης με χαμηλότερη δόση όταν το PPES επιλυθεί σε βαθμό 1. Πρωτεϊνουρία:
Με την καβοζαντινίβη έχει παρατηρηθεί πρωτεϊνουρία. Η πρωτεΐνη ούρων θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά κατά τη θεραπεία με
καβοζαντινίβη. Η καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακοπεί σε ασθενείς που αναπτύσσουν νεφρωσικό σύνδρομο. Σύνδρομο οπίσθιας
αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας: Έχει παρατηρηθεί σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) με την καβοζαντινίβη.
Αυτό το σύνδρομο θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε ασθενή που εμφανίζει πολλαπλά συμπτώματα, όπως σπασμούς, πονοκεφάλους,
οπτικές διαταραχές, σύγχυση ή αλλοιωμένη νοητική λειτουργία. Η θεραπεία με καβοζαντινίβη θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς με
PRES. Επιμήκυνση του διαστήματος QT: Η καβοζαντινίβη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό παράτασης
του διαστήματος QT, σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαρρυθμικά, ή σε ασθενείς με σχετική προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο, βραδυκαρδία,
ή διαταραχές ηλεκτρολυτών. Όταν χρησιμοποιείται η καβοζαντινίβη, θα πρέπει να εξετάζεται η περιοδική παρακολούθηση κατά τη
διάρκεια της θεραπείας του ΗΚΓ και των ηλεκτρολυτών (ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο ορού). Μη φυσιολογικές τιμές βιοχημικών
εργαστηριακών εξετάσεων: Η καβοζαντινίβη έχει συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης μη φυσιολογικών τιμών ηλεκτρολυτών
(συμπεριλαμβανομένης της υπο- και της υπερκαλιαιμίας, της υπομαγνησιαιμίας, της υπασβεστιαιμίας, της υπονατριαιμίας). Συνιστάται
η παρακολούθηση των βιοχημικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καβοζαντινίβη και η εισαγωγή κατάλληλης θεραπείας
αντικατάστασης σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική, εάν απαιτείται. Περιπτώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς
με HCC μπορεί να αποδοθούν στην ανάπτυξη ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Η διακοπή ή η μείωση της δόσης ή η οριστική διακοπή της
χορήγησης καβοζαντινίβης θα πρέπει να εξετάζεται σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων σημαντικών διαταραχών (βλ.
Πίνακα 1). Επαγωγείς και αναστολείς CYP3A4: Η καβοζαντινίβη είναι υπόστρωμα CYP3A4. Η συγχορήγηση καβοζαντινίβης με τον
ισχυρό αναστολέα CYP3A4, την κετοκοναζόλη, είχε ως αποτέλεσμα μια αύξηση της έκθεσης καβοζαντινίβης στο πλάσμα. Απαιτείται
προσοχή κατά τη χορήγηση καβοζαντινίβης με φάρμακα που είναι ισχυροί αναστολείς CYP3A4. Η συγχορήγηση καβοζαντινίβης με τον
ισχυρό επαγωγέα CYP3A4, τη ριφαμπικίνη, είχε ως αποτέλεσμα μια μείωση της έκθεσης καβοζαντινίβης στο πλάσμα. Συνεπώς, πρέπει
να αποφευχθεί η χρόνια χορήγηση των φαρμάκων που είναι ισχυροί επαγωγείς CYP3A4 με την καβοζαντινίβη (βλ. παραγράφους 4.2
και 4.5). Υποστρώματα P-γλυκοπρωτεΐνης: Η καβοζαντινίβη ήταν ένας αναστολέας (IC50 = 7,0 μM), αλλά όχι υπόστρωμα, των
δραστηριοτήτων μεταφοράς P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp) σε δικατευθυντικό σύστημα προσδιορισμού χρησιμοποιώντας κύτταρα MDCKMDR1. Συνεπώς η καβοζαντινίβη μπορεί να έχει την ικανότητα να αυξάνει τις συγκεντρώσεις συγχορηγούμενων υποστρωμάτων P-gp
στο πλάσμα. Οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιηθούν όσον αφορά τη λήψη υποστρώματος P-gp (π.χ. φεξοφεναδίνη, αλισκιρένη,
αμπρισεντάνη, ετεξιλική δαβιγατράνη, διγοξίνη, κολχικίνη, μαραβιρόκη, ποσακοναζόλη, ρανολαζίνη, σαξαγλιπτίνη, σιταγλιπτίνη,
ταλινολόλη, τολβαπτάνη) ενώ λαμβάνουν καβοζαντινίβη (βλ. παράγραφο 4.5). Αναστολείς MRP2: Η χορήγηση αναστολέων MRP2
μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις των συγκεντρώσεων της καβοζαντινίβης στο πλάσμα. Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων
MRP2 (π.χ. κυκλοσπορίνη, εφαβιρένζη, εμτρισιταβίνη) θα πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.5). Προειδοποιήσεις
που σχετίζονται με έκδοχο: Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, με Lapp ανεπάρκεια λακτάσης ή
με δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του
προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στον πληθυσμό RCC (≥1% συχνότητα) είναι το κοιλιακό άλγος, η
διάρροια, η ναυτία, η υπέρταση, η εμβολή, η υπονατριαιμία, η πνευμονική εμβολή, ο έμετος, η αφυδάτωση, η κόπωση, η εξασθένιση, η
μειωμένη όρεξη, η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η ζάλη, η υπομαγνησιαιμία και το σύνδρομο ερυθροδυσαισθησίας παλαμώνπελμάτων (PPES). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οποιασδήποτε συχνότητας (που εμφανίζονται σε τουλάχιστον 25% των
ασθενών) στον πληθυσμό RCC περιλάμβαναν διάρροια, κόπωση, ναυτία, μειωμένη όρεξη, PPES, υπέρταση, μειωμένο βάρος, έμετο,
δυσγευσία, δυσκοιλιότητα και αυξημένη AST. Υπέρταση παρατηρήθηκε πιο συχνά στον πληθυσμό με RCC χωρίς προηγούμενη
θεραπεία (67%) σε σύγκριση με ασθενείς με RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (37%). Οι πιο συχνές
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στον πληθυσμό του HCC (≥ 1% συχνότητα) είναι η ηπατική εγκεφαλοπάθεια, η εξασθένιση, η κόπωση,
το PPES, η διάρροια, η υπονατριαιμία, ο έμετος, το κοιλιακό άλγος και η θρομβοπενία. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
οποιουδήποτε βαθμού (που παρουσιάστηκαν σε τουλάχιστον 25% των ασθενών) στον πληθυσμό HCC περιλάμβαναν διάρροια,
μειωμένη όρεξη, PPES, κόπωση, ναυτία υπέρταση και έμετο. Ανεπιθύμητες ενέργειες σε μορφή πίνακα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
που αναγνωρίστηκαν σε κλινικές μελέτες με καβοζαντινίβη ή αναφέρθηκαν με τη χρήση καβοζαντινίβης μετά την κυκλοφορία της
αναφέρονται στον Πίνακα 2, σύμφωνα με την κατηγορία οργάνου συστήματος και τη συχνότητα κατά MedDRA. Οι συχνότητες
βασίζονται σε όλους τους βαθμούς και ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10) όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου (ADRs)
που έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες ή σε χρήση μετά την κυκλοφορία σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με
καβοζαντινίβη. -Λοιμώξεις και παρασιτώσεις: Συχνές: απόστημα. -Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Πολύ
συχνές: αναιμία, θρομβοπενίαa, Συχνές: oυδετεροπενίαa, λεμφοπενίαa. -Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: Πολύ συχνές:
υποθυρεοειδισμόςc. -Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Πολύ συχνές: μειωμένη όρεξη, υπομαγνησιαιμίαb, υποκαλιαιμίαb,
υποαλβουμιναιμίαb, Συχνές: αφυδάτωση, υποφωσφαταιμίαb, υπονατριαιμίαb, υπασβεστιαιμίαb, υπερκαλιαιμίαc, υπερχολερυθριναιμίαc,
υπεργλυκαιμίαc, υπογλυκαιμίαb. -Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: δυσγευσία, κεφαλαλγία, ζάλη, Συχνές:
περιφερική νευροπάθεια (συμπεριλαμβανομένης της αισθητικής), Όχι συχνές: σπασμοί, Μη γνωστές: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
-Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Συχνές: εμβοές. -Καρδιακές διαταραχές: Μη γνωστές: έμφραγμα μυοκαρδίου. -Αγγειακές
διαταραχές: Πολύ συχνές: υπέρτασηe, αιμορραγία*, Συχνές: Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, φλεβική θρόμβωση, αρτηριακή
θρόμβωση, Μη γνωστές: ανευρύσματα και αρτηριακοί διαχωρισμοί. -Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωράκιου: Πολύ συχνές: δυσφωνία, δύσπνοια, βήχας, Συχνές: πνευμονική εμβολή. -Διαταραχές του γαστρεντερικού: Πολύ
συχνές: διάρροια*, ναυτία, έμετος, στοματίτιδα, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγοςd, δυσπεψία, άλγος άνω κοιλίας, Συχνές: γαστρεντερική
διάτρηση*, συρίγγιο*, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αιμορροΐδες στοματικό άλγος, ξηροστομία, δυσφαγία, γλωσσοδυνία, Όχι
συχνές: παγκρεατίτιδα. -Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Συχνές: ηπατική εγκεφαλοπάθεια*, Όχι συχνές: χολοστατική
ηπατίτιδα. -Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ συχνές: σύνδρομο ερυθροδυσαισθησίας παλαμών-πελμάτων
(PPES), εξάνθημα, Συχνές: Κνησμός, αλωπεκία, ξηροδερμία, δερματίτιδα υπό μορφή ακμής, αλλαγή χρώματος μαλλιών,
υπερκεράτωση. -Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: πόνος στα άκρα, Συχνές: μυικοί
σπασμοί, αρθραλγία, Όχι συχνές: οστεονέκρωση της γνάθου. -Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: Συχνές:
πρωτεϊνουρία. -Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: κόπωση, φλεγμονή των βλεννογόνων,
εξασθένιση, περιφερικό οίδημα. -Παρακλινικές εξετάσεις: Πολύ συχνές: μειωμένο βάρος, αυξημένα ALT ορού, αυξημένη AST, Συχνές:
ALP ορού αυξημένη, αυξημένη GGT, αυξημένη κρεατινίνη αίματος, αυξημένη αμυλάση, αυξημένη λιπάση, αυξημένη χοληστερόλη
αίματοςc, αυξημένα τριγλυκερίδια αίματοςc. -Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών: Όχι Συχνές: επιπλοκές
τραύματοςf. *Βλέπε ενότητα 4.8 Περιγραφή των επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών για περαιτέρω χαρακτηρισμό. Οι ακόλουθοι όροι
έχουν συνδυαστεί, προκειμένου να προκύψει η κατάλληλη κατηγοριοποίηση συχνότητας: aΜειωμένες αιματολογικές παράμετροι:
Λεμφοπενία και μειωμένος αριθμός λεμφοκυττάρων. Ουδετεροπενία και μειωμένος αριθμός ουδετερόφιλων. Θρομβοπενία και

μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων. bΜειωμένες βιοχημικές παράμετροι: Υποαλβουμιναιμία και μειωμένη αλβουμίνη αίματος.
Υπασβεστιαιμία και μειωμένο ασβέστιο αίματος. Υπογλυκαιμία και μειωμένη γλυκόζη αίματος. Υποκαλιαιμία και μειωμένο κάλιο αίματος.
Υπομαγνησιαιμία και μειωμένο μαγνήσιο αίματος. Υπονατριαιμία και μειωμένο νάτριο αίματος. Υποφωσφαταιμία και μειωμένος
φώσφορος αίματος. cΑυξημένες βιοχημικές παράμετροι: Αυξημένη χοληστερόλη αίματος και υπερχοληστερολαιμία. Υπερχολερυθριναιμία
και αυξημένη χολερυθρίνη αίματος. Υπεργλυκαιμία και αυξημένη γλυκόζη αίματος. Υποθυρεοειδισμός και αυξημένη ορμόνη διέγερσης
του θυροειδούς στο αίμα. Υπερκαλιαιμία και αυξημένο κάλιο αίματος. Αυξημένα τριγλυκερίδια και Υπερτριγλυκεριδαιμία, dΚοιλιακό
άλγος, κοιλιακή δυσφορία, κοιλιακό άλγος στην άνω κοιλία και κοιλιακό άλγος στην κάτω κοιλία. eΥπέρταση και αυξημένη αρτηριακή
πίεση. fΔιαταραγμένη επούλωση και επιπλοκή στο σημείο τομής. Περιγραφή των επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Τα δεδομένα
για διαφορετικές αντιδράσεις βασίζονται σε ασθενείς που ελάμβαναν CABOMETYX 60 mg μία φορά ημερησίως από το στόμα στις
βασικές μελέτες στο RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF και σε RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία και στο
HCC μετά από προηγούμενη συστημική θεραπεία (παράγραφος 5.1). Γαστρεντερική (ΓΕ) διάτρηση (βλ. παράγραφο 4.4): Στη μελέτη
του RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), αναφέρθηκαν ΓΕ διατρήσεις στο 0,9% (3/331) των
ασθενών με RCC που ελάμβαναν καβοζαντινίβη .Τα συμβάντα ήταν Βαθμού 2 ή 3. Ο διάμεσος χρόνος έως την έναρξη ήταν 10,0
εβδομάδες. Μοιραίες διατρήσεις εκδηλώθηκαν στο κλινικό πρόγραμμα για την καβοζαντινίβη. Στη μελέτη του RCC χωρίς προηγούμενη
θεραπεία (CABOSUN), αναφέρθηκαν ΓΕ διατρήσεις στο 2,6% (2/78) των ασθενών με RCC που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Τα συμβάντα
ήταν Βαθμού 4 και 5. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), αναφέρθηκαν διατρήσεις ΓΕ στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη
(4/467). Όλα τα συμβάντα ήταν Βαθμού 3 ή 4. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 5,9 εβδομάδες. Στο κλινικό πρόγραμμα της
καβοζαντινίβης εκδηλώθηκαν θανατηφόρες διατρήσεις. Ηπατική εγκεφαλοπάθεια (βλ. παράγραφο 4.4): Στη μελέτη HCC (CELESTIAL),
η ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ηπατική εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, υπεραμμωνιαιμική εγκεφαλοπάθεια) αναφέρθηκε στο 5,6%
των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (26/467). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν σε ποσοστό 2,8% και ένα συμβάν (0,2%) Βαθμού 5.
Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 5,9 εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας στις μελέτες RCC
(METEOR και CABOSUN). Διάρροια (βλ. παράγραφο 4.4): Στη μελέτη RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF
(METEOR), η διάρροια αναφέρθηκε στο 74% των ασθενών με RCC που έλαβαν καβοζαντινίβη (245/331). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4
ήταν στο 11%. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 4,9 εβδομάδες. Στη μελέτη RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), η
διάρροια αναφέρθηκε στο 73% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (57/78). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν στο 10%. Στη μελέτη
HCC (CELESTIAL), η διάρροια αναφέρθηκε στο 54% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (251/467). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4
ήταν στο 9.9%. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης όλων των συμβάντων ήταν 4,1 εβδομάδες. Η διάρροια οδήγησε σε τροποποιήσεις
δόσης, διακοπές και οριστική διακοπή σε 84/467 (18%), 69/467 (15%) και 5/467 (1%) των ασθενών, αντίστοιχα. Συρίγγια (βλ.
παράγραφο 4.4): Στη μελέτη του RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), τα συρίγγια αναφέρθηκαν
στο 1,2% (4/331) των ασθενών που ελάμβαναν καβοζαντινίβη και περιλάμβαναν πρωκτικά συρίγγια στο 0,6% (2/331) των ασθενών
που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Ένα συμβάν ήταν Βαθμού 3 και τα υπόλοιπα ήταν Βαθμού 2. Ο διάμεσος χρόνος έως την έναρξη ήταν
30,3 εβδομάδες. Στη μελέτη του RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις με συρίγγια. Στη
μελέτη HCC (CELESTIAL), τα συρίγγια αναφέρθηκαν σε 1,5% (7/467) των ασθενών με HCC. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 14
εβδομάδες. Θανατηφόρα συρίγγια εκδηλώθηκαν στο κλινικό πρόγραμμα της καβοζαντινίβης. Αιμορραγία (βλ. παράγραφο 4.4): Στη
μελέτη του RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), το ποσοστό εμφάνισης συμβάντων σοβαρής
αιμορραγίας (Βαθμού ≥ 3) ήταν 2,1% (7/331) σε ασθενείς με RCC που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Ο διάμεσος χρόνος έως την έναρξη
ήταν 20,9 εβδομάδες. Στη μελέτη του RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), το ποσοστό εμφάνισης συμβάντων σοβαρής
αιμορραγίας (Βαθμού ≥ 3) ήταν 5,1% (4/78) σε ασθενείς με RCC που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η
συχνότητα εμφάνισης σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων (Βαθμός ≥ 3) ήταν 7,3% στους ασθενείς που έλαβαν καβοζαντινίβη (34/467).
Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 9,1 εβδομάδες. Θανατηφόρες αιμορραγίες εκδηλώθηκαν στο κλινικό πρόγραμμα για την
καβοζαντινίβη. Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) (βλ. παράγραφο 4.4): Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά
PRES στις μελέτες ΜΕTEOR ή CABOSUN ή CELESTIAL, όμως έχει αναφερθεί PRES σπάνια σε άλλες κλινικές μελέτες (σε 2/4872
άτομα, 0,04%). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα V. 6.4
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Γαλλία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. CABOMETYX 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. EU/1/16/1136/001, EU/1/16/1136/002. CABOMETYX 40
mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, EU/1/16/1136/003, EU/1/16/1136/004. CABOMETYX 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία, EU/1/16/1136/005, EU/1/16/1136/006. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ημερομηνία
πρώτης έγκρισης: 09 Σεπτεμβρίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Λεπτομερείς πληροφορίες για το
παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
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H αποδεδειγμένα αξιόπιστη
θεραπευτική επιλογή
από του στόματος
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στην αντιμετώπιση του
καρκίνου του νεφρού1,2 και του
ηπατοκυτταρικού καρκίνου3.

Ο νέας γενιάς αναστολέας ΤΚΙ που μέσω του μηχανισμού δράσης του
στοχεύει στην τριπλή αναστολή των παραγόντων AXL,MET, VEGFR 1,2,4
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