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Κράτος µέλος 
 

 
Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

Αυστρία Pfizer Corporation Austria 
Ges.m.b.H 
Seidengasse 33 -35 
A -1070 Wien 
 

Gevillon 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Pfizer Corporation Austria 
Ges.m.b.H 
Seidengasse 33 -35 
A -1070 Wien 
 

Gevillon 900 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Pfizer SA. 
Rue Léon Theodor 102 
B -1090 Bruxelles  
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Pfizer SA. 
Rue Lιon Theodor 102 
B -1090 Bruxelles  
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Pfizer S.A. 
Rue Léon Theodor 102 
B – 1090 Bruxelles 
 

Lopid 900 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

Lopid 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pfizer ApS Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο Από στόµατος χρήση 
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Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

δισκία 

Φινλανδία Pfizer Οy 
P.O. Box 45 
FIN – 02601 Espoo 
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία Pfizer Οy 
P.O. Box 45 
FIN – 02601 Espoo 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Pfizer 
23-25 Avenue Du Dr. Lannelongue 
F -75014 Paris 
 

Lipur 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Parke-Davis GmbH 
Pfizerstrasse 1 
D-76139 Karlsruhe 
 

Gevilon 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση  

Γερµανία Parke-Davis GmbH 
Pfizerstrasse 1 
D-76139 Karlsruhe 
 

Gevilon 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Parke-Davis GmbH 
Pfizerstrasse 1 
D – 76139 Karlsruhe 
 

Gevilon uno 900 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Parke-Davis GmbH 
Pfizerstrasse 1 
D-76139 Karlsruhe 
 

Continulipid 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 
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Κράτος µέλος 
 

 
Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

Γερµανία Parke-Davis GmbH 
Pfizerstrasse 1 
D-76139 Karlsruhe 
 

Continulipid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5 
116-33 Αθήνα 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. 
Αλκέτου 5 
116-33 Αθήνα 
 

Lopid 900 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

Lopid 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Pfizer ApS 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Warner Lambert UK Ltd µε την 
εµπορική επωνυµία 
Parke Davis 
Lambert Court 
Chestnut Avenue 
Eastleigh 
Hampshire SO53 3ZQ 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 
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Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

Ηνωµένο Βασίλειο 
 
 

Ιρλανδία Warner Lambert UK Ltd µε την 
εµπορική επωνυµία 
Parke Davis 
Lambert Court 
Chestnut Avenue 
Eastleigh 
Hampshire SO53 3ZQ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione 113 
I – 00188 Roma 
 

Lopid 600 mg ∆ισκία Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione 113 
I – 00188 Roma 
 

Lopid 900 mg ∆ισκία Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione 113 
I – 00188 Roma 
 

Lopid TC 900 mg Κόκκοι Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Pfizer Italia S.r.l. 
Via Valbondione 113 
I – 00188 Roma 
 

Lopid TC 1.200 mg Κόκκοι Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο Pfizer SA. 
Rue Lιon Theodor 102 
B -1090 Bruxelles  

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 
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Κράτος µέλος 
 

 
Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

 
Λουξεµβούργο Pfizer SA. 

Rue Lιon Theodor 102 
B -1090 Bruxelles  
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο Pfizer S.A. 
Rue Léon Theodor 102 
B – 1090 Bruxelles 
 

Lopid 900 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Κάτω Χώρες Pfizer BV 
Postbus 37 
NL – 2900  AA Capelle a/d Ijssel 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα δισκία Από στόµατος χρήση 

Κάτω Χώρες Pfizer BV 
Postbus 37 
NL – 2900  AA Capelle a/d Ijssel 
 

Lopid 900 mg Επικαλυµµένα δισκία Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Laboratórios Pfizer, Lda., Lagoas 
Park - Edifício nº 10 
2740-244  Porto Salvo 
 
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Laboratórios Pfizer, Lda., Lagoas 
Park - Edifício nº 10 
2740-244  Porto Salvo 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα δισκία Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Laboratórios Pfizer, Lda., Lagoas 
Park - Edifício nº 10 
2740-244  Porto Salvo 
 

Lopid 900 mg Επικαλυµµένα δισκία Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Parke-Davis, S.L. (Pfizer Group) Lopid 600 mg ∆ισκία Από στόµατος χρήση 
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Κράτος µέλος 
 

 
Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας 
 

 
Επινοηθείσα 
ονοµασία 

Περιεκτικότητ
α 
 

 
Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

Av. de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
28108 Alcobendas (Madrid) 
 

 
Ισπανία 

 
Parke-Davis, S.L. (Pfizer Group) 
Av. de Europa 20-B 
Parque Empresarial La Moraleja 
28108 Alcobendas (Madrid) 
 

 
Lopid 

 
900 mg 

 
∆ισκία 

 
Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Pfizer AB 
Nytorpsvägen 36 
Box 501 
S – 183 25 Täby 
 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Pfizer AB 
Nytorpsvδgen 36 
Box 501 
S – 183 25 Tδby 
 

Lopid 450 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Pfizer AB 
Nytorpsvδgen 36 
Box 501 
S – 183 25 Tδby 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο Βασίλειο Warner Lambert UK Ltd µε την 
εµπορική επωνυµία 
Parke Davis 
Lambert Court 
Chestnut Avenue 
Eastleigh, Hampshire SO53 3ZQ 

Lopid 300 mg Καψάκια Από στόµατος χρήση 
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Κάτοχος της άδειας 
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Επινοηθείσα 
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Φαρµακοτεχνική µορφή 

 
Οδός χορήγησης 

 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Ηνωµένο Βασίλειο Warner Lambert UK Ltd µε την 
εµπορική επωνυµία 
Parke Davis 
Lambert Court 
Chestnut Avenue 
Eastleigh, Hampshire SO53 3ZQ 
Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Lopid 600 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
δισκία 

Από στόµατος χρήση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 
 



CHMP/1268/04  10/24   EMEA 2004 
 

 
 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LOPID ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (βλέπε παράρτηµα I) 
 
- Θέµατα ποιότητας 
 
∆εν διαπιστώθηκαν σηµαντικά θέµατα ποιότητας. 
 
Οι φαρµακευτικές πληροφορίες των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) 
εναρµονίστηκαν, εκτός από τα τµήµατα εκείνα που πρέπει να ενσωµατωθούν σε εθνικό επίπεδο από 
τα κράτη µέλη κατά την υιοθέτηση της εναρµονισµένης ΠΧΠ (τµήµα 6). 
 
- Θέµατα αποτελεσµατικότητας 
 
Οι ΠΧΠ στα κράτη µέλη της ΕΕ παρουσίαζαν αποκλίσεις στα ακόλουθα σηµεία: 
 

Τµήµα 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Ζητήθηκε από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να προτείνει και να αιτιολογήσει επιστηµονικά 
µια κοινή ευρεία προσέγγιση της ΕΕ καθώς διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στις εθνικές εγκρίσεις σχετικά 
µε τη χρήση του Lopid στα ακόλουθα: 
 

• Θεραπεία υπερλιποπρωτεϊναιµίας, 
• Πρωτογενής πρόληψη καρδιαγγειακής νοσηρότητας. 

 
Έπειτα από αξιολόγηση των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ καθώς και των κλινικών 
πρακτικών που εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρη την ΕΕ και σχετίζονται µε τη χρήση του Lopid, 
κρίθηκε ότι το πλέον κατάλληλο κείµενο για το εναρµονισµένο τµήµα «4.1 Ενδείξεις» είναι το εξής: 
 
Επί του παρόντος, οι στατίνες αποτελούν θεραπεία 1ης γραµµής για ασθενείς µε ανωµαλίες λιπιδίων 
όπου η φαρµακολογική παρέµβαση έχει συνδεθεί ρητά µε ευεργετικά αποτελέσµατα. Οι στατίνες 
παρουσιάζουν αναµφισβήτητη αποτελεσµατικότητα σε ό,τι αφορά την πρωτογενή και τη δευτερογενή 
πρόληψη της καρδιακής θνησιµότητας και νοσηρότητας. Η θεραπεία µε γεµφιβροζίλη θα πρέπει να 
χορηγείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση στατινών, λόγω π.χ. δυσανεξίας 
στις στατίνες ή σε ασθενείς µε ιδιαίτερες διαταραχές των λιπιδίων. Επίσης, η ανεπιφύλακτη σύσταση 
χρήσης άλλου προϊόντος εκτός της στατίνης για τη θεραπεία ασθενών µε δυσλιποπρωτεϊναιµία τύπου 
ΙΙ α και β κατά Fredrickson (πιθανότατα και τύπου III) δεν αντιστοιχεί στην παρούσα πρακτική. 
 
Η ενσωµάτωση της ταξινόµησης του Fredrickson στη διατύπωση της ένδειξης αµφισβητήθηκε από 
την Επιτροπή Φαρµακευτικών Ιδιοσκευασµάτων (CPMP), εν µέρει, δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη 
ταξινόµηση θεωρείται απαρχαιωµένη. 
 
Τέλος, η εναρµονισµένη ένδειξη συνάδει µε τις ευρωπαϊκές και αµερικανικές κατευθυντήριες γραµµές 
για την αντιµετώπιση των διαταραχών των λιπιδίων, για την οποία απαιτείται τόσο η επιβεβαίωση της 
διάγνωσης µε εργαστηριακές εξετάσεις όσο και η αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, πριν την έναρξη της 
υπολιπιδαιµικής θεραπείας. 
 

• Θεραπεία δυσλιπιδαιµίας 
 
Ο µηχανισµός δράσης της γεµφιβροζίλης δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως. Στον άνθρωπο, η 
γεµφιβροζίλη διεγείρει την περιφερική λιπόλυση των λιποπρωτεϊνών που είναι πλούσιες σε 
τριγλυκερίδια, όπως τις πολύ χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (VLDL) και τα χυλοµικρά (µε 
διέγερση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης LPL). Η γεµφιβροζίλη αναστέλλει, επίσης, τη σύνθεση των 
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VLDL στο ήπαρ. Η γεµφιβροζίλη αυξάνει τα υποκλάσµατα λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας HDL2 
και HDL3 καθώς και την απολιποπρωτεΐνη A-I και A-II. 
Οι στατίνες αποτελούν πλέον την αρχική επιλογή σε ασθενείς µε υπερχοληστερολαιµία λόγω των 
ανώτερων ιδιοτήτων τους σε ό,τι αφορά τη µείωση της χοληστερόλης των λιποπρωτεϊνών χαµηλής 
πυκνότητας (LDL), καθώς και των αποδεδειγµένων ευεργετικών αποτελεσµάτων τους. Λόγω του 
αυξηµένου κινδύνου µυϊκών διαταραχών, η συγχορήγηση γεµφιβροζίλης και στατινών δεν συνιστάται 
πλέον και, συνεπώς, η χορήγηση γεµφιβροζίλης περιορίζεται κυρίως σε ασθενείς µε δυσλιπιδαιµία, η 
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων και/ή χαµηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης. 
Το γεγονός αυτό απεδείχθη από δύο µελέτες έκβασης που διεξήχθησαν µε χορήγηση γεµφιβροζίλης 
(γνωστές ως µελέτες Helsinki Heart και Veterans Affairs HDL Intervention Trial [VA-HIT]). Η 
µελέτη Helsinki Heart δηµοσιεύθηκε από τους Frick MH, Elo O, Haapa K et al. Μελέτη Helsinki 
Heart: πρωτογενής πρόληψη µε χορήγηση γεµφιβροζίλης σε άνδρες µέσης ηλικίας µε δυσλιπιδαιµία. 
N Engl J Med 1987;317:1237-1245. Η µελέτη VA-HIT δηµοσιεύθηκε από τους Rubins HB, Robins 
SJ, Collins D et al. Χορήγηση γεµφιβροζίλης ως δευτερογενής πρόληψη στεφανιαίας νόσου σε άνδρες 
µε χαµηλά επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας. N Engl J Med 1999; 341:410-
418.  
 
Σε ανάλυση µίας υποοµάδας της µελέτης Helsinki Heart διαπιστώθηκε ότι η γεµφιβροζίλη ήταν 
ιδιαιτέρως αποτελεσµατική στην πρόληψη καρδιοπαθειών σε ασθενείς µε υψηλές συγκεντρώσεις 
τριγλυκεριδίων στον ορό και µε χαµηλή HDL χοληστερόλη ή υψηλό λόγο LDL/HDL χοληστερόλης 
(Κυκλοφορία 1992, 85: 37). Η δεύτερη µελέτη έκβασης, η µελέτη VA-HIT, κατέδειξε ότι η 
γεµφιβροζίλη µείωσε σηµαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς µε 
στεφανιαία νόσο, µε χαµηλή HDL χοληστερόλη ως κύρια διαταραχή των λιπιδίων και φυσιολογικά 
επίπεδα LDL χοληστερόλης (≤ 3,6 mmol/l).  
 
Η γεµφιβροζίλη, συνεπώς, ενδείκνυται κυρίως για ασθενείς µε υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων και/ή 
χαµηλή HDL χοληστερόλη. Η υπερχοληστερολαιµία εξακολουθεί να αποτελεί ένδειξη, αλλά κυρίως 
σε συνδυασµό µε αυτού του τύπου τη δυσλιπιδαιµία. 
 

• Πρωτογενής πρόληψη (Μείωση καρδιαγγειακής νοσηρότητας) 
 
Η ένδειξη αυτή βασίζεται κυρίως στη µελέτη Helsinki Heart, µια µεγάλη, ελεγχόµενη µε εικονικό 
φάρµακο µελέτη στην οποία συµµετείχαν 4081 άνδρες, ηλικίας 40 έως 55 ετών µε πρωτοπαθή 
δυσλιπιδαιµία (κυρίως µε αυξηµένα επίπεδα µη-HDL χοληστερόλης +/- υπερτριγλυκεριδαιµίας), αλλά 
χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Χορηγήθηκαν 600 mg γεµφιβροζίλης δύο φορές ηµερησίως και 
σηµειώθηκε σηµαντική µείωση στα ολικά τριγλυκερίδια του πλάσµατος, στην ολική χοληστερόλη και 
τη χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαµηλής πυκνότητας, καθώς και σηµαντική αύξηση στη 
χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας. Το αθροιστικό ποσοστό των καρδιακών 
καταληκτικών σηµείων (καρδιακός θάνατος και µη θανατηφόρο έµφραγµα του µυοκαρδίου) κατά τη 
διάρκεια πενταετούς παρακολούθησης ήταν 27,3/1000 στην οµάδα θεραπείας µε γεµφιβροζίλη (56 
ασθενείς) και 41,4/1000 στην οµάδα θεραπείας µε εικονικό φάρµακο (84 ασθενείς), επιδεικνύοντας 
µείωση του σχετικού κινδύνου κατά 34,0% (διάστηµα εµπιστοσύνης 95% από 8,2 έως 52,6, p<0.02) 
και µείωση του απόλυτου κινδύνου κατά 1,4% στην οµάδα θεραπείας µε γεµφιβροζίλη σε σύγκριση 
µε το εικονικό φάρµακο. Παρατηρήθηκε µείωση κατά 37% στα µη θανατηφόρα εµφράγµατα του 
µυοκαρδίου και µείωση κατά 26% στους καρδιακούς θανάτους. Ωστόσο, ο αριθµός των θανάτων που 
προκλήθηκαν από όλες τις αιτίες δεν παρουσίασε καµία διαφορά (44 θάνατοι στην οµάδα θεραπείας 
µε γεµφιβροζίλη και 43 στην οµάδα θεραπείας µε εικονικό φάρµακο). Οι διαβητικοί ασθενείς και οι 
ασθενείς µε σοβαρές αποκλίσεις στα κλάσµατα των λιπιδίων παρουσίασαν µείωση των καταληκτικών 
σηµείων στεφανιαίας νόσου (CHD) κατά 68% και 71% αντιστοίχως. 
 
Η µελέτη διεξάγεται µόνο σε άνδρες ηλικίας µεταξύ 40 και 55 ετών στη Φινλανδία, όπου κατά την 
περίοδο αυτή οι άνδρες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ισχαιµικής καρδιοπάθειας. Το γεγονός 
αυτό παρακωλύει την εξωτερική εγκυρότητα ως προς το γενικό πληθυσµό.  
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Οι ασθενείς επιλέχθηκαν βάσει της µη-HDL χοληστερόλης µε αποδεκτό επίπεδο ≥ 5,2mmol/l χωρίς 
καθορισµό επιπέδων LDL και HDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Η ανάλυση της υποοµάδας 
κατέδειξε ότι το όφελος ήταν πιο εµφανές σε ασθενείς µε ενδείξεις όπως εκείνες της 
υπερτριγλυκεριδαιµίας και της µικτής δυσλιπιδιαιµίας παρά της υπερχοληστερολαιµίας. Οι στατίνες 
είναι τα προϊόντα που επιλέγονται για τη θεραπεία ασθενών µε µεµονωµένη υπερχοληστερολαιµία. 
 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Lopid ενδείκνυται ως συµπλήρωµα διαιτητικής και άλλης µη φαρµακολογικής θεραπείας (π.χ. 
άσκηση, µείωση βάρους) για τα εξής: 
 
Θεραπεία δυσλιπιδαιµίας 
Μικτή δυσλιπιδαιµία, χαρακτηριζόµενη από υπερτριγλυκεριδαιµία και/ή χαµηλή HDL χοληστερόλη. 
Πρωτοπαθής υπερχοληστερολαιµία, ιδιαιτέρως όταν η στατίνη δεν θεωρείται κατάλληλη ή ανεκτή. 
 
Πρωτογενής πρόληψη 
Μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε άνδρες µε αυξηµένη µη-HDL χοληστερόλη και υψηλό 
κίνδυνο για το πρώτο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ιδιαιτέρως όταν η στατίνη δεν θεωρείται κατάλληλη ή 
ανεκτή (βλέπε τµήµα 5.1). 
 

Τµήµα 4.2. ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
∆εν εγκρίθηκαν όλες οι περιεκτικότητες σε όλα τα κράτη µέλη. ∆ιαπιστώθηκαν µικρές αποκλίσεις 
στις συνιστώµενες δόσεις. Είναι ιδιαίτερης σηµασίας το γεγονός ότι κανένα κράτος µέλος δεν 
συνέστησε µία µέγιστη δόση <1.200 mg/ηµερησίως (η δόση που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη 
Helsinki Heart Trial). Στις περιπτώσεις που συστήθηκε η µέγιστη δόση, καθορίστηκε στα 1.500 mg 
από όλα τα κράτη µέλη. 
 
Ζητήθηκε από τον ΚΑΚ να τεκµηριώσει επιστηµονικά την απόκλιση των πληροφοριών στα διάφορα 
κράτη µέλη και να αιτιολογήσει µια προτεινόµενη κοινή διατύπωση, ιδιαίτερα όσον αφορά το εύρος 
της ηµερήσιας θεραπευτικής δόσης. 
 
Προτάθηκε η αιτιολόγηση των εγκεκριµένων περιεκτικοτήτων του Lopid. Τα σκευάσµατα σε δισκία 
και φακελίσκους των 1200mg έχουν ήδη αποσυρθεί και θα συνεχίσουν να αποσύρονται από την 
αγορά.  Συνεπώς, τα καψάκια των 300 mg και τα δισκία των 450 mg, των 600 mg και των 900 mg 
παραµένουν στην κυκλοφορία. Η συνιστώµενη δοσολογία είναι 1200 mg ηµερησίως, µε ελάχιστη 
δόση 900 mg και µέγιστη συνιστώµενη δόση 1500 mg.  Η ιατρική πρακτική µε την πάροδο του 
χρόνου καθιέρωσε τη χρήση συνδυασµών µικρότερων δόσεων έως την επίτευξη της µέγιστης 
ηµερήσιας δόσης, µολονότι έχουν εγκριθεί υψηλότερες περιεκτικότητες.  
 
Η προτεινόµενη δοσολογία συνάδει προς τις τρέχουσες συστάσεις. Εκτός από τη συνιστώµενη δόση 
συντήρησης, η CPMP έκρινε κατάλληλο να εισηγηθεί την ελάχιστη και τη µέγιστη συνιστώµενη 
δόση. Καθώς και οι δύο κύριες κλινικές µελέτες έκβασης, η Helsinki Heart Study και η VA-HIT 
έχουν διεξαχθεί µε ηµερήσια δόση 1200 mg (2x600 mg), η CPMP έκρινε ότι η συνιστώµενη ηµερήσια 
δόση θα πρέπει να είναι 1200 mg. Έγιναν ορισµένες συστάσεις για ασθενείς µε ήπια έως µέτρια 
νεφρική ανεπάρκεια. 
 
Έπειτα από αξιολόγηση των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ καθώς και των κλινικών 
πρακτικών που εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρη την ΕΕ και σχετίζονται µε τη χρήση του Lopid, 
κρίθηκε ότι το πλέον κατάλληλο κείµενο για το εναρµονισµένο τµήµα «4.2 ∆οσολογία και τρόπος 
χορήγησης» είναι το εξής: 
 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
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Πριν την έναρξη της θεραπείας µε γεµφιβροζίλη, άλλα ιατρικά προβλήµατα, όπως ο 
υποθυρεοειδισµός και ο σακχαρώδης διαβήτης, θα πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο όσο το δυνατόν 
αποτελεσµατικότερα και οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσουν µία συνήθη υπολιπιδαιµική 
διαιτητική αγωγή, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το Lopid πρέπει 
να χορηγείται από το στόµα. 
 
Ενήλικες 
Το εύρος της ηµερήσιας δόσης είναι 900 mg έως 1200 mg. 
 
Η µοναδική δόση για την οποία έχει τεκµηριωθεί η επίδραση στη νοσηρότητα είναι 1200 mg 
ηµερησίως. 
 
Η δόση των 1200 mg χορηγείται ανά 600 mg δύο φορές ηµερησίως, µισή ώρα πριν το πρόγευµα και 
µισή ώρα πριν το δείπνο. 
 
Η δόση των 900 mg χορηγείται µία φορά, µισή ώρα πριν το δείπνο. 
 
Ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών) 
Όπως και για τους ενήλικες 
 
Παιδιά και έφηβοι 
∆εν έχει διερευνηθεί η χορήγηση θεραπείας µε γεµφιβροζίλη στα παιδιά. Η χρήση του Lopid στα παιδιά 
δεν συνιστάται λόγω έλλειψης στοιχείων. 
 
Νεφρική ανεπάρκεια 
Σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική ανεπάρκεια (Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης 50 - 80 και 30 - 
< 50 ml/min/1,73 m2, αντιστοίχως), ξεκινήστε τη θεραπεία στα 900 mg ηµερησίως και αξιολογήστε τη 
νεφρική λειτουργία πριν την αύξηση της δόσης. Το Lopid δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς 
µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε τµήµα 4.3). 
 
Ηπατική ανεπάρκεια 
Η γεµφιβροζίλη αντενδείκνυται σε ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε τµήµα 4.3).\ 
 
 
- Θέµατα ασφάλειας 
 

Τµήµα 4.3 Αντενδείξεις 
 
Ο ΚΑΚ κλήθηκε να προτείνει και να αιτιολογήσει επιστηµονικώς µία κοινή προσέγγιση σε ολόκληρη 
την ΕΕ καθώς το κείµενο των αντενδείξεων δεν ήταν εναρµονισµένο στα διάφορα κράτη µέλη κυρίως 
όσον αφορά τη χρήση σε ασθενείς µε: 

• (σοβαρή) ηπατική και νεφρική ασθένεια καθώς και ασθένεια της χοληδόχου κύστης. 
Οι προσφάτως αναφερθείσες αλληλεπιδράσεις µε τη ρεπαγλινίδη έχουν προστεθεί στις αντενδείξεις. 
Ο συνδυασµός γεµφιβροζίλης και ρεπαγλινίδης οδήγησε σε κατά οκτώ φορές µεγαλύτερη έκθεση στη 
ρεπαγλινίδη µε αποτέλεσµα την εµφάνιση υπογλυκαιµίας.  
 
Έπειτα από αξιολόγηση των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ καθώς και των κλινικών 
πρακτικών που εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρη την ΕΕ και σχετίζονται µε τη χρήση του Lopid, 
κρίθηκε ότι το πλέον κατάλληλο κείµενο για το εναρµονισµένο τµήµα «4.3 Αντενδείξεις» είναι το 
εξής: 
 
 
4.3 Αντενδείξεις 
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Υπερευαισθησία στη γεµφιβροζίλη ή σε κάποιο άλλο έκδοχο. 
Ηπατική ανεπάρκεια. 
Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. 
Ιστορικό ή προϋπάρχουσα ασθένεια της χοληδόχου κύστης ή της χοληφόρου οδού, 
συµπεριλαµβανοµένων των χολόλιθων 
Ταυτόχρονη χρήση ρεπαγλινίδης (βλέπε τµήµα 4.5). 
Ασθενείς µε προηγούµενο ιστορικό φωτοαλλεργίας ή φωτοτοξικής αντίδρασης κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας µε φιβράτες. 
 

Τµήµα 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Έπειτα από αξιολόγηση των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ καθώς και των κλινικών 
πρακτικών που εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρη την ΕΕ και σχετίζονται µε τη χρήση του Lopid, 
εγκρίθηκε το πλέον κατάλληλο κείµενο για το εναρµονισµένο Τµήµα 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και 
ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση (Βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ). Ο κίνδυνος µυϊκών διαταραχών 
(µυοπάθεια/ραβδοµυόλυση) και οι ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
στην περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης αναστολέων της HMG CoA αναγωγάσης επισηµάνθηκαν 
περαιτέρω στην εναρµονισµένη ΠΧΠ. Επίσης, οι προσφάτως αναφερθείσες αλληλεπιδράσεις µε άλλα 
φαρµακευτικά προϊόντα έχουν προστεθεί στην ΠΧΠ για το Lopid.  
 

Τµήµα 4.5. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 

Έπειτα από αξιολόγηση των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ καθώς και των κλινικών 
πρακτικών που εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρη την ΕΕ και σχετίζονται µε τη χρήση του Lopid, 
εγκρίθηκε το πλέον κατάλληλο κείµενο για το εναρµονισµένο Τµήµα 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα 
φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης (Βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ). Επίσης, οι 
προσφάτως αναφερθείσες αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα έχουν προστεθεί στην 
ΠΧΠ για το Lopid. Ο κίνδυνος αλληλεπίδρασης µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα (ιδιαιτέρως µε τα 
προϊόντα που µεταβολίζονται µέσω των CYP2C9 και CYP2C8) επισηµάνθηκε περαιτέρω στην 
εναρµονισµένη ΠΧΠ.  
 
Όλα τα υπόλοιπα τµήµατα της ΠΧΠ εναρµονίστηκαν έπειτα από την παραπεµπτική διαδικασία (εκτός 
από τα διοικητικά θέµατα, βλέπε παρακάτω). 
Τέλος, η CPMP έκρινε ότι όλα τα θέµατα που παρουσιάστηκαν ενδεχοµένως να αποδειχτούν χρήσιµα 
για τη θεραπεία ασθενών στις εγκεκριµένες ενδείξεις. 

Θέµατα οφέλους/κινδύνου 

Βάσει των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπέβαλε ο ΚΑΚ και της επιστηµονικής συζήτησης στους 
κόλπους της Επιτροπής, η CPMP έκρινε ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου του Lopid ευνοεί τη χρήση σε 
ό,τι αφορά: 
 
το Lopid ως συµπλήρωµα διαιτητικής και άλλης µη φαρµακολογικής θεραπείας (π.χ. άσκηση, µείωση 
βάρους) για τα εξής: 
 
Θεραπεία δυσλιπιδαιµίας 
Μικτή δυσλιπιδαιµία, χαρακτηριζόµενη από υπερτριγλυκεριδαιµία και/ή χαµηλή HDL χοληστερόλη. 
Πρωτοπαθής υπερχοληστερολαιµία, ιδιαιτέρως όταν η στατίνη δεν θεωρείται κατάλληλη ή ανεκτή. 
 
Πρωτογενής πρόληψη 
Μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε άνδρες µε αυξηµένη µη-HDL χοληστερόλη και υψηλό 
κίνδυνο για το πρώτο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ιδιαιτέρως όταν η στατίνη δεν θεωρείται κατάλληλη ή 
ανεκτή (βλέπε τµήµα 5.1). 
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (-ΕΩΝ) ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 

• σκοπός του παραπεµπτικού ήταν η εναρµόνιση των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, 

• η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος που προτάθηκε από τους κατόχους της 
άδειας κυκλοφορίας αξιολογήθηκε βάσει των τεκµηριωτικών εγγράφων που υπεβλήθησαν και 
της επιστηµονικής συζήτησης στους κόλπους της επιτροπής, 

• νέες σηµαντικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις αλληλεπιδράσεις µε πολλά φαρµακευτικά 
προϊόντα συµπεριλήφθηκαν στην ΠΧΠ, 

 
η CPMP εισηγήθηκε την τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας, για τις οποίες η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος παρατίθεται στο παράρτηµα III της γνώµης για το Lopid και 
συναφείς ονοµασίες (βλέπε παράρτηµα Ι).  Οι αποκλίσεις που είχαν διαπιστωθεί κατά την έναρξη της 
διαδικασίας παραποµπής έχουν διευθετηθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα 
της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε  το παραπεµπτικό σύµφωνα µε το ΄Αρθρο 30 που 

αφορά τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν γεµφιβροζίλη . Τα κείµενα ήταν τότε έγκυρα. 
 

Μετά την Απόφαση της Επιτροπής, οι Αρµόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους θα ενηµερώσουν 
τις πληροφορίες του προϊόντος όπως απαιτείται.  Ως εκ τούτου, το παρόν SPC πιθανά να µην 

αντανακλά το τρέχον κείµενο 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
<(LOPID και σχετικές ονοµασίες)> <(περιεκτικότητα)> mg <δισκία> <καψάκια> <κοκκία>  
<επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία> <επικαλυµµένα δισκία> 
 
[Βλέπε Παράρτηµα Ι. Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρa] 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 300mg γεµφιβροζίλη. 
Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 450mg, 600mg ή 900mg γεµφιβροζίλη. 
Για τα έκδοχα, βλέπε  6.1 
 
[Βλέπε Παράρτηµα Ι. Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
<Καψάκια><επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία><δισκία><κοκκία><επικαλυµµένα δισκία> 
 
[Βλέπε Παράρτηµα Ι. Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Lopid ενδείκνυται ως συµπλήρωµα της δίαιτας και άλλων µη φαρµακευτικών αγωγών (π.χ 
άσκησης, µείωσης βάρους) για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Θεραπεία της δυσλιπιδαιµίας 
Μικτού τύπου δυσλιπιδαιµία χαρακτηριζόµενη από υπερτριγλυκεριδαιµία και /ή χαµηλά επίπεδα 
HDL- χοληστερόλης. Πρωτοπαθής υπερχοληστερολαιµία, ιδιαίτερα όταν µια στατίνη θεωρείται 
ακατάλληλη ή δεν είναι ανεκτή. 
 
Πρωτοπαθής πρόληψη 
Μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε άνδρες µε αυξηµένη τη µη-HDL χοληστερόλη και  µε 
υψηλό κίνδυνο για το πρώτο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ιδιαίτερα όταν µια στατίνη θεωρείται 
ακατάλληλη ή δεν είναι ανεκτή. (βλέπε λήµµα 5.1) 
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Πριν την έναρξη της γεµφιβροζίλης, άλλα ιατρικά προβλήµατα όπως ο υποθυρεοειδισµός και o 
σακχαρώδης διαβήτης πρέπει να ελέγχονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι ασθενείς πρέπει 
να εφαρµόζουν  µια συγκεκριµένη δίαιτα µείωσης των λιπιδίων, η οποία πρέπει να συνεχίζεται κατά 
τη διάρκεια της αγωγής. Το Lopid πρέπει να λαµβάνεται από του στόµατος. 
 
Ενήλικες 
Το εύρος της δοσολογίας είναι 900 mg έως 1200 mg ηµερησίως. 
Η µόνη δόση µε τεκµηριωµένη επίδραση στη νοσηρότητα είναι τα 1200 mg ηµερησίως. 
 
Η δόση των 1200 mg λαµβάνεται ως 600 mg δύο φορές ηµερησίως, µισή ώρα πριν το πρωινό και µισή 
ώρα πριν το βραδινό γεύµα. 
 
Η δόση των 900 mg λαµβάνεται εφάπαξ µισή ώρα πριν το βραδινό γεύµα. 
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Ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών)  
Όπως και για τους ενήλικες. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Η θεραπεία µε γεµφιβροζίλη δεν έχει µελετηθεί στα παιδιά. Εξαιτίας της έλλειψης δεδοµένων η χρήση 
του Lopid στα παιδιά δεν συνιστάται. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
Σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία (Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης 50 -80 και 
30 - <50 ml/min/1.73 m2, αντίστοιχα), ξεκινά η αγωγή µε 900 mg ηµερησίως και γίνεται εκτίµηση της 
νεφρικής λειτουργίας πριν την αύξηση της δόσης. Το Lopid δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε 
ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 4.3). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Η γεµφιβροζίλη αντενδείκνυται στην ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε λήµµα 4.3). 
 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη γεµφιβροζίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Ηπατική δυσλειτουργία. 
Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. 
Ιστορικό ή προϋπάρχουσα νόσος της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων, συµπεριλαµβανοµένων 
των χολολίθων. 
Συγχορήγηση ρεπαγλινίδης (βλέπε λήµµα 4.5) 
Ασθενείς µε ιστορικό φωτοαλλεργίας ή φωτοτοξικής αντίδρασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε 
φιβράτες. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Μυϊκές διαταραχές (µυοπάθεια/ραβδοµυόλυση) 
Υπάρχουν αναφορές µυοσίτιδας, µυοπάθειας και σαφώς αυξηµένηs κρεατινοφωσφοκινάσηw (CPK) 
που σχετίζονται µε τη γεµφιβροζίλη. Σπάνια επίσης έχει αναφερθεί ραβδοµυόλυση. 
Πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει µυϊκή βλάβη σε κάθε ασθενή που παρουσιάζει διάχυτη µυαλγία, 
ευαισθησία των µυών και/ ή σαφώς αυξηµένα επίπεδα της CPK  στους µύες (>5x ULN). Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες η αγωγή πρέπει να διακόπτεται. 
 
Συγχορήγηση αναστολέων της αναγωγάσης του HMG-CoA 
Ο κίνδυνος µυϊκής βλάβης µπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση του συνδυασµού µε ένα αναστολέα της 
αναγωγάσης του HMG-CoA. Μπορεί να παρουσιαστούν και φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις 
(βλέπε λήµµα 4.5) και µπορεί να χρειαστούν ρυθµίσεις της δοσολογίας. 
 
Το όφελος των περαιτέρω αλλαγών του επιπέδου των λιπιδίων  µε το συνδυασµό γεµφιβροζίλης και 
αναστολέων της αναγωγάσης του HMG-CoA πρέπει να σταθµίζεται προσεκτικά σε σχέση µε τους 
πιθανούς κινδύνους από αυτούς τους συνδυασµούς και συνιστάται κλινική παρακολούθηση. 
Τα επίπεδα της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) πρέπει να µετρώνται πριν την έναρξη τέτοιου είδους 
συνδυασµού σε ασθενείς µε προδιαθεσιακούς παράγοντες για ραβδοµυόλυση, όπως είναι οι 
ακόλουθοι: 
• νεφρική δυσλειτουργία 
• υποθυρεοειδισµός 
• κατάχρηση αλκοόλ 
• ηλικία > 70 ετών 
• ατοµικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονοµικών µυϊκών διαταραχών 
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• προϋπάρχον ιστορικό µυϊκής τοξικότητας µε άλλη φιβράτη ή αναστολέα της αναγωγάσης του 
HMG-CoA 

 
Χρήση σε ασθενείς µε σχηµατισµό χολολίθων 
Η γεµφιβροζίλη µπορεί να αυξήσει την απέκκριση χοληστερόλης στη χολή αυξάνοντας τον δυνητικό 
σχηµατισµό χολολίθων. Περιπτώσεις χολολιθίασης έχουν αναφερθεί κατά τη θεραπεία µε 
γεµφιβροζίλη. Αν υπάρχει υποψία χολολιθίασης, ενδείκνυνται έλεγχος της χοληδόχου κύστεως. Η 
θεραπεία µε γεµφιβροζίλη πρέπει να διακόπτεται αν βρεθούν χολόλιθοι. 
 
Παρακολούθηση των λιπιδίων του ορού 
Περιοδικές εκτιµήσεις των λιπιδίων του ορού είναι απαραίτητες κατά τη θεραπεία µε γεµφιβροζίλη. 
Μερικές φορές µπορεί να παρουσιαστεί µια παράδοξη αύξηση της (ολικής και LDL) χοληστερόλης σε 
ασθενείς µε υπερτριγλυκεριδαιµία. Εάν η απόκριση είναι ανεπαρκής µετά από 3 µήνες θεραπείας στις 
συνιστώµενες  δόσεις, η αγωγή πρέπει να διακόπτεται και να εξετάζονται εναλλακτικές θεραπευτικές 
µέθοδοι. 
 
Παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας 
Αυξηµένα επίπεδα ALAT, ASAT, αλκαλικής φωσφατάσης, LDH, CK και χολερυθρίνης έχουν 
αναφερθεί. Αυτά είναι συνήθως αναστρέψιµα όταν διακόπτεται η γεµφιβροζίλη. Για αυτό το λόγο 
πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι της ηπατικής λειτουργίας. Η αγωγή µε γεµφιβροζίλη πρέπει να 
σταµατάει εάν επιµένουν οι διαταραχές. 
 
Παρακολούθηση εξετάσεων αίµατος 
Περιοδικές εκτιµήσεις των εξετάσεων αίµατος συνιστώνται κατά τους 12 πρώτους µήνες της 
χορήγησης γεµφιβροζίλης. Αναιµία, λευκοπενία, θροµβοπενία, ηωσινοφιλία και υποπλασία του 
µυελού των οστών έχουν αναφερθεί σπανίως (βλέπε λήµµα 4.8). 
 
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα (βλέπε επίσης λήµµατα 4.3 και 4.5) 
 
Συγχορήγηση µε υποστρώµατα των CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, UGTA1 και UGTA3. 
Το προφίλ των αλληλεπιδράσεων της γεµφιβροζίλης είναι σύνθετο, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 
έκθεση πολλών φαρµακευτικών προϊόντων όταν αυτά συγχορηγηθούν µε γεµφιβροζίλη.  
Η γεµφιβροζίλη αναστέλλει ισχυρά τα ένζυµα  CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, UGTA1 και 
UGTA3 (βλέπε λήµµα 4.5) 
 
Συγχορήγηση µε υπογλυκαιµικούς παράγοντες 
Υπάρχουν αναφορές υπογλυκαιµικών αντιδράσεων µετά από συγχορήγηση γεµφιβροζίλης και 
υπογλυκαιµικών παραγόντων (από του στόµατος παράγοντες και ινσουλίνη). Συνιστάται 
παρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης. 
 
Συγχορήγηση µε από του στόµατος αντιπηκτικά 
Η γεµφιβροζίλη µπορεί να ενισχύσει τις δράσεις των από του στόµατος χορηγουµένων αντιπηκτικών, 
γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση της δοσολογίας του αντιπηκτικού. 
Συνιστάται προσοχή όταν τα αντιπηκτικά χορηγούνται σε συνδυασµό µε γεµφιβροζίλη. Μπορεί να 
χρειαστεί µείωση της δόσης του αντιπηκτικού για τη διατήρηση των επιθυµητών επιπέδων της 
προθροµβίνης (βλέπε λήµµα 4.5). 
 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το προφίλ αλληλεπίδρασης της γεµφιβροζίλης είναι σύνθετο. In vivo µελέτες δείχνουν ότι η 
γεµφιβροζίλη είναι ισχυρός αναστολέας του CYP2C8 (ένα ένζυµο σηµαντικό για το µεταβολισµό π.χ 
της ρεπαγλινίδης, ροσιγλιταζόνης και πακλιταξέλης). In vitro µελέτες έδειξαν ότι η γεµφιβροζίλη 
είναι ισχυρός αναστολέας του CYP2C9 (ένα ένζυµο που εµπλέκεται στο µεταβολισµό π.χ βαρφαρίνης 
και γλιµεπιρίδης), αλλά επίσης και των CYP2C19, CYP1A2 και UGTA1 και UGTA3 (βλέπε λήµµα 
4.4). 
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Ρεπαγλινίδη 
Ο συνδυασµός της γεµφιβροζίλης µε τη ρεπαγλινίδη αντενδείκνυται (βλέπε λήµµα 4.3). 
Συγχορήγηση οδήγησε σε οκταπλάσια αύξηση των συγκεντρώσεων της ρεπαγλινίδης στο πλάσµα, 
πιθανά λόγω αναστολής του ενζύµου CYP2C8, µε αποτέλεσµα υπογλυκαιµικές αντιδράσεις. 
 
Ροσιγλιταζόνη 
Ο συνδυασµός της γεµφιβροζίλης µε τη ροσιγλιταζόνη πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Συγχορήγηση 
µε ροσιγλιταζόνη είχε ως αποτέλεσµα διπλάσια-τριπλάσια αύξηση της συστηµατικής έκθεσης σε 
ροσιγλιταζόνη, πιθανά λόγω αναστολής του ισοενζύµου του CYP2C8 (βλέπε λήµµα 4.4). 
 
Αναστολείς της αναγωγάσης του HMG-CoA 
Η συνδυασµένη χρήση γεµφιβροζίλης και µιας στατίνης πρέπει γενικά να αποφεύγεται (βλέπε λήµµα 
4.4). Η χρήση των φιβράτων µόνων τους έχει συσχετισθεί περιστασιακά µε µυοπάθεια. Έχει 
αναφερθεί αυξηµένος κίνδυνος ανεπιθύµητων ενεργειών, συσχετιζόµενων µε το µυϊκό σύστηµα, όταν 
οι φιβράτες συγχορηγούνται µε στατίνες. 

 
Έχει επίσης αναφερθεί ότι η γεµφιβροζίλη επιδρά στην φαρµακοκινητική της σιµβαστατίνης, 
λοβαστατίνης, πραβαστατίνης και ροσουβαστατίνης. Η γεµφιβροζίλη προκάλεσε περίπου τριπλάσια 
αύξηση της AUC του οξέος της σιµβαστατίνης, πιθανά οφειλόµενη σε αναστολή της 
γλυκουρονοποίησης µέσω των UGTA1 και UGTA3 και τριπλάσια αύξηση της AUC της 
πραβαστατίνης, που µπορεί να οφείλεται στην παρεµπόδιση των µεταφορικών πρωτεϊνών. Μια 
µελέτη έδειξε ότι η συγχορήγηση µιας εφάπαξ δόσης ροσουβαστατίνης  80 mg σε υγιείς εθελοντές 
που ελάµβαναν γεµφιβροζίλη (600 mg δύο φορές ηµερησίως) είχε ως αποτέλεσµα µια αύξηση της 
µέσης Cmax κατά 2,2 φορές και της µέσης AUC της ροσουβαστατίνης κατά 1,9 φορές. 
 
Από του στόµατος αντιπηκτικά  
Η γεµφιβροζίλη µπορεί να ενισχύσει την επίδραση των από του στόµατος χορηγουµένων 
αντιπηκτικών, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική παρακολούθηση της δοσολογίας του αντιπηκτικού 
(βλέπε λήµµα 4.4). 
 
Bexarotene 
Συγχορήγηση της γεµφιβροζίλης µε bexarotene δεν συνιστάται. Μια πληθυσµιακή ανάλυση των 
συγκεντρώσεων στο πλάσµα του bexarotene σε ασθενείς µε δερµατικό Τ-λέµφωµα (CTCL) έδειξε ότι 
η συγχορήγηση µε γεµφιβροζίλη οδήγησε σε ουσιαστικές αυξήσεις των συγκεντρώσεων του 
bexarotene στο πλάσµα. 
 
Χολικά οξέα –Ρητίνες ∆έσµευσης 
Μπορεί να προκληθεί µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα της γεµφιβροζίλης όταν χορηγείται ταυτόχρονα µε 
φάρµακα του τύπου κοκκίων ρητίνης όπως η colestipol. Συνιστάται η χορήγηση των φαρµάκων µε 
διαφορά δύο ώρες ή περισσότερο. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για τη χρήση του Lopid σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες που έγιναν σε 
πειραµατόζωα δεν είναι επαρκώς σαφείς ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων για την 
κύηση και την εµβρυϊκή ανάπτυξη (βλέπε λήµµα 5.3). Ο ενδεχόµενος κίνδυνος για τους ανθρώπους 
είναι άγνωστος. Το Lopid δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης εκτός εάν είναι 
απολύτως αναγκαίο. 
 
Γαλουχία 
∆εν υπάρχουν δεδοµένα για την απέκκριση της γεµφιβροζίλης στο γάλα. To Lopid δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά το θηλασµό. 
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4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες σχετικά µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού 
µηχανών. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις µπορεί να παρουσιαστούν ζάλη και οπτικές διαταραχές, οι 
οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οδήγηση. 
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες είναι από το γαστρεντερικό και εµφανίζονται στο 
7% περίπου των ασθενών. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες δεν οδηγούν συνήθως σε διακοπή της 
θεραπείας. 
 
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες κατατάσσονται ανάλογα µε τη συχνότητα σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Πολύ 
συχνές (>1/10), Συχνές ( >1/100, <1/10), Όχι συχνές (>1/1.000, <1/100), Σπάνιες (>1/10.000, 
1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών: 
 
∆ιαταραχές των αιµοπεταλίων, αιµορραγικές και της πήξεως 
Σπάνιες: θροµβοπενία. 
 
∆ιαταραχές των ερυθρών αιµοσφαιρίων 
Σπάνιες : σοβαρή αναιµία. Αυτοπεριοριζόµενη, ήπια µείωση της αιµοσφαιρίνης και του αιµατοκρίτη 
έχει παρατηρηθεί κατά την έναρξη της θεραπείας µε γεµφιβροζίλη. 
 
∆ιαταραχές των λευκοκυττάρων και του δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος 
Σπάνιες: λευκοπενία, ηωσινοφιλία, υποπλασία του µυελού των οστών. Αυτοπεριοριζόµενη, µείωση 
των λευκοκυττάρων έχει παρατηρηθεί κατά την έναρξη της θεραπείας µε γεµφιβροζίλη. 
 
Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα 
Συχνές : ίλιγγος, κεφαλαλγία. 
Σπάνιες: ζάλη, υπνηλία, παραισθησία, περιφερική νευρίτιδα, µειωµένη γενετήσια ορµή 
 
∆ιαταραχές της όρασης 
Σπάνιες: θαµπή όραση 
 
∆ιαταραχές της καρδιακής συχνότητας και του ρυθµού 
Όχι συχνές : κολπική µαρµαρυγή 
 
∆ιαταραχές του γαστρενετερικού συστήµατος 
Πολύ συχνές: δυσπεψία 
Συχνές: κοιλιακό άλγος, διάρροια, µετεωρισµός, ναυτία, έµετος, δυσκοιλιότητα 
Σπάνιες: παγκρεατίτιδα, οξεία σκωληκοειδίτιδα 
 
∆ιαταραχές  του ήπατος και των χοληφόρων 
Σπάνιες: χολοστατικός ίκτερος, διαταραγµένη ηπατική λειτουργία, ηπατίτιδα, χολολιθίαση, 
χολοκυστίτιδα 
 
∆ιαταραχές του δέρµατος και των προσαρτηµάτων 
Συχνές : έκζεµα, εξάνθηµα 
Σπάνιες : αποφολιδωτική δερµατίτιδα, δερµατίτιδα, κνησµός, αλωπεκία 
 
Μυοσκελετικές διαταραχές 
Σπάνιες : αρθραλγία, θυλακίτιδα, µυαλγία, µυοπάθεια, µυασθένεια, επώδυνα άκρα και µυοσίτιδα 
συνοδευόµενη από αύξηση της κρεατινοκινάσης (CK), ραβδοµυόλυση. 
 
∆ιαταραχές  του ουροποιητικού συστήµατος 
Σπάνιες : ανικανότητα 
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Σώµα ως σύνολο- γενικές διαταραχές 
Συχνές: κόπωση 
Σπάνιες: φωτοευαισθησία, αγγειοοίδηµα, λαρυγγικό οίδηµα, κνίδωση 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
Υπερδοσολογία έχει αναφερθεί. Μη ειδικά συµπτώµατα που αναφέρθηκαν ήταν η ναυτία και ο 
έµετος. Οι ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να λαµβάνονται  
συµπτωµατικά υποστηρικτικά µέτρα . 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Παράγοντες που ελαττώνουν τα λιπίδια του ορού 
Χηµική υποοµάδα : Φιβράτες  
ATC κωδικός : C10A B04  
 
Η γεµφιβροζίλη είναι ένα µη-αλογονωµένο φαινοξυπεντανοϊκό οξύ. Η γεµφιβροζίλη είναι ένας 
ρυθµιστικός παράγοντας των λιπιδίων που ρυθµίζει τα λιπιδιακά κλάσµατα.  
 
Ο µηχανισµός δράσης της γεµφιβροζίλης δεν έχει σαφώς καθοριστεί. Στον άνθρωπο, η γεµφιβροζίλη 
διεγείρει την περιφερική λιπόλυση των λιποπρωτεϊνών που είναι πλούσιες σε τριγλυκερίδια όπως η 
VLDL και τα χυλοµικρά (µε διέγερση της LPL). Η γεµφιβροζίλη αναστέλλει επίσης τη σύνθεση της 
VLDL στο ήπαρ. Η γεµφιβροζίλη αυξάνει τα HDL2 και ΗDL3 υποκλάσµατα καθώς επίσης και τις 
απολιποπρωτεΐνες Α-Ι και Α-ΙΙ. 
 
Μελέτες σε πειραµατόζωα υποδεικνύουν ότι η ανακύκλωση και αποµάκρυνση της χοληστερόλης από 
το ήπαρ αυξάνεται µε τη γεµφιβροζίλη. 
 
Στην µελέτη “Helsinki Heart”, η οποία ήταν µια µεγάλη, ελεγχόµενη µε placebo, µελέτη µε 4081 
άνδρες, 40 έως 55 ετών, µε πρωτοπαθή δυσλιπιδαιµία (µε κυρίως αυξηµένη µη-HDL χοληστερόλη +/- 
υπερτριγλυκεριδαιµία), αλλά χωρίς προηγούµενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου, η γεµφιβροζίλη 600 
mg δύο φορές ηµερησίως, προκάλεσε µια σηµαντική µείωση των ολικών τριγλυκεριδίων του 
πλάσµατος, της ολικής και χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης και σηµαντική 
αύξηση της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης. Η αθροιστική αναλογία των 
καρδιακών τελικών σηµείων (θάνατος καρδιακής αιτιολογίας και µη-θανατηφόρο έµφραγµα του 
µυοκαρδίου) κατά τη διάρκεια 5ετούς παρακολούθησης ήταν 27,3/1000 στην οµάδα της 
γεµφιβροζίλης (56 άτοµα) και 41,4/1000 στην οµάδα του placebo (84 άτοµα) δείχνοντας µια σχετική 
µείωση κινδύνου της τάξεως του 34% (95% διάστηµα εµπιστοσύνης, µε εύρος 8,2 έως 52,6, p<0,02) 
και µια απόλυτη µείωση κινδύνου της τάξεως του 1,4% στην οµάδα της γεµφιβροζίλης σε σύγκριση 
µε το placebo.Υπήρξε µια µείωση κατά 37% του µη-θανατηφόρου εµφράγµατος του µυοκαρδίου και 
µια µείωση κατά 26% των θανάτων καρδιακής αιτιολογίας. Ο αριθµός των θανάτων από όλες τις 
αιτιολογίες δεν διέφερε (44 στην οµάδα της γεµφιβροζίλης και 43 στην οµάδα του placebo). 
∆ιαβητικοί ασθενείς και ασθενείς µε σοβαρές αποκλίσεις των λιπιδιακών κλασµάτων έδειξαν µια 
µείωση των τελικών σηµείων της στεφανιαίας νόσου κατά 68% και 71% αντίστοιχα. 
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Η γεµφιβροζίλη απορροφάται καλά από το γαστρεντερικό σωλήνα µετά από του στόµατος χορήγηση 
παρουσιάζοντας βιοδιαθεσιµότητα που προσεγγίζει το 100%. Καθώς η παρουσία τροφής αλλάζει 
ελάχιστα τη βιοδιαθεσιµότητα η γεµφιβροζίλη πρέπει να λαµβάνεται 30 min πριν από ένα γεύµα. Οι 
µέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσµα εµφανίζονται σε 1 έως 2 ώρες. Μετά από χορήγηση 600 mg δύο 
φορές ηµερησίως επιτυγχάνεται  Cmax µε εύρος 15 έως 25 mg/ml. 
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Κατανοµή   
Ο όγκος κατανοµής στη σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι 9 -13 l. Η σύνδεση της γεµφιβροζίλης και 
του κύριου µεταβολίτη της µε τις πρωτεϊνες του πλάσµατος είναι τουλάχιστον 97%. 
 
Βιοµετατροπή 
Η γεµφιβροζίλη υφίσταται οξείδωση µιας µεθυλικής οµάδας του δακτυλίου της για να σχηµατίσει 
διαδοχικά έναν υδρόξυµεθυλο- και καρβόξυλο- µεταβολίτη (ο κύριος µεταβολίτης). Αυτός ο 
µεταβολίτης έχει χαµηλή δραστικότητα συγκρινόµενος µε τη µητρική ουσία, τη γεµφιβροζίλη, και  
χρόνο ηµίσειας ζωής αποµάκρυνσης περίπου 20 ωρών. 
Τα ένζυµα που εµπλέκονται στο µεταβολισµό της γεµφιβροζίλης δεν είναι γνωστά. Το προφίλ των 
αλληλεπιδράσεων της γεµφιβροζίλης είναι σύνθετο ( βλέπε λήµµατα 4.3, 4.4 και 4.5). In vitro και in 
vivo µελέτες έδειξαν ότι η γεµφιβροζίλη αναστέλλει τα CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, 
UGTA1 και UGTA3.  
 
Αποµάκρυνση 
Η γεµφιβροζίλη αποµακρύνεται κυρίως µέσω του µεταβολισµού. Περίπου το 70% της χορηγούµενης 
δόσης σε ανθρώπους εκκρίνεται στα ούρα, κυρίως ως συνδυασµός της γεµφιβροζίλης και των 
µεταβολιτών της. Λιγότερο από 6% της δόσης εκκρίνεται αναλλοίωτη στα ούρα. Το 6% της δόσης 
ανιχνεύεται στα κόπρανα. Η ολική κάθαρση της γεµφιβροζίλης έχει εύρος από 100 έως 160 ml/min, 
και ο χρόνος ηµίσειας ζωής αποµάκρυνσης έχει εύρος από 1,3 έως 1,5 ώρες. 
Ακολουθεί γραµµική φαρµακοκινητική εντός του εύρους των θεραπευτικών δόσεων. 
 
Ειδικές οµάδες ασθενών 
∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί φαρµακοκινητικές µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. 
Υπάρχουν περιορισµένα δεδοµένα για ασθενείς µε ήπια, µέτρια και  σοβαρή χωρίς-αιµοδιύληση 
νεφρική δυσλειτουργία. Τα περιορισµένα δεδοµένα υποστηρίζουν τη χρήση δόσεων έως 1200mg 
ηµερησίως σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία που δεν λαµβάνουν κάποιο άλλο 
υπολιπιδαιµικό φάρµακο. 
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια    
 
Σε µια διετή µελέτη της γεµφιβροζίλης, εµφανίστηκε υποκαψικός αµφοτερόπλευρος καταρράκτης στο 
10% και ετερόπλευρος καταρράκτης στο 6,3% των αρσενικών επιµύων που ελάµβαναν δόση 
10πλάσια της ανθρώπινης . 
 
Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης σε µύες µε δοσολογίες που αντιστοιχούσαν στο 0,1  και 0,7  της 
κλινικής έκθεσης (µε βάση την AUC), δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές από την οµάδα ελέγχου 
στην συχνότητα εµφάνισης των όγκων. Σε µια µελέτη καρκινογόνου δράσης σε επίµυες µε δοσολογίες 
που αντιστοιχούσαν στο 0,2  και 1,3  της κλινικής έκθεσης (µε βάση την AUC), η συχνότητα 
εµφάνισης των καλοηθών ηπατικών οζιδίων και των ηπατικών καρκινωµάτων ήταν σηµαντικά 
αυξηµένη στα αρσενικά που ελάµβαναν  υψηλή δοσολογία, και η συχνότητα εµφάνισης των ηπατικών 
καρκινωµάτων  ήταν επίσης αυξηµένη στα αρσενικά που ελάµβαναν  χαµηλή δοσολογία, αλλά αυτή η 
αύξηση δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 
 
Ηπατικοί όγκοι, οφειλόµενοι σε γεµφιβροζίλη και άλλες φιβράτες, στα µικρά τρωκτικά θεωρείται 
γενικά ότι σχετίζονται µε τον εκτεταµένο πολλαπλασιασµό των υπεροξειδιοσωµάτων σε αυτά τα είδη 
και, συνεπώς, είναι περιορισµένης κλινικής σηµασίας. 
Στους αρσενικούς επίµυες, η γεµφιβροζίλη προκάλεσε καλοήθεις όγκους των κύτταρων του Leydig. Η 
κλινική συσχέτιση αυτών των ευρηµάτων είναι ελάχιστη.  
 
Σε µελέτες τοξικότητας επί της αναπαραγωγικής ικανότητας, η χορήγηση γεµφιβροζίλης σε δόση 
περίπου διπλάσια της ανθρώπινης ( µε βάση το εµβαδόν της επιφάνειας σώµατος) σε αρσενικούς 
επίµυες για 10 εβδοµάδες είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της γονιµότητας. Η γονιµότητα ανακτήθηκε 
µετά από µια περίοδο ελεύθερη φαρµάκου 8 εβδοµάδων. H γεµφιβροζίλη δεν ήταν τερατογόνος, ούτε 
σε επίµυες, ούτε σε κουνέλια. Η χορήγηση γεµφιβροζίλης σε δόσεις 1 και 3 φορές µεγαλύτερες της 
ανθρώπινης (µε βάση το εµβαδόν της επιφάνειας σώµατος) σε θηλυκά κουνέλια κατά τη διάρκεια της 
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οργανογένεσης προκάλεσε µια δοσοεξαρτώµενη µείωση στο µέγεθος του νεογνού. Η χορήγηση 
γεµφιβροζίλης σε  δόση 0,6 και 2 φορές µεγαλύτερη της ανθρώπινης (µε βάση το εµβαδόν της 
επιφάνειας σώµατος) σε θηλυκούς επίµυες από την 15η ηµέρα της κύησης έως τον απογαλακτισµό 
προκάλεσε δοσοεξαρτώµενες µειώσεις στο βάρος κατά τη γέννηση καθώς και καταστολή της 
ανάπτυξης του νεογνού κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Τοξικότητα στη µητέρα παρατηρήθηκε και 
στα δύο είδη και η κλινική συσχέτιση των µειώσεων στο µέγεθος των νεογνών των κουνελιών και των 
επιµύων είναι αµφίβολη. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
6.2 Ασυµβατότητες 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
(Βλέπε Παράρτηµα Ι. Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα) 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Είναι πιθανόν να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
[Όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα] 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
 


