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Η αγωγή με σιμβαστατίνη 
προσφέρει σημαντικά οφέλη 
στους διαβητικούς ασθενείς (6) 

Η αγωγή με σιμβαστατίνη 40mg ημερησίως, 
παρατείνει την ζωή 
και μειώνει τα αγγειακά συμβάματα (5)

 Η μακροχρόνια αγωγή με σιμβαστατίνη είναι εξαιρετικά ασφαλής (7)

 Κατά τη διάρκεια της 5ετούς χορήγησης 40mg σιμβαστατίνης ημερησίως, υπήρξε ελάχιστο ποσοστό 
εμφάνισης μυοπάθειας (0,1%).

 Δεν απαιτείται περιοδικός έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας για ασθενείς που λαμβάνουν σιμβαστατίνη 40mg 
ημερησίως.

 Βιβλιογραφία:
5. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo controlled trial, Lancet 

2002; 360: 7-22
6.  The Heart Protection Study (HPS) of Cholesterol Lowering with Simvastatin in Diabetics © 2000 -2003 Baylor College of Medicine
7. Effects of simvastatin 40 mg daily on muscle and liver adverse effects in a 5-year randomized placebo-controlled trial in 20,536 high-risk people, 

MRC/BHF Heart Protection Study Collaborative Group, BMC Clinical Pharmacology 2009, 9:6 doi:10.1186/1472-6904-9-6
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 Σύγχρονοι Θεραπευτικοί Στόχοι στην Υπολιπιδαιμική Αγωγή

 Οι ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου  ανεξάρτητα από τα επίπεδα 
LDL - C θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με στατίνη συνοδευόμενη με 
αλλαγές στον τρόπο ζωής.(1) 
• Ο θεραπευτικός στόχος είναι η μείωση της LDL - C  σε επίπεδα < 100mg/dL και για πολύ υψηλού κιν-

δύνου < 70mg/dL (2)

• Η δόση της υπολιπιδαιμικής αγωγής πρέπει να ειναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται μείωση κατά 30-
40% των επιπέδων LDL το οποίο οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση  των CHD (2) 

 Οι ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό 
επεισόδιο (το οποίο θεωρείται αθηρωματικής προέλευσης), χωρίς άλλους 
παράγοντες κινδύνου, θεωρούνται υποψήφιοι για θεραπεία με στατίνη για 
μείωση του κινδύνου αγγειακών επεισοδίων (3) 

 Οι ασθενείς με διαβήτη έχουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής 
νόσου με αυτούς που έχουν ήδη εγκατεστημένη CHD (4) 

 Θεραπεία με στατίνη θα πρέπει να χορηγείται σε διαβητικούς ασθενείς
• με καρδιαγγειακή νόσο ανεξάρτητα από τα αρχικά επίπεδα LDL - C με θεραπευτικό στόχο 70 - 77 mg/dL
• χωρίς καρδιαγγειακή νόσο 
 -  με διαβήτη τύπου 2 και ολική χοληστερίνη 135 mg/dL
 -  με διαβήτη τύπου 2 ηλικίας > 40 ετών 
 -  με διαβήτη τύπου 1 ή 2 ηλικίας, 18 - 39 ετών με συνυπάρχοντες 
   παράγοντες κινδύνου

 Βιβλιογραφία:
1. Recommendations for management of dyslipidemia in high cardiovascular risk patients  Exp Clin Cardiol Vol 13 No 2 2008 
2. Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines, Circulation 2004;110;227-239
3.  Guidelines for Prevention of Stroke in Patients WithIschemic Stroke or Transient Ischemic AttackA Statement for Healthcare Professionals From 

the American Heart Association/American Stroke Association Council on StrokeCo-Sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and 
Interventio The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline (Stroke. 2006;37:577-61.)

4.  Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: full text European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehl261
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 Στεφανιαία Νόσος
 (Ασθενείς με στεφανιαία νόσο και υπερχοληστερολαιμία)
 Η αρχική δόση είναι συνήθως 200mg ημερισίως χορηγούμενα σε εφάπαξ δόση το βράδυ.
 Η δοσολογία συντήρησης πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα αρχικά επίπεδα της χοληστερίνης του 

oρού (βλέπε 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης, Υπερχοληστερολαιμία).
 Συνδυασμένη θεραπεία 
 Η SIMVASTATIN είναι αποτελεσματική ως μονοθεραπεία ή όταν χορηγείται ταυτόχρονα με ρητίνες 

δέσμευσης των χολικών οξέων. Η χρήση της SIMVASTATIN με φάρμακα τύπου φιμπράτης (όπως το 
gemfibrozil ή το clofibrate) πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σκελετικοί μύες και Μέτρα 
για τη μείωση του κινδύνου για μυοπάθεια που προκαλείται από αλληλεπιδράσεις φαρμάκων).

 Αν χορηγηθεί SIMVASTATIN ταυτόχρονα με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (π.χ. κυκλοσπορίνη) (βλέπε 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σκελετικοί μύες και Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπί-
δρασης), η θεραπεία θα πρέπει να αρχίσει με 5mg/ημέρα SIMVASTATIN και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
10mg/ημέρα.

 Δοσολογία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
 Επειδή δεν υφίσταται σημαντική απέκκριση του φαρμάκου από τη νεφρική οδό, δεν είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια.
 Ωστόσο, πρέπει να δεικνύεται  προσοχή όταν το φάρμακο χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική 

ανεπάρκεια. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει η αρχική δόση να είναι 5mg/ημέρα και να παρακολου-
θούνται προσεκτικά. (βλέπε 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σκελετικοί μύες).

 Παιδιατρική χρήση
 Δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε παιδιά και εφήβους. Επειδή 

τα παιδιά και οι έφηβοι δεν είναι πιθανό να ωφελούνται από τη μείωση της χοληστερόλης για τουλάχιστον 
μια δεκαετία και επειδή η εμπειρία με αυτό το φάρμακο είναι περιορισμένη (δεν υπάρχουν μελέτες σε 
άτομα ηλικίας κάτω των 20 ετών) η θεραπεία με Simvastatin σε παιδιά και εφήβους δεν συνιστάται προς το 
παρόν.

 Χρήση σε ηλικιωμένους
 Αν και η εμπειρία με ηλικιωμένους ασθενείς είναι περιορισμένη, η αποτελεσματικότητα ως προς τη μείωση 

της χοληστερόλης με τις συνήθεις δόσεις ήταν παρόμοια μα εκείνη που παρουσιάσθηκε στο γενικό 
πληθυσμό και δεν υπήρχε αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης των κλινικών και εργαστηριακών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών.

 Συνήθως επιτυγχάνεται μείωση της LDL χοληστερόλης με δόση 20mg ημερησίως ή μικρότερη.

4.3 Αντενδείξεις
– Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του φαρμάκου.
– Ενεργός ηπατική νόσος ή ανεξήγητη επιμένουσα αύξηση των τρανσαμινασών στον ορό (βλέπε 4.4 Ιδιαί-

τερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).
– Ταυτόχρονη θεραπεία με mibefradil, αποκλειστή των διαύλων ασβεστίου της τάξης τετραλόλης (βλέπε 4.4 

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση και 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης)

– Κύηση και γαλουχία (Βλέπε επίσης 4.6 Κύηση και γαλουχία)

4.5  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
 Γεμφιβροζίλη και άλλες φιβράτες ή δόσεις νιασίνης (νικοτινικό οξύ) που ελαττώνουν τα λιπίδια.(1g/

την ημέρα): Αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο μυοπάθειας όταν χορηγούνται ταυτόχρονα με 
Simvastatin, προφανώς επειδή μπορεί να προκαλέσουν μυοπάθεια όταν χορηγούνται μόνα τους (βλ. 4.4 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Επιδράσεις στον σκελετικό μυ). 

 CYP3A4 Αλληλεπιδράσεις: Το Simvastatin δεν έχει ανασταλτική επίδραση στο CYP3A4. Γι΄αυτό δεν αναμέ-
νεται να επηρεάσει τα επίπεδα στο πλάσμα άλλων φαρμάκων που μεταβολίζονται μέσω του CYP3A4. 
Ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της μυοπάθειας μέσω της αύξησης 
στο πλάσμα των επιπέδων της ανασταλτικής δραστηριότητας της HMG-CoA ρεδουκτάσης κατά την 
θεραπεία με Simvastatin. Αυτοί οι αναστολείς περιλαμβάνουν την κυκλοσποτίνη, την ιτρακοναζόλη, 
την κετοκοναζόλη, την ερυθρομυκίνη, την κλαρυθρομυκίνη, τους αναστολείς πρωτεασών HIV ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΝΕΦΑΖΟΔΌΝΗ (ΒΛ. 4.4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Επιδράσεις στον σκελετικό μυ).

 Ο χυμός γκρέιπ φρουτ περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά τα οποία αναστέλλουν τα CYP3A4 και μπορεί 
να αυξήσουν τα επίπεδα στο πλάσμα των φαρμάκων, που μεταβολίζονται μέσω του CYP3A4. Η επίδραση 
της συνήθους κατανάλωσης (ένα ποτήρι 250 ml/την ημέρα) είναι ελάχιστη (13% αύξηση στο πλάσμα της 
ενεργού ανασταλτικής δραστικότητας της HMG-CoS ρεδουκτάσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
Simvastatin και θα πρέπει να αποφεύγονται.

 Προπρανολόλη: Σε υγείς άρρενες εθελοντές, μετά από ταυτόχρονη χορήγηση εφάπαξ δόσεων 
SIMVASTATIN και προπρανολόλης παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη μείωση στη μέση τιμή του Cmax, 
αλλά καμία αλλαγή στην AUC, για το σύνολο του Simvastatin και των ενεργών αναστολέων. Η κλινική 
συσχέτιση αυτού του ευρήματος δεν είναι ξεκάθαρη. Η φαρμακοκινητική των εναντιομερών της προπρα-
νολόλης δεν επηρεάστηκε.

 Διγοξίνη: Ταυτόχρονη χορήγηση εφάπαξ δόσης διγοξίνης και Simvastatin σε υγιείς άρρενες εθελοντές, 
είχε σαν αποτέλεσμα ελαφρά  αύξηση (λιγότερο από 0,3mg/mL) στη συγκέντρωση διγοξίνης στο πλάσμα 
(όπως μετρήθηκε από ραδιοανοσοέκθεση) σε σύγκριση με την ταυτόχρονη χορήγηση placebo και 

διγοξίνης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα όταν αρχίζει η 
χορήγηση του Simvastatin.

 Βαρφαρίνη:  Η θεραπεία με Simvastatin φαίνεται να ενισχύει ελαφρώς την αντιπηκτική δράση της βαρφα-
ρίνης (κατά μέσον όρο μεταβολή στο χρόνο προθρομβίνης μικρότερη από 2 δευτερόλεπτα) σε υγιείς 
εθελοντές, διατηρώντας μία κατάσταση υποθεραπευτικής αντικπηκτικότητας. Με άλλους αναστολείς ρεδου-
κτάσης, έχουν αναφερθεί κλινικά εμφανής αιμορραγία και/ή αύξηση του χρόνου προθρομβίνης σε μερικούς 
ασθενείς που έπαιρναν ταυτόχρονα κουμαρινικά αντιπηκτικά. (βλ.κατωτέρω).

 Κουμαρινικά παράγωγα: Σε δύο κλινικές μελέτες, μία σε υγιείς εθελοντές και μία άλλη σε υπερχοληστερο-
λαιμικούς ασθενείς, το Simvastatin σε δόσεις 20-40mg/ημέρα ενίσχυε μετρίως την επίδραση των κουμαρι-
νικών αντιπηκτικών. Ο χρόνος προθρομβίνης που παρουσιάσθηκε ως INR (International Normalized Ratio) 
αυξήθηκε σε σχέση με τις αρχικές τιμές από 1,7 σε 1,8 και από 2,6 σε 3,4 στους υγιείς εθελοντές και στους 
ασθενείς αντιστοίχως.

 Σε αυτούς τους ασθενείς, πρέπει να προσδιορίζεται ο χρόνος προθρομβίνης πριν την έναρξη της θεραπείας 
με Simvastatin και αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια του πρώτου καιρού της θεραπείας, για να διασφαλισθεί 
ότι δεν έχει εμφανισθεί σημαντική μεταβολή στο χρόνο προθρομβίνης.

 Μόλις σημειωθεί σταθερός χρόνος προθρομβίνης, μπορεί στη συνέχεια οι χρόνοι προθρομβίνης να 
ελέγχονται στα διαστήματα που συνήθως συνιστώνται σε ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπη-
κτικά. Εάν η δόση του Simvastatin αλλάξει, θα πρέπει να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Η θεραπεία με 
Simvastatin, δεν έχει συνδεθεί με αιμορραγία ή με αλλαγές στο χρόνο προθρομβίνης σε ασθενείς που δεν 
παίρνουν αντιπηκτικά. 

 Άλλη Ταυτόχρονη Θεραπεία: Σε κλινικές μελέτες, το Simvastatin χορηγήθηκε ταυτόχρονα με αναστολείς του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, β-αποκλειστές, αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου, διουρητικά 
και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα χωρίς ένδειξη για κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες αλληλεπι-
δράσεις. Η επίδραση της χολεστυραμίνης στην απορρόφηση και φαρμακοκινητική του Simvastatin δεν έχει 
προσδιορισθεί.

4.6  Κύηση και Γαλουχία
 Κύηση
 Η SIMVASTATIN αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 Η αθηροσκλήρωση είναι μία χρόνια πάθηση και για το λόγο αυτό η διακοπή της θεραπείας με παράγοντες 

μείωσης των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη 
επίδραση στα αποτελέσματα της μακροχρόνιας θεραπείας για την πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία. 
Επιπλέον η χοληστερόλη και τα άλλα προϊόντα της βιοσυνθετικής οδού της χοληστερόλης αποτελούν 
ουσιαστικά στοιχεία για την ανάπτυξη του εμβρύου, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των στεροειδών 
και των κυτταρικών μεμβρανών. Εξαιτίας της ικανότητας των αναστολέων της HMG-CoA ρεδουκτάσης, όπνς 
η SIMVASTATIN, να μειώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης και πιθανόν και άλλων προϊόντων της βιοσυν-
θετικής οδού της χοληστερόλης, η SIMVASTATIN αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας εκτός εάν δεν υπάρχει περίπτωση να τεκνοποιήσουν ή όταν οι ασθενείς 
λαμβάνουν επαρκή μέτρα αντισύλληψης με μη ορμονικές μεθόδους. Διάστημα ενός μήνα πρέπει να παρεμ-
βάλλεται μεταξύ του τέλους της θεραπείας με SIMVASTATIN και της προγραμματισμένης σύλληψης. Εάν η 
ασθενής καταστεί έγκυος κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας το φάρμακο πρέπει να διακοπεί αμέσως και 
η ασθενής να πληροφορηθεί τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο.

 Έχει δειχθεί ότι ο ενεργός μεταβολίτης του Simvastatin προκάλεσε εμβρυϊκές δυσπλασίες σε απογόνους 
εγκύων αρουραίων. Έχουν γίνει μερικές αναφορές για συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη των οποίων οι μητέρες 
θεραπεύονταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με αναστολείς της HMG-CoA ρεδουκτάσης, τα περιστατικά 
συγγενών ανωμαλιών, αυτόματων αποβολών και εμβρυϊκής θνησιμότητας/θνησιγενούς εμβρύου δεν υπερέ-
βησαν τα αναμενόμενα στο γενικό πληθυσμό. Καθώς δεν έχει προσδιορισθεί η ασφάλεια σε έγκυες γυναίκες 
και αφού δεν υπάρχει εμφανές πλεονέκτημα της θεραπείας με SIMVASTATIN κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αμέσως μόλις διαγνωσθεί εγκυμοσύνη.

 Γαλουχία
 Δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο αυτό εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Επειδή ένα μικρό ποσοστό άλλων 

φαρμάκων αυτής της τάξης εκκρίνεται στο μητρικό γάλα και εξαιτίας της πιθανότητας σοβαρών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών σε βρέφη που θηλάζουν, οι γυναίκες που παίρνουν Simvastatin δεν πρέπει να θηλάζουν τα 
παιδιά τους (βλέπε 4.3 Αντενδείξεις).

4.7  Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
 Καμία γνωστή επίδραση.

4.8  Ανεπιθύμητες Ενέργειες
 Η SIMVASTATIN είναι γενικά καλά ανεκτό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες και παροδικές. Στις 

κλινικές μελέτες 1,4 % των ασθενών διέκοψε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών που αποδόθηκαν στο φάρμακο.
 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το φάρμακο είναι οι ακόλουθες:
 Συχνότητα 1% και άνω ανεξάρτητα από αιτιότητα
 Σώμα ως σύνολο: κοιλιακός πόνος, εξασθένηση
 Γαστρεντερικό: δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμός, ναυτία
 Νευρικό σύστημα: κεφαλαλγία
 Αναπνευστικό σύστημα: λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος
 Συχνότητα 0,5% και άνω (από κλινική μελέτη 4S)
 Σώμα ως σύνολο: κοιλιακός πόνος

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 SIMVASTATIN

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 STAZOR

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 Κάθε δισκίο περιέχει 20 ή 40mg Simvastatin.

3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
 Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, διχοτομούμενα με εγκοπή.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1  Ενδείξεις
 Η θεραπεία με Simvastatin θα πρέπει να θεωρείται ως μία παράμετρος παρέμβασης σε πολλαπλούς 

παράγοντες κινδύνου σε εκείνους τους ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αθηρο-
σκληρυντικής αγγειακής νόσου, λόγω υπερχοληστερολαιμίας. Το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
επιπρόσθετα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε δίαιτα με ελαττωμένα κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη, 
όταν η ανταπόκριση στη δίαιτα και σε άλλα μη φαρμακολογικά μέσα έχει αποδειχθεί από μόνη της μη 
αποτελεσματική (βλέπετε οδηγίες κατωτέρω).

 Υπερχοληστερολαιμία 
• Η SIMVASTATIN ενδείκνυται ως συμπληρωματικό της δίαιτας για την ελάττωση των αυξημένων επιπέδων 

της ολικής χοληστερόλης, LDL χοληστερόλης, της απολιποπρωτείνης Β και των τριγλυκεριδίων και για την 
αύξηση της HDL χοληστερόλης, σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγη οικογενή 
και μη οικογενή) ή μικτή δυσλιπιδαιμία (Fredrickson τύπου IIα και IIβ), όταν η ανταπόκριση στη δίαιτα και 
τα άλλα μη φαρμακολογικά μέσα είναι ανεπαρκής. Η SYMVASTATIN αυξάνοντας την HDL χοληστερόλη 
μειώνει το λόγο LDL/HDL και το λόγο ολική χοληστερόλη/HDL χοληστερόλη.

• Η SYMVASTATIN επίσης ενδείκνυται ως συμπληρωματικό της δίαιτας και άλλων μη διαιτητικών μέτρων για 
τη μείωση της αυξημένης ολικής χοληστερόλης, της LDL χοληστερόλης και της απολιποπρωτεϊνης Β σε 
ασθενείς με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία, όταν η ανταπόκριση στα υγιεινοδiαιτητικά μέτρα 
είναι ανεπαρκής.

 Στεφανιαία νόσος
 Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και υπερχοληστερολαιμία το φάρμακο.
– Μειώνει τον κίνδυνο ολικής θνησιμότητας μειώνοντας τους θανάτους από στεφανιαία νόσο.
– Μειώνει τον κίνδυνο για μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου.
– Μειώνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικά και παροδικά ισχαιμικά  επεισόδια.
– Μειώνει τον κίνδυνο επεμβάσεων επαγγείωσης του μυοκαρδίου (στεφανιαία παράκαμψη και αγγειοπλα-

στική) και
– Επιβραδύνει την εξέλιξη της αθηροσκληρυντικής νόσου, συμπεριλαμβανομένου ότι μειώνει την ανάπτυξη 

νέων βλαβών και νέων ολικών αποφράξεων.
 Πριν την έναρξη της θεραπείας με Simvastatin θα πρέπει να εξαιρεθούν δευτερογενείς αιτίες υπερχο-

ληστερολαιμίας, όπως παχυσαρκία, ελλιπώς ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός, 
νεφρωσικό σύνδρομο, δυσπρωτεϊναιμία, αποφρακτική ηπατική νόσος, θεραπεία με άλλο φάρμακο, 
αλκοολισμός.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
 Πριν την έναρξη της θεραπείας με Simvastatin , ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε διαιτητική αγωγή 

για τη μείωση της χοληστερόλης και εάν η ανταπόκριση στη δίαιτα και σε άλλα μη φαρμακολογικά μέσα 
αποδειχθεί μη αποτελεσματική, τότε να συνεχίσει μα αυτή τη δίαιτα και να λάβει παράλληλα θεραπεία μα 
Simvastatin.

 Υπερχοληστερολαιμία
 Οι δόσεις εξατομικεύονται ανάλογα με τα αρχικά επίπεδα της LDL χοληστερόλης και τον επιθυμητό στόχο 

θεραπείας και την ανταπόκριση του ασθενή.
 Η συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία είναι 10mg εφ΄άπαξ κάθε βράδυ.
 Ασθενείς με ήπιου έως μέτριου βαθμού υπερχοληστερολαιμία και ηλικιωμένοι μπορούν να λάβουν δόση 

έναρξης 5 mg εφ΄άπαξ κάθε βράδυ. Ασθενείς που χρειάζονται μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 20% ή 
περισσότερο πρέπει να αρχίσουν με δοσολογία 10 mg εφ΄άπαξ κάθε βράδυ. Η μέγιστη δόση είναι 80mg 
ημερησίως.

 Το συνιστώμενο εύρος δοσολογικού σχήματος είναι 5-80 mg ημερησίως.
 Η αναπροσαρμογή των δόσεων θα πρέπει να γίνεται σε διαστήματα 4 εβδομάδων ή μεγαλύτερα.
 Τα επίπεδα της χοληστερόλης πρέπει να παρακολουθούνται περιοδικά και να μειωθεί η δόση του 

φαρμάκου, αν επιτευχθεί σημαντική μείωσή τους.
 Ομόζυγος Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία
 Βάσει των αποτελεσμάτων μίας ελεγχόμενης κλινικής μελέτης, η συνιστώμενη δοσολογία για ασθενείς 

με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία είναι SIMVASTATIN 40mg/ημέρα χορηγούμενο το βράδυ ή 
80mg/ημέρα διηρημένο σε τρεις δόσεις των 20mg κατά τη διάρκεια της ημέρας και μία δόση 40mg το 
βράδυ.

 Η SIMVASTATIN πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς ως συμπληρωματικό σε άλλες υπολι-
πιδαιμικές θεραπείες (π.χ. LDL αφαίρεση) ή όταν τέτοιες θεραπείες δεν είναι διαθέσιμες.

 Γαστρεντερικό: διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμός, ναυτία
 Μυοσκελετικές: μυαλγία
 Δέρμα: έκζεμα, κνησμός, εξάνθημα
 Αισθητήρια όργανα: καταρράκτης

 Σπάνια
 Ραβδομυόλυση, μυοπάθεια, ηπατίτιδα, ίκτερος
 Ανεπιθύμητες ενέργειες άγνωστης αιτιολογίας: Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς 

ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί αιτιολογική σχέση με τη θεραπεία με SIMVASTATIN κατάθλιψη, πολύμορφο 
ερύθημα συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Stevens-Hohnson, λευκοπενία και πορφύρα.

 Εργαστηριακά ευρήματα: Έχει αναφερθεί αξιοσημείωτη επιμένουσα αύξηση των τρανσαμινασών του 
ορού (βλέπε 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 
Ηπατική δυσλειτουργία). Έχουν αναφερθεί αυξημένες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης και γ-γλουταμινικής 
τρανσπεπτιδάσης.

 Οι μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας ήταν γενικά ήπιες και 
παροδικές. Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στα επίπεδα της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) του ορού που προέρ-
χεται από το σκελετικό μυ (βλέπε 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σκελετικοί μύες).

 Ταυτόχρονη θεραπεία
 Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες στις οποίες το Simvastatin χορηγήθηκε ταυτόχρονα με χολεστυραμίνη, δεν 

παρατηρήθηκε καμία ιδιαίτερη ανεπιθύμητη ενέργεια που να αποδίδεται σε αυτή την ταυτόχρονη θεραπεία. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν, ήταν περιορισμένες σε σχέση με εκείνες που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως λόγω μονοθεραπείας με Simvastatin ή χολεστυραμίνη. Η συνδυασμένη χρήση Simvastatin 
με φιμπράτες θα πρέπει γενικά νααποφεύγεται (βλέπε 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυ-
λάξεις κατά τη χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σκελετικοί μύες)

 Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με φάρμακα αυτής της ομάδας και όχι απαραίτητα 
με την χορήγηση της σιμβαστατίνης.

 Σκελετός: μυϊκές κράμπες, μυαλγία, μυοπάθεια, ραβδομυόλυση, αρθραλγίες.
 Νευρολογικές: δυσλειτουργία ορισμένων εγκεφαλικών νεύρων (συμπεριλαμβάνοντας αλλοίωση της γεύσης, 

πάρεση προσώπου, βλάβη οφθαλμικών κινήσεων), τρόμος, ζάλη, απώλεια μνήμης, παραισθησία, περιφερική 
νευροπάθεια, ψυχικές διαταραχές, άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη.

 Αντιδράσεις υπερευαισθησίας:
 Σπανίως έχει αναφερθεί σύνδρομο υπερευαισθησίας που περιλαμβάνει αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, 

σύνδρομο προσομοιάζον στον ερυθηματώδη λύκο, ρευματική πολυμυαλγία, αγγειίτιδα, πορφυρία, 
θρομβοκυτοπενία, λευκοπενία, αιμολυτική αναιμία, θετική ΑΝΑ, ηωσινοφιλία, αρθρίτιδα, αρθραλγία, 
κνησμό, ασθένεια, φωτοευαισθησία, πυρετός, ρίγη, εξάψεις, γενική αδιαθεσία, δύσπνοια, τοξική επιδερμική 
νεκρόλυση, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson.

 Γαστρεντερικό:
 Παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα, χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, χολοστατικός ίκτερος, μεταβολές λιπών στο ήπαρ, 

σπάνια κίρρωση, ηπατική νέκρωση, ανορεξία, εμετός.
 Δέρμα:
 Αλωπεκία, κνησμός έχουν αναφερθεί μία ποικιλία δερματικών μεταβολών (π.χ. αποχρωματισμός, ξηρότητα 

δέρματος και βλεννογόνων, μεταβολές μαλλιών-νυχιών).
 Αναπαραγωγικό:
 Γυναικομαστία, απώλεια ορμών, δυσλειτουργία στύσης
 Οφθαλμοί:
 Ανάπτυξη καταρράκτη, οφθαλμοπληγία.

4.9 Υπερδοσολογία
 Παρατηρήθηκε σημαντική θνησιμότητα σε ποντίκια μετά από εφάπαξ δόση 9g/m2 χορηγούμενη από το 

στόμα. Δεν παρατηρήθηκε ποσοστό θνησιμότητας σε αρουραίους ή σκύλους που έλαβαν δόσεις 30 και 
100g/m2 αντιστοίχως. Δεν παρατηρήθηκαν συγκεκριμένα διαγνωστικά σημεία σε τρωκτικά. Σε αυτές τις 
δόσεις τα μόνα σημεία που εμφανίστηκαν σε σκύλους ήταν εμετός και βλεννώδη κόπρανα.

 Έχουν αναφερθεί μερικές περιπτώσεις υπερδοσολογίας με SIMVASTATIN στις οποίες δεν εμφανίστηκε σε 
ασθενή κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα και όλοι οι ασθενείς επανήλθαν χωρίς επακόλουθα.

 Η μέγιστη χορηγηθείσα δόση ήταν 450mg. Μέχρι να αποκτηθεί μεγαλύτερη εμπειρία, δεν μπορεί να 
συστηθεί συγκεκριμένη αγωγή, σε περίπτωση υπερδοσολογίας με SIMVASTATIN.

 Η υδατοδιαλυτότητα του SIMVASTATIN και των μεταβολιτών του στον άνθρωπο δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Αναφέρατε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα Φάρμακα  Ν

Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα 

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ:  210 5224952

ADIPHARM - STAZOR     CYAN MAGENTA YELLOW BLACK      Β’ ΟΨΗ
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