
   

 

Αρ. Ανακοίνωσης: A2022101 

Προς Παθολόγοι Ογκολόγοι, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι, Παιδίατροι (Συμβεβλημένοι ως Ειδικοί) 

Νοσοκομειακά Φαρμακεία 

 

Αναθεώρηση πρωτοκόλλου θεραπείας καρκίνου του μαστού για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία FULVESTRANT 

 
Ο Οργανισμός ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και τους δικαιούχους ότι έχει αναθεωρηθεί το 

πρωτόκολλο θεραπείας των Φαρμακευτικών Προϊόντων Fulvestrant Solution for Injection για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.  

Για την προμήθεια των πιο πάνω φαρμακευτικών προϊόντων δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος προ-

έγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ. Ωστόσο θα εξακολουθούν να υφίστανται 

περιορισμοί (πρωτόκολλο θεραπείας) και η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία.  

Το πρωτόκολλο θεραπείας που διέπει την συνταγογράφηση τους επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α. 

Ο Οργανισμός θα εξακολουθεί να ελέγχει τη συνταγογράφηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται 

οι πιο πάνω περιορισμοί.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Fulvestrant σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

 

Το Fulvestrant ενδείκνυται: 

• ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του 

μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς: 

o που δεν έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία ή  

o με υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από επικουρική αντιοιστρογονική 

θεραπεία ή σε επιδείνωση της νόσου κατά τη θεραπεία με αντιοιστρογόνο. 

• σε συνδυασμό με palbociclib για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού 

καρκίνου του μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (HR), αρνητικούς υποδοχείς τύπου 

2 του ανθρώπινου αυξητικού παράγοντα (HER-2) σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη 

ενδοκρινική θεραπεία 

Θέση θεραπείας: 

Το Fulvestrant δύναται να χορηγηθεί:  

Σε συνδυασμό με αναστολέα CDK 4/6 (Abemaciclib, Palbociclib, Ribociclib) στις εξής περιπτώσεις: 

o 1ης γραμμής ενδοκρινική θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, σε ασθενείς με προηγηθείσα 

επικουρική θεραπεία με αναστολέα αρωματάσης/tamoxifen και εμφάνιση πρώιμης ή όψιμης 

υποτροπής,  

o 1ης γραμμής ενδοκρινική θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, σε ασθενείς χωρίς προηγηθείσα 

επικουρική θεραπεία (DE NOVO) 

o 2ης γραμμής ενδοκρινική θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, σε ασθενείς με εξέλιξη νόσου 

μετά από προηγηθείσα ενδοκρινική μονοθεραπεία 1ης γραμμής για μεταστατική νόσο με 

αναστολέα αρωματάσης (χωρίς CDK4/6 αναστολέα)  

 

 

 



   

Μονοθεραπεία στις εξής περιπτώσεις: 

o 2ης γραμμής ενδοκρινική θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, σε ασθενείς με εξέλιξη νόσου 

μετά από θεραπεία 1ης γραμμής με τον συνδυασμό μη στεροειδούς αναστολέα αρωματάσης και 

CDK4/6 αναστολέα. 

o 3ης γραμμής ενδοκρινική θεραπεία για τη μεταστατική νόσο, σε ασθενείς με εξέλιξη νόσου 

μετά από προηγηθείσα θεραπεία 2ης γραμμής με τον συνδυασμό everolimus και exemestane 

(μόνο σε περίπτωση που δε δόθηκε σε προηγούμενη γραμμή θεραπείας).  

Ορισμοί: 

o Πρώιμη υποτροπή: υποτροπή κατά τη διάρκεια της επικουρικής ορμονικής θεραπείας ή εντός 

12 μηνών από την  ολοκλήρωση της. 

o Όψιμη υποτροπή: υποτροπή μετά τους 12 μήνες από την ολοκλήρωση της επικουρικής 

ορμονικής θεραπείας 

Ενδεικνυόμενος πληθυσμός 

o Τοπικά προχωρημένος (που δεν επιδέχεται εκτομή ή ακτινοθεραπεία με θεραπευτική 

πρόθεση) ή μεταστατικός καρκίνος του μαστού 

o Προ και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, άντρες 

o HER2 αρνητικό 

o Θετικοί ορμονικοί υποδοχείς (ER+) 

o PS:0-2 

Δοσολογικό σχήμα 

Η συνιστώμενη δόση είναι 500mg σε διαστήματα ενός μηνός, με μια πρόσθετη δόση των 500mg 

χορηγούμενη δύο εβδομάδες μετά την αρχική δόση, μέχρι εξέλιξης της νόσου ή εμφάνισης μη αποδεκτής 

τοξικότητα. 


