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Efmody (hydrocortison) 
En oversigt over Efmody, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Efmody, og hvad anvendes det til? 

Efmody er et lægemiddel til behandling af en arvelig sygdom kaldet adrenogenitalt syndrom (AGS) hos 
patienter over 12 år. 

AGS er sjældent, og Efmody blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 27. juli 2005. 
Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu305296. 

Efmody indeholder det aktive stof hydrocortison og er et "hybridlægemiddel". Det betyder, at det er 
identisk med et "referencelægemiddel", som indeholder det samme aktive stof, men Efmody bruges på 
en anden måde og fås som kapsler i forskellige styrker, der er formuleret til at frigive det aktive stof 
over en længere periode. Referencelægemidlet for Efmody i kapselform er Hydrocortone i tabletform. 

Hvordan anvendes Efmody? 

Efmody leveres som kapsler med modificeret udløsning. Det fås kun på recept. Behandling bør indledes 
af en læge med erfaring i behandling af AGS. 

Den anbefalede dosis Efmody til voksne og fuldt udvoksede unge er 15-25 mg dagligt. Hos unge, som 
ikke er fuldt udvoksede, beregnes dosen efter deres vægt og højde. Den daglige dosis kan tilpasses 
afhængigt af den individuelle respons på behandlingen. Mellem to tredjedele og tre fjerdedele af den 
daglige dosis tages om aftenen ved sengetid mindst 2 timer efter det sidste måltid, og resten om 
morgenen mindst 1 time før et måltid. 

Patienterne kan være nødsaget til at tage et ekstra lægemiddel indeholdende hydrocortison i perioder 
med psykisk eller fysisk stress, herunder kirurgiske indgreb og infektioner. 

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Efmody, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
lægen eller apotekspersonalet. 

Hvordan virker Efmody? 

Personer med AGS er ikke i stand til at danne tilstrækkelige mængder af det naturlige 
kortikosteroidhormon kortisol (og undertiden et andet hormon kaldet aldosteron). Kortisol dannes 
normalt i binyrerne (de små kirtler lige over nyrerne) og er med til at regulere andre hormoner og 
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kroppens reaktion på stress samt væske- og saltbalancen i kroppen. De lider desuden af øgede 
mængder af mandlige kønshormoner, hvilket kan medføre vækst- og fertilitetsproblemer. 

Efmody indeholder hydrocortison — en syntetisk form af kortisol — der frigives langsomt i tarmene, så 
det naturlige hormon i kroppen erstattes efter et mønster, der ligner den naturlige daglige sekretion af 
kortisol. Dette er med til at genoprette en mere normal hormonbalance og minimere andre aspekter af 
sygdommen. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Efmody? 

Fordelene ved Efmody er påvist i et hovedstudie med 122 AGS-patienter. Efmody blev sammenlignet 
med standardbehandling med andre kortikosteroider. Virkningen blev hovedsageligt målt på en score 
for koncentrationen af 17-OHP, et hormonalt stof, som er tegn på øgede mængder af mandlige 
kønshormoner ved ukontrolleret AGS. Et fald i denne score i løbet af studiet var tegn på bedre kontrol. 
I løbet af de 24 uger, studiet varede, faldt denne score med 0,403 hos patienter behandlet med 
Efmody, mod 0,172 hos dem, der fik standardbehandling. Denne forskel var ikke nok til klart at påvise, 
at Efmody fungerede bedre end standardbehandling, men målinger tydede også på bedre kontrol af 
17-OHP-koncentrationen om morgenen. 

Støttende data fra et igangværende fortsættelsesstudie viste, at kontrollen med AGS kunne bevares 
med Efmody over længere tid. 

Hvilke risici er der forbundet med Efmody? 

Den hyppigste bivirkning ved Efmody (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er 
træthed. Andre hyppige bivirkninger ved Efmody (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 
er hovedpine, øget appetit, svimmelhed og vægtøgning. Den hyppigste alvorlige bivirkning er akut 
binyrebarkinsufficiens — Addison krise — en tilstand, hvor et kortikosteroid ikke kan levere 
tilstrækkelige mængder hydrocortison til at dække et øget behov for kortisol ved stress eller infektion, 
hvilket giver sig udslag i opkastning eller stærk utilpashed. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Efmody fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor er Efmody godkendt i EU? 

Efmody sikrede tilstrækkelig kontrol med AGS, og de overordnede data tydede på en forbedring i 
hormonbalancen. Langtidsdataene tydede på, at dette kan opretholdes, i nogle tilfælde ved at anvende 
lavere doser af kortikosteroid end før, hvorved risikoen for bivirkninger ved langvarig behandling 
mindskes. Hydrocortison i kapselform med modificeret udløsning blev anset for at tilføre klinisk værdi 
ved at muliggøre en dosering, der lægger sig op ad den daglige naturlige sekretion af kortisol. De 
indberettede bivirkninger ved Efmody svarer til dem, der forventes ved hydrocortison taget gennem 
munden. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Efmody opvejer 
risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Efmody? 

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og 
sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Efmody. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Efmody løbende overvåget. De indberettede 
bivirkninger ved Efmody vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne. 
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Andre oplysninger om Efmody 

Yderligere information om Efmody findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/efmody. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/efmody
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