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Efmody (υδροκορτιζόνη) 
Ανασκόπηση του Efmody και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Efmody και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Efmody είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας κληρονομικής πάθησης που 
ονομάζεται συγγενής επινεφριδιακή υπερπλασία (ΣΕΥ) σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω. 

Η ΣΕΥ είναι σπάνια νόσος και το Efmody χαρακτηρίστηκε «ορφανό φάρμακο» (φάρμακο που 
χρησιμοποιείται σε σπάνιες ασθένειες) στις 27 Ιουλίου 2005. Περισσότερες πληροφορίες για τον 
χαρακτηρισμό ενός φαρμάκου ως ορφανού μπορείτε να βρείτε εδώ: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu305296. 

Το Efmody περιέχει τη δραστική ουσία υδροκορτιζόνη και είναι «υβριδικό φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι 
είναι παρόμοιο με «φάρμακο αναφοράς» που περιέχει την ίδια δραστική ουσία, αλλά το Efmody έχει 
διαφορετική χρήση και διατίθεται σε διάφορες περιεκτικότητες υπό μορφή καψακίων για την 
αποδέσμευση της δραστικής ουσίας επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το φάρμακο αναφοράς για τα 
καψάκια Efmody είναι τα δισκία Hydrocortone. 

Πώς χρησιμοποιείται το Efmody; 

Το Efmody διατίθεται υπό μορφή καψακίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης και χορηγείται μόνο με ιατρική 
συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να πραγματοποιείται από γιατρό με εμπειρία στη διαχείριση της 
ΣΕΥ. 

Η συνιστώμενη δόση του Efmody σε ενήλικες και εφήβους που έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους 
είναι 15 έως 25 mg ημερησίως. Στους εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της ανάπτυξης, η 
δόση εξαρτάται από το βάρος και το ύψος τους. Η ημερήσια δόση μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με 
την ατομική απόκριση του ασθενούς. Τα δύο τρίτα έως τα τρία τέταρτα της ημερήσιας δόσης 
λαμβάνονται το βράδυ κατά την κατάκλιση, τουλάχιστον 2 ώρες μετά το τελευταίο γεύμα και η 
υπόλοιπη ποσότητα το πρωί τουλάχιστον 1 ώρα πριν από το γεύμα. 

Οι ασθενείς ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν ένα επιπλέον φάρμακο υδροκορτιζόνης σε περιόδους 
ψυχικού ή σωματικού στρες, όπως κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις λοιμώξεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Efmody, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu305296
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Πώς δρα το Efmody; 

Τα άτομα με ΣΕΥ δεν μπορούν να παράγουν επαρκείς ποσότητες της φυσικής ορμόνης κορτιζόλης 
(κορτικοστεροειδές) (και ενίοτε μιας άλλης ορμόνης, της αλδοστερόνης). Η κορτιζόλη παράγεται 
συνήθως στα επινεφρίδια (μικροί αδένες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τους νεφρούς). Βοηθά 
ρυθμίζοντας τη λειτουργία των άλλων ορμονών, την απόκριση του οργανισμού σε καταστάσεις στρες 
καθώς και την ισορροπία μεταξύ αλάτων και νερού στον οργανισμό. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν 
επίσης αύξηση των ανδρικών γεννητικών ορμονών η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 
ανάπτυξης και γονιμότητας. 

Το Efmody περιέχει υδροκορτιζόνη, μια συνθετική μορφή κορτιζόλης, η οποία απελευθερώνεται αργά 
στα έντερα προκειμένου να αντικαταστήσει τη φυσική ορμόνη του οργανισμού. Η απελευθέρωση αυτή 
πραγματοποιείται με ρυθμό παρόμοιο με τη φυσική ημερήσια έκκριση κορτιζόλης. Αυτό βοηθά στην 
αποκατάσταση της φυσιολογικής ορμονικής ισορροπίας και στην ελαχιστοποίηση άλλων πτυχών της 
πάθησης. 

Ποια είναι τα οφέλη του Efmody σύμφωνα με τις μελέτες; 

Τα οφέλη του Efmody καταδείχθηκαν σε μια βασική μελέτη στην οποία μετείχαν 122 ασθενείς με ΣΕΥ. 
Το Efmody συγκρίθηκε με τη συνήθη θεραπεία με άλλα κορτικοστεροειδή φάρμακα. Ο βασικός δείκτης 
μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η βαθμολογία που βασίστηκε στα επίπεδα της 17-OHP, μιας 
ορμονικής ουσίας που υποδηλώνει αυξημένες ανδρικές γεννητικές ορμόνες σε μη ελεγχόμενη ΣΕΥ. Η 
μείωση της βαθμολογίας αυτής κατά τη διάρκεια της μελέτης κατέδειξε καλύτερο έλεγχο. Κατά τη 
διάρκεια των 24 εβδομάδων της μελέτης η βαθμολογία αυτή μειώθηκε κατά 0,403 βαθμούς στους 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Efmody έναντι 0,172 στους ασθενείς που έλαβαν τη συνήθη θεραπεία. 
Παρότι η διαφορά αυτή δεν ήταν επαρκής για να καταδειχθεί με σαφήνεια ότι το Efmody είναι πιο 
αποτελεσματικό από τη συνήθη θεραπεία, οι μετρήσεις καταδεικνύουν επίσης καλύτερο έλεγχο των 
επιπέδων 17-OHP το πρωί. 

Τα υποστηρικτικά δεδομένα από μια εν εξελίξει μελέτη για τη συνέχιση της θεραπείας υποδεικνύουν ότι 
ο έλεγχος της ΣΕΥ θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το Efmody. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Efmody; 

Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια του Efmody (ενδέχεται να παρατηρηθεί σε περισσότερους από 1 
στους 10 ασθενείς) είναι η κόπωση. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του Efmody (ενδέχεται να 
παρατηρηθούν σε έως και 1 στους 10 ασθενείς) είναι κεφαλαλγία, αυξημένη όρεξη, ζάλη και αύξηση 
βάρους. Η συνηθέστερη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια (όταν ένα 
κορτικοστεροειδές φάρμακο δεν μπορεί να παρέχει επαρκή ποσότητα υδροκορτιζόνης για να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες σε κορτιζόλη κατά τη διάρκεια περιόδων στρες ή λοίμωξης. Η 
ανεπάρκεια αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα εμέτου ή αδιαθεσίας). 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
Efmody, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Efmody στην ΕΕ; 

Το Efmody παρείχε επαρκή έλεγχο της ΣΕΥ και τα συνολικά δεδομένα υποδηλώνουν βελτίωση της 
ορμονικής ισορροπίας. Από τα μακροχρόνια δεδομένα προκύπτει ότι η βελτίωση αυτή θα μπορούσε να 
διατηρηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη χρήση χαμηλότερων δόσεων κορτικοστεροειδών από ό, τι 
στο παρελθόν, και, κατ’ επέκταση, να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω 
μακροχρόνιας θεραπείας. Η υδροκορτιζόνη ελεγχόμενης αποδέσμευσης θεωρήθηκε ότι έχει κλινική 
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σημασία, δεδομένου ότι επιτρέπει τη χορήγηση δοσολογίας που προσομοιάζει στον ημερήσιο 
φυσιολογικό ρυθμό έκκρισης κορτιζόλης. Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες του Efmody είναι 
αντίστοιχες με τις αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες της υδροκορτιζόνης χορηγούμενης από το 
στόμα. Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Efmody 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Efmody; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου 
συμπεριλήφθηκαν συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική 
χρήση του Efmody. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Efmody τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται για το Efmody θα αξιολογούνται προσεκτικά και θα 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Efmody 

Περισσότερες πληροφορίες για το Efmody διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/efmody. 

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