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Ngenla (somatrogon) 
Ανασκόπηση του Ngenla και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Ngenla και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Ngenla είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων που δεν 
αναπτύσσονται με κανονικό ρυθμό λόγω ανεπάρκειας της αυξητικής ορμόνης (έλλειψη φυσικής 
αυξητικής ορμόνης). Χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας 3 ετών και άνω. 

Το Ngenla περιέχει τη δραστική ουσία somatrogon. 

Πώς χρησιμοποιείται το Ngenla; 

Το Ngenla χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η έναρξη και παρακολούθηση της θεραπείας θα πρέπει 
να πραγματοποιείται από γιατρό με πείρα στη διαχείριση παιδιών και εφήβων με ανεπάρκεια αυξητικής 
ορμόνης. 

Το Ngenla διατίθεται υπό μορφή ένεσης σε προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας διαφορετικής 
περιεκτικότητας, οι οποίες πρέπει να χορηγούνται υποδορίως μία φορά την εβδομάδα. Η συνιστώμενη 
δόση είναι 0,66 mg ανά κιλό σωματικού βάρους κάθε εβδομάδα, η οποία μπορεί να προσαρμόζεται 
ανάλογα από τον γιατρό, εάν κρίνεται απαραίτητο. Σε ασθενείς άνω των 45 kg για τους οποίους 
απαιτείται δόση μεγαλύτερη των 30 mg, η δόση χορηγείται με δύο ενέσεις. Μετά από κατάλληλη 
εκπαίδευση, οι ασθενείς ή οι φροντιστές τους μπορούν να χορηγούν μόνοι τους την ένεση. 

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

Πώς δρα το Ngenla; 

Σε υγιείς ασθενείς, η αυξητική ορμόνη αποδεσμεύεται από την υπόφυση (αδένας στη βάση του 
εγκεφάλου). Είναι σημαντική για την ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Η αυξητική 
ορμόνη επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται τις πρωτεΐνες, τα λίπη και τους 
υδατάνθρακες. Η δραστική ουσία του Ngenla, η somatrogon, είναι μια μορφή φυσικής ανθρώπινης 
αυξητικής ορμόνης η οποία έχει τροποποιηθεί, καθώς έχει συνδυαστεί με μέρος άλλης ανθρώπινης 
ορμόνης, της χοριακής γοναδοτροπίνης και έχει προκύψει μια ανασυνδυασμένη ορμόνη. Επειδή 
χρησιμοποιείται μόνο μέρος της άλλης ορμόνης, δεν υπάρχει επίδραση στο σώμα, αλλά ο συνδυασμός 
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επιτρέπει στην somatrogon να παραμένει ενεργή στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι η 
φυσική αυξητική ορμόνη, οπότε οι ενέσεις δεν χρειάζεται να χορηγούνται καθημερινά. 

Ποια είναι τα οφέλη του Ngenla σύμφωνα με τις μελέτες; 

Έχει αποδειχθεί ότι το Ngenla χορηγούμενο τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 
εξίσου αποτελεσματικό με την ημερήσια σωματοτροπίνη (φάρμακο που έχει την ίδια δομή με τη φυσική 
αυξητική ορμόνη) στην προώθηση της ανάπτυξης. Σε μια κύρια μελέτη με 224 προεφηβικούς ασθενείς 
με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ενός έτους ήταν 
10,1 cm στους ασθενείς που έλαβαν Ngenla και 9,8 cm στους ασθενείς που έλαβαν σωματοτροπίνη. 
Άλλοι δείκτες μέτρησης της ανάπτυξης, όπως η ωρίμανση των οστών, ήταν επίσης συγκρίσιμοι μεταξύ 
παιδιών και από τις δύο ομάδες. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Ngenla; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Ngenla (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 στα 
10 άτομα) είναι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία και πυρετός. Για τον πλήρη κατάλογο 
των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί με το Ngenla, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης. 

Το Ngenla δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο ασθενής έχει ενεργό όγκο ή οξεία απειλητική για τη ζωή 
ασθένεια. Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την προώθηση της ανάπτυξης παιδιών με κλειστές 
επιφύσεις (όταν τα μεγάλα οστά έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη). Για τον πλήρη κατάλογο των 
περιορισμών, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Ngenla στην ΕΕ; 

Το Ngenla χορηγούμενο με ένεση μία φορά την εβδομάδα αποδείχθηκε τουλάχιστον εξίσου 
αποτελεσματικό με τη σωματοτροπίνη χορηγούμενη με ένεση μία φορά την ημέρα. Η εικόνα ασφάλειας 
του Ngenla ήταν επίσης συγκρίσιμη με τη σωματοτροπίνη, παρότι οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης 
ήταν συχνότερες σε ασθενείς που έλαβαν Ngenla. Οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα συνεχίσουν να 
παρακολουθούνται μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Η πλειονότητα των ασθενών προτίμησε τη 
θεραπεία μία φορά την εβδομάδα σε σύγκριση με τις ημερήσιες ενέσεις. 

Συνεπώς, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Ngenla υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω 
φαρμάκου στην ΕΕ. 

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες για το Ngenla διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ngenla 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 02-2022. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ngenla
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