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Ngenla (somatrogoon) 
Ülevaade ravimist Ngenla ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Ngenla ja milleks seda kasutatakse? 

Ngenla on ravim, mida kasutatakse nende laste ja noorukite raviks, kelle kasvukiirus ei ole normaalne 
kasvuhormooni vaeguse (loodusliku kasvuhormooni puudumise) tõttu. Seda manustatakse vähemalt 3-
aastastele patsientidele. 

Ngenla sisaldab toimeainena somatrogooni. 

Kuidas Ngenlat kasutatakse? 

Ngenla on retseptiravim. Ravi peab alustama ja jälgima kasvuhormooni vaegusega laste ja noorukite 
ravis kogenud arst. 

Ngenlat turustatakse süstelahusena eri tugevusega eeltäidetud pensüsteldes, mis manustatakse naha 
alla üks kord nädalas. Soovitatav annus on 0,66 mg kehamassi kg kohta kord nädalas, arst korrigeerib 
annust vajaduse korral. Üle 45 kg kaaluvatele patsientidele, kes vajavad suuremaid annuseid kui 
30 mg, manustatakse annus kahe süstena. Patsiendid või nende hooldajad tohivad süstida annust ise, 
kui nad on saanud asjakohase väljaõppe. 

Lisateavet Ngenla kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Ngenla toimib? 

Tervetel patsientidel vabaneb kasvuhormoon ajuripatsist (ajupõhimikul asuv nääre). See on oluline 
kasvamiseks lapse- ja noorukieas. Kasvuhormoon mõjutab ka seda, kuidas organism töötleb valke, 
rasvu ja süsivesikuid. Ngenla toimeaine somatrogoon on inimese loodusliku kasvuhormooni versioon, 
mida on modifitseeritud, kombineerides seda inimese teise hormooni kooriongonadotropiini osaga et 
tekiks nn rekombinantne hormoon Et kasutatakse ainult osa sellest teisest hormoonist, ei mõjuta see 
organismi, kuid see võimaldab somatrogoonil püsida organismis kauem aktiivsena kui looduslik 
kasvuhormoon, mistõttu ei ole vaja iga päev süstida. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Ngenla kasulikkus? 

Ngenla üks kord nädalas osutus kasvu soodustamisel vähemalt sama efektiivseks kui somatropiin 
(loodusliku kasvuhormooniga sama struktuuriga ravim) üks kord ööpäevas. Põhiuuringus, milles osales 
224 eelpuberteediealist kasvuhormooni vaegusega patsienti, oli keskmine kasvukiirus aastas 10,1 cm 
Ngenlat saanud patsientidel ja 9,8 cm somatropiini saanud patsientidel. Ka teised kasvunäitajad, nt 
luustiku küpsemine, olid mõlema rühma lastel võrreldavad. 

Mis riskid Ngenlaga kaasnevad? 

Ngenla kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on süstekoha 
reaktsioonid, peavalu ja palavik. Ngenla kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Ngenlat ei tohi kasutada, kui patsiendil on aktiivne kasvaja või äge eluohtlik haigus. Samuti ei tohi 
seda kasutada kasvu soodustamiseks lastel, kellel on epifüüsid luustunud (toruluud on lõpetanud 
kasvamise). Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Ngenla ELis heaks kiideti? 

Üks kord nädalas süstitav Ngenla osutus vähemalt sama efektiivseks kui üks kord ööpäevas süstitav 
somatropiin. Ngenla ohutusprofiil oli ka võrreldav somatropiiniga, kuigi Ngenlaga ravitud patsientidel 
esines süstekoha reaktsioone sagedamini. Pärast turustamist jätkatakse pikaajaliste mõjude seiret. 
Enamik patsiente eelistas ravi üks kord nädalas võrreldes igapäevaste süstidega. 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Ngenla kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Ngenla ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Ngenla ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Ngenla kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Ngenla kõrvalnähte 
hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Ngenla kohta 

Lisateave Ngenla kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ngenla 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02.2022 
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