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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Omnitrope 
somatropīns 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Omnitrope. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas 
nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Omnitrope lietošanu. 

Lai saņemtu praktisku informāciju par Omnitrope lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas 
instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Omnitrope un kāpēc tās lieto? 

Omnitrope ir zāles, ko lieto bērnu ārstēšanai: 

• kuriem ir augšanas problēmas, jo viņiem trūkst augšanas hormona; 

• kuri ir maza auguma, jo viņiem ir hroniska nieru slimība vai ģenētiski traucējumi, ko sauc par 
Tērnera sindromu; 

• kuri ir maza auguma, jo dzimuši mazā grūtniecības laikā, un to augšana ir aizkavēta līdz 4 gadu 
vecumam vai ilgāk, 

• ja viņiem ir ģenētiski traucējumi, ko sauc par Prādera-Villija sindromu. Omnitrope tiek lietotas, lai 
uzlabotu šādu pacientu augšanu un ķermeņa sastāvu (samazinot tauku daudzumu un palielinot 
muskuļu masu). Diagnoze ir jāapstiprina ar ģenētisku testēšanu. 

Omnitrope tiek lietotas arī kā aizstājterapija pieaugušiem pacientiem ar izteiktu augšanas hormona 
deficītu. Šāds deficīts var būt sācies pieaugušā vecumā vai bērnībā, un tas pirms ārstēšanas ir 
jāapstiprina ar testiem. 

Omnitrope satur aktīvo vielu somatropīnu un ir “bioloģiski līdzīgas zāles”. Tas nozīmē, ka Omnitrope ir 
ļoti līdzīgas bioloģiskajām zālēm (“atsauces zālēm”), kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES). 
Omnitrope atsauces zāles ir Genotropin. Sīkāku informāciju par bioloģiski līdzīgām zālēm skatīt šeit. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/general/general_content_001832.jsp&mid=WC0b01ac0580bb8fda
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Kā lieto Omnitrope? 

Omnitrope var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi 
pacientu ar augšanas traucējumiem ārstēšanā. 

Šīs zāles ir pieejamas kā pulveris un šķīdinātājs, no kuriem pagatavo šķīdumu injekcijai, vai kā 
lietošanai gatavs šķīdums kasetnē. Tās tiek injicētas zem ādas vienreiz dienā. Pēc ārsta vai medmāsas 
sniegtas apmācības pacients vai aprūpētājs var pats injicēt Omnitrope. Omnitrope kasetnes ir 
izmantojamas tikai ar īpašo Omnitrope injicēšanas ierīci. Ārsts devu aprēķina katram pacientam 
individuāli atkarībā no ķermeņa masas un ārstējamās slimības. Laika gaitā var būt nepieciešams 
koriģēt devu atkarībā no ķermeņa masas izmaiņām un reakcijas uz ārstēšanu. 

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā Omnitrope darbojas? 

Augšanas hormonu izdala hipofīze (dziedzeris, kas atrodas galvas smadzeņu pamatnē). Tas ir nozīmīgs 
augšanai bērnībā un pusaudžu gados, kā arī ietekmē veidu, kā organisms pārstrādā olbaltumvielas, 
taukus un ogļhidrātus. Omnitrope aktīvā viela somatropīns ir identiska cilvēka augšanas hormonam, ko 
tā aizstāj. Somatropīnu iegūst ar metodi, ko sauc par “rekombinanto DNS tehnoloģiju”. Hormonu ražo 
baktērijas, kurās ievadīts gēns (DNS), kas padara tās spējīgas sintezēt somatropīnu. 

Kādas bija Omnitrope priekšrocības šajos pētījumos? 

Omnitrope tika pētītas, lai pierādītu to salīdzināmību ar atsauces zālēm Genotropin. Omnitrope tika 
salīdzinātas ar Genotropin iepriekš neārstētiem 89 bērniem ar augšanas hormona trūkumu. Rezultāti 
parādīja, ka pēc 9 mēnešus ilgas ārstēšanas Omnitrope augšanu uzlaboja tikpat efektīvi kā Genotropin. 
Saņemot Omnitrope un Genotropin, bērni auga līdzīgā ātrumā par apmēram 10,7 cm gadā. 

Kāds risks pastāv, lietojot Omnitrope? 

Pieaugušajiem bieži (1 līdz 10 no 100 pacientiem) var rasties ar šķidrumu aizturi saistītas 
blakusparādības, piemēram, perifērā tūska (pietūkums, īpaši potītēm un pēdām), parestēzija 
(nejutīgums vai tirpšana), locītavu un muskuļu sāpes un locekļu stīvums. Šīs blakusparādības bērniem 
rodas reti (var rasties 1 līdz 10 no 1000 pacientiem). Tāpat kā ar visām olbaltumvielu tipa zālēm 
dažiem pacientiem var izstrādāties antivielas (olbaltumvielas, kas rodas kā atbildes reakcija uz 
Omnitrope). Tomēr šīs antivielas neietekmē Omnitrope darbības efektivitāti. Pilnu visu blakusparādību 
sarakstu, lietojot Omnitrope, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Omnitrope nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir aktīvs audzējs vai akūta dzīvībai bīstama saslimšana. 
Tās arī nedrīkst lietot augšanas veicināšanai bērniem ar slēgtām epifīzēm (kad lielie kauli ir beiguši 
augt). Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Omnitrope tika apstiprinātas? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka atbilstoši ES prasībām par bioloģiski līdzīgām zālēm Omnitrope ir 
pierādīta ar Genotropin salīdzināma kvalitāte, drošums un efektivitāte. Tāpēc Aģentūra uzskatīja, ka, 
tāpat kā Genotropin gadījumā, ieguvums pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica izsniegt 
Omnitrope reģistrācijas apliecību. 
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Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Omnitrope lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Omnitrope lietošanu. 

Cita informācija par Omnitrope 

Eiropas Komisija 2006. gada 12. aprīlī izsniedza Omnitrope reģistrācijas apliecību, kas derīga visā 
Eiropas Savienībā. 

Pilns Omnitrope EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: website ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par 
ārstēšanu ar Omnitrope, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu 
vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2.2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000607/human_med_000946.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000607/human_med_000946.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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