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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Somatropin Biopartners 
somatropin 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Somatropin Biopartners. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да 
препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен 
да предоставя практически съвети относно употребата на Somatropin Biopartners. 

За практическа информация относно употребата на Somatropin Biopartners пациентите следва да 
прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт. 

 

Какво представлява Somatropin Biopartners и за какво се използва? 

Somatropin Biopartners е лекарство, което съдържа човешки растежен хормон (познат също като 
соматропин). Използва се за лечение на деца на възраст от 2 до 18 години с нарушения в растежа 
поради липса на достатъчно количество растежен хормон. Използва се при възрастни с липса на 
растежен хормон, които са имали дефицит на растежен хормон като деца или са го развили по-
късно в зряла възраст. 

Как се използва Somatropin Biopartners? 

Лечението със Somatropin Biopartners трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в 
диагностицирането и лечението на пациенти с дефицит на растежен хормон. Лекарственият 
продукт се отпуска по лекарско предписание. 

Somatropin Biopartners се предлагапод формата на прах и разтворител, от които се приготвя 
инжекционна суспензия. Somatropin Biopartners се инжектира под кожата веднъж седмично. След 
обучение от лекар или медицинска сестра пациентът или болногледачът могат сами да инжектират 
Somatropin Biopartners. При деца препоръчителната доза е 0,5 mg на килограм телесно тегло, 
инжектирана веднъж седмично. При възрастни препоръчителната доза е 2 mg, инжектирана 
веднъж седмично, с изключение на пациентите от женски пол, които едновременно приемат 
естроген перорално – те трябва да получават 3 mg веднъж седмично. Възможно е да се наложи 
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коригиране на дозата в зависимост от отговора на пациента към лечението и нежеланите 
лекарствени реакции, които пациентът получава. За повече информация вижте листовката. 

Как действа Somatropin Biopartners? 

Растежният хормон е вещество, което се синтезира от хипофизата (жлеза в основата на мозъка). 
Той подпомага растежа в детството и юношеството и повлиява начина, по-който организмът 
обработва белтъците, мазнините и въглехидратите. Активното вещество в Somatropin Biopartners, 
соматропин, е идентично с човешкия растежен хормон. Произвежда се по метод, познат като 
„рекомбинантна ДНК технология“: от дрожди, в които е поставен ген (ДНК), който им дава 
възможност да го произвеждат. Somatropin Biopartners замества естествения хормон. 

Какви ползи от Somatropin Biopartners са установени в проучванията? 

Somatropin Biopartners е проучен в едно основно проучване при 180 деца с липса на растежен 
хормон. Проучването сравнява Somatropin Biopartners, прилаган веднъж седмично, с Genotropin 
(друго лекарство, съдържащо соматропин), прилаган веднъж дневно. Основната мярка за 
ефективност е израстването на височината на пациентите една година след началото на 
лечението. Проучването показва, че Somatropin Biopartners е също толкова ефективен, колкото 
Genotropin за подпомагане на растежа: децата, получаващи Somatropin Biopartners, израстват с 
около 11,7 cm за година, в сравнение с 12,0 cm при децата, получаващи Genotropin. 

Somatropin Biopartners е проучен също в едно основно проучване при 151 възрастни с дефицит на 
растежния хормон. Това проучване сравнява Somatropin Biopartners с плацебо (сляпо лечение) и 
измерва намаляването на телесната мазнина (която нормално е висока при възрастни с дефицит 
на растежен хормон) след 6 месеца на лечение. Възрастните, лекувани със Somatropin 
Biopartners, имат средно намаляване на телесната мазнина от 1 kg, докато телесната мазнина при 
лекуваните с плацебо се увеличава с 0,5 kg. 

Какви са рисковете, свързани със Somatropin Biopartners? 

При деца най-честите нежелани лекарствени реакции при Somatropin Biopartners (които е 
възможно да засегнат повече от 1 на 10 души) са оток на мястото на инжектиране и поява на 
антитела (белтъци, които се произвеждат в отговор на Somatropin Biopartners). Тези антитела 
обаче, изглежда, нямат ефект върху начина, по който действа лекарството. При възрастни най-
честите нежелани лекарствени реакции (които е възможно да засегнат повече от 1 на 10 души), 
са оток, лека хипергликемия (високи нива на кръвна захар) и главоболие. За пълния списък на 
всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Somatropin Biopartners, вижте листовката. 

Somatropin Biopartners не трябва да се използва при пациенти с активен тумор или остро 
животозастрашаващо заболяване. За пълния списък на ограниченията вижте листовката. 

Защо Somatropin Biopartners е разрешен за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че ползите 
от Somatropin Biopartners са по-големи от рисковете, и препоръча Somatropin Biopartners да бъде 
разрешен за употреба в ЕС. Комитетът заключи, че при деца с нарушен растеж Somatropin 
Biopartners е също токова ефективен, колкото и другите лечения, съдържащи соматропин, 
прилагани ежедневно. При възрастни с липса на растежен хормон Somatropin Biopartners има 
умерен ефект за намаляване на мастната тъкан в тялото. По отношение на безопасността 
нежеланите лекарствени реакции, съобщавани при Somatropin Biopartners, са сходни с тези при 
останалите лекарства със соматропин, прилагани ежедневно, с изключение на по-големия брой 
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реакции на мястото на инжектиране при деца, което трябва да се оценява в контекста на 
удобството от инжектиране веднъж седмично. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Somatropin Biopartners? 

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Somatropin Biopartners се 
използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е 
включена в кратката характеристика на продукта и листовката за Somatropin Biopartners, 
включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите. 

В допълнение, фирмата производител на Somatropin Biopartners ще предостави допълнителни 
данни за ефективността и безопасността на лекарството при дългосрочна употреба.  

Допълнителна информация за Somatropin Biopartners: 

На 05.08.2013 Европейската комисия издава разрешение за употреба на Somatropin Biopartners, 
валидно в Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Somatropin Biopartners може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно лечението със Somatropin Biopartners прочетете листовката (също част от 
EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста 07-2013. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002196/human_med_001672.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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