
 
 
European Medicines Agency  
  

 
7 Westferry Circus, Canary Wharf,  London  E14 4HB, UK 

Tel. (44-20) 74 18 84 00  Fax (44-20) 74 18 84 16 
E-mail: mail@emea.europa.eu     http://www.emea.europa.eu 

 
 European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

                                                     

 
Λονδίνο, 09 Φεβρουαρίου 2009 
Αρ. πρωτ. EMEA/122000/2009 

 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παραπομπή για το 

Implanon υποδερμικό εμφύτευμα 
ετονογεστρέλη 68 mg  

 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαιτησίας η οποία 
εκκινήθηκε μετά από διαφωνία που προέκυψε μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου Implanon. Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση (CHMP) του Οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του Implanon υπερτερούν 
των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και η άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε στις Κάτω Χώρες 
μπορεί να αναγνωριστεί και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η επανεξέταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής βάσει του άρθρου 291. 
 
Τι είναι το Implanon; 
Το Implanon είναι γυναικείο αντισυλληπτικό. Έχει τη μορφή μικρής ράβδου η οποία, με τη χρήση 
ειδικής συσκευής τοποθέτησης, εμφυτεύεται από τον γιατρό ή το νοσηλευτικό προσωπικό κάτω από 
το δέρμα στο άνω τμήμα του βραχίονα. 
Η δραστική ουσία του Implanon, η ετονογεστρέλη, είναι μια γυναικεία συνθετική ορμόνη παρόμοια 
με την προγεστερόνη. Μόλις εμφυτευθεί στον οργανισμό, η ράβδος εκλύει διαρκώς μια μικρή 
ποσότητα ετονογεστρέλης στη ροή του αίματος,  μεταβάλλοντας την ορμονική ισορροπία του 
οργανισμού και βοηθώντας στην πρόληψη της ωοθυλακιορρηξίας. Το Implanon παρέχει προστασία 
για χρονικό διάστημα έως τριών ετών, μετά τη συμπλήρωση των οποίων το εμφύτευμα πρέπει να 
αφαιρεθεί. 
 
Για ποιούς λόγους επανεξετάστηκε το Implanon; 
Βάσει της αρχικής άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε στις Κάτω Χώρες στις 25 Αυγούστου 1998, η 
N.V. Organon υπέβαλε αίτηση για τη δεύτερη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του Implanon μέσω 
της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης. Η εταιρεία εξέφρασε την επιθυμία της η ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας να αναγνωριστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως επίσης και στη Νορβηγία 
και την Ισλανδία, όπου το προϊόν έχει λάβει ήδη άδεια κυκλοφορίας. Δεν κατέστη δυνατό για τα εν 
λόγω κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, ο ρυθμιστικός οργανισμός 
των Κάτω Χωρών παρέπεμψε το ζήτημα στην CHMP.  
 
Οι λόγοι της διαδικασίας παραπομπής αφορούσαν ανησυχίες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
της τοποθέτησης και αφαίρεσης του εμφυτεύματος, τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού και τη 
συχνότητα εμφάνισης μη τακτικής αιμορραγίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
αφαίρεση του εμφυτεύματος. Επιπλέον, τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα σε παχύσαρκες 
γυναίκες, ιδίως κατά το τρίτο έτος χρήσης, κρίθηκαν ανεπαρκή. 
 
Ποια είναι τα πορίσματα της CHMP; 
Βάσει της αξιολόγησης των επί του παρόντος διαθέσιμων δεδομένων και της επιστημονικής 
συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της επιτροπής, η CHMP απεφάνθη ότι τα οφέλη 
του Implanon υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
χορηγηθεί ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας για το Implanon σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 
 

 
1 Άρθρο 29 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε, για τη διαδικασία παραπομπής λόγω δυνητικών 
σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία 
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Η CHMP ενέκρινε επίσης τις αλλαγές στις πληροφορίες του προϊόντος, όπως αυτές διατυπώθηκαν 
από την ομάδα συντονισμού για τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης και την αποκεντρωμένη 
διαδικασία.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στις 6 Φεβρουαρίου 2009. 
 
Εισηγητής:      Δρ. Harald Enzmann 
Συνεισηγητής:      Καθηγητής Ingemar Persson 
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας παραπομπής: 23 Οκτωβρίου 2008 
Ημερομηνία έκδοσης γνώμης:    20 Νοεμβρίου 2008 
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