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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Thyrogen 0,9 mg σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Κάθε φιαλίδιο Thyrogen περιέχει ονοµαστική αξία 0,9 mg θυροτροπίνης άλφα. Μετά την 
ανασύσταση, κάθε φιαλίδιο Thyrogen περιέχει 0,9 mg θυροτροπίνης άλφα σε 1,0 ml. Για 
έκδοχα βλέπε 6.1. 

 

 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 

 

 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Το Thyrogen (θυροτροπίνη άλφα) ενδείκνυται για χρήση σε απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο µαζί 
µε δοκιµασία θυρεοσφαιρίνης ορού (Τg) που γίνεται για την ανίχνευση υπολειµµάτων 
θυρεοειδούς και καλά διαφοροποιηµένου καρκίνου του θυρεοειδούς σε ασθενείς µετά από 
θυρεοειδεκτοµή που συντηρούνται σε θεραπεία καταστολής ορµονών. 

 
4.2 ∆οσολογία και οδός χορήγησης 

 

Η συνιστώµενη δοσολογία είναι δύο δόσεις 0,9 mg θυροτροπίνης άλφα χορηγούµενων µε 
ενδιάµεσο διάστηµα 24 ωρών µόνο µε ενδοµυϊκή ένεση.  

 

Η χρήση του Thyrogen θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ιατρών ειδικευµένων στον 
καρκίνο του θυρεοειδούς.  
 

Μετά από ανασύσταση µε ενέσιµο νερό, 1,0 ml διαλύµατος (0,9 mg θυροτροπίνης άλφα) 
χορηγούνται µε ενδοµυϊκή ένεση στον γλουτό. Βλέπε Παράγραφο 6.6 για οδηγίες χειρισµού. 
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Για απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο, το ραδιοϊώδιο πρέπει να χορηγείται 24 ώρες µετά την 
τελευταία ένεση Thyrogen. Το σπινθηρογράφηµα πρέπει να γίνεται 48 έως 72 ώρες µετά από 
τη χορήγηση ραδιοϊωδίου. 

 

Για τη δοκιµασία θυρεοσφαιρίνης (Tg), το δείγµα ορού πρέπει να λαµβάνεται 72 ώρες µετά 
από την τελευταία ένεση Thyrogen. 

 

Λόγω έλλειψης δεδοµένων για τη χρήση του Thyrogen σε παιδιά το Thyrogen πρέπει να 
χορηγείται σε παιδιά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 
Η χρήση του Thyrogen σε ασθενείς µε µειωµένη ηπατική λειτουργία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
προφυλάξεις. 
 
Σε ασθενείς µε σηµαντική νεφρική βλάβη η δόση Ι131 θα πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά από τον 
ιατρό πυρηνικής ιατρικής. 
 

4.3 Αντενδείξεις  

 

• Πρέπει να καταβάλλεται προσοχή σε ασθενείς µε ιστορικό αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας σε ορµόνη διέγερσης θυρεοειδούς βοοειδούς ή ανθρώπου.  

• Εγκυµοσύνη 
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 

Το Thyrogen δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως 

 

Όταν χρησιµοποιείται ως εναλλακτική λύση αντί της στέρησης θυρεοειδικής ορµόνης, ο 
συνδυασµός δοκιµών WBS και Tg µετά τη χορήγηση του Thyrogen εξασφαλίζει την 
υψηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση υπολειµµάτων θυρεοειδούς ή καρκίνου. Ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσµατα µπορεί να εµφανιστούν µε το Thyrogen. Εάν εξακολουθεί να 
υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας για µεταστατική νόσο, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 
επιβεβαίωσης µε δοκιµασία στέρησης ακολουθούµενη από W.B.S. και Tg. 

 
Επίδραση στην αύξηση του όγκου 

 

Σε ασθενείς µε καρκίνο του θυρεοειδούς έχουν ανακοινωθεί αρκετές περιπτώσεις διέγερσης 
της αύξησης του όγκου κατά τη διακοπή των θυρεοειδών ορµονών για διαγνωστικές 
επεµβάσεις λόγω της επακόλουθης παρατεταµένης αύξησης των επιπέδων ορµόνης διέγερσης 
του θυρεοειδούς (TSH). 

Σε κλινικές δοκιµές µε θυροτροπίνη άλφα, που προκαλεί βραχυπρόθεσµη αύξηση των 
επιπέδων ορού TSH, δεν έχει ανακοινωθεί καµία περίπτωση αύξησης όγκου.  

 

Τέσσερις από 55 ασθενείς µε µεταστάσεις στο ΚΝΣ που παρακολουθήθηκαν σε ειδικό 
θεραπευτικό πρωτόκολλο, εµφάνισαν οξεία ηµιπληγία, ηµιπάρεση ή πόνο µεταξύ µιας και 
τριών ηµερών  µετά την χορήγηση του Thyrogen. Τα συµπτώµατα αποδόθηκαν σε τοπικό 
οίδηµα / εστιακή αιµορραγία στη θέση µεταστάσεων στον εγκέφαλο ή το νωτιαίο µυελό 
Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόµενο προθεραπείας µε κορτικοστεροειδή  σε ασθενείς των 
οποίων το σπινθηρογράφηµα µετά από τη θεραπεία έδειξε εγκεφαλικές ή νωτιαίες 
µεταστάσεις ή σε ασθενείς µε ενδείξεις εγκεφαλικών ή νωτιαίων µεταστάσεων στην Αξονική 
ή Μαγνητική Τοµογραφία. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπιδράσεων 

 

∆εν έχουν γίνει επίσηµες µελέτες αλληλεπιδράσεων µεταξύ Thyrogen και άλλων φαρµάκων. 
Σε κλινικές δοκιµές δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις µεταξύ Thyrogen και των ορµονών 
του θυρεοειδούς τριϊωδοθυρονίνης (Τ3) και θυροξίνης (Τ4) όταν χορηγήθηκαν ταυτόχρονα. 

 

Η χρήση του Thyrogen επιτρέπει την απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο ενώ οι ασθενείς είναι 
ευθυρεοειδικοί λόγω υποβολής σε κατασταλτική θεραπεία θυρεοειδικών  ορµονών [ 
∆εδοµένα για την κινητική του ραδιοϊωδίου δείχνουν ότι η κάθαρση ραδιοϊωδίου είναι 
περίπου 50% µεγαλύτερη κατά την ευθυρεοειδική απ’ ό,τι κατά την υποθυρεοειδική 
κατάσταση όταν η νεφρική λειτουργία είναι µειωµένη, µε αποτέλεσµα λιγότερη κατακράτηση 
ραδιοϊωδίου στον οργανισµό κατά το χρόνο της απεικόνισης. Αυτός ο παράγων λαµβάνεται 
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υπόψη κατά την επιλογή της δραστικότητας του ραδιοϊωδίου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο. 

 
4.6 Kύηση και γαλουχία  
 

∆εν έχουν διεξαχθεί µελέτες αναπαραγωγής σε ζώα µε το Thyrogen. 

 

∆εν είναι γνωστό αν το Thyrogen µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έµβρυο µετά από 
χορήγηση σε έγκυο γυναίκα, ή αν επηρεάζει την αναπαραγωγική λειτουργία. 

 

Λόγω της επακόλουθης έκθεσης του εµβρύου σε µεγάλη δόση ραδιενεργού υλικού το 
Thyrogen αντενδείκνυται κατά την εγκυµοσύνη. Οι ασθενείς δεν πρέπει να γαλουχούν. 

 
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 

 

Καµία γνωστή επίδραση. 
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4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 

 

Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες: ναυτία, πονοκέφαλος, εξασθένηση, 
έµετος, ζάλη, παραισθησία, πόνος (συµπεριλαµβανοµένου πόνου στη θέση µεταστάσεων), 
ρίγη, πυρετός και γριποειδή συµπτώµατα. 

 

Σε περιορισµένο αριθµό ασθενών αναφέρθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονταν µε 
την οδό χορήγησης όπως πόνος, κνησµός, κνίδωση (ουρτικάρια) και εξάνθηµα στη θέση της 
ενδοµυϊκής ένεσης. 

 

Ήπιες αντιδράσεις που δείχνουν υπερευαισθησία έχουν αναφερθεί σε λιγότερο από 2% του 
συνόλου των ασθενών. Αυτές οι αντιδράσεις συνίσταντο σε κνίδωση, κνησµό και εξάνθηµα. 
Σε κλινικές δοκιµές σε 420 ασθενείς, κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε αντισώµατα κατά της 
θυρεοτροπίνης άλφα µετά από µία ή επανειληµµένη περιορισµένη (27 ασθενείς) χρήση του 
προϊόντος. Το ενδεχόµενο εµφάνισης αντισωµάτων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις 
µετρήσεις ενδογενούς TSH δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί.  
 
4.9 Υπερδοσολογία 

 

∆εν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας σε ανθρώπους. Ένας ασθενής που πήρε 
µία ενδοµυϊκή δόση 3,6 mg και ένας άλλος ασθενής που πήρε µία ενδοφλέβια δόση 0,3 mg 
εµφάνισαν τις ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες: βαριά ναυτία, έµετο, διάρροια και 
διαφόρηση. Μία προτεινόµενη θεραπεία σε περίπτωση υπερδοσολογίας θα ήταν η  
αποκατάσταση της ισορροπίας υγρών και µπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόµενο 
χορήγησης αντιεµετικού. 

 

 
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 

 

Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: ∆οκιµασίες λειτουργίας θυρεοειδούς. 

 

Κωδικός ATC για τη θυροτροπίνη άλφα:V04CJ01 (∆οκιµασίες λειτουργίας θυρεοειδούς) 

 

Η θυροτροπίνη άλφα (ανασυνδυασµένη ανθρώπινη ορµόνη διέγερσης του θυροειδούς) είναι 
ετεροδιµερής γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται µε την τεχνολογία ανασυνδυασµού DNA. 
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Αποτελείται από δύο µη οµοιοπολικά συνδεδεµένες υποµονάδες. Τα cDNA κωδικοποιούν 
µία υποµονάδα άλφα από 92 υπολείµµατα αµινοξέων που περιέχει δύο Ν-συνδεδεµένες 
θέσεις γλυκοσυλίωσης και µία υποµονάδα βήτα από 118 υπολείµµατα που περιέχει µία Ν-
συνδεδεµένη θέση γλυκοσυλίωσης. Έχει συγκρίσιµες βιοχηµικές ιδιότητες µε τη φυσική 
ανθρώπινη Ορµόνη ∆ιέγερσης Θυρεοειδούς (TSH). Η σύνδεση της θυροτροπίνης άλφα στους 
υποδοχείς TSH στα επιθηλιακά κύτταρα του θυρεοειδούς διεγείρει την πρόσληψη ιωδίου και 
την οργανοποίηση, και τη σύνθεση και απελευθέρωση θυροσφαιρίνης, τριιωδοθυρονίνης (Τ3) 
και θυροξίνης (T4). 

 

Σε ασθενείς µε καλά διαφοροποιηµένο καρκίνο του θυρεοειδούς γίνεται σχεδόν ολική ή 
ολική θυρεοειδεκτοµή και οι ασθενείς λαµβάνουν συνθετικά συµπληρώµατα θυρεοειδικής 
ορµόνης για την αντικατάσταση της ενδογενούς ορµόνης και την καταστολή των επιπέδων 
TSH στον ορό ώστε να αποφευχθεί η διεγειρόµενη από την TSH αύξηση του όγκου. Για την 
άριστη διάγνωση καταλοίπων καρκίνου είτε µέσω απεικόνισης µε ραδιοϊώδιο ή µέσω 
δοκιµασίας θυρεοσφαιρίνης, χρειάζεται υψηλό επίπεδο TSH στον ορό για τη διέγερση της 
πρόσληψης ραδιοϊωδίου και την έκκριση θυρεοσφαιρίνης από τα κύτταρα του θυρεοειδούς. Η 
τυπική προσέγγιση για την επίτευξη αυξηµένων επιπέδων TSH υπήρξε η διακοπή της 
θεραπείας καταστολής θυρεοειδούς ορµόνης (THST) των ασθενών που συνήθως κάνει τους 
ασθενείς να εµφανίσουν σηµεία και συµπτώµατα υποθυρεοειδισµού. Αν και λιγότερο 
ευαίσθητη, είναι επίσης συνήθης πρακτική να γίνεται δοκιµασία θυρεοσφαιρίνης ενώ οι 
ασθενείς εξακολουθούν να υποβάλλονται σε κατασταλτική θεραπεία θυρεοειδικών ορµονών [ 
και είναι ευθυρεοειδικοί. Με τη χρήση του Thyrogen, η διέγερση της TSH που είναι 
απαραίτητη για τις διαγνωστικές επεµβάσεις επιτυγχάνεται, ενώ οι ασθενείς διατηρούνται 
ευθυρεοειδικοί µε θεραπεία καταστολής θυρεοειδικής ορµόνης, αποφεύγοντας έτσι τη 
νοσηρότητα που συνδέεται µε τον υποθυρεοειδισµό. 
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Η αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του Thyrogen για χρήση µε απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο 
µαζί µε δοκιµασία θυρεοσφαιρίνης ορού για τη διάγνωση καταλοίπων και καρκίνου 
θυρεοειδούς αποδείχθηκε σε δύο µελέτες. Σε µία από τις µελέτες εξετάστηκαν δύο 
δοσολογικά σχήµατα: 0,9 mg ενδοµυϊκώς κάθε 24 ώρες για δύο δόσεις (0,9 mg x 2) και 
0,9 mg ενδοµυϊκώς  κάθε 72 ώρες για τρεις δόσεις (0,9 mg x 3). Και τα δύο δοσολογικά 
σχήµατα είναι αποτελεσµατικά και δεν διαφέρουν στατιστικώς από τη διακοπή της 
θυρεοειδικής ορµόνης στη διέγερση της πρόσληψης ραδιοϊωδίου για διαγνωστική 
απεικόνιση. Και τα δύο δοσολογικά σχήµατα βελτιώνουν την ευαισθησία, την ακρίβεια και 
την αρνητική προβλεπτική αξία της διεγειρόµενης από Thyrogen θυροσφαιρίνης µόνης ή σε 
συνδυασµό µε απεικόνιση µε ραδιοϊώδιο σε σύγκριση µε τις δοκιµασίες που έγιναν ενώ οι 
ασθενείς εξακολουθούσαν να παίρνουν θυρεοειδικές ορµόνες.  

 

Σε κλινικές δοκιµές, για την ανίχνευση καταλοίπων ή καρκίνου θυρεοειδούς σε ασθενείς που 
είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση µε χρήση µέτρησης θυρεοσφαιρίνης µε κατώτερο όριο 
ανίχνευσης 0,5 ng/ml, επίπεδα διεγειρόµενης από Thyrogen θυρεοσφαιρίνης 3 ng/ml, 2 ng/ml 
και 1 ng/ml αντιστοιχούσαν σε επίπεδα θυρεοσφαιρίνης µετά από διακοπή θυρεοειδούς 
ορµόνης 10 ng/ml, 5 ng/ml και 2 ng/ml αντίστοιχα. Σ’ αυτές τις µελέτες η χρήση δοκιµασιών 
θυρεοσφαιρίνης µε Thyrogen βρέθηκε ότι είναι πιο ευαίσθητη από τις δοκιµασίες 
θυρεοσφαιρίνης µε Τ.S.Η.Τ. Ειδικά σε µία µελέτη φάσης ΙΙΙ σε 164 ασθενείς το ποσοστό 
ανίχνευσης ιστού θυρεοειδικής προέλευσης µετά από δοκιµασία θυρεοσφαιρίνης Thyrogen 
κυµάνθηκε µεταξύ 73-87%, ενώ µε τη χρήση θυρεοσφαιρίνης µε TSHT ήταν 42-62% για τις 
ίδιες τιµές cut-off και πρότυπα αναφοράς.  

 

Η ποιότητα ζωής ήταν σηµαντικά µειωµένη µετά από τη διακοπή της ορµόνης αλλά 
διατηρήθηκε µετά από οποιαδήποτε δόση Thyrogen. 

 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 

 

Η φαρµακοκινητική του Thyrogen µελετήθηκε σε ασθενείς µε καλά διαφοροποιηµένο 
καρκίνο του θυρεοειδούς µετά από µία ενδοµυϊκή ένεση 0,9 mg. Μετά την ένεση το µέσο 
επίπεδο αιχµής (Cmax) που επιτεύχθηκε ήταν 116 ± 38 mU/l και εµφανίστηκε περίπου 13 ± 8 
ώρες µετά από τη χορήγηση. Η ηµιζωή αποµάκρυνσης ήταν 22 ± 9 ώρες. Πιστεύεται ότι η 
κύρια οδός αποµάκρυνσης της θυρεοτροπίνης άλφα είναι η νεφρική και σε µικρότερο βαθµό 
η ηπατική. 

 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 

 

Τα προκλινικά στοιχεία είναι περιορισµένα, αλλά φαίνεται να µην υπάρχει ειδικός κίνδυνος 
για τον άνθρωπο από τη χρήση του Thyrogen. 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 

 

µαννιτόλη 

φωσφορικό νάτριο µονοβασικό, µονοϋδρικό 

φωσφορικό νάτριο διβασικό, επταϋδρικό 

χλωριούχο νάτριο 

 
6.2 Ασυµβατότητες 

 

Επειδή δεν υπάρχουν µελέτες ασυµβατότητας, τo Thyrogen δεν πρέπει να χορηγείται σε 
µίγµα µε άλλα φαρµακευτικά σκευάσµατα στην ίδια ένεση.  

 
6.3 ∆ιάρκεια ζωής 

 
Μη ανοιγµένα φιαλίδια 

36 µήνες  

 
Χρόνος διάρκειας προϊόντος µετά την ανασύνθεση 

Συνιστάται η έγχυση του διαλύµατος Thyrogen εντός τριών ωρών. 
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6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη 
 

Αποθηκεύεται στους 2°C-8°C (στο ψυγείο). 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί. 

 

Το ανασυσταθέν διάλυµα µπορεί να φυλαχθεί µέχρι 24 ώρες σε θερµοκρασία µεταξύ 2oC και 
8oC προστατευµένο από το φως, ενώ θα αποφεύγεται η µόλυνση από µικρόβια. 

 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Το Thyrogen διατίθεται σε φιαλίδια από καθαρό γυαλί Τύπου Ι των 5 ml. Το σφράγισµα 
αποτελείται από πώµα από πυριτιούχο βουτύλιο και ειδικό καπάκι µιας χρήσης. 

 

Για να παρέχει ικανό όγκο που να επιτρέπει την ακριβή εκτέλεση συνταγών, το κάθε φιαλίδιο 
τυποποιείται ώστε να περιέχει επιπλέον 0,2 ml. 

 

Το κάθε φιαλίδιο Thyrogen προορίζεται για µία µόνο χρήση. 

 

Μέγεθος συσκευασίας: ένα και δύο φιαλίδια Thyrogen ανά κουτί. 

 
6.6 Οδηγίες χρήσεως και χειρισµού 

 

Η σκόνη για ενέσιµο διάλυµα πρέπει να ανασυσταθεί µε ενέσιµο νερό. Μόνο µία φιάλη 
Thyrogen απαιτείται ανά ένεση. 

 
Χρησιµοποιείτε Άσηπτη Τεχνική 
 

Προσθέστε 1,2 ml ενέσιµο νερό στη σκόνη Thyrogen στο φιαλίδιο. Ανακινήστε ελαφρά το 
περιεχόµενο του φιαλιδίου  ώσπου να διαλυθεί όλο το υλικό. Μην ανακινείτε το διάλυµα. 
Όταν η σκόνη έχει διαλυθεί ο συνολικός όγκος στο φιαλίδιο είναι 1,2 ml.  To pH του 
διαλύµατος Thyrogen είναι περίπου 7,0. 

 

Επιθεωρήστε οπτικά το διάλυµα Thyrogen στο φιαλίδιο για ξένα σωµατίδια και 
αποχρωµατισµό. Το διάλυµα Thyrogen πρέπει να είναι διαφανές, ,άχρωµο διάλυµα. Μην 
χρησιµοποιείτε φιαλίδια µε ξένα σωµατίδια, θολερότητα ή αποχρωµατισµό. 
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Αφαιρέστε 1,0 ml διαλύµατος Thyrogen από το φιαλίδιο του προϊόντος. Αυτό ισούται µε  0,9 
mg θυροτροπίνης άλφα για ένεση. 

 

Το Thyrogen δεν περιέχει συντηρητικά. Πετάξτε αµέσως οποιοδήποτε διάλυµα που δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί. 

 

Το διάλυµα Thyrogen θα πρέπει να ενεθεί εντός τριών ωρών αλλά το διάλυµα Thyrogen θα 
παραµείνει χηµικά σταθερό επί µέχρι 24 ώρες εάν φυλαχθεί σε ψυγείο σε θερµοκρασία 
µεταξύ 2°C και 8°C. Έχει σηµασία να λάβετε υπόψη ότι η µικροβιολογική ασφάλεια 
εξαρτάται από τις άσηπτες συνθήκες κατά την παρασκευή του διαλύµατος. 

 

 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Genzyme B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Ολλανδίας 

 

 
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
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10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 

B. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 

Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή της βιολογικώς δραστικής ουσίας 

 

Genzyme Corp. 

51 New York Avenue 

Framingham, MA 01701-9322 

ΗΠΑ 

 

Η άδεια παραγωγής, ή ισοδύναµο έγγραφο, εκδόθηκε στις 8 Απριλίου 1999 από την FDA. 

 

 

Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των 
παρτίδων 

 

Genzyme Ltd. 

37 Hollands Road 

Haverhill 

Suffolk  CB9 8PU 

Ηνωµένο Βασίλειο 

 

Η άδεια παραγωγής εκδόθηκε στις 6 Ιουλίου 1999 από την MCA (για λογαριασµό του 
Υπουργείου Υγείας). 

 

 
Β. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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• ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτηµα 
Ι: περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, σηµείο 4.2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
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Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΦΙΑΛΙ∆ΙΟΥ) 
 
1η πλευρά 
 
EU/1/xx/xxx/xxx 
 
Kάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
Genzyme B.V. 
Gooimeer 10 
1411 DD Naarden 
Ολλανδία 
 
2η πλευρά (εµπρός) 
 
THYROGEN 0,9 mg 
Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
θυροτροπίνη άλφα 
 
1 φιαλίδιο 
 

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα. 
 
Μόνο για ενδοµυϊκή ένεση. 
 
Χορήγηση  εντός 3 ωρών µετά την ανασύσταση. 
 
2η Πλευρά (κάτω µέρος) 
 
Παρτίδα {αριθµός} 
ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 
 
3η πλευρά  
 
Φαρµακευτικό προϊόν συνταγογραφούµενο. 
 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
 
Μόνο για µία χρήση.  
 
Τυχόν αχρησιµοποίητο διάλυµα πρέπει να απορρίπτεται. 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν τη χρήση. 
 

Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2°C – 8°C (στο ψυγείο) 
 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί. 
 
4η Πλευρά (πίσω) 
 
THYROGEN 0,9 mg 
Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
θυροτροπίνη άλφα 
 



 

 19

Eκδοχα:  
Μαννιτόλη 
Φωσφορικό νάτριο µονοβασικό, µονοϋδρικό 
Φωσφορικό νάτριο διβασικό, επταϋδρικό 
Χλωριούχο νάτριο 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (συσκευασία 2 φιαλιδίων) 
 
1η πλευρά  
 
EU/1/xx/xxx/xxx 
 
Kάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
Genzyme B.V. 
Gooimeer 10 
1411 DD Naarden 
Ολλανδία 
 
2η πλευρά (εµπρός) 
 
THYROGEN 0,9 mg 
Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
θυροτροπίνη άλφα 
 
2 φιαλίδια 
 

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα. 
 
Μόνο για ενδοµυϊκή ένεση. 
 
Χορήγηση εντός 3 ωρών µετά την ανασύσταση. 
 
2η Πλευρά (κάτω µέρος) 
 
Παρτίδα {αριθµός} 
ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 
 
3η πλευρά 
 
Φαρµακευτικό προϊόν συνταγογραφούµενο. 
 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
 
Μόνο για µία χρήση.  
 
Τυχόν αχρησιµοποίητο διάλυµα πρέπει να απορρίπτεται. 
 
∆ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν τη χρήση. 
 

Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2°C – 8°C (στο ψυγείο) 
 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί. 
 
4η Πλευρά (πίσω) 
 
THYROGEN 0,9 mg 
Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
θυροτροπίνη άλφα  
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Eκδοχα: 
Μαννιτόλη 
Φωσφορικό νάτριο µονοβασικό, µονοϋδρικό 
Φωσφορικό νάτριο διβασικό, επταϋδρικό 
Χλωριούχο νάτριο 
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ΕΤΙΚΕΤΑ 
 
THYROGEN 0,9 mg 
Σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
θυροτροπίνη άλφα  
  
Μόνο για ενδοµυϊκή ένεση.   
 
Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2°C – 8°C 
 
Genzyme B.V. - NL 
 
Παρτίδα {αριθµός} 
ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 
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1. Β. ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 
χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο. 

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. 

Thyrogen 0,9 mg σκόνης για ενέσιµο διάλυµα. 

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα. 

 

Η δραστική ουσία του Thyrogen είναι θυρεοτροπίνη άλφα. 

 

Τα άλλα συστατικά είναι: 

µαννιτόλη 

µονοβασικό φωσφορικό νάτριο, µονοϋδρικό 

διβασικό φωσφορικό νάτριο, επταϋδρικό 

χλωριούχο νάτριο 

 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 

Genzyme B.V., Gooimeer 10, 141 DD Naarden, Ολλανδία. 

 

Κάτοχος άδειας παρασκευής: 

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Ηνωµένο Βασίλειο 

 

Μέγεθος συσκευασίας: ένα και δύο φιαλίδια Thyrogen ανά συσκευασία. 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ THYROGEN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 

Το Thyrogen είναι σκόνη για ενέσιµο διάλυµα. 
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Η θυρεοτροπίνη άλφα είναι ανθρώπινη ορµόνη διέγερσης του θυρεοειδούς που παράγεται µε 
τεχνολογία ανασυνδυασµού DNA. Η θυρεοτροπίνη άλφα διεγείρει τον θυρεοειδικό ιστό για 
να προσλάβει ιώδιο και να παραγάγει θυρεοσφαιρίνη (Tg) και θυρεοειδικές ορµόνες 
(τριιωδοθυρονίνη (Τ3) και θυροξίνη (Τ4)). 

Το Thyrogen (θυρεοτροπίνη άλφα) πρέπει να χρησιµοποιείται µε απεικόνιση ραδιενεργού 
ιωδίου µαζί µε έλεγχο θυρεοσφαιρίνης (Τg) ορού. Αυτές οι δοκιµασίες χρησιµοποιούνται για 
την ανίχνευση ορισµένων τύπων καρκίνου του θυρεοειδούς σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα και παίρνουν θυρεοειδικές ορµόνες.  

 

Η αγωγή πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ιατρού ειδικευµένου στον καρκίνο του 
θυρεοειδούς. 

 
 

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ 
THYROGEN 

 
Μην χρησιµοποιήσετε το Thyrogen: 

Πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση (π.χ. εξάνθηµα ή 
κνησµό) σε θυρεοειδοτρόπο ορµόνη βοδιού ή ανθρώπου  (TSH) προτού πάρετε αυτό το 
φάρµακο. 

 

Επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου: 

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν ανήκετε σε συγκεκριµένη οµάδα ασθενών για τους οποίους 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο προθεραπείας µε κορτικοστεροειδή (π.χ. ασθενείς µε 
ενδοεγκεφαλικές µεταστάσεις ή µεταστάσεις στο νωτιαίο µυελό). Παρακαλούµε συζητήστε 
σχετικά µε το γιατρό σας αν έχετε ανησυχίες. 

 

Εγκυµοσύνη: 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε Thyrogen κατά την εγκυµοσύνη. Ζητήστε τη συµβουλή του 
γιατρού σας αν είστε έγκυος. 
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Θηλασµός: 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε Thyrogen κατά τη διάρκεια του θηλασµού. Συνεχίστε το 
θηλασµό µόνο έπειτα από συµβουλή του γιατρού σας. 

 

Χρήση άλλων φαρµάκων: 

∆εν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις µε τις θυρεοειδικές ορµόνες που µπορεί να παίρνετε. 

 

Ο γιατρός πυρηνικής ιατρικής σας θα καθορίσει την ακριβή δόση ραδιενεργού ιωδίου που 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την απεικόνιση µε ραδιενεργό ιώδιο, λαµβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι εξακολουθείτε να παίρνετε θυρεοειδικές ορµόνες. 

 

 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ THYROGEN 

 

Η σκόνη Thyrogen πρέπει να διαλυθεί σε νερό για ενέσεις. 

 

Μόνο ένα φιαλίδιο Thyrogen απαιτείται ανά ένεση. 

 

Ο γιατρός, η νοσοκόµα ή ο φαρµακοποιός σας θα παρασκευάσει το διάλυµα για σας. Για 
οδηγίες βλέπε 6. 

 

Πόσο Thyrogen πρέπει να πάρετε; 

Η συνιστώµενη δόση του Thyrogen είναι δύο δόσεις των 0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα 
χορηγούµενων µε ενδιάµεσο διάστηµα 24 ωρών. Ο γιατρός ή η νοσοκόµα σας θα σας 
χορηγήσει µε ένεση 1,0 ml του διαλύµατος Thyrogen (0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα). 

 

Το Thyrogen πρέπει να χορηγείται µόνο µέσα στο µυ του γλουτού.  Το διάλυµα Thyrogen δεν 
πρέπει να ενίεται σε φλέβα. 

 

Ο γιατρός του παιδιού σας θα αποφασίσει εάν το Thyrogen πρέπει να χορηγηθεί στο παιδί 
σας. 
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Μην αναµιγνύετε το Thyrogen µε άλλα φάρµακα στην ίδια ένεση. 

 

Αν έχετε µειωµένη ηπατική  λειτουργία µπορείτε και στην περίπτωση αυτή να πάρετε 
Thyrogen. 

 

Αν έχετε µειωµένη νεφρική λειτουργία ο γιατρός σας θα αποφασίσει πόσο ραδιενεργό ιώδιο 
θα σας χορηγήσει. 

 

Όταν υποβάλλεστε σε απεικόνιση µε ραδιενεργό ιώδιο, ο γιατρός σας θα σας δώσει 
ραδιενεργό ιώδιο 24 ώρες µετά από την τελευταία ένεση Thyrogen. Εν συνεχεία θα 
υποβληθείτε σε σπινθηρογράφηµα (scanning) 48 έως 72 ώρες µετά από τη χορήγηση του 
ραδιενεργού ιωδίου. 

 

Για εξέταση θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού ο γιατρός ή η νοσοκόµα θα πάρει δείγµα ορού 72 
ώρες µετά την τελευταία ένεση Thyrogen. 

 

 

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Όπως όλα τα φάρµακα, το Thyrogen µπορεί να έχει παρενέργειες. 

 

Σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων, ασθενείς αισθάνθηκαν παρενέργειες που σχετίζονταν 
µε τη θέση της ένεσης, συµπεριλαµβανοµένου πόνου, κνησµού (φαγούρας) και κνησµώδους 
εξανθήµατος. 

 

Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες παρενέργειες: ναυτία, πονοκέφαλος, αδυναµία, εµετός, ζάλη, 
παραισθησία (αίσθηση τσιµπήµατος ή µουδιάσµατος), πόνος (συµπεριλαµβανοµένου πόνου 
στη θέση µεταστάσεων), ρίγη, πυρετός, και συµπτώµατα γρίπης. 
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Ήπιες αντιδράσεις που υποδηλώνουν υπερευαισθησία (αλλεργικές αντιδράσεις) έχουν 
αναφερθεί σε λιγότερο από 2% του συνόλου των ασθενών. Αυτές οι αντιδράσεις συνίσταντο 
σε κνίδωση, κνησµό και εξάνθηµα. 

 

Αν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε παρενέργειες που δεν αναφέρονται σ' αυτό το φυλλάδιο, 
παρακαλούµε ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

 

 

5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ THYROGEN 

 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν ούτε προσεγγίζουν τα παιδιά 

 

Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2°C – 8°C (στο ψυγείο) 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί προκειµένου να προστατεύεται από το φως. 

 

Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα 

 

 
6.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ, ΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ 

 

Χρησιµοποιείτε άσηπτη τεχνική 

Προσθέστε 1,2 ml νερό για ένεση στη σκόνη Thyrogen στο φιαλίδιο. Ανακινήστε ελαφρά το 
περιεχόµενο του φιαλιδίου ώσπου να διαλυθεί όλο το υλικό. Μην ανακινείτε το διάλυµα. 
Όταν η σκόνη διαλυθεί, ο συνολικός όγκος στο φιαλίδιο είναι 1,2 ml. Το pH του διαλύµατος 
Thyrogen είναι περίπου 7,0. 

 

Ελέγξτε οπτικά το διάλυµα Thyrogen στο φιαλίδιο για ξένα σωµατίδια και αποχρωµατισµό. 
Το διάλυµα Thyrogen πρέπει να είναι ένα διαφανές, άχρωµο διάλυµα. Μη χρησιµοποιείτε 
φιαλίδια µε ξένα σωµατίδια, θολότητα ή αποχρωµατισµό. 

 

Τραβήξτε 1,0 ml του διαλύµατος Thyrogen από το φιαλίδιο του προϊόντος. Αυτό ισούται µε 
0,9 mg θυρεοτροπίνης άλφα για χορήγηση µε ένεση. 
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Το Thyrogen δεν περιέχει συντηρητικά. Τυχόν αχρησιµοποίητο διάλυµα πρέπει να 
απορρίπτεται. 

Μετά την ανασύσταση, το διάλυµα Thyrogen πρέπει να ενεθεί εντός τριών ωρών. Εντούτοις 
το διάλυµα Thyrogen θα παραµείνει χηµικά σταθερό επί µέχρι 24 ώρες (εφόσον έχει 
αποθηκευτεί µεταξύ 2°C και 8°C και προστατεύεται από το φως). Έχει σηµασία να λάβετε 
υπόψη ότι η µικροβιολογική ασφάλεια εξαρτάται από τις άσηπτες συνθήκες κατά την 
παρασκευή του διαλύµατος. 

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις  
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Περαιτέρω πληροφορίες 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 

Belgique/België/Belgien: 

N.V. Consultancy Guy Derkinderen S.A. 

Vijfstraten 17 

B-3140 Keerbergen, Belgique/Belgie 

tel. +32 16 395065 

 

Luxembourg/Luxemburg: 

N.V. Consultancy Guy Derkinderen S.A. 

Vijfstraten 17 

B--3140 Keerbergen, Belgique/Belgie 

tel. +32 16 395065 

 

Danmark: 

Genzyme B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden, Holland 

tel. +31 35 6991200 

 

Nederland: 

Genzyme B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden, Nederland 

tel. +31 35 6991200 

 

Deutschland: 

Genzyme GmbH 

Röntgenstraße 4 

D-63755 Alzenau, Deutschland 

tel. +49 6023 97920 

fax +49 6023 979230 

 

Österreich: 

Genzyme B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden, Niederlande 

tel. +31 35 6991200 

Ελλάδα 

Jasonpharm Co. 

Υµηττού 97 

GR-116 33 Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 1 7517608 

Portugal: 

Enzifarma - Diagnostica e Farmacêutica, 
Lda. 

Taguspark - Parque de Ciência e Tecnologia 

Núcleo Central 184 



 

 31

P-2780 Oeiras, Portugal 

tel. +351 1 4220100 

 

España: 

Genzyme S.L. 

Avda de la Industria, 32 

E-28108 Alcobendas (Madrid), España 

tel. +34 91 6574431 

 

Suomi/Finland: 

Genzyme B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden, Alankomaat 

tel. +31 35 6991200 

 

France: 

Genzyme S.A. 

ZI des Beaux Soleils 

9, Chaussée Jules César 

Bâtiment 2 

BP 225 Osny 

F-95523 Cergy-Pontoise Cedex, France 

tel. +33 1 34229575 

 

Sverige: 

Genzyme B.V. 

Gooimeer 10 

NL-1411 DD Naarden, Nederländerna 

tel. +31 35 6991200 

Ireland: 

Genzyme Ltd. 

37 Hollands Road 

Haverhill Suffolk CB9 8PU, United Kingdom

tel. +44 1440 716407 

 

United Kingdom: 

Genzyme Ltd. 

37 Hollands Road 

Haverhill Suffolk CB9 8PU, United Kingdom

tel. +44 1440 716407 

 

Italia: 

Genzyme Srl 

Via Scaglia Est. 144 
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I-41100 Modena, Italia 

tel. +39 059 349811 

 

 

 


