
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 
 

 

 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

  

SOMATULINE ® 30mg, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου 

εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 

   

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 30 mg lanreotide, υπό μορφή lanreotide acetate. 

 

Μετά την ανασύσταση με το διαλύτη, 1 ml εναιωρήματος περιέχει 15 mg lanreotide 

ως lanreotide acetate. 

 

Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. 6.1 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

  

Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης 

αποδέσμευσης. 

 

Κόνις = λευκό εύθρυπτο στερεό.  

Διαλύτης = διαυγές άχρωμο διάλυμα. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Θεραπεία της μεγαλακρίας όταν τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης  

(GH) και/ ή του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα - 1 (IGF-1) στην κυκλοφορία 

δεν ομαλοποιηθούν μετά από χειρουργική επέμβαση και/ ή ακτινοθεραπεία ή σε 

ασθενείς για τους οποίους η χειρουργική επέμβαση και/ ή η ακτινοθεραπεία δεν 

αποτελούν επιλογή ή ασθενείς σε αναμονή για χειρουργική επέμβαση. 

 

Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τους νευροενδοκρινείς όγκους. 

 

Θεραπεία πρωτογενών θυρεοτρόπων αδενωμάτων, όταν η χειρουργική επέμβαση δεν 

κρίνεται κατάλληλη ή όταν η απάντηση στη χειρουργική επέμβαση και / ή στην 

ακτινοθεραπεία είναι ανεπαρκής. 

 

Επικουρική θεραπεία για τη μείωση εκκρίσεων μετεγχειρητικών συριγγίων 

παγκρέατος και λεπτού εντέρου. 

 

 

 



 

4.2. Δοσολογία και μέθοδος χορήγησης 

        

Δοσολογία  

      

Μεγαλακρία 

Αρχικά, πρέπει να χορηγείται  μία ενδομυϊκή ένεση ανά 14 ημέρες. 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απάντησης, όπως κρίνεται από τα επίπεδα της αυξητικής 

ορμόνης (GH) και του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα - 1 (IGF-1) 

(μετρηθέντα πριν την επικείμενη ένεση), ο ρυθμός χορήγησης μπορεί να 

τροποποιηθεί σε μία ένεση ανά 10 ημέρες ή το μέγιστο μία ένεση ανά 7 ημέρες.  

 

Μεγαλακρία – Προεγχειρητικά 

Η αρχική συνιστώμενη δόση είναι μία ενδομυϊκή ένεση ανά 10 ημέρες. 

 

Νευροενδοκρινείς όγκοι 

Αρχικά, πρέπει να χορηγείται μία ενδομυϊκή ένεση ανά 14 ημέρες. 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απάντησης, όπως κρίνεται από τα κλινικά συμπτώματα, η 

συχνότητα χορήγησης της ένεσης μπορεί να αυξηθεί σε μία ένεση κάθε 10 ημέρες ή 

το μέγιστο μία ένεση ανά 7 ημέρες.  

 

Θυρεοτρόπα αδενώματα 

Αρχικά, πρέπει να χορηγείται μία ενδομυϊκή ένεση ανά 14 ημέρες. 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απάντησης, όπως κρίνεται από τα επίπεδα των 

θυρεοειδικών ορμονών και της TSH, η συχνότητα της ένεσης μπορεί να αυξηθεί σε 

μία ένεση ανά 10 ημέρες. 

 

Mετεγχειρητικά συρίγγια παγκρέατος και λεπτού εντέρου 

Αρχικά, πρέπει να χορηγηθεί μία ενδομυϊκή ένεση, για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση 

του ασθενούς. 

Σε ασθενείς με μείωση της παροχής του όγκου του συριγγίου τουλάχιστον κατά 50% 

μετά από 72 ώρες, πρέπει να χορηγείται μία ένεση κάθε 10 ημέρες μέχρι τη σύγκλιση 

του συριγγίου, ή το μέγιστο τρεις επιπλέον ενέσεις. 

 

Επηρεασμένη νεφρική και/ ή ηπατική λειτουργία 

Σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία, δεν είναι απαραίτητη η 

ρύθμιση δόσης, λόγω του ευρέως θεραπευτικού παραθύρου του lanreotide (βλ. 5.2).  

 

Ηλικιωμένοι ασθενείς 

Σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης, λόγω του ευρέως 

θεραπευτικού παραθύρου του lanreotide (βλ. 5.2). 

 

Παιδιατρικός πληθυσμός 

Δεν συνιστάται η χρήση του Somatuline® 30 mg σε παιδιά και εφήβους, λόγω 

έλλειψης στοιχείων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 

 

 

 

 

 



 

Μέθοδος χορήγησης 

 

Το  Somatuline® 30 mg χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στο άνω έξω τεταρτημόριο 

του γλουτού. 

Τα σημεία της ενδομυϊκής ένεσης θα πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ της δεξιάς και 

της αριστερής πλευράς του σώματος. 

 

Για οδηγίες ανασύστασης του προϊόντος πριν τη χορήγηση, οδηγίες χρήσης, 

χειρισμού και απόρριψης βλ.6.6. 

 

 

4.3. Αντενδείξεις 

 

Υπερευαισθησία στη σωματοστατίνη ή ανάλογα πεπτίδια ή σε οποιοδήποτε από τα 

έκδοχα. 
 

 

4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Το lanreotide μπορεί να μειώσει την κινητικότητα της χοληδόχου κύστης και να 

οδηγήσει σε σχηματισμό χολολίθων. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς μπορεί να 

χρειάζεται να παρακολουθούνται περιοδικά. 

 

Φαρμακολογικές μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι το lanreotide, όπως η 

σωματοστατίνη και άλλα ανάλογα σωματοστατίνης, αναστέλλει την έκκριση 

ινσουλίνης και γλυκαγόνης. Επομένως, ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με 

lanreotide μπορεί να εμφανίσουν υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία.  

Κατά την έναρξη της θεραπείας με lanreotide ή όταν αλλάζει η δόση, θα πρέπει να 

παρακολουθούνται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και σε περίπτωση ύπαρξης 

αντιδιαβητικής αγωγής να γίνεται ανάλογη προσαρμογή της δοσολογίας της. 

 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με lanreotide σε μεγαλακρικούς ασθενείς έχει 

παρατηρηθεί ελαφρά μείωση στη λειτουργία του θυρεοειδούς, όμως ο κλινικός 

υποθυρεοειδισμός είναι σπάνιος. Συνιστώνται έλεγχοι της θυρεοειδικής λειτουργίας 

όταν ενδείκνυται κλινικά. 

 

Σε ασθενείς χωρίς υποκείμενα καρδιακά προβλήματα, το lanreotide μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του καρδιακού ρυθμού, όχι απαραίτητα σε επίπεδα 

βραδυκαρδίας. Σε ασθενείς με προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές, η έναρξη 

χορήγησης lanreotide μπορεί να προκαλέσει φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Πρέπει να 

δίνεται προσοχή κατά την έναρξη της θεραπείας με  lanreotide σε ασθενείς με 

βραδυκαρδία (βλ.4.5). 

 

Σε ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους το lanreotide δεν πρέπει να συνταγογραφείται 

πριν αποκλεισθεί η παρουσία αποφρακτικού εντερικού όγκου. 

 

 

 

 



 

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων  

 

Οι φαρμακολογικές γαστρεντερικές επιδράσεις του lanreotide μπορεί να ελαττώσουν 

την εντερική απορρόφηση συγχορηγούμενων φαρμάκων συμπεριλαμβανομένης της 

κυκλοσπορίνης. 

Ταυτόχρονη χορήγηση κυκλοσπορίνης με lanreotide μπορεί να ελαττώσει τη σχετική 

βιοδιαθεσιμότητα της κυκλοσπορίνης. Επομένως μπορεί να χρειαστεί η προσαρμογή 

της δόσης της κυκλοσπορίνης ώστε να διατηρηθούν τα θεραπευτικά επίπεδα. 

 

Είναι απίθανο να συμβούν αλληλεπιδράσεις με φάρμακα υψηλής δέσμευσης στο 

πλάσμα, λόγω της μέτριας πρόσδεσης του lanreotide στις πρωτεΐνες του ορού. 

Υπάρχουν περιορισμένα δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η ταυτόχρονη 

χορήγηση αναλόγων σωματοστατίνης και βρωμοκρυπτίνης μπορεί να αυξήσει τη 

διαθεσιμότητα της βρωμοκρυπτίνης. 

 

Ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που προκαλούν βραδυκαρδία (π.χ. β-αναστολείς), 

μπορεί να έχουν προσθετική επίδραση στην ελαφρά μείωση του καρδιακού ρυθμού η 

οποία συνδέεται με το lanreotide. Η ρύθμιση των δόσεων τέτοιων συγχορηγούμενων 

φαρμάκων μπορεί να είναι αναγκαία. 

 

Περιορισμένα διαθέσιμα δημοσιευμένα δεδομένα δείχνουν ότι τα ανάλογα 

σωματοστατίνης μπορεί να μειώσουν τη μεταβολική κάθαρση ουσιών για τις οποίες 

είναι γνωστό ότι μεταβολίζονται από ένζυμα του κυτοχρώματος P450. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται στην καταστολή της αυξητικής ορμόνης. 

Εφ’ όσον δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το lanreotide μπορεί να έχει αυτή την 

επίδραση, άλλα φάρμακα που μεταβολίζονται κυρίως από το CYP3A4 και τα οποία 

έχουν χαμηλό θεραπευτικό δείκτη (π.χ. quinidine, terfenadine) πρέπει να χορηγούνται 

με προσοχή. 

 

 

4.6. Κύηση και γαλουχία   

 

Κύηση 

Προκλινικά στοιχεία 

 

Μελέτες σε ζώα κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης δεν έδειξαν τερατογόνες 

επιδράσεις σχετιζόμενες με το lanreotide. Κατά τη χορήγηση δόσεων οι οποίες 

αντιστοιχούν σε υψηλότερες από τις θεραπευτικές σε ανθρώπους, παρατηρήθηκε 

μειωμένη γονιμότητα σε θηλυκούς αρουραίους, λόγω αναστολής έκκρισης της GH. 

 

Κλινικά στοιχεία 

Στοιχεία από περιορισμένο αριθμό κυήσεων οι οποίες εκτέθηκαν σε lanreotide δεν 

δείχνουν ανεπιθύμητες επιδράσεις του lanreotide στην κύηση ή στην υγεία του 

εμβρύου / νεογέννητου. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα σχετικά 

επιδημιολογικά δεδομένα. 

Καθώς οι μελέτες σε ζώα δεν είναι πάντα προγνωστικές της απόκρισης σε 

ανθρώπους, το lanreotide θα πρέπει να χορηγείται σε εγκύους μόνο εφ’ όσον είναι 

απολύτως απαραίτητο. 

 



Γαλουχία 

Δεν είναι γνωστό εάν αυτό το φάρμακο απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.  

Καθώς πολλά φάρμακα απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα, το lanreotide πρέπει να 

χορηγείται με προσοχή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. 

 

 

4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων   

 

Παρόλο που δεν έχει εξακριβωθεί επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 

μηχανημάτων, με τη χορήγηση Somatuline® 30mg έχει αναφερθεί ζάλη. 

 

Αν κάποιος ασθενής επηρεαστεί, δεν πρέπει να οδηγήσει ή να χειριστεί μηχανήματα. 

 

4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες σε μεγαλακρικούς 

ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με lanreotide, κατατάσσονται στα 

αντίστοιχα οργανικά συστήματα με βάση τη συχνότητα ως εξής: πολύ συχνές  

(≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), μη συχνές (≥1/1000 έως <1/100). 

 

Οι συχνότερα αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, επακόλουθες της θεραπείας με 

lanreotide είναι γαστρεντερικές διαταραχές (συχνότερα αναφερόμενες είναι η 

διάρροια και το κοιλιακό άλγος, συνήθως ήπια ή μέτριας έντασης και παροδικά), 

χολολιθίαση (συχνά ασυμπτωματική) και τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης 

(πόνος, οζίδια και σκληρύνσεις). 

 

Το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι παρόμοιο και για τις άλλες ενδείξεις. 

 

Διαγνωστικές εξετάσεις 

συχνές: ALAT αυξημένη, ASAT μη φυσιολογική, ALAT μη φυσιολογική, 

χολερυθρίνη αίματος αυξημένη, γλυκόζη αίματος αυξημένη, γλυκοζυλιωμένη 

αιμοσφαιρίνη αυξημένη, βάρος μειωμένο. 

μη συχνές: ASAT αυξημένη, αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, χολερυθρίνη 

αίματος μη φυσιολογική, νάτριο αίματος μειωμένο.  

 

Καρδιακές διαταραχές 

συχνές : φλεβοκομβική βραδυκαρδία 

 

Διαταραχές νευρικού συστήματος 

συχνές : ζάλη, κεφαλαλγία 

 

Γαστρεντερικές διαταραχές 

πολύ συχνές : διάρροια ή μαλακά κόπρανα, κοιλιακό άλγος  

συχνές: ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, διάταση κοιλίας, κοιλιακή 

δυσφορία, δυσπεψία 

μη συχνές : αποχρωματισμένα κόπρανα 

 

Διαταραχές του δέρματος και υποδόριου ιστού 

συχνές : αλωπεκία, ελάττωση τριχοφυΐας 

  



Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης 

συχνές : υπογλυκαιμία 

μη συχνές : σακχαρώδης διαβήτης, υπεργλυκαιμία 

 

Αγγειακές διαταραχές 

μη συχνές : εξάψεις 

 

Γενικές διαταραχές και τοπικές αντιδράσεις στο σημείο χορήγησης 

συχνές : κόπωση, αντίδραση στο σημείο της ένεσης (πόνος, μάζα, σκλήρυνση, οζίδιο, 

κνησμός) 

μη συχνές : εξασθένιση 

 

Διαταραχές ήπατος - χοληφόρων 

πολύ συχνές : χολολιθίαση  

συχνές: διάταση χοληφόρων   

  

Ψυχιατρικές διαταραχές 

μη συχνές: αϋπνία 

 

Εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά 

Η εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά δεν απέδωσε 

περισσότερες πληροφορίες, εκτός από περιστασιακές αναφορές παγκρεατίτιδας. 
 

 

4.9. Υπερδοσολογία 

 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ενδείκνυται συμπτωματική αντιμετώπιση. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

  

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιαυξητικές ορμόνες, 

Κωδικός ATC:  H01C B03 

 

Το lanreotide είναι ένα οκταπεπτιδικό ανάλογο της φυσικής σωματοστατίνης.  

Όπως η σωματοστατίνη, το lanreotide είναι αναστολέας πολλών ενδοκρινικών, 

νευροενδοκρινικών, εξωκρινικών και παρακρινικών μηχανισμών. Το lanreotide έχει 

υψηλή συγγένεια για τους ανθρώπινους υποδοχείς σωματοστατίνης (SSTR) 2 και 5 

και μειωμένη συγγένεια πρόσδεσης ως προς τους υποδοχείς SSTR1, 3 και 4. O 

βασικός μηχανισμός υπεύθυνος για την αναστολή της GH θεωρείται ότι είναι η 

δραστικότητα στους υποδοχείς SSTR 2 και 5. 
 

Το lanreotide, όπως η σωματοστατίνη, εμφανίζει μία γενική εξωκρινή αντι-εκκριτική 

δράση. Αναστέλλει τη βασική έκκριση μοτιλίνης, γαστρικού ανασταλτικού πεπτιδίου 

και παγκρεατικού πολυπεπτιδίου, όμως δεν έχει σημαντική επίδραση στον 

περιορισμό της έκκρισης σεκρετίνης νηστείας ή γαστρίνης.  

 



Το lanreotide αναστέλλει σημαντικά τις μεταγευματικές αυξήσεις της ροής του 

αίματος της άνω μεσεντερίας αρτηρίας, καθώς και τη ροή αίματος της πυλαίας 

φλέβας. 

Το lanreotide μειώνει σημαντικά τη νηστιδική έκκριση ύδατος, νατρίου, καλίου και 

χλωρίου που διεγείρεται από την προσταγλανδίνη Ε1. 

 

Το lanreotide μειώνει τα επίπεδα προλακτίνης σε μεγαλακρικούς ασθενείς οι οποίοι 

λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία. 

 

Το lanreotide είναι σημαντικά δραστικότερο από την φυσική σωματοστατίνη και 

παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια δράσης. 

 

Κατά τη διάρκεια μιας τυχαιοποιημένης, διπλής τυφλής κλινικής μελέτης που 

περιλάμβανε ασθενείς με συρίγγια πεπτικού, το 64,8% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν 

μία ΕΜ ένεση lanreotide παρατεταμένης αποδέσμευσης 30 mg απάντησε στη 

θεραπεία (δηλ. παρουσίασε μείωση του όγκου παροχής του συριγγίου τουλάχιστον 

50% εντός 72 ωρών) έναντι 37,7% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο. 

Σε αυτή την υποομάδα ασθενών οι οποίοι απάντησαν και με συνέχιση της θεραπείας 

(μία ΕΜ ένεση κάθε 10 ημέρες), ο μέσος χρόνος σύγκλισης των συριγγίων σε 

ασθενείς οι οποίοι έλαβαν lanreotide παρατεταμένης αποδέσμευσης 30 mg ήταν 14 

ημέρες, έναντι 17 ημερών σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο. Το 87,5% 

των ασθενών οι οποίοι έλαβαν lanreotide παρουσίασε σύγκλιση των συριγγίων μετά 

από μόνον 2 ενέσεις.  

 

 

5.2.      Φαρμακοκινητικές ιδιότητες  

 

Οι εγγενείς φαρμακοκινητικές παράμετροι του lanreotide μετά από ενδοφλέβια 

χορήγηση σε υγιείς εθελοντές έδειξαν περιορισμένη εξωαγγειακή κατανομή, με 

σταθερό όγκο κατανομής 16,1 l. Η ολική κάθαρση ήταν 23,7 l/h, ο τελικός χρόνος 

ημιζωής ήταν 1,14 h και ο μέσος χρόνος παραμονής 0,68 h. 

 

Σε μελέτες αξιολόγησης της απέκκρισης, λιγότερο από 5% του lanreotide 

απεκκρίθηκε στα ούρα και λιγότερο από 0,5% ανακτήθηκε αμετάβλητο στα κόπρανα, 

ενδεικτικό κάποιας χολικής έκκρισης. 

 

Τα επίπεδα στο πλάσμα του Somatuline® 30 mg, χορηγουμένου ενδομυϊκά σε υγιείς 

εθελοντές,  χαρακτηρίζονται από μία αρχική φάση γρήγορης απελευθέρωσης, που 

αντιστοιχεί στην αποδέσμευση του πεπτιδίου από την επιφάνεια των μικροσφαιριδίων 

με τα οποία είναι συνδεδεμένο, στη συνέχεια δε από μια δεύτερη φάση 

απελευθέρωσης, η οποία ακολουθεί πολύ αργή μείωση, επαγόμενη από την 

παρατεταμένη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας που είναι εγκλωβισμένη στα 

μικροσωματίδια τα οποία αποτελούν το φαρμακευτικό προϊόν. 

 

Μετά από μία μέγιστη συγκέντρωση ορού 8,5 ± 4,7 ng/ml η οποία επιτυγχάνεται 

μεταξύ 1 και 2 h μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, τα επίπεδα του ορού μειώνονται 

κατά τη διάρκεια 1-3 ημερών και μετά αυξάνονται από τις ημέρες 3 με 5 έως τις 

ημέρες 14-21, δημιουργώντας ένα «ψευδοπλατώ» με τα επίπεδα ορού συχνότερα 

γύρω στο 1  ng/ml κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Αυτή η 



συμπεριφορά παρατεταμένης απελευθέρωσης περιγράφεται από ένα μέσο χρόνο 

παραμονής 15,0 ± 1,6 ημερών και χρόνο ημιζωής 5,0 ± 2,3 ημερών.  

 

Στους μεγαλακρικούς ασθενείς, το φαρμακοκινητικό προφίλ μετά από μία χορήγηση 

Somatuline® 30mg είναι συγκρίσιμο με αυτό υγιών εθελοντών. 

 

Το φαρμακοκινητικό προφίλ σε μεγαλακρικούς ασθενείς έχει επίσης μελετηθεί μετά 

από επαναλαμβανόμενη χορήγηση. Σταθερά επίπεδα λαμβάνονται μετά από την 4η 

διαδοχική δόση παρουσιάζοντας κορυφή 10,9 ± 4,4 ng/ml περίπου 2 h μετά τη 

χορήγηση και μετά ένα «ψευδοπλατώ» ακολουθούμενο από κινητική πρώτης τάξης.  

Το μέσο ελάχιστο και ο μέσος όρος των συγκεντρώσεων ορού σε σταθερό επίπεδο 

είναι 2,2 ± 0,7 και 2,8 ± 0,8 ng/ml αντίστοιχα και δεν παρατηρείται καμία σχετική 

συσσώρευση (Rac = 2,2). 

 

Έκπτωση της νεφρικής / ηπατικής λειτουργίας 

Ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας εμφανίζουν κατά προσέγγιση 

μείωση κατά 2 φορές της ολικής κάθαρσης του lanreotide στον ορό, με επακόλουθη 

αύξηση του χρόνου ημιζωής και της AUC. 

Σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας παρατηρήθηκε 

μείωση της κάθαρσης κατά 30%. Ο όγκος κατανομής και ο μέσος χρόνος παραμονής 

αυξήθηκε σε ασθενείς με όλους τους βαθμούς έκπτωσης της ηπατικής λειτουργίας.  

Δεν είναι απαραίτητο να αλλαχθεί η αρχική δόση σε ασθενείς  με έκπτωση της 

νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας, καθώς σε αυτούς τους ασθενείς, η συγκέντρωση 

του lanreotide στον ορό αναμένεται να είναι εντός των ασφαλών ανεκτών ορίων για 

υγιείς ανθρώπους. 

 

Ηλικιωμένοι ασθενείς 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν αύξηση στο χρόνο ημιζωής και το μέσο χρόνο 

παραμονής της ουσίας, όταν συγκρίνονται με υγιείς νέους ανθρώπους. 

Δεν είναι απαραίτητο να αλλαχθεί η αρχική δόση σε ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς 

σε αυτούς τους ασθενείς οι συγκεντρώσεις του lanreotide στον ορό αναμένεται να 

είναι εντός των ασφαλών ανεκτών ορίων για υγιείς ανθρώπους. 

 

 

5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια   

  

Σε μελέτες καρκινογένεσης με βιολογικές δοκιμασίες σε αρουραίους και ποντίκια, 

δεν παρατηρήθηκαν συστημικές νεοπλασματικές αλλαγές σε δόσεις σε περίσσεια 

αυτών που χορηγούνται σε ανθρώπους ως θεραπευτικές δόσεις.  

Παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υποδόριων όγκων στα σημεία 

ένεσης, πιθανώς λόγω της αυξημένης συχνότητας χορήγησης στα ζώα (καθημερινά), 

σε σχέση με τη μηνιαία δοσολογία στους ανθρώπους και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει 

κλινικός συσχετισμός. 

 

Σε in vitro και in vivo τυπικές δοκιμασίες battery, το lanreotide δεν έδειξε κανένα 

δυναμικό γονιδιακής τοξικότητας. 

 

Η απορρόφηση των μικροσφαιριδίων ολοκληρώνεται σε 45-60 μέρες. 

 



6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1. Κατάλογος με τα έκδοχα 

 

Φιαλίδιο κόνεως:  

Lactide glycolide copolymer,  

Lactic glycolic copolymer,  

Mannitol (E421),  

Carmellose sodium (E466),  

Polysorbate 80 (E433).  

 

Φύσιγγα διαλύτου :  

Mannitol (E421),  

Ύδωρ ενεσίμων.  

 

     

6.2. Ασυμβατότητες 

 

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά 

προϊόντα, εκτός όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.6. 

 

 

6.3. Διάρκεια ζωής   

 

2 έτη. 

 

Μετά την ανασύσταση, το εναιώρημα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. 

 

 

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

 

Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ + 2ο C και + 8ο C (εντός ψυγείου) στην 

αρχική συσκευασία. 

Για τις συνθήκες φύλαξης του προϊόντος μετά την ανασύσταση, βλ. 6.3. 

 

 

6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 

Σκόνη σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου I), με ελαστικό πώμα (βουτυλο-αλογονίδιο) και 

επικάλυμμα (αλουμίνιο) και 2 ml διαλύτη σε φύσιγγα (γυαλί τύπου I). 

 

Συσκευασία με 1 φιαλίδιο, 1 φύσιγγα, 1 σύριγγα και 2 βελόνες. 

 

 

6.6. Εδικές προφυλάξεις για την απόρριψη  και άλλοι χειρισμοί 

 

Η ανασύσταση της κόνεως με τον ειδικό διαλύτη πρέπει να γίνεται αμέσως πριν την 

ένεση, ανακινώντας το φιαλίδιο ελαφρά, χωρίς αυτό να αναστραφεί και έως ότου 

επιτευχθεί ένα ομογενές γαλακτώδες διάλυμα.  



Είναι σημαντικό η ένεση αυτού του προϊόντος να εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 

του φύλλου οδηγιών χρήσης που υπάρχει στη συσκευασία. 

Για εφάπαξ χρήση. 

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορά ή έχει ανοιχθεί.  

Το μη χρησιμοποιημένο προϊόν ή τα υλικά μετά τη χρήση πρέπει να απορρίπτονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 

 

7. Ονομασία και μόνιμη έδρα του Υπευθύνου Κυκλοφορίας  

  

IPSEN ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, 17456 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 

 Τηλ: 210 9843324 – Fax: 210 9887911 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

            61850-15/09/2011 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

            22-08-1996 / 06-02-2007 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

             15/09/2011 


