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Elaine Jones czuje dumę!
Jestem z Ciebie bardzo dumna! Nie mogę uwierzyć w to,
że 18 lat temu byłeś tylko małym zarodkiem. Teraz
jesteś dorosłym mężczyzną i całe życie przed Tobą.
#BalMaturalny #sukcesIVF #gonalf
36

Gdy naturze potrzebna jest niewielka pomoc,
Twoje umiejętności i determinacja umożliwiają
ofiarowanie pacjentom daru życia. Dziękujemy za to,
że pozwalasz nam być tego częścią.
W chwili pierwszego zatwierdzenia produktu leczniczego GONAL-f ®
w Europie w 1995 roku2,4 wyruszyliśmy razem w niesamowitą podróż.
Dzisiaj możemy z dumą stwierdzić, że dzięki Twoim wysiłkom
przy pomocy produktu leczniczego GONAL-f ® na całym
świecie urodziły się ponad 3 miliony dzieci.5
Dołącz do naszych obchodów tej bardzo szczególnej rocznicy.
Zapraszamy na pokład wehikułu czasu, który umożliwi Ci poznanie
najbardziej interesujących i innowacyjnych rozwiązań jakie wydarzyły
się w historii produktu leczniczego GONAL-f ®. Miłej podróży!
#Powrót do historii przełomu
w biotechnologii
#Zatwierdzony!

W październiku 1995 r. zatwierdzenie
produktu leczniczego przez EMA
umożliwiło rozpoczęcie stosowania nowej
metody leczenia u pacjentek w Europie.

#Zmieniający zasady gry

2005 Podróż trwała dalej wraz
z wprowadzaniem formulacji wyrażonej
w jednostkach masy, która poprawiła
powtarzalność zawartości białka
w kolejnych seriach14-16, oferując
w ten sposób lepszą kontrolę*
i zwiekszając pewność pracownikom
służby zdrowia.15-16*

Czy wiesz, że...?

2000 GONAL-f ® był pierwszym
produktem stosowanym
w leczeniu zaburzeń płodności
dostępnym w autowstrzykiwaczu,
co zwiększało wygodę† pacjentek.6

GONAL-f ® był pierwszym
produktem farmaceutycznym,
który otrzymał pozwolenie od
nowo utworzonej Europejskiej
Agencji Oceny Produktów
Leczniczych.2

Obecnie GONAL-f ®
jest najczęściej
przepisywanym produktem
r-hFSH16, dostępnym
dla pacjentek w ponad 120
krajach na całym świecie.

Czy wiesz, że...?
GONAL-f ® FbM zapewnia
bardziej stałą
i przewidywalną odpowiedź*
jajników, znacząco łagodząc
obciążenie pacjentki* oraz
zwiększając efektywność
i wydajność cyklu
stymulacyjnego.*5-6, 14-16

Dzisiaj
świętujemy!

#Oryginalny od urodzenia

Opracowany w Szwajcarii w 1990 roku,
produkt leczniczy GONAL-f ® był
pierwszym rekombinowanym,
czystym FSH, który pomógł poprawić
bezpieczeństwoø i skuteczność
u pacjentek zmagających się
z niepłodnością.4-6

1991
Zostały
ukończone
badania
przedkliniczne2

Czy wiesz, że...?
Przełom był efektem
12 lat badań!2

#Pierwsze
cudowne dzieci

2011 Wskutek podejścia

zorientowanego na pacjenta –
GONAL-f ® odniósł sukces jako
innowacyjny, bardzo przyjazny
dla pacjentki wyrób o unikatowym
profilu.7-10

Czy wiesz, że...?

#Zwycięzca

Nowy autowstrzykiwacz
umożliwił zwiększanie dawki
co 12,5 j.m., co z kolei
przekłada się na możliwość
zindywidualizowanego leczenia.8

*vs. GONAL-f® filled-by-Bioassay

#3,6 miliona dzieci
Od momentu wprowadzenia
do obrotu do roku 2019 produkt
leczniczy GONAL-f ® pomógł
w przyjściu na świat
ponad 3 milionów dzieci.

2 października 1992 r. przyszli
na świat Karine i Cedric, po tym,
jak u ich matki zastosowano17
leczenie niepłodności
produktem leczniczym
GONAL-f ®.

Czy wiesz, że...?

2015 Nowy, ulepszony
autowstrzykiwacz
otrzymał nagrodę
w kategorii
„Najlepszy projekt
produktu w roku”.

†vs. ampułki

W celu dalszej poprawy leczenia,
przed wprowadzeniem modyfikacji
oraz po nich, przeprowadzono
badania w celu potwierdzenia
łatwości stosowania, dokładności
dawkowania i preferencji
pacjentek.3,6,11-13

øvs. Pergonal i inne gonadotropiny stosowane do tej pory

1. Informacje o produkcie GONAL-f ® dla UE. Grudzień 2019; 2. Howles CM. Hum Reprod Update 1996;2:172–191; 3. Longobardi S i wsp. Expert Opin Drug Deliv. 2019;16(9):1003 –1014;
4. Lunenfeld B. Hum Reprod Update 2004;10:453–467; 5. Leão R i wsp. Clinics. 2014;69(4):279-293; 6. Bühler K, Ther Clin Risk Manag. 2015;11:995–1001; 7. Schertz i wsp. 2011;
8. Christen i wsp. 2011; 9. Abbotts i wsp. 2011; 10. Schertz J i wsp. Expert Opin Drug Deliv. 2017;14(4):473–481; 11. Jeannerot F i wsp. Expert Opin Drug Deliv. 2016;13(12):1661–1669;
12. Schertz J i wsp. Expert Opin Drug Deliv. 2018;15(5):435–442; 13. Bassett RM i wsp. RBM Online. 2005;10(2):169–177; 14. Wikland M i wsp. RBM Online. 2006; 12(6):663-8;
15. Hughes JN i wsp. RBM Online. 2005; 16. Dane własne. Analiza danych rynkowych firmy IQVIA. Grudzień 2019; 17. Dane własne. "The Wealthy Elephant" nr 1, październik 1992
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Skrócona informacja o leku: GONAL-f® 75 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; GONAL-f® 150 j.m./0,25 ml/GONAL-f® 300 j.m./0,5 ml/
GONAL-f® 450 j.m./0,75 ml/GONAL-f® 900 j.m./1,5 ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Skład GONAL-f 75 j.m. Każda fiolka zawiera 5,5 µg folitropiny alfa*, co
odpowiada 75 j.m. Każdy ml roztworu po sporządzeniu zawiera 75 j.m. GONAL-f 150 j.m./0,25 ml/GONAL-f 300 j.m./0,5 ml/GONAL-f 450 j.m./0,75 ml/GONAL-f 900 j.m./1,5 ml Każdy ml
roztworu zawiera 600 j.m. folitropiny alfa* (co odpowiada 44 µg). Każdy wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony zawiera odpowiednio 150 j.m. (co odpowiada 11 µg)
w 0,25 ml; 300 j.m. (co odpowiada 22 µg) w 0,5 ml; 450 j.m. (co odpowiada 33 µg) w 0,75 ml; 900 j.m. (co odpowiada 66 µg) w 1,5 ml. *rekombinowany ludzki hormon folikulotropowy
(r-hFSH), wytwarzany metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (ang. Chinese Hamster Ovary, CHO). Postać farmaceutyczna GONAL-f 75 j.m. Proszek
i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Wygląd proszku: biała liofilizowana peletka. Wygląd rozpuszczalnika: przejrzysty bezbarwny roztwór. pH sporządzonego
roztworu wynosi 6,5-7,5. GONAL-f 150 j.m./0,25 ml/GONAL-f 300 j.m./0,5 ml/GONAL-f 450 j.m./0,75 ml/GONAL-f 900 j.m./1,5 ml Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Przejrzysty,
bezbarwny roztwór. pH roztworu wynosi 6,7-7,3. Wskazania do stosowania U dorosłych kobiet Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników - ang. Polycystic Ovarian
Syndrome) u kobiet, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu. Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji
owulacji w ramach technik wspomaganego rozrodu (ang. Assisted Reproductive Technologies, ART), takich jak zapłodnienie pozaustrojowe (ang. In Vitro Fertilisation, IVF), dojajowodowe
podanie gamet (ang. Gamete Intra-Fallopian Transfer) oraz dojajowodowe podanie zygoty (ang. Zygote Intra-Fallopian Transfer). GONAL-f w skojarzeniu z hormonem luteinizującym (LH)
jest zalecany w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH. W badaniach klinicznych te pacjentki wykazywały stężenie endogennego LH w
surowicy < 1,2 j.m./l. U dorosłych mężczyzn Produkt GONAL-f jest wskazany do stosowania jednocześnie z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG) do stymulacji spermatogenezy
u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Dawkowanie i sposób podawania Leczenie produktem GONAL-f należy rozpoczynać pod nadzorem
lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzeń płodności. Pacjentom należy przekazać prawidłową liczbę wstrzykiwaczy na cykl leczenia i należy przeszkolić ich w zakresie stosowania
właściwych technik wstrzykiwań. Dawkowanie Zalecenia dotyczące dawkowania produktu GONAL-f są takie same jak w przypadku FSH uzyskiwanego z moczu. Kliniczna ocena produktu
GONAL-f wskazuje, że dawki dobowe, schematy podawania i procedury monitorowania leczenia nie powinny być różne od tych stosowanych obecnie w przypadku produktów leczniczych
zawierających FSH uzyskiwany z moczu. Zaleca się przestrzegania przedstawionych poniżej rekomendowanych dawek początkowych. W porównawczych badaniach klinicznych wykazano,
że zwykle pacjenci wymagają mniejszej dawki całkowitej i krótszego okresu leczenia produktem GONAL-f w porównaniu z produktami zawierającymi FSH uzyskiwany z moczu. Dlatego
uznaje się za właściwe, aby podać mniejszą dawkę całkowitą produktu GONAL-f, niż zazwyczaj stosowaną dawkę FSH uzyskiwanego z moczu, nie tylko w celu optymalizacji wzrostu
pęcherzyków jajnikowych, ale również w celu zmniejszenia ryzyka niepożądanej, nadmiernej stymulacji jajników. Wykazano pełną równoważność biologiczną tych samych dawek uzyskanych przy zastosowaniu postaci jedno- i wielodawkowych produktu GONAL-f. Objętość jaką należy podać w celu dostarczenia przepisanej dawki: Dawka (j.m.)/Objętość do wstrzyknięcia
(ml): 75/0,13; 150/0,25; 225/0,38; 300/0,50; 375/0,63; 450/0,75. Kobiety z brakiem owulacji (w tym z zespołem policystycznych jajników) Produkt GONAL-f może być stosowany
w cyklu codziennych wstrzyknięć. U kobiet miesiączkujących leczenie powinno być rozpoczęte w ciągu pierwszych 7 dni cyklu menstruacyjnego. Według najczęściej stosowanego schemat
u podawanie produktu rozpoczyna się od dawki 75 j.m. do 150 j.m. FSH na dobę. Następnie, jeśli to konieczne w celu uzyskania właściwej, ale nie nadmiernej odpowiedzi, dawkę zwiększa
się o najlepiej 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 7 lub najlepiej co 14 dni. Leczenie powinno być modyfikowane w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjentki, ocenianej na podstawie
pomiaru wielkości pęcherzyka za pomocą badania USG i (lub) wydzielania estrogenów. Maksymalna dawka dobowa zwykle nie przekracza 225 j.m. FSH. Jeżeli nie uzyskano odpowiedniej
odpowiedzi po 4 tygodniach leczenia, ten cykl leczenia należy przerwać i pacjentka musi być poddana dalszej ocenie, po której może wznowić leczenie rozpoczynając od większych dawek
niż w poprzednim cyklu. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24 do 48 h po ostatnim wstrzyknięciu produktu GONAL-f należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu 250 µg
rekombinowanej ludzkiej gonadotropiny łożyskowej alfa (r-hCG) lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Zaleca się, aby pacjentka odbyła stosunek w dniu podania oraz w następnym dniu po
podaniu hCG. Alternatywnie może zostać przeprowadzone zapłodnienie wewnątrzmaciczne (ang. intrauterine insemination, IUI). W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie
należy przerwać i zaniechać podania hCG. Leczenie należy ponownie rozpocząć w kolejnym cyklu menstruacyjnym od dawki mniejszej niż zastosowana w poprzednim cyklu. Kobiety
poddane stymulacji jajników w celu uzyskania rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych przed zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego lub innych technik wspomaganego rozrodu
Najczęściej stosowany schemat dawkowania w celu uzyskania wzrostu licznych pęcherzyków obejmuje podanie 150 j.m. do 225 j.m. produktu GONAL-f na dobę, rozpoczynając od 2. lub
3. dnia cyklu menstruacyjnego. Leczenie jest kontynuowane do momentu uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków jajnikowych (ocenianej na podstawie stężenia estrogenów
w surowicy krwi i (lub) badania ultrasonograficznego). W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zmieniać, zazwyczaj nie przekraczając dawki 450 j.m. na dobę. Zwykle
odpowiedni stopień dojrzałości pęcherzyków jest osiągany w dziesiątym dniu leczenia (między 5 a 20 dniem). W celu uzyskania ostatecznej dojrzałości pęcherzyków, w ciągu 24 do 48 h
po ostatnim wstrzyknięciu produktu GONAL-f podaje się w pojedynczym wstrzyknięciu 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Zjawisko „down-regulation” podczas stosowania
agonistów lub antagonistów gonadoliberyny (GnRH) jest powszechnie wykorzystywane w celu zahamowania nagłego zwiększenia stężenia endogennego LH oraz w celu kontroli tonicznego
uwalniania LH. Według najczęściej stosowanego protokołu podawanie produktu GONAL-f rozpoczyna się około 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenia agonistą. Podawanie obu leków kontynuowane jest do momentu uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków. Przykładowo po 2 tygodniach leczenia agonistą produkt GONAL-f w dawce 150 j.m. do 225 j.m. jest podawany
przez pierwsze 7 dni. Następnie dawka produktu jest dostosowywana, w zależności od reakcji jajników na leczenie. Ogólne doświadczenie dotyczące IVF wskazuje, że współczynnik
powodzenia zwykle pozostaje stały w czasie pierwszych czterech prób, a później stopniowo zmniejsza się. Kobiety z brakiem owulacji wywołanym znacznym niedoborem LH i FSH. U kobiet
z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia produktem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka
Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG) zostanie uwolniona komórka jajowa. GONAL-f powinien być podawany w cyklu codziennych wstrzyknięć jednocześnie
z lutropiną alfa. Ze względu na to, że pacjentki te nie miesiączkują i mają małe stężenie endogennego estrogenu, leczenie może być rozpoczęte w dowolnym dniu. Zaleca się rozpoczęcie
leczenia od dawki 75 j.m. lutropiny alfa i 75 j.m. do 150 j.m. FSH na dobę. Leczenie powinno być modyfikowane w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjentki, ocenianej na podstawie pomiaru wielkości pęcherzyka jajnikowego za pomocą badania USG i wydzielania estrogenów. Jeśli zwiększenie dawki FSH jest konieczne dawkę należy zwiększyć o najlepiej 37,5 j.m.
lub 75 j.m. najlepiej co 7 lub 14 dni. Można wydłużyć czas stymulacji w każdym cyklu do 5 tygodni. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24 do 48 h po ostatnim wstrzyknięciu
produktu GONAL-f i lutropiny alfa należy zastosować pojedyncze wstrzyknięcie 250 µg r-hCG lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. Zaleca się, aby pacjentka odbyła stosunek w dniu podania
oraz w następnym dniu po podaniu hCG. Alternatywnie może zostać przeprowadzone IUI. Należy rozważyć podtrzymanie fazy lutealnej, ponieważ brak substancji działających luteotropowo (LH/hCG) może prowadzić do przedwczesnej niewydolności ciałka żółtego. W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i zaniechać podania hCG. Leczenie
należy ponownie rozpocząć w kolejnym cyklu menstruacyjnym od dawki mniejszej niż zastosowana w poprzednim cyklu. Mężczyźni z hipogonadyzmem hipogonadotropowym Produkt
GONAL-f należy podawać w dawce 150 j.m. trzy razy w tygodniu, jednocześnie z ludzką gonadotropiną łożyskową (hCG), przez minimum 4 miesiące. Jeśli po tym okresie, u pacjenta nie
uzyskano odpowiedzi, leczenie skojarzone można kontynuować; aktualne doświadczenia kliniczne wskazują, że do uzyskania stymulacji spermatogenezy może być konieczne leczenie przez
co najmniej 18 miesięcy. Specjalne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku Stosowanie produktu leczniczego GONAL-f u pacjentów w podeszłym wieku nie jest właściwe. Nie
określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego GONAL-f u pacjentów w podeszłym wieku. Niewydolność nerek lub wątroby Nie określono bezpieczeństwa
stosowania, skuteczności ani farmakokinetyki produktu leczniczego GONAL-f u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Dzieci i młodzież Stosowanie produktu leczniczego GONAL-f
u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. Sposób podawania Produkt GONAL-f przeznaczony jest do podania podskórnego. Wstrzyknięcie należy wykonywać codziennie o tej samej porze.
Pierwsze wstrzyknięcie produktu GONAL-f należy wykonać pod ścisłą kontrolą medyczną. Samodzielne podawanie produktu GONAL-f przez pacjenta może być realizowane wyłącznie
w przypadku pacjentów z silną motywacją, odpowiednio przeszkolonych i z możliwością konsultacji ze specjalistą. Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać codziennie. Ponieważ GONAL‑f
wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony z wkładem wielodawkowym jest przeznaczony do kilku wstrzyknięć, należy podać pacjentom szczegółowe instrukcje, aby zapobiec niewłaściwemu zastosowaniu postaci wielodawkowej. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej.
Powiększenie jajników lub torbiel jajnika o innej przyczynie niż zespół policystycznych jajników. Krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie. Rak jajników, macicy lub piersi. Produktu
GONAL‑f nie wolno stosować w przypadkach, gdy nie można osiągnąć skutecznej odpowiedzi, takich jak: pierwotna niewydolność jajników, wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające rozwój ciąży, włókniako-mięśniaki macicy uniemożliwiające rozwój ciąży, pierwotna niewydolność jąder. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Ogólne zalecenia GONAL‑f jest substancją gonadotropową, która może powodować łagodne do ciężkich działania niepożądane i powinien być stosowany przez lekarzy, którzy mają wystarczającą wiedzę
i doświadczenie w leczeniu niepłodności. Terapia gonadotropinami wymaga czasu ze strony lekarza prowadzącego, jak i profesjonalnego personelu pomocniczego oraz dostępności odpowiedniego sprzętu monitorującego. U kobiet, w celu bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu GONAL‑f wymagane jest regularne monitorowanie reakcji jajników z użyciem USG
albo, co jest bardziej zalecane, z użyciem USG w połączeniu z pomiarem stężenia estradiolu w surowicy krwi. Stopień odpowiedzi na przyjmowanie FSH może różnić się u poszczególnych
pacjentów. U niektórych reakcja może być bardzo słaba, a u innych nadmierna. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę potrzebną do osiągnięcia celu leczenia zarówno u mężczyzn
jak i u kobiet. Porfiria Pacjenci chorzy na porfirię, lub u których stwierdzono porfirię w wywiadzie rodzinnym powinni być pod ścisłą obserwacją lekarza podczas leczenia produktem
GONAL‑f. Pogorszenie choroby lub wystąpienie pierwszych jej objawów może być wskazaniem do przerwania leczenia. Leczenie u kobiet Przed rozpoczęciem leczenia powinno się określić
dokładnie przyczynę niepłodności pary i wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zajścia w ciążę. Szczególnie należy przeprowadzić badanie w kierunku niedoczynności tarczycy,
niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii i zastosować odpowiednie leczenie. U pacjentek poddanych stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych, zarówno w leczeniu
braku owulacji, jak i dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu ART może wystąpić powiększenie jajników lub zespół nadmiernej stymulacji jajników. Przestrzeganie zaleceń dotyczących
dawki produktu GONAL‑f, schematu podawania i uważne monitorowanie leczenia zmniejsza częstość występowania tego typu powikłań. W celu dokładnej interpretacji wskaźników
rozwoju i dojrzewania pęcherzyka lekarz powinien posiadać doświadczenie w interpretacji odpowiednich testów. W badaniach klinicznych wykazano zwiększenie wrażliwości jajników na
produkt GONAL‑f, jeżeli jest on podawany z lutropiną alfa. Jeśli zwiększenie dawki FSH jest konieczne, dawkę należy zwiększać o najlepiej 37,5 j.m. do 75 j.m. najlepiej co 7 do 14 dni.
Nie wykonywano bezpośrednich badań porównawczych produktu GONAL‑f/LH i ludzkiej gonadotropiny menopauzalnej (hMG). Porównanie z danymi historycznymi wskazuje, że wskaźnik
owulacji uzyskany z GONAL‑f/LH jest podobny jak po stosowaniu hMG. Zespół nadmiernej stymulacji jajników (ang. Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS) Spodziewanym skutkiem
kontrolowanej stymulacji jajników jest pewnego stopnia powiększenie jajników. Występuje ono częściej u kobiet z zespołem policystycznych jajników, zwykle bez konieczności zastosowania leczenia. W odróżnieniu od niepowikłanego powiększenia jajników OHSS to stan, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia. Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy oraz zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej
i rzadko w jamie osierdziowej. W ciężkich przypadkach OHSS można zaobserwować następujące objawy: ból brzucha, wzdęcia, znaczne powiększenie jajników, zwiększenie masy ciała,
duszność, skąpomocz i dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. Badania kliniczne mogą wykazać hipowolemię, zagęszczenie krwi, zaburzenie równowagi
elektrolitowej, wodobrzusze, krwiak otrzewnej, przesięk opłucnowy, płyn w opłucnej lub ostrą niewydolność płuc. W bardzo rzadkich przypadkach przebieg ciężkiego OHSS może być
powikłany skrętem jajnika lub zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi, takimi jak zatorowość płucna, udar niedokrwienny lub zawał mięśnia sercowego. Do niezależnych czynników ryzyka
rozwoju OHSS należą zespół policystycznych jajników, duże bezwzględne lub szybko rosnące stężenie estradiolu w surowicy krwi (np. > 900 pg/ml lub > 3 300 pmol/l w przypadku braku
owulacji; > 3 000 pg/ml lub > 11 000 pmol/l w przypadku ART) i duża ilość rozwijających się pęcherzyków jajnika (np. > 3 pęcherzyki o średnicy ≥ 14 mm w przypadku braku owulacji;
≥ 20 pęcherzyków o średnicy ≥ 12 mm w przypadku ART). Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawki produktu GONAL‑f i schematu podawania może zmniejszyć ryzyko nadmiernej
stymulacji jajników. W celu wczesnego rozpoznania czynników ryzyka zalecany jest monitoring cyklów stymulacyjnych za pomocą kontroli ultrasonograficznej oraz oznaczania stężenia
estradiolu. Istnieją powody do przypuszczenia, że hCG odgrywa istotną rolę w wywoływaniu OHSS i że w przypadku zajścia w ciążę zespół ten może mieć cięższą postać i dłużej się
utrzymywać. Dlatego, w przypadku pojawienia się objawów nadmiernej stymulacji jajników, jak np. stężenie estradiolu w surowicy krwi wynoszące > 5 500 pg/ml lub > 20 200 pmol/l
i (lub) łącznie ≥ 40 pęcherzyków, zaleca się zaniechać stosowania hCG i poradzić pacjentce aby nie odbywała stosunku płciowego lub zastosowała metody mechaniczne zabezpieczające
przed zapłodnieniem przez co najmniej 4 dni. OHSS może nasilić się gwałtownie (w ciągu 24 h) lub w ciągu kilku dni i stać się ciężkim stanem klinicznym. Najczęściej występuje po
przerwaniu leczenia hormonalnego i osiąga maksimum po około siedmiu do dziesięciu dni po leczeniu. Z tego powodu pacjentki powinny przebywać pod obserwacją przez co najmniej
2 tygodnie po podaniu hCG. W przypadku ART aspiracja pęcherzyków przed owulacją może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji. Łagodny lub umiarkowany OHSS
zazwyczaj ustępuje samoistnie. Jeżeli wystąpi ciężki zespół nadmiernej stymulacji, zaleca się przerwać leczenie gonadotropinami, o ile jest wciąż kontynuowane oraz hospitalizować
pacjentkę i włączyć odpowiednie leczenie. Ciąża mnoga U pacjentek poddanych indukcji owulacji, częstość występowania ciąży mnogiej jest większa w porównaniu z naturalnym
zapłodnieniem. W większości przypadków są to ciąże bliźniacze. Ciąża mnoga, szczególnie liczniejsza niż bliźniacza, zwiększa ryzyko powikłań położniczych i okołoporodowych. Aby
zmniejszyć ryzyko występowania ciąży mnogiej zaleca się dokładne monitorowanie odpowiedzi jajników. W przypadku ART ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie
z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentki. Przed rozpoczęciem terapii pacjentki powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku wystąpienia ciąży mnogiej.
Utrata ciąży Utrata ciąży w wyniku poronienia lub niedonoszenia występuje częściej u pacjentek poddanych stymulacji wzrostu pęcherzyka do indukcji owulacji lub ART niż wskutek
poczęcia naturalnego. Ciąża pozamaciczna U kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe niezależnie od tego, czy ciąża jest wynikiem
naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności. Obserwowano większą częstość występowania ciąży pozamacicznej po ART w porównaniu z populacją ogólną. Nowotwory układu
rozrodczego Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów jajników i innych narządów układu rozrodczego, zarówno łagodnych jak i złośliwych, u kobiet poddanych złożonym schematom leczenia w celu leczenia niepłodności. Nie udowodniono, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów u kobiet niepłodnych. Wrodzone wady rozwojowe
Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych po terapii ART może być nieco większa niż w przypadku zapłodnienia naturalnego. Sądzi się, że jest to spowodowane różnicami
osobniczymi rodziców (np. wiekiem matki, charakterystyką nasienia) i ciążami mnogimi. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe U kobiet z niedawno przebytą lub obecnie występującą chorobą
zakrzepowo-zatorową lub u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takimi jak dane z wywiadu osobistego i rodzinnego, leczenie gonadotropinami może
zwiększyć ryzyko nasilenia lub wystąpienia takich zdarzeń. U takich kobiet korzyści z leczenia gonadotropinami powinny być porównane ze stopniem ryzyka. Należy jednak wspomnieć,
że sama ciąża, jak i OHSS niosą za sobą zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Leczenie u mężczyzn Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na
pierwotną niewydolność jąder. U takich pacjentów terapia produktem GONAL‑f /hCG nie jest skuteczna. Produktu GONAL‑f nie należy stosować, jeśli nie można uzyskać skutecznej
odpowiedzi. W celu oceny odpowiedzi na leczenie zaleca się między innymi przeprowadzenie badania nasienia od 4 do 6 miesięcy po rozpoczęciu terapii. Zawartość sodu Produkt GONAL‑f
zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęściej zgłaszane
działania niepożądane to ból głowy, torbiele jajników oraz miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. ból, rumień, krwiak, obrzęk i (lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia).
Często zgłaszano łagodny lub umiarkowany zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS), który należy traktować jako ryzyko wewnątrzpochodne procedury stymulacji. Do ciężkiego
OHSS dochodzi niezbyt często. Bardzo rzadko mogą wystąpić powikłania zakrzepowo-zatorowe. Lista działań niepożądanych W celu określenia częstości stosowane są następujące
definicje: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000). Leczenie u kobiet
Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości łącznie z reakcjami anafilaktycznymi i wstrząsem. Zaburzenia układu nerwowego Bardzo
często: ból głowy. Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko: powikłania zakrzepowo-zatorowe (zarówno w powiązaniu z OHSS, jak i nie związane z OHSS). Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: zaostrzenie lub nasilenie astmy. Zaburzenia żołądka i jelit Często: ból brzucha, wzdęcia brzucha, dolegliwości brzucha, nudności, wymioty,
biegunka. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo często: torbiele jajników. Często: łagodny lub umiarkowany OHSS (łącznie z towarzyszącymi objawami). Niezbyt często: ciężki
OHSS (łącznie z towarzyszącymi objawami). Rzadko: powikłanie ciężkiego OHSS. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. ból,
rumień, krwiak, obrzęk i (lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia). Leczenie u mężczyzn Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje
nadwrażliwości łącznie z reakcjami anafilaktycznymi i wstrząsem. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: zaostrzenie lub nasilenie astmy.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: trądzik. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Często: ginekomastia, żylaki powrózka nasiennego. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. ból, rumień, krwiak, obrzęk i (lub) podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia). Badania diagnostyczne Często: zwiększenie masy
ciała. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Podmiot odpowiedzialny
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Holandia Numery pozwoleń wydane przez Komisję Europejską (KE): GONAL-f 75 j.m.: EU/1/95/001/025,
EU/1/95/001/027; GONAL-f 150 j.m./0,25 ml: EU/1/95/001/036; GONAL-f 300 j.m./0,5 ml: EU/1/95/001/033; GONAL-f 450 j.m./0,75 ml: EU/1/95/001/034; GONAL-f 900 j.m./1,5 ml:
EU/1/95/001/035. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania – Rpz. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką
Produktu Leczniczego. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie pomiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., tel.: +48 22 53 59 700, faks: +48 22 53 59 703;
www.merck.pl. Zgłaszanie działań niepożądanych: drug.safety.easterneurope@merckgroup.com; informacja medyczna: medinfo_pl@merckgroup.com.
Ceny Gonal-f®*:
Nazwa, postać i dawka leku
Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml)
Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml)
Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg)

Zawartość
opakowania
1 wstrzykiwacz
1 wstrzykiwacz
1 fiol. + 1 amp.-strz.
z rozp.

5909990007240
5909990007257

Cena
detaliczna
1187,55
404,21

Poziom
odpłatności
ryczałt
ryczałt

Wysokość dopłaty
świadczeniobiorcy
221,74
84,41

5909990697304

107,88

ryczałt

30,34

Kod EAN

**Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2020.11), w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marzec 2020 r. Na podst. ChPL z dnia 12.12.2019 PL/GON/0320/0001/17032020

