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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

GHRH Ferring 50 microgram, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Een ampul poeder voor oplossing voor injectie bevat 50 microgram somatoreline (als acetaat). 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. 

 

GHRH Ferring wordt toegepast om de somatotrope functie van de hypofyse achterkwab vast te 

stellen bij het vermoeden van groeihormoon-deficiëntie. 

De test maakt onderscheid tussen stoornissen van hypofysaire of hypothalame aard, doch is niet 

geschikt als screening test voor groeihormoon-deficiënties. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Dosering 

De inhoud van één ampul GHRH Ferring dient te worden opgelost in 1 ml van het bijgevoegde 

oplosmiddel. Deze hoeveelheid wordt aanbevolen als standaarddosering voor volwassenen van 

gemiddeld gewicht. Bij patiënten met obesitas en bij kinderen dient een dosering van 1 µg/kg 

lichaamsgewicht aangehouden te worden. 

 

Wijze van toediening 

De GHRH-test wordt als volgt uitgevoerd:  

Circa 15-30 minuten voor de injectie met GHRH Ferring dient een veneuze canule aangebracht te 

worden, waarna de patiënt in de tussenliggende periode dient te rusten.  

Onmiddellijk voor de toediening van GHRH Ferring wordt een bloedmonster (2 ml) genomen om de 

basale groeihormoon-waarde te bepalen. Hierna wordt de inhoud van één ampul GHRH Ferring 

opgelost in 1 ml van het bijgeleverde oplosmiddel (0,9% NaCl). De oplossing of een volume 

overeenkomend met 1 µg/kg lichaamsgewicht, wordt aan de nuchtere patiënt i.v. als een bolusinjectie 

(binnen 30 seconden) toegediend.  

Om de toename van de groeihormoon-spiegel in plasma of serum te kunnen beoordelen, wordt na 30 

minuten een tweede bloedmonster genomen. Maximale groeihormoon-spiegels kunnen soms eerder of 
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later optreden. Daarom kunnen aanvullende bloedmonsters worden genomen 15, 45, 60 en 90 minuten 

na de GHRH-injectie. 

De test is bedoeld voor éénmalige toediening.  

 

4.3 Contra-indicaties 

 

Overgevoeligheid voor de werkzame stofof voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Gezien de mogelijke remmende invloed van humaan groeihormoon op de somatotrope functie van de 

hypofyse, dient de test met GHRH Ferring niet eerder dan één week na het staken van een 

behandeling met groeihormoon uitgevoerd te worden. 

De resultaten van de test kunnen beïnvloed worden door aandoeningen zoals:  

 onbehandelde hyper- en hypothyreoïdie 

 obesitas, hyperglycemie, verhoogde vetzuurspiegels 

 hoge somatostatine-spiegels 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie  

 

Gelijktijdige toediening van stoffen die de uitscheiding van groeihormoon beïnvloeden zoals 

groeihormoon zelf, atropine, levodopa, dopamine, clonidine, arginine, ornithine, glycine, glucagon, 

insuline, oraal toegediend glucose, schildklierremmende stoffen en propranolol, dient vermeden te 

worden. Hoge spiegels van glucocorticoïden en somatostatine kunnen het effect op de uitscheiding van 

groeihormoon remmen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Over het algemeen is er geen indicatie voor toediening van somatoreline tijdens zwangerschap en 

borstvoeding. 

 

Zwangerschap 

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van somatoreline bij zwangere vrouwen. 

Er is geen reproductietoxicologisch onderzoek bij dieren beschikbaar. Het potentiële risico voor de 

mens is niet bekend. GHRH Ferring dient niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt. 

 

Borstvoeding 

Er is onvoldoende informatie over de excretie van somatoreline in moedermelk. Het potentiële risico op 

bijwerkingen bij de zuigeling door blootstelling aan het geneesmiddel is niet bekend. GHRH Ferring 

dient niet tijdens de borstvoeding te worden gebruikt. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen 

om machines te bedienen. Gezien de korte werkingsduur van somatoreline valt beïnvloeding van 

bovengenoemde vaardigheden echter niet te verwachten. 

 

4.8 Bijwerkingen 
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Orgaan systeem Vaak 

≥ 1/100 en < 1/10 

Soms 

>0,1 en <1% 

Hartaandoeningen Lichte daling of stijging 

van de bloeddruk*, lichte 

veranderingen van de 

hartfrequentie*  

 

Zenuwstelselaandoeningen Voorbijgaande reuk- en 

smaakverandering 

Hoofdpijn 

Maagdarmstelselaandoeningen  Misselijkheid, braken 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Voorbijgaand blozen Pijn op de plaats van 

injectie, benauwdheid 

op de borst 

*In combinatie met blozen 

 

Zoals bij alle intraveneuze injecties van peptiden het geval is, kunnen anafylactische reacties niet 

worden uitgesloten. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 

wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 

melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

 

Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. 

 

In geval van overdosering, kunnen de bekende bijwerkingen optreden (zie rubriek 4.8). 

Aangezien somatoreline snel uit het lichaam wordt geëlimineerd, is het nemen van maatregelen bij 

overdosering niet nodig. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: hypofysefunctie test, ATC-code: V04C D05 

 

Somatoreline wordt gevormd in de hypothalamus en stimuleert de secretie van groeihormoon door de 

hypofyse. GHRH Ferring is de synthetische vorm van somatoreline en is in structuur en functie 

identiek aan humaan somatoreline, uitgescheiden door de menselijke hypothalamus. 

 

Somatoreline verhoogt op fysiologische wijze de groeihormoon-plasmaspiegels. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

http://www.lareb.nl/
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Na eenmalige i.v. toediening van verschillende doses somatoreline bij de mens, stijgen de 

plasmaconcentraties somatoreline binnen 5 minuten tot een maximum, waarna een snelle daling 

plaatsvindt. Na 30-40 minuten keren de concentraties terug tot de uitgangswaarden. 

De halfwaardetijd van een dosis van 200 µg somatoreline bedraagt 7,6 ± 1,7 min. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Er is geen toxiciteit van somatoreline acetaat waargenomen na hoge éénmalige intraveneuze 

doseringen bij ratten en konijnen, na hoge éénmalige subcutane doseringen bij muizen, en na toediening 

gedurende 7 opeenvolgende dagen van hoge intraveneuze doseringen in ratten. Er zijn geen data 

beschikbaar over de effecten tijdens de zwangerschap en/of embryofoetale ontwikkeling. Aangezien 

somatoreline een peptide is voor éénmalig gebruik zijn gegevens met betrekking tot toxiciteit bij 

langdurig herhaald gebruik, genotoxiciteit of carcinogeniteit niet relevant. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Poeder: 

Geen verdere hulpstoffen toegevoegd 

 

Oplosmiddel: 

- Natriumchloride 

- Water voor injectie 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere 

geneesmiddelen gemengd worden. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar 

De gerede oplossing is niet houdbaar en dient onmiddellijk (binnen één uur) na oplossen te worden 

gebruikt. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25°C. 

Voor de bewaarcondities van het opgeloste geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Zowel het poeder als het oplosmiddel voor oplossing voor injectie zijn verpakt in ampullen van kleurloos 

glas, type I.  

GHRH Ferring is verpakt in kartonnen dozen die 1 ampul poeder voor oplossing voor injectie bevatten  

plus 1 ampul met 1 ml oplosmiddel resp. 5 ampullen poeder voor oplossing voor injectieplus 5 ampullen 

met 1 ml oplosmiddel bevatten. 
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Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies  

 

De inhoud van één ampul poeder GHRH Ferring uitsluitend oplossen in 1 ml van het bijgeleverde 

oplosmiddel. De oplossing mag niet worden gebruikt als deze deeltjes bevat of niet helder is. 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Ferring B.V. 

Polarisavenue 1320 

2132 JX HOOFDDORP 

 

 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 11937 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/ VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 11 april 1989 

Datum van laatste verlenging: 11 april 2014 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 1: 2 april 2020 


