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Nitroděložní tělíska uvolňující levonorgestrel
Mirena –  riziko karcinomu prsu, perforace dělohy a mimoděložního těhotenství
Aktualizace souhrnu údajů o přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktualizaci SPC a PIL textů (souhrn údajů o přípravku a příbalová informace) léčivého přípravku Mirena. 
Změny  SPC a PIL byly schváleny na evropské úrovni na základě přehodnocení všech dostupných informací týkajících se bezpečnosti nitroděložních tělísek uvolňujících levonorgestrel. V České republice je registrován léčivý přípravek Mirena, jehož SPC bylo ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci aktualizováno o nové informace týkající se:

	rizika karcinomu prsu

rizika perforace dělohy, zejména při poporodním zavádění
rizika mimoděložního těhotenství

Ad 1:
Doposud byli lékaři nabádáni k opatrnosti při podávání ženám s existujícím či suspektním hormon-dependentním nádorem. Nyní jsou prokázané nebo suspektní progestagen-dependentní nádory (například karcinom prsu) absolutní  kontraindikací pro podávání levonorgestrelových nitroděložních tělísek (Mireny).
Riziko vzniku karcinomu prsu u uživatelek pouze progestagenové antikoncepce je pravděpodobně stejného stupně jako  riziko spojené s kombinovanou perorální antikoncepcí a informace o přípravku Mirena byly v tomto smyslu upraveny (bod 4.3. Kontraindikace, bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití a bod 4.8. Nežádoucí účinky).

Ad 2:
K perforaci děložního těla nebo hrdla v souvislosti s užíváním nitroděložních tělísek může dojít vzácně, nejčastěji během zavádění. Riziko perforace dělohy může být zvýšeno při poporodním zavádění, zavádění u kojících žen a u žen s fixní retroverzí dělohy. Do SPC byla doplněna příslušná varování. 

Ad 3:
Absolutní riziko vzniku mimoděložního těhotenství u uživatelek Mireny je nízké. U žen, jimž byla aplikována Mirena je absolutní incidence mimoděložních těhotenství 0,06 případů  na 100 žen/1 rok. Nicméně, pokud žena otěhotní se zavedenou Mirenou, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku mimoděložního těhotenství. Tato informace je nyní součástí varování v SPC. 

Plné znění aktualizované verze SPC léčivého přípravku Mirena lze nalézt v dokumentu:
http://www.sukl.cz/_download/cs01dulupoz/2007/mirena_spc20070504.rtf .

Děkujeme zdravotnickým pracovníkům za hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, která je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl.cz, nebo faxem na 272 185 816. Formulář pro hlášení nežádoucích účinků je dostupný na webové stránce SÚKL http://www.sukl.cz/_download/cs14farmakovig/CIOMS.rtf.

V Praze dne 4. května 2007

