Stanovisko SÚKL k publikaci o kardiovaskulární bezpečnosti rosiglitazonu v NEJM 
(Avandia, Avandamet, Avaglim Přípravky obsahující rosiglitazon – Avandia (rosiglitazon maleát), Avandamet (rosiglitazon maleát a metformin hydrochlorid) a Avaglim (rosiglitazon maleát a glimepirid) jsou v EU registrovány centralizovanou procedurou a jsou indikovány k léčbě diabetes mellitus 2.typu v monoterapii nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky. Avandia byla registrována v EU v červnu 2000, Avandamet v říjnu 2003 a Avaglim v červnu 2006   )


Začátkem tohoto týdne byl v odborném časopise New England Journal of Medicine (NEJM) uveřejněn článek, který se zabývá možným vlivem rosiglitazonu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů s diabetus mellitus II typu. Tato publikace je založena na analýze dat ze 42 klinických studií u přibližně 15 500 pacientů užívajících rosiglitazon a poukazuje na malé zvýšení rizika výskytu infarktu myokardu a rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Všeobecná mortalita však nebyla signifikantně zvýšena. 

Již od zahájení registrace rosiglitazonu v EU v roce 2000 byl rosiglitazon kontraidikován u pacientů s anamnézou srdečního selhání a po celou dobu je sledován Výborem pro humání léčivé přípravky (CHMP) pro možné kardiovaskulární nežádoucí účinky (srdeční selhání a jiné srdeční poruchy, včetně infarktu myokardu). Většina studií zmíněných v publikaci v NEJM již byla Výborem pro humání léčivé přípravky zhodnocena.
 
Význam závěrů publikované metaanalýzy a jejího statistického zpracování je limitován celou řadou faktorů, kterých jsou si autoři vědomi a v článku je uvádějí. V některých studiích byli zařazeni také pacienti, kteří nebyli léčeni dle indikací schválených v EU. Ke zhodnocení skutečné velikosti rizika kardiovaskulárních příhod jsou však potřeba další údaje, zejména výsledky dlouhodobějších prospektivních studií zaměřených cíleně na sledování tohoto rizika.

Pacienti s diabetes mellitus II typu mají všeobecně zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací, proto je třeba, aby si lékaři byli vědomi možných kardiovaskulárních nežádoucích účinků rosiglitazonu při rozhodování o léčbě a při dlouhodobém sledování léčených pacientů. 

Pacienti léčení rosiglitazonem by neměli přerušovat tuto léčbu a měli by se o ní poradit se svým lékařem při příští pravidelné kontrole.

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. K hlášení je možné také využít interaktivní webový formulář, který je k dispozici na www.sukl.cz


Zdroje 

Effect of Rosiglitazone on the Risk of Myocardial Infarction and Death from Cardiovascular Causes’ (10.1056/NEJMoa072761), publikovaný na  webové stránce NEJM (www.nejm.org)  21 května 2007.
	Veřejná evropská hodnotící zpráva obsahující aktuální informace o přípravcích je k dispozici na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA):
Avandia: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/avandia/avandia.htm
Avandamet: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/avandamet/avandamet.htm
Avaglim: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/avaglim/avaglim.htm
	Tiskové prohlášení EMEA, k dispozici na http://www.emea.europa.eu




