Informace SÚKL o přehodnocení bezpečnosti epoetinů

Evropská léková agentura (EMEA) zahájila přehodnocení bezpečnosti centralizovaně registrovaných epoetinů (Aranesp, Nespo, Dynepo a NeoRecormon) V ČR je na trhu také léčivý přípravek Eprex, který  je v ČR registrován národně, v zemích EU také procedurou vzájemného uznávání. SÚKL při přehodnocování nových informací o bezpečnosti přípravku Eprex úzce spolupracuje s referenčním členským státem a EMEA.  . Toto přehodnocení bylo vyvoláno novými daty z publikovaných i nepublikovaných studií, která naznačují možné zvýšení rizika závažných kardiovaskulárních komplikací u pacientů s chronickým selháním ledvin a také možnost nádorové progrese u pacientů se zhoubnými nádory. Epoetiny jsou používány k léčbě anémie u pacientů s chronickým selháním ledvin a u pacientů s maligními nádory nemyeloidního typu, léčených chemoterapií. 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) a Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) přehodnocovali bezpečnost těchto přípravků již v roce 2004. Výsledkem tohoto přehodnocení byla úprava dávkování u pacientů léčených chemoterapií. Souhrny údajů o přípravku (SPC) a Příbalové informace (PIL) všech epoetinů ve všech indikacích byly také doplněny varováním o možném riziku stimulace nádorové progrese. 

Nové informace, vedoucí k současnému přehodnocení bezpečnosti epoetinů jsou založeny na údajích z klinických hodnocení, včetně těch, kde epoetiny byly podávány mimo schválené indikace a dávkování. Všechna tato data jsou nyní pečlivě hodnocena Výborem pro humánní léčivé přípravky a v případě potřeby budou aktualizovány příslušné informace o léčivech (SPC a PIL).

Do doby, než budou všechna data kompletně přehodnocena, doporučuje SÚKL zdravotnickým pracovníkům: 

	epoetiny by měly být podávány výhradně v souladu se souhrny údajů o přípravcích (SPC) a to včetně indikací a dávkování.
	je patrné, že dosažení hodnoty hemoglobinu nad 12g/dl u pacientů s chronickým selháním ledvin je spojeno s vyšší kardiovaskulární morbiditou a celkovou mortalitou. CHMP nyní ve spolupráci s experty diskutuje možnosti úpravy doporučení pro dávkování. Lékaři by měli být opatrní, pokud se rozhodnou u těchto pacientů zvýšit hladinu hemoglobinu nad 12g/dl. 
	data také naznačují, že podávání epoetinů může být spojeno se zvýšením morbidity a mortality u pacientů se solidními nádory, kteří nejsou léčeni chemoterapií. Připomínáme, že epoetiny jsou registrovány pouze pro léčbu anémie u pacientů se solidními nádory léčenými chemoterapií a neměly by být používány u pacientů bez chemoterapie. Měla by být použita nejnižší dávka epoetinů, zajištující adekvátní kontrolu anémie a pacienti by měli být pečlivě kontrolováni. 


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. Je také možné využít elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na webové stránce SÚKL.

