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STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
            
V Praze, 7. 2. 2007

Kontrastní látky obsahující gadolinium, nefrogenní systémová fibróza a kontraindikace podání u pacientů se závažným poškozením ledvin

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o souvislosti mezi podáním kontrastních látek s obsahem gadolinia a vznikem nefrogenní systémové fibrózy (NSF). 
  
Nefrogenní systémová fibróza je invalidizující a někdy smrtící onemocnění, které se vyskytlo u pacientů se závažným poškozením ledvinných funkcí v souvislosti s podáním některých kontrastních látek pro magnetickou rezonanci (MRI) obsahujících gadolinium. Na základě dosud dostupných informací Evropská pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučuje lékařům:

	Nepoužívat Omniscan (gadodiamid) u pacientů se závažným poškozením ledvin (tj. GFR <30 ml/min/1.73m2 ) nebo u pacientů po transplantaci jater či čekajících na transplantaci jater. U novorozenců  a dětí do 1 roku věku kvůli nezralým renálním funkcím podávat gadodiamid pouze s maximální opatrností. 
	Ostatní kontrastní látky pro MRI s obsahem gadolinia podávat u pacientů se závažným renálním poškozením  jen s maximální opatrností.
	Zdá se, že provedení dialýzy po podání gadodiamidu u pacientů s těžkým poškozením ledvin nezabrání rozvoji NSF.


V České republice jsou registrovány tyto kontrastní látky obsahující gadolinium:
gadodiamid (Omniscan), kyselina gadopentetová (Magnevist), kyselina gadobenová (MultiHance), gadobutrol (Gadovist), gadofosveset (Vasovist), kyselina gadoterová (Dotarem), gadoteridol (ProHance) a kyselina gadoxetová (Primovist).

Dle výše uvedeného byly upraveny texty doprovázející přípravky (Souhrn údajů o přípravku a Příbalová informace). 

Nefrogenní systémová fibróza (NSF) 
Nefrogenní systémová fibróza (NSF), známá též pod označením nefrogenní systémová dermopatie (NFD), je vzácné onemocnění charakterizované tvorbou a ukládáním pojivové tkáně v pokožce, která se stává silnější, hrubou a tuhou, což občas vede až ke vzniku kontraktur a kloubní imobilitě. Pacienti s NSF mohou mít též systémové projevy s postižením vnitřních orgánů, nejčastěji plic, jater, svalů a srdce. U 5% pacientů se vyskytla rychle progredující forma NSF. NSF byla hlášena pouze u pacientů s poškozením ledvin. Ačkoliv většina pacientů měla pokročilé až terminální stadium selhání ledvin, několik případů NSF bylo hlášeno též u pacientů se středně těžkým poškození ledvin.   

První signály naznačující možný kauzální vztah mezi NSF a kontrastními látkami s obsahem gadolinia byly identifikovány na počátku roku 2006. (V publikovaném článku1 došlo u pěti z devíti pacientů s terminálním selháním ledvin k rozvoji NSF po 2-4 týdnech po podání gadodiamidu. Byla též publikována studie2, ve které se u 13 pacientů s terminálním selháním ledvin, kteří dostali gadodiamid, rozvinula NSF). Látky s obsahem gadolinia byly proto v ČR v červenci 2006 zařazeny do černého trojúhelníku. 

Celosvětově bylo identifikováno kolem 200 případů NSF u pacientů s postižením ledvin, kteří byli exponováni kontrastním látkám s obsahem gadolinia, ve většině případů pak nejméně stabilnínu Omniscanu a OptiMARKu. (OptiMARK není v EU registrován). Malé množství případů se týkalo Magnevistu. Nejsou známa žádná hlášení NSF, týkající se ostatních kontratních látek s gadoliniem.

Mechanismus, proč některé kontrastní látky s gadoliniem mohou spouštět vznik NSF častěji než jiné, není zatím zcela znám. Předpokládá se nicméně, že je to způsobeno rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi těchto přípravků, a rozdílnou možností uvolnění iontů gadolinia3,4. Deponování volných iontů gadolinia do tkání a orgánů může indukovat fibrózu a tím i stimulovat vznik NSF5. Pacienti s těžkým poškozením ledvin mají větší riziko vzniku NSF, protože eliminace kontrastní látky je u nich prodloužena. (U zdravých dobrovolníků činil poločas eliminace 1-3 hodiny, u pacientů s terminálním stadiem selhání ledvnin pak více než 34 hodin6). NSF byla též zaznamenána u pacientů, kteří podstoupili  transplantaci jater. Není však znám žádný případ vzniku NSF u pacientů s normální funkcí ledvin.   

Související dokumenty: 
	Otázky a odpovědi 
	Černý trojúhelník – vyhodnocení 
	SPC texty pro přípravky s gadoliniem


Státní ústav pro kontrolu léčiv společně s ostatními evropskými lékovými úřady bude nadále sledovat bezpečnost používání látek s obsahem gadolinia a případné nové skutečnosti budou ihned zveřejněny. 

Další informace lze nalézt na www.sukl.cz, a stránkách European Society of Urogenital Radiology (ESUR) http://www.esur.org; a International Center for Nephrogenic Fibrosing Dermopathy Research (ICNFDR) http://www.icnfdr.org.

Veřejná hodnotící zpráva je zveřejněna na internetových stránkách Britské lékové agentury (MHRA).

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.
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