Aktualizovaná informace o bezpečnosti přípravku Magnevist® a jeho možném vztahu k rozvoji nefrogenní systémové fibrózy (NSF)


Vážená paní doktorko, 
Vážený pane doktore,

v návaznosti na jednání s evropskými regulačními orgány by Vás společnost Bayer Schering Pharma AG (BSP) ráda informovala o důležité aktualizaci údajů v Souhrnu údajů (SPC) o přípravku Magnevist® (Gadopentetate dimeglumine) vztahujících se k jeho bezpečnosti (kontraindikace a upozornění), zejména pokud jde o možný rozvoj nefrogenní systémové fibrózy (NSF). Magnevist® je kontrastní látka s obsahem gadolinia určená k použití při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), MRI vyšetření hlavy, páteřního kanálu nebo celotělové MRI. 
Revize SPC pro Magnevist® budou předloženy ve všech členských státech EU. Příslušné body SPC budou doplněny následovně:

Bod  4.3 Kontraindikace

Použití Magnevistu je kontraindikováno u pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR 
< 30 ml/min/1,73 m2).   
 

Bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

	Závažné poškození renálních funkcí


Byly hlášeny případy nefrogenní systémové fibrózy (NSF) v souvislosti s podáním Magnevistu a některých dalších kontrastních látek obsahujících gadolinium u pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR <30ml/min/1,73 m2). Proto by Magnevist neměl být u těchto pacientů použit (viz bod 4.3 Kontraindikace).
Riziko rozvoje NSF u pacientů se středně závažnou poruchou ledvin není známo, proto by Magnevist u pacientů se středně závažnou poruchou ledvin (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) měl být podáván s opatrností.
U všech pacientů, a zvláště pacientů nad 65 let, by měla být zjištěna případná porucha funkce ledvin anamnesticky a/nebo laboratorním vyšetřením.
Provedení hemodialýzy krátce po podání Magnevistu u dialyzovaných pacientů může být prospěšné pro odstranění Magnevistu z těla. Neexistují však důkazy podporující zahájení hemodialýzy jako prevenci  vzniku NSF u nedialyzovaných pacientů. 

	Novorozenci a malé děti


U novorozenců a dětí do 1 roku věku by měl být Magnevist použit pouze po pečlivé úvaze vzhledem k nezralosti jejich ledvinných funkcí.


Bod 4.8 Nežádoucí účinky
Byly hlášeny případy NSF po podání Magnevistu

NSF, jinak také nefrogenní fibrózní dermopatie (NFD), byla v lékařské literatuře poprvé popsána v roce 2000. První případ byl dokumentován v roce 1997. Možná souvislost mezi NSF a kontrastní látkou s obsahem gadolinia používanou během MRI byla poprvé popsána na počátku roku 2006 (Grobner). NSF, způsobující fibrózu kůže a pojivových tkání v celém organismu, se projevuje pouze u pacientů s renálním selháním nebo závažným postižením funkce ledvin vyžadujících dialyzační léčbu. Příznaky mohou zahrnovat progresivní ztluštění a induraci kůže s nebo bez doprovodných pigmentových změn; kontraktury v okolí kloubů, které mohou ovlivnit jejich pohyblivost; otoky (zejména dolních končetin); zarudnutí; svědění a pocit pálení. NSF postihuje ve zhruba stejné míře muže i ženy, nejčastěji ve středním věku. Byly nicméně zaznamenány i případy postižení dětí. Průběh NSF může být progresivní a může skončit i smrtí. V současnosti není známa žádná léčba NSF. Zlepšení renálních funkcí zřejmě může zpomalit nebo zastavit progresi NSF a může vést také k postupné regresi onemocnění.

Etiologie NSF/NFD je stále neznámá, nicméně s největší pravděpodobnosti bude multifaktoriální. Další doprovodné faktory mimo vlastní podání kontrastní látky s obsahem gadolinia jako je metabolická acidóza (Grobner, 2006) nebo poškození cév (Cowper, 2003) mohou mít také souvislost s rozvojem NSF. Biopsie kůže je k definitivní diagnóze NSF nezbytná. 

Od července 2006 do 31. května 2007 obdržela společnost Bayer Schering Pharma AG celkem 78 hlášení případů NSF u pacientů, kterým byla podána kontrastní látka Magnevist®. Všechna hlášení byla postoupena místním zdravotnickým orgánům. Ve většině případů nebyl k dispozici dostatek informací pro objektivní posouzení možného kauzálního vztahu. Na základě dostupných informací bylo 27 z těchto hlášení označeno za potencionálně související s podáním kontrastní látky Magnevist®. V těchto hlášeních se věk pacientů pohyboval mezi 30 až 80 lety. 25 pacientů bylo dialyzováno (doba dialyzační léčby byla mezi několika měsíci až 20 lety); jeden pacient trpěl chronickým renálním onemocněním s glomerulární filtrací <30 ml/min, ale nebyl dialyzován; jeden pacient byl postižený akutním renálním selháním, nicméně to, jestli byl nebo nebyl dialyzován, není známo. Uvedená hlášení jsou předmětem dalšího zkoumání.

Bayer Schering Pharma AG těsně spolupracuje s evropskými regulačními orgány na aktualizaci preskripční informace v Souhrnu údajů o přípravku Magnevist® tak, aby reflektoval výše uvedené skutečnosti. Cílem tohoto dopisu je informovat Vás o těchto nových skutečnostech dříve, než dojde k formální aktualizaci údajů v Souhrnu údajů o přípravku.

Společnosti Bayer Schering Pharma AG záleží na bezpečí pacientů léčených jejich přípravky a na informovanosti zákazníků tak, aby mohli tyto přípravky bezpečně a efektivně využívat.   Bayer Schering Pharma AG se důkladně zabývá všemi hlášeními NSF a spolupracuje s nemocničními zařízeními a odborníky na danou problematiku na důkladném prošetření těchto hlášení.

Hlaste prosím podezření na nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravky s obsahem gadolinia. Stejně tak prosím hlaste i podezření na závažné a neočekávané nežádoucí účinky ostatních léčivých přípravků. Hlášení zasílejte SÚKL na formuláři CIOMS – Hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiva, formulář je ke stažení na www.sukl.cz v oddíle Vybrané informace na webu SÚKL. Adresa pro zaslání: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, nebo faxem na číslo 272185222. K hlášení můžete také využít interaktivní webový formulář, který je k dispozici na www.sukl.cz (tlačítko Elektronický formulář pro hlášení NÚ na úvodní stránce). 



S pozdravem,


Helena Bastlová

Vedoucí lékařského oddělení 
Bayer Schering Pharma
Schering s.r.o.
Šafaříkova 17
120 00 Praha 2
Tel: 271 730 661
Fax: 271 730 657




Informace pro hlášení nežádoucích účinků: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Sekce klinického hodnocení a farmakovigilance
Šrobárova 48
11041 Praha 2
Fax: 272 185 222


Bayer Schering Pharma
Schering s.r.o.
Šafaříkova 17
120 00 Praha 2
Tel: 271 730 661
Fax: 271 730 657

 

