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FONTOS GYÓGYSZERBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
Anagrelid-hidroklorid: A trombózisos szövődmények – beleértve az agyi infarktust
is – kialakulásának kockázata hirtelen kezelésmegszakítás esetén
Tisztelt Doktornő! / Tisztelt Doktor Úr!
Az anagrelid-hidroklorid forgalomba hozatali engedélyének jogosultjai, az Európai
Gyógyszerügynökséggel (EMA) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézettel (OGYÉI) egyetértésben tájékoztatja Önt a következőkről:
Összefoglaló





Az anagrelid-hidroklorid kezelés hirtelen megszakítása esetén megemelkedik a
trombózisos szövődmények, köztük az agyi infarktus kialakulásának kockázata.
A hirtelen kezelésmegszakítás kerülendő a trombocitaszám ugrásszerű
megemelkedésének és a potenciálisan halálos kimenetelű trombózisos
szövődmények, például az agyi infarktus kialakulásának kockázata miatt.
Dózismegszakítás vagy a kezelés megszüntetése esetén a trombocitaszám
gyakori ellenőrzése szükséges (lásd az alkalmazási előírás 4.4 pontját).
A betegeket tájékoztatni kell arról, hogyan ismerjék fel a trombózisos
szövődményekre, például az agyi infarktusra utaló korai jeleket és tüneteket,
valamint arról, hogy a tünetek megjelenése esetén forduljanak orvoshoz.

A gyógyszerbiztonsági aggály háttere
Az anagrelid-hidroklorid a megemelkedett trombocitaszám csökkentésére javallott olyan
veszélyeztetett esszenciális trombocitémiában (ET) szenvedő betegeknél, akik jelenlegi
kezelésüket nem tolerálják, illetve akiknek a trombocitaszáma a jelenlegi kezelés mellett nem
csökkenthető elfogadható szintre.
A Shire Pharmaceuticals Ireland Limited biztonsági adatbázisában 2021. augusztus 6-ig
rögzített esetek összesített elemzése 15, az anagrelid-hidroklorid kezelés közelmúltban történt
megszakítása után bekövetkező trombózisos szövődményt, köztük agyi infarktust azonosított.
Azt a következtetést vonták le, hogy bár az agyi infarktus az egyéb trombózisos
szövődményekkel együtt az alapbetegségére / az anagrelid-hidroklorid -kezelés
indikációjaként szereplő állapotra is jellemző, az anagrelid-hidroklorid kezelés hirtelen
megszakítása, a nem megfelelő adagolás vagy a kezelés hatástalansága esetén is
előfordulhat.
A hirtelen kezelésmegszakítást követő agyi infarktus mechanizmusa a trombocitaszám
megugrásával függ össze. A trombocitaszám általában a kezelésmegszakítást követő 4 napon
belül kezd emelkedni, egy-két héten belül visszaáll a kezelés előtti szintre, és a kiindulási érték
fölé is emelkedhet.
A rendelkezésre álló információk alapján az alkalmazási előírás 4.4 „Különleges
figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések” és 4.8. „Nemkívánatos
hatások, mellékhatások” pontjaiban található biztonsági információk frissítése a legújabb
adatok és ajánlások figyelembevételével fog megtörténni.

Felhívás mellékhatások jelentésére
Kérjük, jelentse az anagrelid-hidroklorid alkalmazásával összefüggő, betegeinél tapasztalt
nemkívánatos eseményeket. A gyógyszerkészítmény engedélyezése után is fontos a
nemkívánatos események jelentése, amely elősegíti az előny/kockázat arány folyamatos
értékelését. Jelentésnél kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, beleértve a gyártási
tétel adatait, az anamnézist, az esetleges egyidejűleg alkalmazott gyógyszereket, valamint a
kialakulással és kezeléssel kapcsolatos dátumokat.
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése,
mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny-kockázat profilját folyamatosan
figyelemmel lehessen kísérni. Kérjük, a feltételezett mellékhatásokat jelentse az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek a www.ogyei.gov.hu honlapon
található mellékhatás-bejelentő felületen (http://mellekhatas.ogyei.gov.hu/) vagy a honlapról
letölthető
mellékhatás-bejelentő
lapon,
amelyet
visszaküldhet
e-mailben
(adr.box@ogyei.gov.hu), vagy levélben (OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450)
A feltételezett mellékhatásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi
képviseletéhez is bejelentheti (ld. lenti táblázat), de kérjük, hogy mellékhatásbejelentését csak az egyik helyre juttassa el (vagy az OGYÉI-nek vagy a jogosultnak)!
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