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Direktkommunikation med halso- och sjukvardspersonal

T INCRELEX (mekasermin): risk for godartad och malign neoplasi

Till halso- och sjukvardspersonal,
Ipsen Pharma, vill i samrad med Europeiska lakemedelsmyndigheten (EMA) och Lakemedelsverket
informera om foljande:

Sammanfattning
•

Fall av godartade och maligna neoplasier bar efter marknadsfOring observerats hos barn och
ungdomar som f att behandling med mekasermin.

•

Mekasermin ska avbrytas permanent om godartad eller malign neoplasi utvecklas och medicinsk
expertvard ska uppsokas.

•

Mekasermin ar kontraindicerat hos barn och ungdomar med aktiv eller misstankt neoplasi eller
hos barn med nagot tillstand eller sjukdomshistoria som okar risken for godartad eller malign
neoplasi.

•

Mekasermin ska endast anvandas vid behandling av allvarlig primar IGF-1-brist och den
maximala dosen pa 0,12 mg I kg tva ganger dagligen ska inte overskridas. Tillgangliga data tyder
pa att risken for neoplasi kan vara hogre hos patienter utan IGF-1-brist som fatt mekasermin,
eller som fatt mekasermin vid hogre doser an vad som ar rekommenderat, vilket resulterar i en
okning over det normala av IGF-1-nivaer.

Bakgrund
INCRELEX innehaller mekasermin, en rekombinant humant insulinliknande tillvaxtfaktor-1 (rh-IGF-1) och ar
indicerat for langtidsbehandling vid tillvaxtstorning hos barn och ungdomar fran 2 till 18 armed bekraftad svar
primar brist pa insulinliknande tillvaxtfaktor-1 (primar IGFD).
Det nuvarande sakerhetsproblemet harror fran nyligen gjorda kliniska observationer av neoplasier som
troligtvis ar relaterade till anvandning av mekaserrnin. Ett hogre antal fall av godartad och malign neoplasi har
efter marknadsforing observerats hos patienter som behandlats med mekaserrnin, jamfort med den normala
forekomsten i denna patientpopulation. Dessa fall inkluderade olika typer av maligniteter, inklusive sallsynta
maligniteter som vanligtvis inte ses hos barn. Den kunskap som finns idag om biologin hos IGF-1 pekar pa att
IGF-1 spelar en roll for maligniteter i alla organ och vavnader. IGF-farniljens roll i utvecklingen av humana
godartade och maligna neoplasier har observerats i flera epiderniologiska och prekliniska studier. Lakare bor
darfor vara vaksamma pa eventuell malignitet och forskrivningsinformationen bor foljas noggrant.
Produktresumen for Increlex och utbildningsmaterialet for Jakare och patienter uppdateras for att aterspegla
denna sakerhetsinformation.

Biverkningsrapportering
Halso- och sjukvardspersonal ska i enlighet med gallande nationella foreskrifter rapportera misstankta

biverkningar av Iakemedeltill Lakemedelsverket (elektronisk blankett och instruktioner finns pa
www.lakemedelsverket.se).

T INCRELEX ar foremal for uti:ikad overvakning. Detta kommer att gora det mojligt att snabbt identifiera
ny sakerhetsinformation.
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