Stockholm 6 augusti 2018

Daclizumab beta (Zinbryta®): Fall av immunmedierad
encefalit,
inklusive
anti-NMDA-receptorencefalit,
har
rapporterats flera månader efter avslutad behandling
Till hälso- och sjukvårdspersonal
Biogen vill i samråd med den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och
Läkemedelsverket informera om följande:

Sammanfattning



Fall av immunmedierad encefalit, såsom anti-N-metyl-D-aspartat(NMDA)-receptorencefalit, har rapporterats hos patienter under
behandling med och även flera månader efter utsättning av Zinbryta.



Alla patienter som har avslutat behandling med Zinbryta samt deras
vårdare ska påminnas om att omedelbart kontakta patientens läkare
om några av de vanliga prodromalsymtomen eller tidiga vanliga
beteenderelaterade, neurologiska, kognitiva eller rörelserelaterade
symtom uppstår.



I de fall där encefalit misstänks hos patienter som har avslutat
behandling med Zinbryta ska test av antikroppar mot NMDA-receptor i
cerebrospinalvätska (CSV) och serum övervägas så tidigt som möjligt
för att underlätta diagnosen.



Fallen ska granskas av specialist med erfarenhet av diagnostik och
behandling av autoimmun encefalit.



Monitorering avseende encefalit ska göras i upp till 12 månader efter
utsättning av daklizumab.

Bakgrund
Godkännandet för försäljning av Zinbryta (daclizumab beta) återkallades och läkemedlet
drogs tillbaka från den europeiska marknaden i mars 2018 efter rapporter om allvarliga och
potentiellt dödliga immunreaktioner som drabbade hjärnan (inklusive encefalit och
meningoencefalit), levern och andra organ hos patienter som behandlades med Zinbryta.
Läkaren rekommenderades att kontrollera patienterna minst en gång per månad efter
avbruten behandling med läkemedlet och oftare om så var kliniskt motiverat, under upp till
sex månader efter den sista dosen.
Till och med den 10 juli 2018 hade 7 fall av encefalit rapporterats efter avslutad behandling
med Zinbryta, varav två är bekräftade fall av anti-NMDA-receptorencefalit. Fallen av antiNMDA-receptorencefalit har inträffat omkring 3 till 4 månader efter avslutad behandling med
Zinbryta. Patienterna med anti-NMDA-receptorencefalit fick symtom som huvudvärk, feber,
kräkningar, förvirring, tremor, synrubbingar och krampanfall.

Anti-NMDA-receptorencefalit kan diagnostiseras med ett specifikt antikroppstest i
cerebrospinalvätska och serum enligt tillämplig metodik. Om encefalit misstänks hos patienter
som har avslutat behandling med Zinbryta rekommenderas läkaren att överväga att testa för
antikroppar mot NMDA-receptor i cerebrospinalvätska och serum. En bredare
antikroppstestpanel kan övervägas (t.ex. antigener för neuronalaytproteiner och
synapsproteiner).
Zinbryta är inte längre godkänt i Europeiska unionen (EU).
Den 27 mars 2018 drog Europeiska kommissionen in godkännandet för försäljning av
läkemedlet på begäran av innehavaren av godkännandet för försäljning, Biogen Idec Ltd.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera misstänkta
biverkningar i samband med användning av Zinbryta till Läkemedelsverket (elektronisk blankett och
instruktioner finns på www.lakemedelsverket.se).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
Kontakt hos företaget
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information gällande Zinbryta, vänligen kontakta oss
enligt nedan:
Eva Sivertsdotter MD, PhD
Medicinsk/vetenskaplig rådgivare
Mobil +46(0)727114733

Med vänliga hälsningar

Leif Lohm
Medicinsk chef
Biogen Sweden AB
Kanalvägen 10A
191 64 Upplands-Väsby
Telefon: 08-594 113 60

