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Σεπτέμβριος 2014 

Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος  

θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 

και νεφρωσικού συνδρόμου  

 
 

Αγαπητέ επαγγελματία υγείας, 

Παράκληση προς Αξιότιμους Κ. Διευθυντές Νευρολογικών Κλινικών όπως κοινοποιήσετε την παρούσα 

επιστολή και στο Νοσηλευτικό σας προσωπικό 

 

O Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τη 

Biogen Idec Ltd, τη Bayer Pharma AG, τη Novartis Europharm Ltd και τη Merck Serono Europe Ltd, σας 

ενημερώνουν για σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα ιντερφερόνης βήτα 

(Avonex, Plegridy, Betaferon, Extavia και Rebif) που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της πολλαπλής 

σκλήρυνσης.  

 

Περίληψη 

 Περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας (TMA), συμπεριλαμβανομένων 

θανατηφόρων περιστατικών, έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας της 

πολλαπλής σκλήρυνσης με προϊόντα που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα. 

Τα περισσότερα περιστατικά TMA εμφανίζονται ως θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα ή 

ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο. 

 

 Επίσης έχουν αναφερθεί περιστατικά νεφρωσικού συνδρόμου με διάφορες υποκείμενες 

νεφροπάθειες. 

 

 Τόσο η TMA όσο και το νεφρωσικό σύνδρομο ενδέχεται να εκδηλωθούν αρκετές εβδομάδες 

έως αρκετά έτη μετά από την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. 
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 Να παραμένετε σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση αυτών των παθήσεων και να τις 

αντιμετωπίζετε αμέσως εφόσον προκύψουν, εφαρμόζοντας τις παρακάτω συστάσεις. 

 

Συστάσεις σχετικά με την TMA:  

 Στα κλινικά χαρακτηριστικά της TMA συγκαταλέγεται η θρομβοπενία, η νέα εμφάνιση 

υπέρτασης, ο πυρετός, συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (π.χ. σύγχυση και 

πάρεση) και μειωμένη νεφρική λειτουργία. Εάν παρατηρήσετε κλινικά χαρακτηριστικά της 

TMA, ελέγξτε τα επίπεδα των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης 

στον ορό και τη νεφρική λειτουργία. Επίσης, ελέγξτε για θραύσματα ερυθρών 

αιμοσφαιρίων αίματος σε επίχρισμα αίματος.  

 Εάν διαγνωστεί TMA, απαιτείται η άμεση χορήγηση θεραπευτικής αγωγής (να εξετάζεται 

το ενδεχόμενο ανταλλαγής πλάσματος), ενώ συνιστάται η άμεση διακοπή της χορήγησης 

ιντερφερόνης βήτα. 

 

 

 

Συστάσεις σχετικά με το νεφρωσικό σύνδρομο: 

 Να παρακολουθείτε τακτικά τη νεφρική λειτουργία και να παραμένετε σε επαγρύπνηση για 

πρώιμα σημεία ή συμπτώματα νεφρωσικού συνδρόμου όπως οίδημα, πρωτεϊνουρία και 

νεφρική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για νεφρική νόσο. Εάν 

προκύψει νεφρωσικό σύνδρομο, χορηγήστε άμεσα θεραπευτική αγωγή και εξετάστε το 

ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

 

Αυτή η ενημέρωση έπεται μίας ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές 

Αρχές για τα φαρμακευτικά προϊόντα, μετά από τη λήψη αναφορών εμφάνισης TMA και νεφρωσικού 

συνδρόμου σχετικά με τη χρήση προϊόντων που περιείχαν ιντερφερόνη βήτα για τη θεραπεία της 

πολλαπλής σκλήρυνσης. Η ανασκόπηση δεν ήταν σε θέση να αποκλείσει ενδεχόμενη αιτιακή σχέση 
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μεταξύ των προϊόντων που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα και του νεφρωσικού συνδρόμου ή μεταξύ των 

προϊόντων που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα και του TMA. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παθήσεις: 

Η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) είναι μία σοβαρή πάθηση που χαρακτηρίζεται από 

αποφρακτική μικροαγγειακή θρόμβωση και δευτεροπαθή αιμόλυση. Στα πρώιμα κλινικά χαρακτηριστικά 

συγκαταλέγεται η θρομβοπενία, η νέα εμφάνιση υπέρτασης και η μειωμένη νεφρική λειτουργία. Στα 

εργαστηριακά ευρήματα που υποδεικνύουν την ύπαρξη TMA συγκαταλέγεται ο χαμηλός αριθμός 

αιμοπεταλίων, η αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση ορού (LDH) και σχιστοκύτταρα (κατακερματισμός 

των ερυθροκυττάρων) σε επίχρισμα αίματος. 

 

Το νεφρωσικό σύνδρομο είναι μία μη ειδική  νεφρική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από 

πρωτεϊνουρία, μειωμένη νεφρική λειτουργία και οίδημα.  

 

Αυτή τη στιγμή διατίθενται τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα, τα οποία είναι 

εγκεκριμένα για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης: 

 

 Avonex® (interferon beta-1a) - Biogen Idec Ltd 

 Rebif® (interferon beta-1a) - Merck Serono Europe Ltd 

 Betaferon® (interferon beta-1b) - Bayer Pharma AG 

 Extavia® (interferon beta-1b) - Novartis Europharm Ltd 

 Plegridy® (peginterferon beta-1a) - Biogen Idec Ltd 

 

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) και τα Φύλλα Οδηγιών (ΦΟΧ) των Avonex, 

Betaferon, Extavia και Rebif έχουν ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με την TMA και το νεφρωσικό 

σύνδρομο (βλ. Παράρτημα) και η επικαιροποίηση των ανηρτημένων κειμένων στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα πραγματοποιηθεί εντός του προσεχούς 

διαστήματος. 



4 
 

 

Η ΠΧΠ και το ΦΟΧ του Plegridy περιλαμβάνουν τις συνολικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τον 

κίνδυνο της ΤΜΑ και του νεφρωσικού συνδρόμου κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας και 

θα επικαιροποιηθούν περαιτέρω προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση στην διατύπωση 

των Πληροφοριών του Προϊόντος. 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή αναφορών 

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση των Avonex, Betaferon, 

Extavia, Rebif και Plegridy μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων 

αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της 

Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους: 

 

 

 

Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ    

http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral 

Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ 

(Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 -2040380 ή 213-2040337. 

Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο 210 6549585 

 

Eναλλακτικά, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αναφέρουν 

οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια πιθανολογείται ότι σχετίζεται με τη χρήση των Avonex, 

Betaferon, Extavia, Rebif και Plegridy ανάλογα με το προϊόν στην αντίστοιχη φαρμακευτική εταιρεία: 

Για το Avonex® (interferon beta-1a) - Biogen Idec Ltd : Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:  Γένεσις 

Φάρμα Α.Ε., τηλ. 210 8771500 

Για το Plegridy® ( peginterferon beta-1a) - Biogen Idec Ltd : Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:  

Γένεσις Φάρμα Α.Ε., τηλ. 210 8771500 

Για το Rebif® (interferon beta-1a) - Merck Serono Europe Ltd : Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: 

Merck A.E., τηλ. 210 6165100 
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Για το Betaferon® (interferon beta-1b) - Bayer Pharma AG : Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:  

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, τηλ: 210 6187747 

Για το Extavia® (interferon beta-1b) - Novartis Europharm Ltd : Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:  

Novartis (Hellas) A.E.B.E., τηλ 210.2828812 

   

 

Στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών  

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα φύλλα πληροφοριών των 

φαρμακευτικών προϊόντων (ΠΧΠ και ΦΟΧ) στη διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://www.ema.europa.eu/ema/. 
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Παράρτημα 

Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται τα κοινά λήμματα των Π.Χ.Π. που αφορούν τα συγκεκριμένα 

θέματα ασφάλειας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί  για τα προϊόντα Avonex, Betaferon, Extavia και Rebif. Δεν 

πρόκειται για πλήρη περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος. 

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

[…] 

Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) 

Περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, που εκδηλώνονται ως θρομβωτική θρομβοπενική 

πορφύρα (TTP) ή ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (HUS), συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων 

περιστατικών, έχουν αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα. 

Αναφέρθηκε ότι προέκυψαν συμβάντα σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 

ότι ενδέχεται να προκύψουν συμβάντα μερικές εβδομάδες έως μερικά έτη από την έναρξη της θεραπείας 

με ιντερφερόνη βήτα. Στα πρώιμα κλινικά χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η θρομβοπενία, η νέα 

εμφάνιση υπέρτασης, ο πυρετός, συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (π.χ. σύγχυση και 

πάρεση) και μειωμένη νεφρική λειτουργία. Στα εργαστηριακά ευρήματα που υποδεικνύουν την ύπαρξη 

TMA συγκαταλέγεται μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση ορού 

(LDH) λόγω αιμόλυσης καθώς και σχιστοκύτταρα (κατακερματισμός των ερυθοκυττάρων) σε επίχρισμα 
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αίματος. Συνεπώς, εάν παρατηρηθούν κλινικά χαρακτηριστικά της TMA, συνιστάται ο περαιτέρω 

έλεγχος των επιπέδων των αιμοπεταλίων στο αίμα, της LDH στον ορό, του επιχρίσματος  αίματος και της 

νεφρικής λειτουργίας. Εάν διαγνωστεί TMA, απαιτείται η άμεση χορήγηση θεραπευτικής αγωγής (να 

εξετάζεται το ενδεχόμενο ανταλλαγής πλάσματος) και συνιστάται η άμεση διακοπή της χορήγησης του 

<όνομα προϊόντος>. 

[…] 

Νεφρωσικό σύνδρομο  

Περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου με διαφορετικές υποκείμενες νεφροπάθειες που περιλαμβάνουν την  

εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS), τη νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων (MCD), τη 

μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (MPGN) και τη μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια (MGN) 

έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με προϊόντα ιντερφερόνης βήτα. Τα συμβάντα 

αναφέρθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ενδέχεται να εμφανιστούν 

μετά από αρκετά χρόνια θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Συνιστάται η περιοδική παρακολούθηση των 

πρώιμων σημείων ή συμπτωμάτων, π.χ. οιδήματος, πρωτεϊνουρίας και νεφρικής δυσλειτουργίας, 

ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για νεφρική νόσο. Απαιτείται άμεση θεραπεία του νεφρωσικού 

συνδρόμου και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με <όνομα προϊόντος>. 

[…] 

Ενότητα 4.8: Ανεπιθύμητες ενέργειες 

[…] 

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος 

Σπάνιες: Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, συμπεριλαμβανομένης θρομβωτικής θρομβοπενικής 

πορφύρας/αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου.* 

*Κατηγοριοποίηση επισήμανσης  για τα προϊόντα που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα (βλ. ενότητα 4.4) 

 […] 

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 

[…]       

Σπάνιες/όχι συχνές1: Νεφρωσικό σύνδρομο, νεφροσκλήρυνση (βλ. ενότητα 4.4) 

                                                 
1 Avonex, Plegridy και Rebif: σπάνιες, Betaferon και Extavia: όχι συχνές. Η ταξινόμηση συχνότητας για κάθε 
προϊόν που περιέχει ιντερφερόνη βήτα διαφέρει, με βάση διαφορετικές αναλύσεις/δεδομένα.  
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[…] 

                                                                                                                                                             
 


