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Omezení použití léčivých přípravků obsahujících diacerein 
Omezení určená k minimalizaci rizik závažného průjmu a účinků na játra 

Dne 19. března 2014 schválila koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy 
– humánní léčivé přípravky (CMDh)1 doporučení omezit použití léčivých přípravků obsahujících 
diacerein s cílem řešit riziko závažného průjmu a účinků na játra. 

Z důvodu rizik spojených se závažným průjmem není diacerein nadále doporučen u pacientů od 65 let 
věku. Rovněž se doporučuje, aby pacienti zahajovali léčbu polovinou normální dávky (tj. 50 mg denně 
namísto 100 mg) a v případě, že se objeví průjem, přestali diacerein užívat. 

Léčivé přípravky obsahující diacerein kromě toho již nesmí užívat žádný pacient s onemocněním jater 
nebo s anamnézou onemocnění jater a lékaři by u svých pacientů měli monitorovat časné známky 
jaterních potíží. 

Lékaři by měli také vědět, že na základě dostupných údajů je podávání diacereinu omezeno na léčbu 
příznaků osteoartritidy postihující kyčel nebo koleno. Léčbu by měli zahajovat pouze lékaři se 
zkušenostmi s léčbou osteoartritidy. 

Tato doporučení vycházejí z přezkoumání přínosů a rizik diacereinu, které provedl Farmakovigilanční 
výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC) agentury EMA v návaznosti na obavy, které vznesla 
francouzská agentura pro léčivé přípravky (ANSM) ohledně gastrointestinálních účinků diacereinu 
a jeho účinků na játra. Skupina CMDh schválila závěrečné doporučení výboru PRAC vyřešit tyto obavy 
a zajistit, aby přínosy diacereinu nadále převyšovaly jeho známá rizika. 

Vzhledem k tomu, že stanovisko skupiny CMDh ohledně diacereinu bylo přijato většinou hlasů, bylo 
zasláno Evropské komisi, která jej schválila a dne 4. září 2014 vydala konečné právně závazné 
rozhodnutí platné v celé Evropské unii (EU). 

 

Informace pro pacienty 

Diacerein je léčivý přípravek používaný k léčbě onemocnění kloubů, jako je osteoartritida (otok 
a bolest kloubů). Po celoevropském přezkoumání diacereinu bylo jeho používání omezeno, aby se 
minimalizovalo riziko závažného průjmu a jaterních potíží. 

1 Skupina CMDh je regulačním orgánem pro léčivé přípravky, který zastupuje členské státy Evropské unie (EU). 
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Pacientům se doporučuje následující: 

• Diacerein by se měl užívat pouze k léčbě příznaků osteoartritidy postihující kyčel nebo koleno. 

• Pokud se u vás objeví při užívání diacereinu průjem, přestaňte léčivý přípravek užívat, obraťte se 
na svého lékaře a proberte s ním jinou léčbu, kterou můžete užívat. 

• Pokud užíváte diacerein a je vám 65 nebo více let, obraťte se na svého lékaře a svoji léčbu s ním 
proberte. 

• Diacerein byste neměl(a) užívat, pokud máte nebo jste měl(a) jaterní potíže. Lékař bude 
pravidelně sledovat funkci vašich jater a poradí Vám ohledně příznaků jaterních potíží (jako je 
pruritus (svědění) a žloutenka). Pokud se u vás objeví příznaky jaterních potíží, obraťte se na 
svého lékaře. 

• Pokud máte ohledně své léčby jakékoli otázky, obraťte se prosím na svého lékaře či lékárníka. 

 

Informace pro zdravotnické pracovníky 

• Z důvodu rizik spojených se závažným průjmem: 

− se doporučuje zahájit léčbu polovinou normální dávky (tj. 50 mg denně) po dobu prvních 2 až 
4 týdnů. Poté je doporučená dávka 50 mg dvakrát denně, 

− léčbu je třeba ukončit, pokud se objeví průjem, 

− diacerein není doporučen u pacientů od 65 let věku. 

• Diacerein nesmí užívat žádný pacient s onemocněním jater nebo s anamnézou onemocnění jater. 
Lékaři by měli u svých pacientů monitorovat časné známky jaterních potíží a poradit jim, jak časné 
příznaky rozpoznat. 

• Diacerein by se měl užívat pouze k léčbě příznaků osteoartritidy kyčle nebo kolene a není 
doporučen u rychlé progresivní osteoartritidy kyčle. 

• Léčbu by měli zahajovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou osteoartritidy. 

Doporučení vycházejí z přezkoumání dostupných údajů o účinnosti a bezpečnosti diacereinu. Účinnost 
v symptomatické léčbě osteoartritidy kyčle nebo kolene byla prokázána v publikovaných studiích, ve 
kterých byl diacerein při zmírňování bolesti účinnější než placebo1-5. První příznivé účinky diacereinu 
v těchto studiích byly pozorovány po 2 až 4 týdnech nepřetržitého užívání. 

Z hlediska bezpečnosti byly v klinických studiích s diacereinem v dávce 100 mg denně nejčastěji 
uváděnými nežádoucími příhodami řídká stolice nebo průjem. Podíl pacientů s průjmem se v klinických 
studiích pohyboval od 0 % do 54,4 %. Ve většině případů se průjem navozený diacereinem objevil 
v prvních týdnech léčby. 

Ve fázi po uvedení přípravku na trh byly u diacereinu hlášeny zvýšené sérové hladiny jaterních enzymů 
a případy symptomatického akutního poškození jater. V klinických studiích mělo nějaký druh jaterní 
reakce 0,5 % pacientů s diacereinem, přičemž ve většině případů se jednalo o mírné reverzibilní 
zvýšení sérových transamináz. Podíl pacientů, u nichž došlo po léčbě diacereinem k léčbou 
navozenému poškození jater, je odhadován na 0,03 %. 
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Další informace o léčivém přípravku 

Diacerein je pomalu působící léčivo ze třídy „antrachinonů“ používané k léčbě onemocnění kloubů, jako 
je osteoartritida (otok a bolest kloubů). Působí prostřednictvím inhibice účinků interleukinu-1beta, 
bílkoviny zapojené do procesu zánětu a destrukce chrupavky, které hrají roli při vzniku příznaků 
u degenerativních kloubních onemocnění, jako je osteoartritida. 

Léčivé přípravky obsahující diacerein se užívají ústy a jsou v současné době registrovány v těchto 
členských státech EU: Česká republika, Francie, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a 
Španělsko. 

Další informace o postupu 

Přezkoumání léčivých přípravků obsahujících diacerein bylo zahájeno dne 29. listopadu 2012 na žádost 
francouzské agentury pro léčivé přípravky podle článku 31 směrnice 2001/83/ES. 

Přezkoumání diacereinu provedl Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC). V listopadu 
2013 výbor PRAC nejprve doporučil pozastavit registraci léčivých přípravků obsahujících diacerein. Po 
přezkoumání nicméně výbor PRAC zvážil dodatečné návrhy na řešení rizik diacereinu a spokojil se 
s tím, že s novým omezením by přínosy diacereinu převyšovaly jeho rizika. 

Konečná doporučení výboru PRAC byla zaslána koordinační skupině pro vzájemné uznávání 
a decentralizované postupy pro humánní léčivé přípravky (CMDh), která doporučení schválila 
a většinou hlasů přijala stanovisko. 

Stanovisko skupiny CMDh bylo zasláno Evropské komisi, která ho schválila a dne 4. září 2014 vydala 
právně závazné rozhodnutí pro celou EU. 

Kontakt na naše tiskové mluvčí 

Monika Benstetter nebo Martin Harvey 

Tel. +44 (0)20 3660 8427 

E-mail: press@ema.europa.eu 
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