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PRESSMEDDELANDE 

Lund 13 mars 2017 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté 

PRAC rekommenderar att fyra av tio gadoliniumbaserade 

kontrastmedel för MR dras in.  

Rekommendationen kommer efter att kommittén funnit att gadolinium 

ackumuleras i hjärnan vid användning av så kallade linjära gadoliniumbaserade 

kontrastmedel. De fyra kontrastmedlen är samtliga av linjär typ. PRAC 

rekommenderar dessutom att så kallade makrocykliska gadoliniumbaserade 

kontrastmedel endast används i lägsta dos. 

Spago Nanomedical utvecklar ett mangan-baserat kontrastmedel för MR, 

SpagoPix, som är helt fritt från gadolinium. Mangan är vanligt förekommande i 

kost och kroppen har väl utvecklade system för att hantera fritt mangan. 

Kontrastmedlet genomgår för närvarande prekliniska säkerhetstester inför 

kliniska studier i människa. Spago rapporterade nyligen positiva resultat 

avseende dosmarginal och frånvaro av toxikologiska fynd i pilotstudier av 

SpagoPix.  

Spago Nanomedical bedömer att SpagoPix har en unik säkerhetsprofil och att 

rekommendationen från PRAC kan innebära ett ökat intresse för kontrastmedlet 

från potentiella partners.  

PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) är EMA:s kommitté för att 

bedöma och övervaka läkemedelssäkerhet. Företagen som berörs kan begära att 

PRAC omprövar sina rekommendationer. PRAC sänder därefter sin slutliga 

rekommendation till CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) 

som ansvarar för godkännande och indrag av tillstånd för läkemedel inom EU. 

Mer information kring beslutet finns på följande länk: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referra

ls/Gadolinium-

containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05

805c516ff 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516ff
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516ff
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516ff
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516ff
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För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, 

+46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se. 

 

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och 

behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-

kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets 

affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig 

klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten 

till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och 

samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. 

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) 

genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv 

behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar 

med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av 

cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.  

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades 

genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 mars 2017. 

För mer info, se www.spagonanomedical.se. 
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