
c. 

05.01.2015 

THROMBOREDUCTiN (ANAGRELiD) iLE iLiSKiLi YENi T ANIMLANAN 
TORSADE DE POINTES/QTC UZAMA RiSKi 

Saym Doktor, 

Bu mektubun amac1, Thromboreductin 0,5 mg Kapsiil (anagrelid) kullannm sonrasmda yeni 
tammlanan bir advers etki olan Torsade de Pointes ve QTc uzamas1 ile ilgili olarak sizleri 
bilgilendirrnektir. 

Bu mektup, Saghk Bakanhg1 Tiirkiye ilas; ve T1bbi Cihaz Kurumu, Risk Yonetim Dairesi ile 
mutab1k kalmarak Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden de 

Anagrelid ile tedavi s1rasmda torsade de pointes, ventrikiiler 
kardiyomiyopati, kardiyomegali ve konjestif kalp yetmezligi de dahil olmak 
iizere ciddi kardiyovaskiiler advers etkiler rapor 
Tiim hastalar anagrelid tedavisine once, kardiyovaskiiler 
degerlendirme yapiimasi onerilir. 

Hekimlere yonelik tavsiyeler 

Anagrelid, siklik AMP-fosfodiesteraz Iil'ii inhibe eder. Pozitif inotropik ve 
kronotropik etkisinden dolay1 bilinen ya da kalp hastahg1 olan her 
grubundaki hastada dikkatli kullamlmahdir. Aynca ciddi kardiyovaskiiler advers 
etkiler, bir kalp hastahg1 olmayan ve normal kardiyovaskiiler bulgulara sahip 
hastalarda da meydana 
Uzun QT arahg1 riski bulunan hastalarda (konjenital uzun QT sendromu veya bilinen 

QTc uzamas1 olan hastalar ya da hipokalemi ve uzun QTc 
sendromuna neden olan ilas; kullamm olan hastalar gibi) anagrelid 
uygulamrken dikkatli olunmahd1r. 
Anagrelid ya da aktif metaboliti olan 3-hidroksi anagrelidin maksimum plazma 
konsantrasyonu (Cmax), hepatik yetmezlik ya da CYP1A2 inhibitOrleri ile birlikte 
kullamm durumlannda daha yiiksek olabileceginden, bu popiilasyonlarda dikkatli 
kullamlmahdir. 
QTc arahgma etkisi as;1smdan hastalann yakm takip edilmesi tavsiye edilir. 
Tiim hastalar is;in anagrelid tedavisine once, bazal EKG ve 
ekokardiyografinin de is:inde oldugu kardiyovaskiiler degerlendirrnenin yapilmasi ve 
elektrolitlerin izlemnesi onerilir. 
Tum hastalar, muayene ve izlem gerektiren kardiyovaskiiler etkiler as;1smdan tedavi 
SITasmda diizenli olarak takip edilmelidir. 
Hipokalemi veya hipomagnezeminin anagrelid tedavisi oncesi diizeltilmesi 
gerekmekte olup, tedavi s1rasmda periyodik olarak izlenmelidir. 
Anagrelid, sadece tedavinin potansiyel yararlan potansiyel risklerden fazla geliyorsa 
kullamlmahdir. 
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Raporlama gereklilH!i: 
revete edilirken yukanda belirtilen gi.ivenlilik uyanlarma dikkat edilmesini ve bu 

ilar;:lann kullamm1 s1rasmda advets eth oh.1$mas1 durumunda Saglik Bakanhgi Tiirkiye ilav ve 
T1bbi Cihaz Kurumu, Risk Yonetim Dairesi, Tiirkiye Farmakbvijilans Merkezi (TUFAM)'ni 
(e-posta: tufam@titck.gov.tr; faks: 0312 218 35 99; tel : 0312 218 30 00 ve 0800 314 00 08) 
ve/veya Dem ilav San. ve Tic. A.$. 'yi ( tel: 0216 428 40 29; faks: 0216 428 40 86; 
www.demilac.com.tr) bilgilendirmenizi hatirlatmz. 

Sa ygi.larnmzla, 

Ecz. Ozlem (:,AT A Y 
Dem ilav San. ve Tic. A.$. 
Farmakovijilans Yetkilisi 

Ecz. Deniz DEMiR -5" 
Demilav San. ve Tic. A. 
Genel Miidiir 

Dr. Dilek TUNALI 
Dem ilav San. ve A. $. 
Medikal DirektOr 


