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"Y*ADEMPAS'IN iDiYOPATiK iNTERSTiSYEL PNOMONiLER iLE iLiSKiLi
PULMONER HiPERTANSiYONLU (PH-UP) HASTALARIN TEDAViSiNDE
KONTRENDiKE OLDUGU BiLGiSi
Saym Doktor,
Bu mektubun amac1, ADEMP AS (riociguat) isimli ilacm idiyopatik interstisyel pnomoniler
ile ili~kili pulmoner hipertansiyonlu (PH-IIP) hastalarm tedavisine ili~kin yeni gi.ivenlilik
bilgileri hakkmda sizi bilgilendirmektir.
Bu mektup, Saghk Bakanhg1, Ti.irkiye ilar; ve T1bbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve
Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutab1k kalmarak haz1rlarum~tlr. Bu mektuba
www.titck.gov.tr adresinden de ula~abilirsini z.

Ozet
•
•

•

•
•

idiyopatik interstisyel pnomoniler ile ili§kili pulmoner hipcrtansiyonlu (PH-IIP)
hastalar, ADEMPAS (riociguat) ile tedavi edilmemelidir.
Semptomatik PH-IIP'li hastalarda ADEMPAS (riociguat)'m etkililigi ve
giivenliligini degerlendiren RISE-HP ~ah§mas1 erken sonlandmlm1§tJr.
ADEMPAS (riociguat) bu endikasyon i~in ruhsatland1nlmam1§hr.
RISE-HP ~ah§masmm ara donem sonu~larmda, plaseboya luyasla ADEMP AS
(riociguat) alan goniilliilerde mortalite ve ciddi advers olay riskinde artJ§
goriilmii§tiir. Mevcut veriler, bu hastalarda klinik a~1dan anlamh bir yarar
gostermcmektedir.
ADEMPAS (riociguat)' la tedavi edilen PH-IIP'li hastalar varsa tedavi
sonland1nlmah ve klinik durumlan dikkatle izlenmelidir.
Adempas'm onayh endikasyonlardaki yarar-risk profili olumlu olmaya devam
etmektedir.

Giivenlilik sorunu ile ilgili ayrmtih bilgiler
RISE-HP r;ah~mas1, idiyopatik interstisyel pnomoniler ile ili~kili semptomatik pulmoner
hipertansiyonlu (PH-IIP) hastalarda riociguatm etkililik ve gi.ivenliliginin ara~tmld1g1
randomize, r;ift kor, plasebo kontrolli.i, r;ok merkezli bir faz II r;ah~mad1r.
ADEMPAS (riociguat), idiyopatik interstisyel pnomoniler ile ili~kili pulmoner hipertansiyon
(PH-IIP) tedavisi ir;in ruhsatlandmlmam1~tlr. RISE-UP 9ah~mas1 , yakm bir tarihte Veri
izleme Komitesi (DMC) tavsiyesi i.izerine erken sonlandmlm1~tlr.
Ara donem sonu9lannm degerlendirilmesinde, ADEMPAS (riociguat)'m PH-IIP'li hastalarda
yarar-risk dengesinin olumsuz oldugu sonucuna vanlm1 ~tir. Bu sebeple, PH-IIP'li hastalar
ADEMPAS (riociguat)'la tedavi edilmemelidir. ADEMPAS'a ait i.iri.in bilgisi, ADEMPAS'm
PH-IIP'li hastalarda kullarnmmm kontrendike oldugunu gosterecek ~ekilde gi.incellenecektir.

ADEMPAS a§ag1daki hastalarda ku llamm i<;in onaylannu§tlr:
Kronik tromboembolik pulmoner hipe11ansiyon (KTEPH, Dtinya Saghk Orgtitil (DSO) Grup
4): ADEMPAS,
• inoperabl KTEPH'li,
• ceITahi tedavi somasmda diren<;li veya ntikseden KTEPH' li
eri§kin hastalann tedavisinde egzersiz kapasitesinin ve DSO fonksiyonel snufmm
iyile§tirilmesinde endikedir.
Pulmoner arteriyel hipe11ansiyon (PAH, DSO Grnp 1):
ADEMP AS, eri§kin PAH hastalannm tedavisinde, egzersiz kapasitesinin ve DSO fonksiyonel
s1mfmm iyile§tirilmesinde ve klinik kottiye gidi§in geciktirilmesinde endikedir.
Riociguatm etkililigi tek ba§ma kullamld1gmda, ya da endotelin reseptOr antagonistleri veya
prostanoidler ile kombinasyon tedavisi almakta olan hastalarda gtisterilmi§tir.
Etkililigi ortaya koyan <;ah§malarda ag1rhkh olarak, DSO fonksiyonel s1mfi II-III olan ve
idiyopatik veya kahtsal P AH ya da bag doku hastahg1 ile ili§kili PAH etiyolojileri olan
hastalar yer almi§tlr.
ADEMP AS'm onayh endikasyonlardaki yarar-risk profili olumlu olmaya devam etmektedir.
Raporlama gerekliligi

ADEMP AS re<;ete edilirken yuka:nda belirtilen hususlara dikkat edilmesini ve bu ilacm
kullamm1 su asmda advers reaksiyon olu§mas1 durumunda Saghk Bakanl1g1, Ttirkiye ila<; ve
T1bbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Ttirk.iye
Fa1makovijilans Merkezi'ni (TUFAM) (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel : 0
800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99) ve/veya Bayer Ti.irk Sanayi Ltd. Sti'yi (e-posta: pv.
turkey@bayer.com, tel: 0 216 528 39 49, faks: 0 216 645 39 50) bilgilendirmenizi hatirlatmz.
Sayg1lanm1zla,

Uzm. Dr. Sabahat Oral
Medikal DirektOr Turkiye, iran, Kuzey Afrika

~

Uzm. Ecz. Banu Unal
Fatmakovijilans ve Medikal Enformasyon
Ulke Mtidtirti

* TBu ila<; ek izlemeye tabidir. Bu ti<;gen yeni guvenlilik bilgisinin hizh olarak belirlenmesini
saglayacaktlr. Saghk meslegi mensuplanmn §tipheli advers reaksiyonlanm bildirmeleri
beklenmektedir. Raporlama yap11mas1, ilacm yarar/risk dengesinin surekli olarak izlenmesine
olanak saglamaktad1r.

