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tedavisinde kullanılaıı

Direkt Etkili antiviral (DAAV)
ilaçlar hk.

DOSYA
Kronik lrepatit C tedavisinde kııIlanılan direkt etkili antiviral (DAAV) ilaçlar ile
sitesinde yayıııılanan; "Direct-acting
antivirals for hepatits C: EMA confirıns recoınmendation to Screen for lıepatitis B", " Dı1ıg
iııteractioıı between direct-acting antivirals (DAAV) aı-ıd vitaıniı-ı K aııtagonists leading to a
redrıced international noırrralised ratio (INR)'' ve Aııerika Gıda ve ilaç Ajansı (FDA) inteınet
sitesinde yayıınlanan "FDA wa[ts about the risk of hepatits B reactivating in soıne patients
treated with direct-acting antivirals fol hepatits C" başlıklı uyarılar Kuruınuııı.ızca
değerlendirilmiş olup, söz korıusu ilaçlarııı KÜB ve KT'leriniı-ı ekte yer alaıı ifadeler
doğru1tusunda düzenlenııesi gerekınektedir.
Ekte beliıtilen değişikliklerin yansıtıldığı orijiılal üninlere ait KÜB/KT
başvurularınııı incelenınek üzere 15 gün içerisiııde Farnıakolojik Değerlendirıııe Biriıni'ııe
gönderilınesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederiıı.

ilgili olarak; Avıupa ilaç Ajansı (EMA) inteınet
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l.4. Özel kulIanım u1,arıları ve önlemleri
IHCV cıı./bksİyonıı leclaı,isİnde İntcrferonsıız kııIIoııılaıı /iiııı dİrekı eıkİIİ aıııivİrııl

RUB'leriııdeıı iisıii

çizİIi İfude çıkarılnıalı ı,e kıu.cı kııtıı ııJıurısı aşoğııtuki gİbi ekIeıınıelİrlir|

HCV/HBV

a.iaııIarııı

koeıı

Direkt etkili antivftal ajan|ar]a tedavi slrasında ya da soıırasında bazıları ölüıııcül olan
Hepatit B virüsıi (HBV) reaktivasyoıru olguları bildirilmiştir. Tedaviye başlaıııadan öııce
tüııı hastalarda HBV taraıııası yapılmalıdlr. HBV/HCV koenfekte lıastalar, HBV
reaktivasyonu açısıırdan ıisk altıııdadlr ve bu ı'ıedeııle ıl-ıevcut l<linik kılavuzlara uyguıl
olarak izleııırıe]i ve vönetilıııelidir.

4.5. Dİğer

tıbbi ürünIerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

A) Voı frırİn iIe .ftırnıakokiııetİk çııIışnıcıIarıııııı yapılclığı iiriiııler: Sinıeprevir, "oıııhilıısı,ir,
puriırıpreı,ir, ritoıırıvir koıııbİıırısJ'ıııııı'' ve dasobuı'ir içİıı etkiIeşinıIere ıtoir bitgi ııereıı İrıbIol.rıı.,
u ş uğ ı du ki tcıI i nı u tI ara gö re d eğ İ şt i rİ Inı el i cIİ r :
K vitaıııiıri aırtagonistleri)ıle tedavi edilen lıastalar:

< ilaç isnri> ile tedavi sıraslııda karaciğer fonksiyonu değişebileceğinden, Uluslararası
Norınalize oran (INR) değerleriııiıı yakıı-ı takibi önerilir.
Varfarin ve diğer
vitaıı ini aırtagoııi

K
stl

Etkileşiı-ı-ı

Öneri/kl inik açıklaınalar

Vcıı'far in ile e l ki l eş i nı
ça l ı ş nı a l arı ıı ı n s oıııı ç l arı
bııı'a1,q u.ygıtll ş ekİ l de

Var1iıriı'ıin
farmakoki ııetiğinde bir
değişiklik bekleırnıenıekle
birlikte. ti.inı K vitaırıini
antagoııistleriyl e INR' ni n
yakııı takibi tavsiye
edil ıııektedir. Buırı"ıır nedeı-ıi,
<ilaç isnıi> ile tedavi
sıı'asıııda karaciğer

eri

ekIeıınıelidiı'

fbııksiyoııuııda
değişikl ikleı'iı'ı ıı'ıeydana
geIıııesidir.

B) Vaıfarin

iIe farınakokİııetik çalışnıalıırıııııı yap1|n1ntr,g, İiriiıılcr: Boseprevir, so.fosbııvİr,
"lediposvİr ve so.foshuı,ir'', daklotosııir, "eIbosvİr ve gro7,oprevİr'' ve "sofosbuı,İr ve velputosvİr'' İçiıı
elkiIeşiınlere duir bilgi ı,eren tabloIar, aşağıılaki talinıallaru göre değiştirilıııelİdir:

K vitanıiııi aırtagoııistleri

EtkileŞim

Öneri/klinik açıklamalar

Etkileşim çalışılınaınıştır

Tüın K vitanıini
antagonistleriyle INR' ıriıı
yakın takibi tavsiye
edilıırektedir. Bunun nedelli
< ilaç isıni> ile tedavi
sıraslnda karaciğer
foırksiyonunda
deği şiklikleriıı ıııeydana
gelınesidir.

KULLANMA TALIN,TATI
2 - <ilaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IHCıı eııfeksiJıoııu

tedavisinde kuIlqıııIan tlirekı etkİli antiı,iral

aşağıdaki altı çizİIİ ifodeler İlove edilnıeliılirJ

ıjunlarııı tiiıııiiııiiıı KT'Ierİııe

<IIaç ismi> ve diğer iIaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhaııgi bir ilacı şu anda kullarııyors anz veya son zaıııaırlarda
kullandınız ise lütfen doktoıunuzaveya eczaanıZa buıılar lıakkında bilgi veriniz.Bu, bitkisel
ürün]eri ve reçetesiz allnan ilaçları da kapsanıaktadır.
Vitanıin K antasoııisti olarak adlandırılan varfariıı ve diğer henz.er ilaclar kan ince'ltici olarak
kul]anılnıaktadır. Doktoriınuz kanınızın ne kadar ivi nıhtılastığını kontrol etınek icin kan
testlerinizin sıklığını arttırnrayı eerekli eörebilir
Not: Bazı t]ı'tİııleriıı KT'lerinde .l,ıılcarıcla

<iıaç ismi>i aşağıdakİ durumlarda

ler alaıı ııyarı ıııetııi

az da olsa değişiklili gösterebilir

pİxxaTli KULLANINIZ.

IHCV eııfeksİJıonu İedııvİsinde, iııteı'feroıısıız kuIIaıııIan direkt etkİIi uııtİvİral ajaııIarııı KT'leriııe
oşağıd o kİ i fode e kl en nıelidİrJ

t

..1

Eğer;

t..

...1

Henafi t B viı'üsü enfeksi Voı1llı1Il7 varsa v2 da hena tit B virüsü ile daha ön ce enfekfe
oldu}zsanlz. bu durunıda doktorunuz sizi }rakından izlenıek iste}zebilir;
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