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..•.*KEYTRUDA ® (PEMBROLiZUMAB) KULLANIMI iLE BiLDiRiLEN
OLUMLE SONUCLANAN STEVENS-JOHNSON SENDROMU VAKASI VE
OLUMLE SONUCLANAN TOKSiK EPiDERMAL NEKROLiZ VAKASI
HAKKINDA
Saym Doktor,
Bu mektubun amaCl, KEYTRUDA (pembrolizumab)
kullamml ile bildirilen olUmle
sonuvlanan stevens-johnson sendromu vakasl ve olUmle sonuvlanan toksik epidermal nekroliz
vakasl hakkmda sizleri bilgilendirmektir.
Bu mektup, Saghk Bakanhgl Turkiye ilac;: ve Tlbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve
Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Ba~kanhgl ile mutablk kalmarak hazlrlanml~t1r. Bu mektuba
www_titck_gov.tr adresinden de ula~abilirsiniz.

• Klinik 'Yah~mada KEYTRUDA ile tedavi edilen hastalarda, oliimle sonu'Ylanan bir
Stevens-Johnson Sendromu (SJS) vakasl ve pazarlama sonraSI donemde oliimle
sonu'Ylanan bir Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) vakasl raporlanml~tIr.
• Hastalan SJS ve TEN riski dihil olmak iizere KEYTRUDA'mn riskleri ve yararlan
konusunda bilgilendiriniz.
• SJS veya TEN semptomlan veya bulgulan fark edilirse, KEYTRUDA'ya ara veriniz
ve hastaYI tetkik ve tedavi i'Yinozel baklm almak iizere sevk ediniz.
• SJS veya TEN dogrulamrsa KEYTRUDA'YI kahcI olarak kesiniz.
Giivenlilik sorunu iizerine ayrmtIh bilgiler
• Yakm bir tarihte MSD, hem klinik c;:ah~malarda hem de pazarlama sonraSl kullammda
KEYTRUDA ile raporlanan SJS ve TEN vakalannm bir degerlendirmesini yapml~t1r.
Tumu ciddi olmak uzere 8 SJS vakasl (6'Sl klinik c;:ah~malarda ve 2'si pazarlama sonraSl
donemde) ve 2 TEN vakasl (her ikisi de pazarlama sonraSl kullanlmda) bildirilmi~tir.
Klinik vah~malarda yakla~lk 11,000 hasta ve pazarlama sonraSl donemde yakla~lk
27,000 hasta KEYTRUDA tedavisi alml~t1r. Bir SJS vakasl ve bir TEN vakasl Olfunle
sonuc;:lanml~tH.Tum bu verileri degerlendirdikten sonra, tammn ~iddetini goz onune alarak
MSD, KEYTRUDA tedavisi ile SJS/TEN ba~langlcl arasmda bir ili~kiye dair makul bir
olaslhgm mevcut oldugunu belirlemi~tir. Bu degerlendirmenin sonucunda, KEYTRUDA
urtin bilgisi ve egitim materyalleri yukarlda sHalanan ozet tavsiyeleri ic;:erecek ~ekilde
guncellenmektedir.
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• SJS ve TEN riski genel yeti~kin popUlasyonunda yakla~lk olarak 0.4 - 7 vakalmilyon hasta
Ylh diizeyinde bildirilmektedir.
• Baglmslz risk faktOrleri antikonvUlsanlar, sulfonamidler, aminopenisilinler, allopurinol ve
NSAii'ler gibi belirli ilaylan iyerir. iIay dl~l tetikleyiciler enfeksiyon, kontrast materyali ve
a~Ilamalan iyerir.
• SJS ve TEN hastalannda malignite artml~ mortalite oramyla ili~kilidir.

Dalta Fazla BUg;
Pembrolizumab, programh oliim reseptOrii-I 'i (PO-I) bloke eden bir antikordur.
KEYTRUDA, rezeke edilemeyen veya metastatik malign melanoma tedavisinde daha once en
az bir seri sistemik tedaviden soma hastahk progresyonu gosteren ECOG PS 0-1 olan, daha
once PO-l ve PD-Ll inhibitOr tedavisi almayan hastalann tedavisinde progresyona kadar
kullammlda endikedir.
Raporlama

gereklilHH

Keytruda adh ilacl reyete ederken yukanda belirtilen giivenlilik uyanlanna dikkat edilmesini
ve bu ilaylann kullanlml slrasmda advers reaksiyon olu~masl durumunda Saghk Bakanhgl,
Tiirkiye ilay ve TIbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi,
Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi'ni (TUFAM) (e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 031221830
00,08003140008;
faks: 0312218 35 99,) ve/veya Merck Sharp Dohme ilaylan Ltd. Sti.'yi
(e-posta adresi: msdturkeyinfo@merck.com ; faks: 0212 355 77 04, tel: 0212 336 10 00)
bilgilendirmenizi hatlflatmz.

* T Bu ila~ ek izlemeye tabidir. Bu U~gen yeni gUvenlilik bilgisinin hlZh olarak belirlenmesini saglayacaktlr. Saghk meslegi
mensuplannm ~Upheli advers reaksiyonlan bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yap!lmasl ilacm yarar/risk dengesinin
sUrekli olarak izlenmesine olanak saglamaktadlr.

SaygIlanmlzla,
Merck Sharp Dohme ilaylan Ltd. Sti.

cz. unda Erdem
Farmakovijilans Yetkilisi

Dr. I~ll Ulger i~yi
Medikal Direktor
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