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DOSYA
|6.l|'2017 tarih ve E.227524 sayılı "Klopidogrel ve Repaglinid - Acil Güvenlilik
Kısıtlaması" konulu sendika demek duyurusu, Kururrıtımu z "Firmakovijilans Komisyonu,,
tarafından alınan karar doğrultusunda, klopidogrelin glukronid meta-bolitinin CYP2C8
enzimini, yükleme dozu (300 mg) kullanımı sırasında güçlü inhibe etmesi, ancak idame dozu
(75 mg) kullanımında ise inhibisyonun orta dereceli olması sebebiyle güncellenmiştir (bkz.

ek).

Ekte belirtilen değişikliklerin yansıtıldığı ürünlere ait KüB/KT başvurularının
incelenmek üzere l5 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi'ne gbnderilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı

cÜnsöz

Kurum Başkanı

EK:2

sayfa

Dağıtım:
Gereği:

Türkiye ilaç Sanayi Derneği
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Gelişimci ilaç Firmaları Derneği
Sağlık Ürıınıeri Derneği
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Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
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[Aşağıda yer alan ıfadeler, repaglİnid içeren ilaçların ürün bilgilerine ilmıe edilnıelidir.J

Klsa Ürün Bilsisi:
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemler

tl
Birlikte kullanım:
Repaglinid metabolizmasını etkileyen (bkz. 4.5) ilaçlar kullanan hastalarda repaglinid
kullanımından kaçınıImalı veya dikkatli kullanılmalıdır. Birlikte kullanım gerekli ise kan
glukozunun dikkatlitakibi ve sıkı klinik izlem yapılmalıdır.

t.l
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim

şekilleri

t..l
Aşağlda belirtilen maddeler repaglinidin hipoglisemik etkisini

uzatabilirler: [....,J, deferasiroks, klopidogrel, [.....J.

arttrrabilir ve/veya

Sağlıklı gönüllülerle gerçekleştirilen bir etkileşim çalışmasında, bir CYP2C8 inhibitorü olan
klopidogrelin birlikte kullanımı (300 mg yükleme dozu), repaglinid maruziyetini (AUC0-co)
5.l kat arttırmıştır ve klopidogrelin uygulanmaya devam edilmesi (günlük 75 mg doz)
repaglinid maruziyetini (AUCO-co) 3.9 kat arttırmıştır. Kan glukoz seviyelerinde küçük ve
anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Hastalarda, bu ilaçların birlikte kullanımlnın güvenlilik
profili sağlanamamıştır, bu sebeple klopidogrel ve repaglinidin birlikte kullanımından
kaçınılmalıdır.
Eğer birlikte kullanlm gerekliyse; kan glukozunun dikkatli takibi ve sıkı klinik izlem
yapılmalıdır.

Kullanma Talimatı:
2. <İIaç

t...

adr)'nı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

I

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımr

.
.

[.....J
Klopidosrel (kan pıhtılasmasını enseller)
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[Aşağıda yer alan ifodeler, klopidogrel içeren ilaçların ürün bilgilerine ilave edilmelidir.J

Kısa Ürün Bilsisi:
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemler

tl
CYP2C8 Substratları:
Klopidogrel ve CYP2C8 substratları (bkz. Bölüm 4.5) içeren i|açlar ile birlikte tedavi
edilen hastalarda dikkat edilmesi gerekmektedir.

tl
4.5. Diğer

tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

tl
CYP2C8 substratları: Klopidogrelin, sağlıklı gönüllülerde repaglinid maruziyetini arttırdığı
gösterilmiştir. İn vitro çalışmalar, repaglinid maruziyetindeki artışın, klopidogrelin glukronit
metaboliti taraflndan CYP2C8 inhibisyonu ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Plazma
konsantrasyon artış riski ile ilişkili olarak, klopidogrel ve CYP2C8 metabolizması ile
öncelikli temizlenen ilaçların (örn. repaglinid, paklitaksel) birlikte kullanımlarına dikkat
edilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

t
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Kullanma Talimatı:
2. <İlaç adı>'nı kullanmadan önce

dikkat edilmesi gerekenler

tl
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

.

o

ı

[ ...

..J

repaglinid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
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