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T'REVLiMiD" (LENALiDOMiDl iLE ViRAL REAKTiVASYONA iLiSKiN
YENi ONEMLi T AVSiYE
Saym Dclktor.
Bu mcktubun amac1. immlinmodlilatiir bir ilw; olan lcnalidomid ilc gcli~ebikcck viral

rcaktivasyun durumu hakkmda bncmli )t:ni ta\

konusunda

s!~lcri

bilgik:ndirmektiL

Bu mcktup. Sagl!k Bakanl!gr Tlirkiyc i Ia~ vc Trbbi Cihaz KurumLL Farmakm ij ilans vc
Kontrolc Tabi lvladdcler Daircsi ik mmabrk kalmarak hanrlanmr~trr. Mektuba
vv<~''.'cl!JLJi,gQY,Jl adrcsinden de ula?abilirsiniz.

•
•

Ozelliklc daha iince herpes zoster veya hepatit B viriislcri (HBV) ile enfekte olmu~
hastalarda lenalidomid ile tedaviyi takibcn v<iral rcaktivasyon olgulan hildirilmi~tir.
HBV rcaktivasyon olgularmm baz1!an akut hepatik yetmczligc

ilcrlcmi~

vc i:iliimlc

sonu~lanmJ~tlr.

ba~lattlmadan

•

Hcpatit B virus durumu, lcnalidomid ilc ledavi

•

HBV cnfeksiyonu pozitif olan hastalar
konsiiltasyonu iincrilmcktedir.

•

Daha once cnfcktc olan hastalar, aktif HBY cufcksiyonu gibi viral reaktivasyon
belirti ve semptomlan a~ts1ndan tcdavi boynnca yakmdan izlenmelidir.

i~in,

Iince belirlcnmelidir.

hepatit B tedavisindc uzmau bir hckim

Giivenlilik sorunn vc tavsiveler iizerine avrmtih bilgiler
Pazarlama-sonras1 donemdc lenalidomid alan hastalarda herpes zoster vc hepatit B virlisleri
diihil olmak uzere viral rcaktivasyon vakalan bildirilmi~tir. Hepatit B rcaktivasyonu olgulan
c;ok nadir (<l/!0.000) olarak bildirilmi~ olup. 4 olguda hcpatik yetmezlige ilerlemi~tir. Bu 4
olguda lenalidomid kesilmi~ ve hastalara antiviral tedavi gerekmi~tir. Daha once enfekte
olmu~ olan hastalar aktif HBV enfeksiyonu gibi viral reaktivasyon belirtileri ve semptomlan
a<;rsmdan tedavi boyunca yakmdan izlenmelidir.
Herpes zoster reaktivasyonu baZI olgularda antiviral tedavi gerektiren ve lenalidomid ile
tedavinin kahcr olarak kesilmcsini veya lenalidomid ile tedaviye ge<;ici olarak ara verilmesini
gerektiren yaygm herpes zoster. herpes zoster menenjiti veya oftalmik herpes zoster ile
sonw;lanmt~tlr.

Lenalidomid ile tedavi edilen hastalar genellikle ileri ya~. altta yatan progresif hastal!k, kok
hiicre nakli gibi immiinsiipresif tedavileri i<;eren viral reaktivasyon i<;in onceden mevcut risk
fak!Orleri ta~1maktad!rlar. Lenalidomidin immlinslipresif etkisi, daha onceden enfekte olmu~
bu hastalarda viral reaktivasyon riskini daha da arttlrabilir.
Revlimid, iilkemizde asa1!.1daki durumlarm tedavisinde endikedir:
Multipl Miyelom
REVLiMiD, deksametazonla kombine olarak; l.Daha once en az bir antimiyelom kemoterapi
rejimi ile (tek ba~ma steroid i<;eren tedavi rejimleri hari<;) yeterli doz ve slirede (:;::2 kiir) tedavi
edilmi~ diren<;li veya nliks multiplmiyelom,
2. Kok hlicre nakli sonras1 diren<;li veya nliks eden multipl miyelom hastalannm tedavisinde
endikedir.
Miyelodisplastik Sendrom
REVLiMiD, tek ba~ma veya ba~ka sitogenetik anomalilerle birlikte 5q delesyonu saptanan
IPSS'ye gore dli~lik veya orta-1 riskli, transftizyona bag1mli anemisi bulunan miyelodisplastik
sendromlu hastalann tedavisinde endikedir.
Mantle Hlicreli Lenfoma
REVLiMiD, daha onceden bortezomib veya bortezomib i<;eren kombinasyonlarla tedavisi
ba~ans1z olan nliks veya diren<;li mantle hlicreli lenfoma hastalannm tedavisinde endikedir.

Rnporlnma gereldiligi
Revlimid adli ilac1 re<;ete ederken yukanda belirtilen glivenlilik uyanlarma dikkat edilmesini
ve bu ila<;larm kullamm1 s1rasmda advers reaksiyon olu~mas1 durumunda Sagl!k Bakanl!g1,
TUrkiye ila<; ve T1bbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi,
Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi'ni (TUFAM) (e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0312 218 30
00, 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99) veiveya Celgene ila<; Paz. Tic. Ltd. Sti'yi ( e-posta:
dsturkey@celgene.com ; tel: 0216 600 II 00 I 0533 298 18 80; faks: 0216 290 78 94)
bildirmenizi ha!irlatmz.
Sayg1lammzla,
Celgene ita<; Paz. Tic. Ltd. Sti
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Medikal Enformasyon MlidlirU
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Medikal Direktor

* 'f' Bu ilar; ck izlcmcyc tabidir. Bu Uc;gcn ycni gUvcn!ilik bilgisinin htzh olarak bclirlcnmcsini saglayacakliL Saghk mcslcgi
mcnsuplannm ~Ophcli advcrs rcaksiyonlan bildirmch:ri bck!cnmcktcdic Raporlama yapilmast, ilacm yarar/risk dcngcsinin
sOrckli olarak iz!cnmesinc olunak saglamaktadtr.

