TOLYSIO (SIMPREVIR) iLE iLiSKiLi KRONiK HEPATiT C HASTALARINDA
GORULEBiLECEK CiDDi KARACiGER PROBLEMLEMLERiNE iLiSKiN
ONEMLi TAVSiYE
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Bu mektubun amac1, hepatit C viriisi.i ile kronik ~kilde infekte yeti~kin hastalarda, kronik
hepatit C tedavisinde kullamlan ve bir proteaz inhibitorii olan simeprevir ile geli~ebilecek
ciddi karaciger problemleri hakkmda sizi bilgilendirmektir.
Bu mektup, Saghk Bakanhgt Ti.irkiye ilac; ve T1bbi Cihaz Kurumu Farmakovijitans ve
Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabtk kahnarak haz1rlanm1~t1r. Mektuba
www .titck.gov .tr adresinden de ul~abilirsiniz.

Ozet
- OL YSIO'nun sofosbuvir ve peginterferon alfa I ribavirin kombine kullammi sonucu,
oliimciil vakalar dahil olmak iizere, karaciger dekompanzasyonu ve karaciger
yetmezligi olgulan rapor edilmi~tir.
- OL YSIO alan, karaciger dekompazasyonu ve yetmezligi riski yiiksek olan
hastalarda, karaciger fonksiyon testleri tedavi oncesinde ve tedavi s1rasmda
izlenmelidir.
- OLYSIO orta ~iddette veya ~iddetli karaciger yetmezligi (Child-Pugh B veya C s1mf1)
olan hastalarda onerilmemektedir.
Giivenlilik sorunu ve tavsiyeler iizerine ayrmtah bilgiler
Simeprevir esas olarak karacigerde metabolize edilir.
Normal karaciger fonsiyonuna sahip saghkh goni.illi.ilere k1yasla, simeprevirin ortalama
kararh durum egri altmdaki alan (EAA) degeri orta ~iddette karaciger yetmezligi olan
(Child-Pugh B S1mf1) non-HCV enfekte hastalarda 2.4 kat, ~iddetli karaciger yetmezligi
olan (Child- Pugh C Sm1f1) non-HCV enfekte hastalarda ise 5.2 kat daha yi.iksekti.
Pazarlama sonras1 <tah~malarda, Olysio'nun sofosbuvir ve peginterferon alfa I ribavirin
kombine kullamm1 sonucu, olilmci.il vakalar dahil olmak i.izere, karaciger
dekompanzasyonu ve karaciger yetmezligi rapor edilmi~tir. Neden sonuc; ili~kisi olu~turmak
arka planda bulunan ileri karaciger yetmezligi nedeniyle zor olsa da, potansiyel bir riskin
varhg1 haric; tutulmamaktadtr.
Olysio i.ilkemizde asag1daki durumlann tedavisinde endikedir:
Olysio, diger t1bbi i.iriinlerle kombinasyon halinde, yeti~kin hastalarda kronik hepatit C
(KHC) tedavisinde endikedir.

Raporlama gerekliligi:
Olysio adh ilac1 rei;ete ederken yukanda belirtilen giivenlilik uyanlanna dikkat edilmesi ve
bu ilacm kultamm1 s1rasmda advers reaksiyon olu~mas1 durumunda Saghk Bakanhg1
Tiirkiye ltai; ve T1bbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi maddeler Dairesi,
Tiirkiye Farmakovijilans Merkezin'ne (TUFAM) (e-posta: tufam@titck.gov.tr, tel: 0312
218 30 00, 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99) ve I veya Johnson&Johnson S1hhi
Malzeme San. ve Tic. Ltd. Sti. (e-posta: iletisim@its.jnj.com, tel: 0216 538 20 00)
bildirilmesi gerektigini hatirlatmak isteriz.
Sayg1lanm1zla

'Y Bu ila~ ek izlemeye tabidir. Bu iiitgen yeni gtivenlilik bilgisinin h1zh olarak
belirlenmesini saglayacakttr. Saghk meslegi mensuplarmm ~tipheli advers reaksiyonlan
TUFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yap1lmas1, ilacm yarar/risk dengesinin
stirekli olarak izlenmesine olanak saglamaktadir.

