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DELTYBA 50 MG FİLM TABLET
(Delamanid)

 

    Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak 
belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları 
bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli 
olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır. Herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu 
Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr ; e-posta: tufam@gov.tr ; 
tel: 0312 218 30 00, 0800 314 00 08 ; faks: 0312 218 35 99) ve/veya ilgili firma 
yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.  



Bu bilgiler tanıtım amaçlı değildir ve delamanidin reçete edilmesi, 
dağıtılması veya uygulanmasından önce dikkatli şekilde okunmalıdır. 
Aşağıda, delamanidin kullanımıyla ilişkili risklerin minimizasyonu 
konusunda önemli bilgiler yer almaktadır. Lütfen Delamanid tedavisine 
başlamadan önce her riskin dikkatli şekilde değerlendirildiğinden ve ilgili 
risk minimizasyon önlemlerinin alındığından emin olunuz.

Bu bilgiler Kısa Ürün Bilgisinin (KÜB) yerine geçmemektedir; tedaviye 
başlamadan önce KÜB’ün tamamı okunup anlaşılmalıdır.
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1. Delamanide dirençli MTB suşlarının gelişme
riskinin minimize edilmesi için önlemler
İlgili KÜB beyanı: Tedavi sırasında delamanide direnç ortaya çıkmıştır. Aktif olduğu 
tahmin edilen birkaç ajanla birlikte kullanıldığında ve/veya bu ek ajanlar 
M.Tüberkülozise karşı en etkili sayılan ajanlar arasında olmadığında, delamanide karşı 
direnç riskinin arttığı görülmektedir. (bkz. KÜB bölüm 4.4).1

Risk minimizasyon önlemi: Delamanid, yalnızca, delamanide karşı direncin gelişmesini 
önlemek amacıyla DSÖ’nün MDR-TB (çoklu ilaç-dirençli tüberküloz) için tavsiye ettiği 
uygun bir kombinasyon rejiminde kullanılmalıdır.

İlave bilgi: Reçete yazan hekimler, güncel DSÖ kılavuzlarına ve/veya ulusal kılavuzlara 
hakim olmalıdır.

MDR-TB tedavisi; enjekte edilebilir bir ilacın kullanıldığı yoğun tedavi fazından ve devam 
fazından oluşur. Tedavinin yoğun fazı için önerilen süre 8 ay olmak üzere, tedavi en az 
20 ay süreyle uygulanmalıdır.2,3 Hastanın tedaviye yanıtına göre bu süre ayarlanabilir.2

MDR-TB rejimi, tedavinin yoğun fazı sırasında pirazinamid yanısıra etki göstermesi 
muhtemel en az 4 ikinci basamak anti-TB ilacı içermelidir. Dörtten fazla ikinci basamak 
anti-TB ilacı kullanılmasını destekleyen kanıt belirlenmemiştir; bununla birlikte, 
ilaçlardan bazılarının etkinliği belirsiz olduğunda, bir rejimde kullanılan ikinci basamak 
ilaçların sayısında artış yapılmasına izin verilmektedir.2

Bu nedenle MDR-TB rejimi en azından pirazinamidi, bir florokinolonu, bir parenteral 
ajanı (örn. kanamisin, amikasin veya kapreomisin), etionamidi (veya protionamid) ve 
sikloserini (veya sikloserin kullanılamıyorsa para-aminosalisilik asit) içermelidir.2,3

Yeni nesil florokinolonların (örn. levofloksasin, moksifloksasin ve gatifloksasin) mevcut 
olması halinde önceki nesil florokinolonların (örn. ofloksasin) kullanılması 
önerilmemektedir.2,3

MDR-TB hastaları arasında ototoksisite olasılığının yüksek olması ve sık direnç oluşması 
nedeniyle streptomisin kullanımı önerilmemektedir.2

5. Grup ilaçlar kullanılabilir ancak bu ilaçlar DSÖ’nün önerdiği MDR-TB rejimini oluşturan 
ilaçlara dahil değildir.2

Yaygın ilaca dirençli TB’nin (XDR-TB) tedavisi, özellikle HIV pozitif hastalarda, 
MDR-TB’nin tedavisinden daha güçtür.2 Bununla birlikte, söz konusu hastalarda 
rejimlerin optimize edilmesi için daha iyi kanıtlar elde edilene kadar MDR-TB 
rejimlerinin tasarlanmasında kullanılan aynı prensipler uygulanmalıdır. Bu amaçla, 
mümkün olduğunda, özellikle son nesil florokinolonlar ve ikinci basamak parenteral 
ajanlar için bireysel olarak hastalardan elde edilen suşların ilaca duyarlılık testi (İDT) 
paterni dikkate alınmalıdır.2
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Risk minimizasyon önlemi: Başarısız olan bir tedavi rejimine asla yalnızca delamanid 
eklenmemelidir.

İlave bilgi: Dirençli MTB suşlarının seçilmesini önlemek amacıyla, en az dört etkili ilaçla 
tedavi uygulanması önerilmektedir.4

Risk minimizasyon önlemi: Doğru tedavi seçimine yönlendirmek amacıyla, uygun olduğu 
durumlarda, ilaca direnç paternini doğrulamak üzere yapılan ikinci basamak İDT’nin 
bulguları kullanılmalıdır.

İlave bilgi: İlaç seçiminde; hastanın ilaca direnç profili, hastada söz konusu ilacın 
önceden kullanımı ve hasta koşullarında (hastane veya yerel bölge) ilacın kullanılma 
sıklığı veya belgelenen arkaplan ilaç direnci temel alınır.2

İkinci basamak İDT’nin mevcut olmadığı durumlarda standardize rejim seçilmeli veya 
rejimin oluşturulması için şüpheli ilaç duyarlılık paterni kullanılmalıdır.3

Risk minimizasyon önlemi: Delamanidin duyarlılığı izlenmelidir.

İlave bilgi: Delamanidin yeni kullanıma giren bir MDR-TB ilacı olması ve tedavi 
seçeneklerinin kısıtlılığı nedeniyle, tedavi sırasında oluşan delamanid direnci gelişme 
riskinin en aza indirgenmesi çok önemlidir.

Risk minimizasyon önlemi: Tedaviye yanıt izlenmelidir.

İlave bilgi: Tedavi süresince, tedavi başarısızlığını saptama olasılığı en yüksek 
olduğundan, aylık sputum smearları ve kültür yapılarak tedaviye yanıtın izlenmesi 
önerilmektedir.2,3

Ayrıca, uygun olduğunda (yani bir MDR-TB hastasının kültürü 5 ay tedavi ardından halen 
pozitif ise) ikinci basamak ilaçlar için İDT yapılarak ilaca direnç izlenmelidir.5

Risk minimizasyon önlemi: Hastanın MRD-TB rejimine uyumu izlenmelidir.

İlave bilgi: MDR-TB hastaları için mevcut olması halinde, ilaç alımının doğrudan gözetimi 
(doğrudan gözetimli tedavi (DOT)) uygulanmalıdır.6

DOT, hasta ve aileleri üzerinde gereksiz yük oluşturmayacak şekilde sağlanmalıdır. DOT 
sırasında gizliliğin sürdürülmesine yüksek öncelik verilmelidir.6
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2. QTc aralığı uzaması riskinin minimize
edilmesi için önlemler
İlgili KÜB beyanı: Delamanid ile tedavi edilen hastalarda QT uzaması gözlemlenmiştir. 
Bu uzama tedavinin ilk 6-10 haftasında zaman içerisinde yavaşça artar ve daha sonra 
stabil kalır. QTc uzaması, ana delamanid metaboliti DM-6705 ile çok yakından ilişkilidir. 
Plazma albümin ve CYP3A, sırasıyla DM-6705’nin formasyonunu ve metabolizmasını 
regüle eder (bkz. KÜB bölüm 4.4).1

Risk minimizasyon önlemi: Tedaviye başlamadan ve sonrasında aylık olarak EKG takibi 
yapılmalıdır. Tedaviden önce ya da tedavi sırasında QTcF >500 ms durumu gözlendiği 
takdirde, delamanid tedavisine ya hiç başlanmamalı ya da tedavi durdurulmalıdır. QTc 
aralığı 450/470 ms’yi aşarsa (erkek/kadın), EKG takibi daha sık yapılmalıdır.

İlave bilgi: Elektrokardiyogram (EKG) QTc aralık uzaması, delamanidle tedaviyle ilgili en 
öne çıkan güvenlilik kaygısı olarak tanımlanmıştır.1

Risk minimizasyon önlemi: Hastanın serum albümin değerlerine özellikle dikkat 
edilmelidir. Serum albümin değeri <2,8 g/dL ise, delamanid tedavisine başlanmamalı 
veya devam edilmemelidir. Serum albümin değeri <3,4 g/dL ise, EKG takibi daha sık 
yapılmalıdır.

İlave bilgi: Delamanid, <2,8 g/dL serum albümin değerine sahip hastalarda 
kontrendikedir.1
Hipoalbümineminin varlığı, delamanidle tedavi edilen hastalarda QTc aralığının uzama 
riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.1

Risk minimizasyon önlemi: Güçlü CYP3A inhibitörleriyle birlikte uygulama sırasında EKG 
takibi daha sık yapılmalıdır.

İlave bilgi: Delamanidin CYP3A4’ün kuvvetli inhibitörleriyle birlikte (lopinavir/ritonavir 
gibi antiretroviraller) uygulanması, QTc uzamasıyla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, 
delamanidin güçlü bir CYP3A4 inhibitörüyle birlikte uygulanması gerekiyorsa, 
delamanid tedavi periyodunun tamamı boyunca EKG’lerin çok sıklıkla izlenmesi 
önerilmektedir.1

Risk minimizasyon önlemi: Florokinolon kullanımı kaçınılmazsa, EKG takibi daha sık 
yapılmalıdır.

İlave bilgi: DSÖ kılavuzlarında MDR-TB tedavisi için önerilen, florokinolonlar gibi bazı 
ilaçlar QTc aralığında uzamaya neden olabilir. MDR-TB için yeterli bir tedavi rejimi 
oluşturmak için birlikte florokinolon uygulamasının kaçınılmaz olduğu düşünülüyorsa, 
delamanid tedavi periyodunun tamamı boyunca EKG’lerin çok sıklıkla izlenmesi 
önerilmektedir. Önemli olarak, MDR-TB hastalarında moksifloksasin ve delamanidin 
birlikte uygulanması konusunda çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, delamanidle tedavi 
edilen hastalarda moksifloksasinin kullanılması önerilmemektedir.1
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Risk minimizasyon önlemi: Bilinen kardiyak risk faktörleri bulunan veya QTc aralığını 
uzattığı bilinen tıbbi ürünleri kullanmakta olan hastalarda, tedavinin yararı riskinden 
fazla olmadığı sürece delamanid tedavisine başlanmamalıdır.

İlave bilgi: Kardiyak risk faktörleri ve QTc aralığını uzattığı bilinen tıbbi ürünler için KÜB’e 
bakınız (bölüm 4.4, özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Delamanid uygulamasının kaçınılmaz olduğu düşünülüyorsa, delamanid tedavisi 
boyunca EKG çok sıklıkla izlenmelidir.1

Risk minimizasyon önlemi: Delamanid tedavisine başlamadan önce serum elektrolitleri 
ölçülmeli ve anormal ise düzeltilmelidir.

İlave bilgi: Hipokalemi, hipokalsemi veya hipomagnezemi başta olmak üzere elektrolit 
bozuklukları, QT aralığı uzaması açısından risk faktörüdür.1
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3. Gebelik sırasında kullanım riskinin minimize
edilmesi için önlemler
İlgili KÜB beyanı: Hamile kadınlarda delamanidin kullanılması konusundaki veriler çok 
sınırlıdır. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, reprodüktif toksisite göstermiştir. 
DELTYBA’nın hamile kadınlarda veya güvenilir bir kontrasepsiyon formu kullanmadıkları 
takdirde, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanılması önerilmemektedir 
(bkz. KÜB bölüm 4.6 ve 5.3).1

Risk minimizasyon önlemi: Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda, delamanid 
tedavisi sırasında uygun doğum kontrol yöntemleri kullanarak gebelikten 
kaçınılmasının önemi hastaya açıklanmalıdır.

İlave bilgi: Gebelik, MDR-TB tedavisi için bir kontrendikasyon değildir ancak hastalığın 
kendisi hem anne, hem de fetüsün yaşamı açısından büyük riskler teşkil eder.6

MDR-TB tedavisi alan gebe olmayan tüm kadınlar için kuvvetle doğum kontrolü 
önerilmektedir.6

Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda yardımcı olması amacıyla bir hasta bilgi 
kartı sunulmaktadır.

Risk minimizasyon önlemi: Gebe hastalarda delamanid kullanımı önerilmemektedir. 
Bununla birlikte tedavinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, hastanın durumu nedeniyle 
delamanid tedavisine daha erken başlanması gerekmiyorsa, tedavi ikinci trimestere 
kadar ertelenmelidir.

İlave bilgi: Genel olarak, hastanın durumu nedeniyle gerekmediği sürece, MDR-TB 
tedavisi tümüyle ikinci trimesterden önce başlatılmamalıdır.6

Ayrıca, enjekte edilebilir ajanların (örn. gelişmekte olan fetüs kulağı için toksik olabilen 
aminoglikozidler) ve etionamidin kullanımından kaçınılmalıdır.6

Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda yardımcı olması amacıyla bir hasta bilgi 
kartı sunulmaktadır.
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4. Laktasyon sırasında delamanid kullanımı
riskinin minimize edilmesi için önlemler
İlgili KÜB beyanı: Delamanid veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği 
bilinmemektedir. Hayvanlarda mevcut farmakokinetik veriler, delamanidin ve/veya 
metabolitlerinin süte geçtiğini göstermiştir. Emzirilen bir infantın karşı karşıya olduğu 
potansiyel risk göz ardı edilemeyeceğinden dolayı, kadınların Deltyba’yla tedavi 
sırasında emzirmemesi önerilmektedir (bkz. KÜB bölüm 4.6).1

Risk minimizasyon önlemi: Kadınların delamanid tedavisi sırasında emzirmemesi 
önerilmektedir. Delamanid tedavisi sırasında hastaya emzirmekten kaçınması 
söylenmelidir.

İlave bilgi: Emziren MDR-TB’li kadınlara tam kür anti-TB ilaçları uygulanmalıdır.6

Anne sütü için alternatif olarak bir bebek formülü kullanılması gerektiği önerilmelidir.6

Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda yardımcı olması amacıyla bir hasta bilgi 
kartı sunulmaktadır.
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5. Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi

MDR-TB tedavisine yönelik kompleks rejimlerin giderek daha fazla kullanılması, 
eşzamanlı HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda antiretrovirallerin birlikte kullanımı ve 
yeni anti-TB ilaçlarının keşfiyle birlikte, ortaya çıkan Advers Reaksiyonların ve 
sıklıklarının rutin izlemi, etkili MDR-TB yönetimi ve direnç kontrolü açısından hayati 
önem taşır.7

    Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak 
belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları 
bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli 
olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır. Herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu 
Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr ; e-posta: tufam@gov.tr ; 
tel: 0312 218 30 00, 0800 314 00 08 ; faks: 0312 218 35 99) ve/veya ilgili firma 
yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.  
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