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Hormon replasman tedavisi (HRT)
ilaçlan hk.

DOSYA
Vajinal kullanımı olan farmasötik formlar hariç, Hormon Replasman Tedavisi (HRT)
ilaçlarla (tek başına östrojen, kombine östrojen-projestojen (tibolon dahi), bazedoksifen ve
konjuge östrojenleri içeren) ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansı resmi intemet sitesinde
yayınlanan "PRAC recommendations on signals - lncreased risk of ovarian cancer" başlıklı
uyan Kurumumuzca değerlendirilmiş olup söz konusu ilaçlann KÜB ve KT'lerinin ekte yer
alan ifadeler doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

Ekte belirtilen değişikliklerin yansıtıldığı orijinal üriinlere ait rÜg/KT başvurularının
incelenmek izere |5 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi'ne gönderilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.
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Kurum Başkanı
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1.
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[Sadece östrojen ve kombine östrojen ve projestojen içeren Hormon Replasman
Tedavİsi (HRT) ilaçlarının -vajinal kullanımı olanformlar hariç- Kısa Üriin Bilgileri
6ÜD ve Kullanma Talimatları (KT) aşağıdakİ şekilde diizenlenmelİdir (üzerİ çİzili
İfodeler çıkarıılmalı, altı çiailİ ifodeler metne ilave edilmelidir)]

4.4.

ozel kullanım uyarıları ve önlemleri

Over kanseri
over kanseri, meme kanserinden daha nadir görülür.

Tek başına öskqier içeren HRT iirünlerinin ıızun süreli (en az 5 l0 yıl) kullanılması; ever
Geniş bir meta analizden
elde Edilen epidemiyoloiik kanıtlar. tek basına östroien veya kombine östroien-proiestoien
soiıra zamanla azalan hafif bir risk artışı göstermektedir.
WHI (Woman Health Initiative) çalışması d6hil diğer bazı çalışmalar, ııa*nsiı+e-kombine HRT
kullanımının benzer veyabiraz daha düşük bir
ile iliskili olabileceğini
ileri sürmektedir (bkz Bölüm 4.8).

risk@

KÜB

4.s. İstenmeyen etkiler

Over kanseri

Tek başına östrojen ve veya kombine östrojen-projestojen içeren HRT ıızun-siireli kullanımı,
over kanseri tanısı alma riskindeki hafif bir artış ile ilişkilendirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4). 5-yı{

52 epidemivoloiik çalışmadan elde edilen bir meta analizde. halihazırda HRT kullanan
kadınlarla HRT'}ıi hiç kullanmamış kadınlar (RR 1 .43. 95% CI 1 .31- 1 .56) karşılaştırıldığında
over kanser riskinde artış bildirilmiştir. 50-54 yaş aralığında 5 vıl siireyle HRT kullanan
keAınlqt

icin hıı cqrn hcr 2000 tedavi alan hastada rıalrlacrlr 1 ilave vaka

HRT kullanmavan 50-54 yaş aralığındaki kadınlarda.

KT
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}ııllık süreçte 2000 kadından 2'sine over

2.<Ilaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Yumurtalık kanseri
Yumurtalık kanseri nadirdir - meme kanserinden daha nadir görülür.

@

ir-Tek başına östrojen
veva kombine östroieı-proiçştoien içeren HRT kullanımı wmurtalık kanserindeki hafif bir risk
artıŞı ile ilişkilendirilmiştir.
Yumurtalık kanseri riski }ıaş ile değiŞkenlik göstermektedir. Örneğin. 50-54 6}yaş aralığında
HRT almayan kadınlarda, 5 yıllık süre içerisinde eı*alama yaklaşık 2+000 kadından 2'sine
yumurtalık kanseri tanısı konulması beklenmektedir. 5 yl süreyle HRT alan kadınlar için bu
sayının 2+000 lnıllanlclda4-ıre yaklaşık 3 aras+ndrvaka olması beklenmektedir (örn. vaklaşık
1 ekstravakayaJcadr).

Bu belge 5070 sayili Elektronik lmza Kanunu uyarinca elektronik olarak imzalanmistir. Doküman
http://ebs.titck.gov.tr/BasvurulElmzalKontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza asli ile aynidir
Dokümanin dogrulama kodu : 1ZW56S3k0SHY3YnUySHY3S3k0RG83

2.

[Tibolon İçereıı İlaçIarın -vajiııal kullanınıı olan forınlar lıariç- Rıso Ürİin Bİlgİlerİ
6ÜD ve Kullanma Talİmatları (KT) aşağıdaki şekİIde dİizenlennıelidİr (iizerİ çizİli
İfadeler çıkartıImalı, aln çİzİli fodeler meıne İIave edİlmelİdİr)J

KÜB 4.4. Öze|kullanım uyarılarr

ve önlemleri

Over kanseri
over kanseri, meme kanserinden daha nadir görülür.

elde edilen epidemiyolojik kanıtlar. tek başına östrojen veya kombine östrojen-projestojen
iceren HRT ürünlerini kullanan kadınlarda 5 yıl içerisinde belirgin hale gelen ve kesildikten
sonra zamanla azalan hafif bir risk artısı göstermektedir.
WHI (Woman Health Initiative) çalışması d6hil diğer bazı çalışmalar, uzun-siirekombine HRT
kullanımının benzer veyabiraz daha düşük bir risk@
ile iliskili olabileceğini
ileri sürmektedir (bkz Bölüm 4.8).
MwS (Million Women Study) çalışmasında, tibolon kullanımı ile over kanserinin bağıI
riskinin, diğer HRT'lerin kullanımı ile benzer olduğu gösterilmiştir.

KÜB

4.8. İstenmeyen

etkiler

Östrojen Ve östrojen-projestojen tedavisi

reaksiyonlar:

ile bağlantılı olarak bildirilen diğer

advers

Over kanseri

Tek başına östrojen ve veya kombine östrojen-projestojen içeren HRT uztın-*iireli kullanımı,
over kanseri tanısı alma riskindeki hafif bir artış ile ilişkilendirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).
57 cnidenrivnlniilr nalıc adan elde edilen hir mefa enelizde halih
aHR T kııllanan

kadınlarla HRT'yi hic kullanmamış kadınlar (RR l.43. 95% CI l.31-1.56) karşılasırıIdığında
over kanser riskinde artış bildirilmistir. 50-54 }ıaş aralığında 5 }ııl süreyle HRT kullanan
kadınlar icin bu sayı her 2000 tedavi alan hastada }ıaklaşık l ilave vaka ile sonuçlanmaktadır.
HRT kullanmayan 50-54 yaş aralığındaki kadınlarda. 5 yıllık süreçte 2000 kadından 2'sine over
kanseri teshisi konulması beklenmekİedir.

MwS (Million Women

Study) çalışmasında 5 yıI süreyle +{R+ tiboton kullanımı, 2500
kullanıcıdaekstra1vakailesonuçlanmıştır(bkz.Bölüma.a).
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2.<ilaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Yumurtalık kanseri
Yumurtalık kanseri nadirdir - meme kanserinden daha nadir görülür. Tek başına östroien veya

HRT
ile ilişkilendirilmistir.
Yumurtalık kanseri riski ]ıaş ile değişkenlik göstermektedir. Örneğin.
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yumurtalık kanseri tanrsı konulması beklenmektedir. 5 yıl süreyle HRT alan kadınlar için bu
saylnın 2+000 kullanıcıda4+e yaklaşık 3 arası+drvaka olması beklenmektedir (örn. yaklaslk
I ekstra vakaya*ada* ).
<ilaç ismi> kullanımı ile yumurtalık kanseri riskindeki artış, diğer HRT'ler ile benzerlik
gösterir.

3.

KÜB

[Konjuge östrojen ve bazedoksİfen İçeren İlaçların -vajinal kullanımı olanformlar
hariç- Kısa thİin Bilgileri 6ÜD ve Kullanma Talİmatları (KT) aşağıdaki şekilde
düzenlenmelidir (üxeri çİzİli ifodeler çıkartılmalı, altı çiaili ifudeler nıetne ilave
edİlmelidir)J

4.4. Özel

kullanım uyarılarr ve önlemleri

Over kanseri

over kanseri, meme kanserinden daha nadiı görüliir.
Tek başına östrqien içeren HRT ürünlerinin uzun süreli (en az 5 l0 yıl) ktıllanılması; ever
GeniŞ bir meta analizden
plrlc arlilpn anirlami.'nlniilz
lıqnıtlqr
fplz hoaınq Acfrnicn ineren HRT iiriin1erini trnıllanan
kadınlarda 5 yıl içerisinde belirsin hale selen ve kesildikten sonra zaman|a aza|an hafif buışk
artışı göstermekİedir.

WHI fWoman Health Initiative) çalısmasr dihil diğer bazı çalışmalar. kombine HRT
kullanımının benzer ve}ıa biraz daha düştik bir risk ile ilişkili olabileceğini ileri stirmekİedir
6kz Bölüm 4.8).
<İlaç ismi>'in over kanseri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

KÜB

4.8. istenmeyen

etkiler

Over kanseri
Tek başına östrojen içeren HRT ııaın+,iireli kullanımı, over kanseri tanısı alma riskindeki hafif

bir artış ile ilişkilendirilmiştir okz. Bölüm 4.4).
5? enirlcmirınlni ik cqlıcmarlqn e rle crlilen bir meta qnqlizAc hqlihczırdı. HRT lrııllanan
kadınlarla HRT'}ıi hic kullanmamış kadınlar (.RR 1.43. 95% CI 1.31-1.56) karşılaştınldığında
over kanser riskinde artış bildirilmiştir. MW$çakşmas+nda 50-54 yaş aralığında 5 yıl süreyle

HRT,5000-tedavialanhastadayaklaşık1ilavevakaile
sonuçlanmaktadır. HRT kullanmayan 50-54 yaş aralığındaki kadınlarda. 5
kadından 2'sine over kanseri teşhisi konulması beklenmektedir.

KT

yıllık

süreçte 2000

2.<İlaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Yumurtalık kanseri
Yumurtalık kanseri nadirdir - meme kanserinden daha nadir görülür. Tek basına östrojen içeren
HRT kullanımı yumurtahk kanserindeki hafif bir risk artışı ile ilişkilendirilmiştir.
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Yumurüalık kanseri riski vaş ile değişkenlik gösterir. Ömeğin. 50_54 6}yaş aralığında HRT
almayan kadınlarda, 5 yıll* süre içerisinde efialama yaklaşık 2+000 kadından 2'sine
yumurüalık kanseri tanısı konulması beklenmektedir. 5 yl stireyle HRT alan kadınlar için bu
sa)ıııun 2+000 kullanıcıda4*e yaklaşık 3 aras+ndavaka olması beklenmektedir (önı. yaklaşık
l ekstra vakaya*adar ). Herhangi bir endişeye sahipseniz, doktorunuzla konuşunuz.
Yumurtalık kanseri riski tizerinde <İlaç ismi)'nin etkisi bilinmemektedir.
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