MENENJiOM RiSKi NEDENiYLE SiPROTERON ASETAT KULLANIMINDA
KISITLAMALAR
Saym Saghk Meslegi Mensubu,
Bu mektup, Saghk Bakanhg1, Ttirkiye ila9 ve Ttbbi Cihaz K.urumu, Farmakovijilans ve
K.ontrole Tabi Maddeler Dairesi Ba~kanhg1 ile mutab1k kalmarak hazirlamm~ttr. Bu mektuba
www.titck.gov.tr adresinden ula~abilirsiniz.

Ozet:
•

Oncelikle 25 mg/giin ve iizeri dozlarda, siproteron asetat kullamm1yla ili~kili
olarak menenjiomlarm (tek veya ~oklu) ortaya pkt1g1 gosterilmi~tir.

•

Menenjiom riski, artan kiimiilatif dozlarla birlikte artar.

•

Menenjiom veya menenjiom oykiisii bulunan hastalarda siproteron asetat
kullamm1 kontrendikedir.

•

Hastalar menenjiomlar a~1smdan izlenmelidir.

•

Siproteron asetat ile tedavi edilen bir hasta menenjiom tams1 ald1g1 takdirde,
tedavi kahc1 olarak sonland1nlmahdir.

•

Siproteron asetat 50 mg'm kadm ve erkeklerdeki endikasyonlan kis1tlanm1~tir:

•

•

Kadmlarda: Daha dii~iik dozda siproteron i~eren ila~larla veya diger
tedavi se~enekleriyle tatmin edici sonu~larm almamad1g1 durumlarda
androjenizasyonun ~iddetli belirtileri i~in endikedir.

•

Erkeklerde: Diger giri~imlerin uygun bulunmad1g1 durumlarda cinsel
sapmalardaki diirtiiniin azaltdmas1 i~in endikedir.

A~ag1da belirtilen endikasyonlarda siproteron asetat kullamm1yla ilgili
degi~iklik yoktur: Ameliyat edilemeyen prostat karsinomunda antiandrojen
tedavisi.

Giivenlilik endisesine iliskin genel bilgiler:
Kadmlarda 50 mg dozlannda siproteron asetat (CPA) monoterapisinin terapotik endikasyonlan
arasmda om. hirsutismus, androjenetik alopesi, akne ve sebore gibi androjenizasyonun ~iddetli
bulgulan yer almaktadir.
Erkeklerdeki terapotik endikasyonlar (<50 mg>, < 100 mg>) arasmda sekstiel sapmalarda cinsel
dtirttilerin azalttlmas1 ve ameliyat edilemeyen prostat karsinomunda antiandrojen tedavisi yer
almaktadir.

Menenjiom, meninkslerden kaynaklanan nadir bir tilmordlir. Menenjiomun klinik bulgu ve
semptomlan spesifik olmayabilir ve gormeyle ilgili deg;i~iklikler, duyma kayb1 veya kulak
9mlamas1, koku hissinin kayb1, zamanla kotille~en ba~ agnlan, hafiza kayb1, nobetler ya da
ekstremitelerde gli9slizllik gibi semptomlan ic;erebilir.
Ytiksek doz (50 mg/glin) CPA ve menenjiom arasmdaki ili~ld ilk kez 2008 yilmda tammlanm1~
ve 10 mg veya daha yliksek miktarda CPA i9eren ilac;lann KUB' leri menenj iom (veya oyklisli)
i9in bir kontrendikasyon ile menenjiom riskine <lair bir uyan eklenecek ~ekilde glincellenmi~tir.
Yal<1n zamanda, Fransa'da yapdan bir epidemiyolojik kohort 9ah~mas1 siproteron asetat ve
menenjiom arasmda ktimillatif doza bagh bir ili~ki oldugunu gostermi~tir. 1 Bu c;ah~ma Fransa
Saghk Sigortas1 (CNAM) verilerine dayah olup, bu veriler 50-100 mg siproteron asetat tablet
kullanan 253,777 kadmdan olu~an bir poplilasyona aittir. Ameliyat veya radyoterapi ile tedavi
edilen menenjiom insidans1, yliksek doz siproteron asetat maruziyeti (klimillatif doz 2::3 g) olan
kadmlar ile hafif siproteron asetat maruziyeti (ktimillatif doz <3 g) olan kadmlar arasmda
kar~ila~tmlm1~tir. Klimillatif bir doz-yamt ili~kisi gosterilmi~tir.
Klimlilatif siproteron asetat
dozu
Hafif maruziyet (<3 g)

insidans h1z1 (hasta y1h olarak)

HRayarlanmt~ (%95 GA) a

4.5/100,000

Kaynak:

2::3 g maruziyet

23.8/100,000

6.6 [4.0-11.1]

12 ila 36 g

26/100,000

6.4[3.6-11.5]

36 ila 60 g

54.4/100,000

11.3 [5 .8-22.2]

60 g' dan fazla

129.1/100,000

21. 7 [ 10. 8-4 3. 5]

azamana bagh degisken olarak yas ve dahil alma asamasmdaki estrojen diizeyine gore ayarlanm1stir

Ornegin; 12 g klimlilatif doz, her ay 20 glin olacak ~ekilde 50 mg/glin dozunda bir y1ll1k
tedaviye kar~1hk gelebilir.
Bu veriler 1~1gmda, siproteron asetat (50 mg ve 100 mg) ile tedavi, prostat kanseri haric; tlim
endikasyonlarda alternatif tedavilerin veya giri~imlerin mevcut olmad1g1 ya da uygun
gortilmedigi durumlarla sm1rlandmlm1~tir. Aynca, mlimklin olan en dli~lik etkin dozun
kullamlmas1 gerekmektedir.
Siproteron asetat (1 ve 2 mg)'m etinilestradiol (EE)/estradiol valerat (EV) ile
kombinasyonlannm endikasyonlan:
Etinilestradiol ile kombinasyonu ic;in: Dogurganhk c;agmdaki kadmlarda androjen duyarhhgma
bagh 01ia dereceli ila ~iddetli akne (sebore ile birlikte veya tek ba~ma) ve/veya hirsutizm
tedavisi; akne tedavisinde yalmzca topikal veya sistemik antibiyotik tedavisinin ba~ans1z
oldugu durumlarda endikedir.
Estradiol valerat ile kombinasyonu i9in: Klimakterik ~ikayetler ic;in hormonal replasman
tedavisi, deri ve urogenital traktilslin involusyon bulgulannm varhg1, klimakterik depresif ruh
halleri, uterusu olan kadmlarda dogal menopoz veya hipogonadizme bagh eksiklik
semptomlan, kastrasyon veya primer ovaryan yetmezlik; postmenopozal osteoporozun
onlenmesi; dlizensiz menstrliel sikltislerin kontrolli; primer veya sekonder amenore tedavisi.
Dii~iik doz CPA/EE ve CPA/EV iiriinlerinin kullamm1yla ili~kili menenjiom riski
hakkmda herhangi bir yeni giivenlilik endi~esi tammlanmam1~tir. Bununla birlikte,
kiimiilatif siproteron asetat dozu arttik~a menenjiom riski artmakta oldugundan, bundan

boyle dii~iik doz kombinasyon ila«;lan menenjiom veya menenjiom oykiisii olan
hastalarda kontrendikedir.

Raporlama gerekliligi:
Siproteron asetat re9ete ederken yukanda belirtilen gtivenlilik uyanlanna dikkat edilmesini ve
bu ila9lann kullanim1 s1rasmda advers reaksiyon olu~mas1 durumunda T.C. Saglik Bakanlig1,
Ttirkiye ila9 ve Tibbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi,
Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TUFAM) (e-posta: tufam@titck.gov.tr; faks: 0312 218
35 99; tel: 0312 218 30 00, 0800 314 00 80) ve/veya Bayer Ttirk Kimya San. Ltd. $ti'ye (eposta: pv.turkey@bayer.com, tel: 0216 528 39 49, faks: 0216 645 39 50) bildirmenizi
hatirlatmz.
Saygilanm1zla,
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Uzm. Dr. Sabahat ORAL
Medikal Direktor
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