
EPREX®
epoetin alfa (r-HuEPO CHO)

VERİ SAYFASI
Kanserde Kullanım

Bazı çalışmalarda, kanserli hastalarda anemiyi tedavi etmek için Eritropoezi Stimulan Ajanların 
(ESA'lar) kullanımı, artan mortalite ile ilişkilendirilmiştir. ESA'lar yalnızca eşzamanlı uygulanan 
kemoterapinin bir sonucu olarak gelişen anemiyi tedavi etmek için ve yalnızca kan transfüzyonunun 
uygun görülmediği durumlarda kullanılmalıdır. Hemoglobin seviyeleri 120g/L'yi geçmemelidir (bkz. 
bölüm 4.4 ÖZEL UYARILAR VE KULLANIM ÖNLEMLERİ).

1. ÜRÜN ADI
Kullanıma hazır şırıngada EPREX 1.000 IU/0.5 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 2.000 IU/0.5 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 3.000 IU/0.3 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 4.000 IU/0.4 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 5.000 IU/0.5 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 6.000 IU/0.6 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 8.000 IU/0.8 mL enjeksiyonluk çözelti. 

Kullanıma hazır şırıngada EPREX 10.000 IU/1.0 mL enjeksiyonluk çözelti. 

EPREX 20.000 IU/0.5 mL kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk solüsyon 

EPREX 30.000 IU/0,75 mL kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk solüsyon 

EPREX kullanıma hazır şırıngada 40.000 IU/1.0 mL enjeksiyonluk solüsyon.

EPREX®önceden doldurulmuş şırıngalarda steril, koruyucu içermeyen tamponlu bir epoetin alfa (rch) protein 
çözeltisidir. Kullanıma hazır şırıngalara PROTECS™ iğne koruyucu cihaz takılmıştır.

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Çin Hamsteri Yumurtalık (CHO) hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen Epoetin alfa (r-HuEPO 
CHO).

0,5 mL'lik kullanıma hazır şırınga, 1.000 IU (8,4 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,5 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 2.000 IU (16,8 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,3 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 3.000 IU (25.2 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,4 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 4.000 IU (33,6 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,5 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 5.000 IU (42.0 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,6 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 6.000 IU (50.4 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,8 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 8.000 IU (67,2 mikrogram) epoetin alfa içerir. 1.0 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga 10.000 IU (84.0 mikrogram) epoetin alfa içerir. 0,5 mL'lik 
kullanıma hazır şırınga, 20.000 IU (168.0 mikrogram) epoetin alfa içerir.
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0.75 mL'lik kullanıma hazır şırınga 30.000 IU (252.0 mikrogram) epoetin alfa içerir. 1.0 
mL'lik kullanıma hazır şırınga, 40.000 IU (336.0 mikrogram) epoetin alfa içerir.
Bu tıbbi ürün, doz başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

Yardımcı maddelerin tam listesi için bkz.bölüm 6.1 Yardımcı maddelerin listesi.

3. FARMASÖTİK FORM
Kullanıma hazır şırıngada enjeksiyon için 

çözelti. Berrak, renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar
EPREX aşağıdakiler için endikedir:

• Henüz diyalize girmeyen böbrek yetmezliği olan hastalarda klinik semptomların eşlik ettiği 
böbrek kaynaklı şiddetli aneminin tedavisi.

• Diyalizdeki pediyatrik ve yetişkin hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi.

• Aneminin eşzamanlı uygulanan kemoterapinin etkisine bağlı olduğu ve kan transfüzyonunun 
uygun görülmediği miyeloid olmayan maligniteli hastalarda anemi.

• Hafif ila orta derecede anemisi olan (hemoglobin > 100 ila < 130 g/L), allojenik kan transfüzyonuna 
maruziyeti azaltmak ve eritropoieti kolaylaştırmak için orta derecede kan kaybı (2-4 ünite veya 900 
ila 1800 mL) beklenen elektif cerrahi planlanan yetişkin hastalar kurtarma.

• Otolog kan alımını artırmak ve majör cerrahi geçiren ve perioperatif tam kan ihtiyaçlarını 
önceden karşılaması beklenmeyen anemik erişkin hastalarda hemoglobindeki düşüşü 
sınırlamak.

4.2 Doz ve uygulama yöntemi
Tedavi sırasında hematolojik parametreler düzenli olarak izlenmelidir. Hemoglobinin her hasta 
için uygun bir seviyede tutulmasını sağlamak için dozlar bireyselleştirilmelidir.
Klinik testler sırasında bir hastada tek bir anafilaktik reaksiyon gözlendiğinden, ilk dozun tıbbi 
gözetim altında uygulanması tavsiye edilir.

Böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi 
tedavisi için:
İntravenöz erişimin rutin olarak mevcut olduğu kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 
(hemodiyaliz hastaları) EPREX'in intravenöz yoldan uygulanması tercih edilir. İntravenöz erişimin 
hazır olmadığı durumlarda (hasta henüz diyalize girmemiş ve periton diyalizi hastaları) EPREX deri 
altından uygulanabilir (Bkz.bölüm 4.4 – Saf Kırmızı Hücre Aplazisi).
Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda EPREX her zaman diyaliz tamamlandıktan sonra 
uygulanmalıdır.

Yetişkinler:

Önerilen epoetin alfa (rch) başlangıç   dozu haftada üç kez 50 IU/kg'dır ve 1-2 dakikada iv veya sc 
enjeksiyon şeklinde uygulanır. Diğer doz artışları, ilk cevaba bağlı olmalıdır (önerilen oran <20 g/L/
ay). Eritropoez için gereken zamanın uzunluğu nedeniyle - eritroid progenitörlerinin olgunlaşması 
ve dolaşıma salınması için birkaç gün
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- hematokritte klinik olarak anlamlı bir artış genellikle 2 haftadan daha kısa sürede gözlenmez ve bazı 
hastalarda 6 haftaya kadar gerektirebilir.

Gerekirse, dört haftalık aralıklarla 25 IU/kg'lık adımlarla doz artışları önerilir. Hemoglobin 
yükselme hızı haftada üç kez 50 IU/kg'da ayda 20 g/L'yi aşarsa, her dozda uygulanan miktarda ve 
haftalık dozlardan biri atlanarak doz azaltılarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Hb seviyesi 120 g/L'yi 
aşarsa benzer doz ayarlamaları yapılmalıdır. Maksimum doz genellikle haftada üç kez 200 IU/kg'ı 
geçmemelidir.
100-120 g/L (pediyatrik hastalarda 95 ila 110 g/L) hedef hemoglobin konsantrasyonuna 
ulaşıldığında, haftalık toplam idame dozu (ortalama 100-300 IU/kg) iki veya üç enjeksiyona 
bölünebilir.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, idame hemoglobin konsantrasyonu, hemoglobin 
konsantrasyon aralığının üst sınırını geçmemelidir.
Mevcut veriler, tedaviye çok düşük Hb seviyelerinde (<60g/L) başlayan hastaların, tedaviye Hb 80 g/L'nin üzerinde 
başlayanlara göre daha yüksek idame dozları gerektirebileceğini göstermektedir; ikinci hasta grubu, 100 IU/kg 
kadar düşük haftalık dozlara ihtiyaç duyabilir.

Çocuklar:

Pediatrik hemodiyaliz hastaları için: 

Tedavi 2 aşamaya ayrılmıştır:

düzeltme aşaması

İntravenöz yolla haftada 50 IU/kg/3 kez.
İstenen hedefe ulaşılana kadar en az 4 haftalık aralıklarla haftada 25 IU/kg/3 kez aralıklarla 
yapılmalıdır.

Doz ayarlaması gerektiğinde, bu

Bakım aşaması:

Hemoglobin konsantrasyonunu 5,9 ila 6,8 mmol/l arasında istenen aralıkta tutmak için uygun doz 
ayarlaması yapılmalıdır. Genel olarak, 30 kg'ın altındaki çocuklar, 30 kg'ın üzerindeki çocuklar ve 
yetişkinlerden daha yüksek idame dozları gerektirir. Örneğin, 6 aylık tedaviden sonra klinik 
çalışmalarda aşağıdaki idame dozları gözlenmiştir.

Ağırlık (kg) Medyan Doz (3 kez verilen IU/Kg
hafta)

Olağan idame dozu
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

Mevcut klinik veriler, başlangıç   hemoglobini çok düşük (<6,8 g/dL) olan hastaların, başlangıçtaki anemisi 
daha az şiddetli (>6,8 g/dL) olanlara göre daha yüksek idame dozları gerektirebileceğini düşündürmektedir.

Yönetim Yöntemi

• Parenteral ilaç ürünleri, uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği açısından görsel 
olarak incelenmelidir. Parçacıklı madde veya renk değişikliği gösteren ürün kullanılmamalıdır. 
Sallamayın, sallamak glikoproteini denatüre ederek onu etkisiz hale getirebilir.

• Her bir EPREX şırıngası yalnızca tek kullanım içindir; Her şırıngadan sadece bir doz EPREX 
uygulanmalıdır. Tek kullanımlık şırıngalarda bulunan epoetin alfa koruyucu içermez. Şırıngayı tekrar 
kullanmayınız. Kullanılmayan kısmı atın.
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• EPREX'i önceden doldurulmuş şırıngadan enjeksiyon için hazırlayın.

• 1-2 dakika içinde iv veya sc enjeksiyon olarak uygulayın. 
diyaliz prosedürünü izleyin.
grip benzeri semptomlar yaşarlar.

Diyalize giren hastalarda enjeksiyon
5 dakikadan fazla yavaş enjeksiyon, aşağıdakiler için faydalı olabilir:

• Deri altı dozlama için herhangi bir enjeksiyon bölgesinde maksimum 1 mL'lik hacim 
aşılmamalıdır. Daha büyük hacimlerde enjeksiyon birden fazla bölgeye bölünmelidir. 
Enjeksiyonlar uzuvlara veya karın ön duvarına yapılmalıdır.

• Seyreltmeyin veya başka bir kaba aktarmayın. İntravenöz infüzyon yoluyla veya diğer ilaç 
solüsyonlarıyla birlikte uygulamayın.

Hekimin bir hasta veya bakıcının EPREX'i subkutan olarak güvenli ve etkili bir şekilde 
uygulayabileceğini belirlediği durumlarda, uygun dozaj ve uygulamaya ilişkin talimat 
sağlanmalıdır.

EPREX enjekte etmek

EPREX deri altına enjekte edilirse; enjekte edilen miktar normalde tek bir enjeksiyonda bir mililitreden 
(1 mL) fazla değildir.
EPREX tek başına verilir ve enjeksiyon için diğer sıvılarla karıştırılmaz.

EPREX şırıngalarını sallamayın. Uzun süreli kuvvetli çalkalama ürüne zarar verebilir. Ürün 
kuvvetlice çalkalanmışsa kullanmayınız.

Kullanıma hazır şırınga kullanarak deri altına nasıl enjekte edilir

Kullanımdan sonra iğne batması yaralanmalarını önlemeye yardımcı olmak için kullanıma hazır şırıngalar 
PROTECS™ iğne koruyucu cihazla donatılmıştır. EPREX Tüketici İlaç Bilgileri, önceden doldurulmuş şırıngaların 
kullanımı ve işlenmesi için tüm talimatları içerir.

- Buzdolabından bir şırınga çıkarın.Sıvının oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bu genellikle 
15 ila 30 dakika sürer. Oda sıcaklığına ulaşmasına izin verirken şırınganın iğne kapağını 
çıkarmayın.

- Şırıngayı kontrol edin,doğru doz olduğundan, son kullanma tarihinin geçmediğinden, zarar görmediğinden ve sıvının 
berrak olduğundan ve donmadığından emin olmak için.

- Bir enjeksiyon bölgesi seçin.İyi bölgeler, uyluğun üst kısmı ve karın çevresidir ancak 
göbekten uzaktadır. Siteyi günden güne değiştirin.

- Ellerinizi yıkayın. Enjeksiyon bölgesinde antiseptik bir bez kullanın,dezenfekte etmek için.
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- Kullanıma hazır şırıngayı, kapalı iğne yukarı bakacak şekilde şırınganın gövdesinden 
tutun.

- Piston kafasından, pistondan, iğne koruyucu kanatlarından veya iğne kapağından tutmayın.

- Pistonu hiçbir zaman geri çekmeyin.

- EPREX'inizi enjekte etmeye hazır olana kadar kullanıma hazır enjektörden iğne kapağını 
çıkarmayın.

- İğne kapağını şırıngadan çıkarıngövdeyi tutarak ve iğne kapağını bükmeden dikkatlice 
çekerek çıkarın. Pistonu itmeyin, iğneye dokunmayın veya şırıngayı sallamayın.

- İğne siperliği ile iğnenin erken kapanmasını önlemek için iğne siperi kanatlarına 
dokunmayın.

- Bir deri katını sıkıştırınbaş parmağınız ve işaret parmağınız arasında. Sıkmayın.

- İğneyi tamamen içeri itin.

- Tüm sıvıyı enjekte etmek için pistonu baş parmağınızla gidebildiği kadar itin.Deri kıvrımını 
sıkıştırarak yavaşça ve eşit bir şekilde itin. Dozun tamamı verilmedikçe iğne koruyucusu devreye 
girmeyecektir.İğne koruyucu etkinleştirildiğinde bir tık sesi duyabilirsiniz.

- Piston gidebildiği kadar itildiğinde iğneyi çıkarın ve deriyi bırakın.

- Baş parmağınızı pistondan yavaşça çekin. İğnenin tamamı iğne koruyucusu tarafından kaplanana kadar şırınganın 
yukarı hareket etmesine izin verin.

- İğne cildinizden çekildiğinde, enjeksiyon bölgesinde biraz kanama olabilir. Bu 
normal. Antiseptik bir bebeğe basabilirsiniz.Enjeksiyondan sonra birkaç saniye 
enjeksiyon bölgesinde.

- Kullanılmış şırınganızı atıngüvenli bir kapta.

- Her şırıngadan sadece bir doz EPREX alın. Enjeksiyondan sonra şırıngada herhangi bir sıvı 
kalırsa, şırınga yeniden kullanılmamalı, uygun şekilde atılmalıdır.

Miyeloid olmayan malignitelerle ilişkili anemi tedavisi için:

yetişkinler

Hemoglobin konsantrasyon aralığı erkek ve kadınlarda 100 ila 120 g/L olmalıdır ve aşılmamalıdır.

Başlangıç   dozu:

EPREX'in önerilen başlangıç   dozu, 4 hafta boyunca haftada üç kez deri altı enjeksiyon olarak 150 
IU/kg'dır.

Dozu artırın:

Hemoglobin en az 10 g/L (0.62 mmol/L) arttıysa veya retikülosit sayısı arttıysa - 4 haftalık 
tedaviden sonra 40.000 hücre/mikrolitre üzerinde, doz 150 IU/kg'da kalmalıdır. Hemoglobin artışı 
< 10 g/L (< 0,62 mmol/L) ve retikülosit sayısı başlangıç   değerinin < 40.000 hücre/mikrolitre 
üzerine çıkmışsa, dozu 300 IU/kg'a yükseltin.
300 IU/kg'da 4 haftalık ek bir tedaviden sonra hemoglobin arttıysa - 10 g/L (-0.62 mmol/L) veya 
retikülosit sayısı arttı - 40.000 hücre/mikrolitre doz 300 IU/kg'da kalmalıdır. Bununla birlikte, 
hemoglobin < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) artarsa   ve retikülosit sayısı başlangıç   değerinin < 40.000 
hücre/mikrolitre üzerine yükselirse, yanıt olası değildir ve tedavi kesilmelidir.
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Hemoglobinde 2 haftada 10g/L'den veya ayda 20g/L'den fazla artış hızı veya >120g/L hemoglobin 
düzeylerinden kaçınılmalıdır. Hemoglobin iki haftada 10 g/L'den veya ayda 20 g/L'den fazla 
yükseliyorsa veya hemoglobin 120 g/L'ye yaklaşıyorsa, hemoglobin artış hızına bağlı olarak Epoetin 
Alfa dozunu yaklaşık %25-50 azaltın. Hemoglobin 120g/L'yi aşarsa, 120g/L'nin altına düşene kadar 
tedaviyi durdurun ve ardından Epoetin Alfa'yı önceki dozun %25 altında bir dozda yeniden başlatın.

Elektif cerrahi planlanan yetişkin hastalar:
Deri altı uygulama yolu kullanılmalıdır.
Önerilen doz rejimi, ameliyattan önce ve ameliyat gününde üç hafta boyunca (Günler -21, -14 ve 
-7) haftalık olarak verilen 600 IU/kg EPREX'tir. Ameliyattan önceki süreyi üç haftadan daha kısa bir 
süreye kısaltmak için tıbbi bir ihtiyacın olduğu durumlarda, 300 IU/kg EPREX ameliyattan 10 gün 
önce, ameliyat günü ve hemen ardından dört gün boyunca günde bir kez verilmelidir. . Planlanan 
EPREX dozlarının tamamı verilmemiş olsa bile, ameliyat öncesi dönemde hemoglobin düzeyi 150 
g/L'ye ulaşır ulaşmaz EPREX uygulaması durdurulmalıdır.

Otolog Ön Bağış Programındaki (ABD) anemik yetişkin cerrahi 
hastaları:
İntravenöz yol kullanılmalıdır. Önerilen doz, günde en az 200 mg oral elementer demir ile birlikte 
üç hafta boyunca haftada iki kez 300-600 IU/kg'dır.

4.3 Kontrendikasyonlar

• EPREX, kontrol edilemeyen hipertansiyonu, memeli hücre kaynaklı ürünlere karşı bilinen duyarlılığı 
ve/veya ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. 
Herhangi bir eritropoietin ürünü ile tedaviyi takiben Saf Kırmızı Hücre Aplazisi (PRCA) gelişen 
hastalar EPREX veya başka herhangi bir eritropoietin almamalıdır.

• Elektif cerrahi planlanan (ve otolog kan ön biriktirme programına katılmayan) hastalarda 
EPREX kullanımı, yakın zamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalar dahil olmak üzere 
ciddi koroner, periferik arteriyel, karotis veya serebral vasküler hastalığı olan hastalarda 
kontrendikedir veya serebral damar kazası.

• Herhangi bir nedenle yeterli antitrombotik profilaksi veya tedavi alamayan cerrahi hastaları.

• EPREX ile takviye edilen hastalarda otolog kan bağışı programlarıyla ilişkili tüm 
kontrendikasyonlara uyulmalıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kardiyovasküler ve trombotik olaylar / artan mortalite
EPREX gibi eritropoezi uyarıcı ajanlar alan hastalarda miyokard iskemisi ve enfarktüsü, 
serebrovasküler hemoraji ve enfarktüs, geçici iskemik ataklar, derin ven trombozu, arteriyel 
tromboz, pulmoner emboli, retinal tromboz ve hemodiyaliz greft oklüzyonu gibi kardiyovasküler 
ve trombotik olaylar bildirilmiştir.
ESA alan hastalarda trombotik vasküler olayların (TVE'ler) insidansında artış gözlenmiştir (bkz.
bölüm 4.8) Bunlara derin ven trombozu, pulmoner emboli, retinal tromboz ve miyokard 
enfarktüsü gibi venöz ve arteriyel tromboz ve emboli (bazıları ölümcül sonuçlara sahip olanlar 
dahil) dahildir. Ek olarak, serebrovasküler kazalar (beyin enfarktüsü, beyin kanaması ve geçici 
iskemik ataklar dahil) bildirilmiştir.
Bildirilen TVE riski, özellikle önceden var olan risk faktörleri olan hastalarda Epoetin alfa ile 
tedaviden elde edilecek faydalara karşı dikkatli bir şekilde tartılmalıdır.
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EPREX ve diğer eritropoezi stimüle eden ajanlar, 120 g/L'den yüksek bir hemoglobini hedeflemek 
için uygulandığında kontrollü klinik çalışmalarda ölüm ve ciddi kardiyovasküler olay riskini 
artırmıştır. Miyokard enfarktüsü, felç, konjestif kalp yetmezliği ve hemodiyaliz greft tıkanıklığı 
dahil ciddi arteriyel ve venöz tromboembolik olay riskinde artış vardı. 2 hafta boyunca 10 g/L'den 
fazla hemoglobin yükselme hızı da bu risklere katkıda bulunabilir.

Hastalar kullanım endikasyonu için aralığın üzerindeki hemoglobin konsantrasyonlarında tedavi edildiğinde, 
tromboembolik olaylar ve ölümcül sonuçlar açısından potansiyel bir artış riski nedeniyle, tüm hastalarda 
hemoglobin konsantrasyonları yakından izlenmelidir.

Büyüme faktörü potansiyeli / artan tümör progresyonu
Epoetin alfa, öncelikle kırmızı kan hücresi üretimini uyaran bir büyüme faktörüdür. Tüm büyüme 
faktörleri gibi, epoetin alfa'nın herhangi bir tümör tipi, özellikle miyeloid maligniteler için bir 
büyüme faktörü olarak hareket edebileceğine dair teorik bir endişe vardır. Eritropoezi uyarıcı 
ajanlar (ESA), 120 g/L'den daha yüksek bir hemoglobini hedeflemek için uygulandığında, 
radyasyon tedavisi alan ileri baş ve boyun kanserli hastalarda tümör ilerlemesine kadar geçen 
süreyi kısalttı. ESA'lar ayrıca, 120 g/L'den büyük bir hedef hemoglobine uygulandığında 
kemoterapi alan metastatik meme kanserli hastalarda sağkalımı kısalttı.

Kanser hastalarında kullanım

EPREX'teki kanser hastaları, sabit bir düzeye ulaşılana kadar düzenli olarak ve daha sonra periyodik 
olarak hemoglobin düzeylerini ölçtürmelidir.
ESA'lar, öncelikle kırmızı kan hücresi üretimini uyaran büyüme faktörleridir. Eritropoietin reseptörleri, çeşitli 
tümör hücrelerinin yüzeyinde eksprese edilebilir. Tüm büyüme faktörlerinde olduğu gibi, ESA'ların 
tümörlerin büyümesini uyarabileceğine dair bir endişe var.

Kontrollü klinik çalışmalarda, EPREX ve diğer ESA'ların kullanımı şunları göstermiştir:

• 140 g/L'den daha yüksek bir hemoglobin hedefine uygulandığında radyasyon tedavisi alan 
ilerlemiş baş ve boyun kanserli hastalarda bölgesel kontrolün azalması,

• 120-140 g/L hemoglobin hedefine uygulandığında kemoterapi alan metastatik meme kanserli 
hastalarda 4 ayda hastalık progresyonuna atfedilen genel sağkalımda azalma ve ölümlerde 
artış,

• Başka bir ESA (darbepoetin alfa), kemoterapi veya radyasyon tedavisi almayan aktif malign 
hastalığı olan hastalarda 120 g/L'lik bir hemoglobini hedeflemek için uygulandığında ölüm 
riskini artırdı. ESA'lar bu hasta popülasyonunda kullanım için endike değildir.

Yukarıdakilerin ışığında, rekombinant eritropoietin tedavisi uygulama kararı, spesifik klinik 
bağlamı hesaba katan bireysel hastanın katılımıyla bir fayda-risk değerlendirmesine dayanmalıdır. 
Bu değerlendirmede dikkate alınması gereken faktörler şunları içerir: tümörün tipi ve evresi; 
anemi derecesi; yaşam beklentisi; hastanın tedavi gördüğü ortam; ve hasta tercihi.

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanım

Epoetin alfa ile tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği hastalarında, sabit bir düzeye ulaşılana kadar 
düzenli olarak ve sonrasında periyodik olarak hemoglobin düzeyleri ölçülmelidir.
Kronik böbrek yetmezliği hastalarında, hipertansiyonda artış riskini en aza indirmek için 
hemoglobin artış hızı ayda yaklaşık 10 g/L olmalı ve ayda 20 g/L'yi geçmemelidir. Hemoglobin 120 
g/L'ye yaklaştığında doz azaltılmalıdır.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, idame hemoglobin konsantrasyonu, Dozaj ve Uygulama 
bölümünde tavsiye edildiği gibi hedef hemoglobin konsantrasyon aralığının üst sınırını geçmemelidir. 130 g/
L veya daha yüksek bir düzeyi hedefleyen hemoglobin seviyeleri, ölüm dahil olmak üzere daha yüksek 
kardiyovasküler olay riski ile ilişkili olabilir.
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Kronik böbrek yetmezliği olan ve ESA tedavisine yetersiz hemogloblin yanıtı olan hastalar, diğer 
hastalardan daha fazla kardiyovasküler olay ve mortalite riski altında olabilir.
Hemodiyaliz hastalarında, özellikle hipotansiyon eğilimi olan veya arteriyovenöz fistülü 
komplikasyon (örn. stenoz, anevrizma, vb.) gösterenlerde şant trombozu meydana gelmiştir. 
Örneğin, asetilsalisilik asit uygulaması ile erken şant revizyonu ve tromboz profilaksisi önerilir. bu 
hastalarda.
Nedensellik belirlenmemiş olsa da, izole vakalarda hiperkalemi gözlenmiştir. Kronik böbrek 
yetmezliği hastalarında serum elektrolitleri izlenmelidir. Yüksek veya yükselen bir serum 
potasyum seviyesi tespit edilirse, hiperkaleminin uygun tedavisine ek olarak, serum potasyum 
seviyesi düzeltilene kadar EPREX uygulamasının kesilmesi düşünülmelidir.

Paketlenmiş hücre hacmindeki artışın bir sonucu olarak, EPREX alan hemodiyaliz hastaları, diyaliz sırasında 
sıklıkla heparin dozunda bir artışa ihtiyaç duyar. Heparinizasyon optimal değilse, diyaliz sisteminin tıkanması 
mümkündür.

Bazı kadın kronik böbrek yetmezliği hastalarında, EPREX tedavisini takiben adetler yeniden başlamıştır; 
potansiyel gebelik olasılığı tartışılmalı ve kontrasepsiyon ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Hipertansiyon
Kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar EPREX ile tedavi edilmemelidir; Tedaviye başlamadan 
önce kan basıncı yeterince kontrol edilmelidir. EPREX ile anemi tedavisi sırasında kan basıncı 
yükselebilir. Önceden normal veya düşük tansiyonu olan hastalarda EPREX tedavisi sırasında 
hemen bir doktor müdahalesi ve yoğun tıbbi bakım gerektiren ensefalopati ve nöbetlerle 
seyreden hipertansif kriz de meydana gelmiştir. Muhtemel bir uyarı sinyali olarak ani bıçaklama 
yapan migren benzeri baş ağrılarına özellikle dikkat edilmelidir (bkz.bölüm 4.8). EPREX ile tedavi 
edilen hastalarda kan basıncını yakından izlemek ve kontrol etmek için özel dikkat gösterilmelidir. 
EPREX tedavisi sırasında hastalar, antihipertansif tedaviye uyumun ve diyet kısıtlamalarının önemi 
konusunda bilgilendirilmelidir. Uygun önlemlerin alınmasından sonra kan basıncının kontrol 
edilmesi zorsa, EPREX dozu azaltılmalı veya hemoglobin azalmaya başlayana kadar geçici olarak 
kesilmelidir (bkz.bölüm 4.2).

Saf kırmızı hücre aplazisi

Eritropoietinlerle tedaviden sonra antikor aracılı saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA) (eritroblastopeni) 
bildirilmiştir. EPREX ile ilişkili çoğu PRCA vakası, subkutan (SC) uygulama alan hastalarda meydana 
geldi. SC yolu yalnızca intravenöz (IV) erişim hazır olmadığında kullanılmalıdır. ESA'lar birlikte 
kullanıldığında interferon ve ribavirin ile tedavi edilen hepatit C hastalarında da nadiren vakalar 
bildirilmiştir. ESA'lar, hepatit C ile ilişkili aneminin yönetiminde onaylanmamıştır.

Bu PRCA hastalarının çoğunda eritropoietinlere karşı antikorlar bildirilmiştir. Ani etkililik eksikliği 
gelişen hastalarda tipik yanıtsızlık nedenleri araştırılmalıdır. Herhangi bir neden belirlenemezse, 
kemik iliği incelemesi düşünülmelidir.
Saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA) teşhisi konulursa, EPREX derhal kesilmeli ve eritropoietin 
antikorları için test yapılması düşünülmelidir. Eritropoietin antikorları tespit edilirse, anti-
eritropoietin antikorları diğer ESA'lar ile çapraz reaksiyona girdiğinden, hastalar başka bir ESA 
ürününe geçmemelidir. Saf kırmızı hücre aplazisinin diğer nedenleri dışlanmalı ve uygun tedavi 
başlatılmalıdır.
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nöbetler
EPREX, epilepsisi, nöbet öyküsü veya CNS enfeksiyonları ve beyin metastazları gibi nöbet 
aktivitesine yatkınlıkla ilişkili tıbbi durumları olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Demir takviyesi
Diğer anemi nedenleri (demir, folat veya B vitamini)12eksikliği, alüminyum intoksikasyonu, 
enfeksiyon veya iltihaplanma, kan kaybı, hemoliz ve herhangi bir kaynaktan kemik iliği fibrozu) 
EPREX ile tedaviye başlamadan önce ve dozu artırmaya karar verirken değerlendirilmeli ve tedavi 
edilmelidir. Çoğu durumda, serumdaki ferritin değerleri, paketlenmiş hücre hacmindeki artışla 
aynı anda düşer. EPREX'e optimum yanıtı sağlamak için yeterli demir depoları sağlanmalıdır ve 
gerekirse demir takviyesi yapılmalıdır:

• Kronik böbrek yetmezliği hastalarında, serum ferritin seviyeleri 100 ng/mL'nin altındaysa demir 
takviyesi (yetişkinler için oral olarak 200-300 mg/gün ve pediatri için oral olarak 100-200 mg/gün 
elementer demir) önerilir.

• Kanser hastaları için transfer doygunluğu %20'nin altındaysa demir takviyesi (oral olarak 
elementel demir 200-300 mg/gün) önerilir.

• Otolog predonasyon programındaki hastalar için, EPREX tedavisine başlamadan önce ve 
EPREX tedavisi süresince yüksek demir depoları elde etmek için otolog predonasyona 
başlamadan birkaç hafta önce demir takviyesi (oral olarak elementer demir 200 mg/gün) 
uygulanmalıdır. .

• Majör elektif ortopedik cerrahi planlanan hastalarda, EPREX tedavisi boyunca demir takviyesi 
(oral olarak elementer demir 200 mg/gün) uygulanmalıdır. Mümkünse, yeterli demir depoları 
elde etmek için EPREX tedavisine başlamadan önce demir takviyesi başlatılmalıdır.

Genel
EPREX, önceden hipertansiyon, iskemik damar hastalığı, epilepsi, nöbet öyküsü veya CNS 
enfeksiyonları ve beyin metastazları gibi nöbet aktivitesine yatkınlıkla ilişkili tıbbi durumları olan 
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Altta yatan hematolojik hastalıkları (örn. hemolitik anemi, orak hücre hastalığı, talasemi, porfiri) 
olan hastalarda epoetin alfa'nın güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
Eritropoezi uyarıcı ajanlar (ESA'lar) mutlaka eşdeğer değildir. Bu nedenle, hastaların sadece bir 
ESA'dan (EPREX gibi) başka bir ESA'ya, tedaviyi yapan doktorun izni ile geçiş yapması gerektiği 
vurgulanmalıdır.
Epoetin alfa ile tedavi sırasında trombosit sayısında normal aralıkta orta derecede doza bağlı bir 
artış olabilir. Bu, devam eden tedavi sırasında geriler. Ayrıca normal aralığın üzerinde 
trombositemi bildirilmiştir. Tedavinin ilk 8 haftasında trombosit sayısının düzenli olarak izlenmesi 
önerilir.
Çok nadiren, kronik böbrek yetmezliği olan EPREX ile tedavi edilen hastalarda porfirinin 
alevlenmesi gözlenmiştir. EPREX, hızlı bir eritropoietik yanıtın varlığında bile normal gönüllülerde 
porfirin metabolitlerinin idrarla atılımında artışa neden olmamıştır. Bununla birlikte, porfirisi 
olduğu bilinen hastalarda EPREX dikkatli kullanılmalıdır.
Hemoglobini ayda yaklaşık 20 g/L'den fazla yükselen hastalarda serum ürik asit artışı meydana 
gelebilir. Sonuç olarak, gut öyküsü olan hastalarda EPREX dikkatli kullanılmalıdır.

EPREX, kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. EPREX'in güvenlik ve 
dozaj rejimi, karaciğer fonksiyon bozukluğu varlığında belirlenmemiştir. Azalan metabolizma 
nedeniyle, hepatik disfonksiyonu olan hastalarda EPREX ile eritropoezi artmış olabilir.
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EPREX ile tedavi edilen az sayıda hastada eritema multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu (SJS)/
toksik epidermal nekroliz (TEN) dahil olmak üzere kabarma ve deri pul pul dökülme reaksiyonları 
bildirilmiştir. SJS/TEN gibi ciddi bir deri reaksiyonundan şüpheleniliyorsa, EPREX tedavisini hemen 
sonlandırın.

EPREX kullanıma hazır şırınga üzerindeki iğne kapağı, latekse duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara 
neden olabilen kuru doğal kauçuk (bir lateks türevi) içerir.

Böbrek diyalizi
EPREX ile aneminin düzeltilmesi, diyaliz etkinliğini etkilemiyor gibi görünmektedir. Bununla 
birlikte, iştahtaki bir artış, hem diyaliz hem de diyaliz öncesi hastalarda potasyum alımının 
artmasına ve hiperkalemiye yol açabilir. Bu ve serum kimyasındaki diğer değişiklikler, eğer 
uygunsa, diyet değişiklikleri ve diyaliz reçetesindeki değişikliklerle yönetilmelidir.
Kronik böbrek yetmezliği hastalarında serum elektrolitleri izlenmelidir. Yüksek (veya yükselen) bir 
serum potasyum düzeyi saptanırsa, hiperkalemi düzeltilene kadar epoetin alfa tedavisinin 
kesilmesi düşünülmelidir.
Köpekler ve sıçanlarda yapılan bazı klinik öncesi toksikolojik çalışmalarda, ancak maymunlarda 
uygulanmamıştır, epoetin alfa (rch) tedavisi, subklinik kemik iliği fibrozu ile ilişkilendirilmiştir. 
Kemik iliği fibrozu, insanlarda kronik böbrek yetmezliğinin bilinen bir komplikasyonudur ve 
sekonder hiperparatiroidizm veya bilinmeyen faktörlerle ilişkili olabilir. 12-19 ay boyunca EPREX ile 
tedavi edilen diyaliz hastalarında yapılan bir çalışmada kemik iliği fibrozu insidansı, EPREX ile 
tedavi edilmemiş eşleştirilmiş bir diyaliz hasta grubundaki kemik iliği fibrozu insidansı ile 
karşılaştırıldığında artmamıştır. 13 haftalık bir çalışmada, köpekler 80, 240 veya 520 IU/kg/gün ile 
deri altından veya damardan tedavi edildi. Deri altından tedavi edilen köpeklerin çoğunluğu ve 
intravenöz olarak tedavi edilen köpeklerin %50'si, kemik iliği hipoplazisi olan veya olmayan anemi 
geliştirdi.

Ameliyatta kullanın

Elektif cerrahi öncesi EPREX ile tedavi düşünülmeden önce potansiyel olarak düzeltilebilir anemi 
araştırılmalı ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.
Başlangıç   hemoglobini >130 g/L (8.1 mmol/L) olan hastalarda, EPREX tedavisinin artmış 
postoperatif trombotik vasküler olay riski ile ilişkili olma olasılığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, 
başlangıç   hemoglobini olan hastalarda kullanılmamalıdır.
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Otolog bağış öncesi programlarla ilgili tüm özel önlemlere, özellikle rutin hacim değişimine 
uyulmalıdır.
Pericerrahi ortamda her zaman iyi kan yönetimi uygulamaları kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanım

Etki:Çocuklarda EPREX'in klinik denemeleri aşağıdaki etkileri desteklemiştir - aneminin 
düzeltilmesi; transfüzyon gereksinimlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması; üremide kanama 
eğiliminin iyileştirilmesi; artan kilo ve iştah; ve sitotoksik antikorların azaltılması. Olası ancak kesin 
olmayan etkiler, egzersiz kapasitesinde ve kısa süreli kardiyovasküler etkilerde bir gelişmeydi. 
Uzun vadeli kardiyovasküler etkiler, büyüme hızı üzerindeki etkiler, böbrek nakli için iyileştirilmiş 
beklentiler ve iyileştirilmiş yaşam kalitesi kanıtlanmamıştır.
Emniyet:Özellikle hemoglobin değişim hızı ve kan basıncı hakkında eksik bilgiler mevcuttur.

Doz:Mevcut veriler, haftada üç kez 50 IU/kg yerine haftada üç kez 25 IU/kg'lık bir dozu 
desteklemektedir.
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4.5 Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
Bilinen klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri yoktur, ancak bir eksiklik durumu mevcut olduğunda, 
epoetin alfanın (rch) etkisi, demir sülfat gibi bir hematinik maddenin aynı anda terapötik olarak 
uygulanmasıyla güçlendirilebilir.
Eritropoezi azaltan ilaçlar, epoetin alfaya (rch) yanıtı azaltabilir.
Epoetin alfa (rch) ile tedavinin diğer ilaçların metabolizmasını değiştirdiğini gösteren hiçbir kanıt 
yoktur. Bununla birlikte, siklosporin RBC'ler tarafından bağlandığından, bir ilaç etkileşimi 
potansiyeli vardır. Epoetin alfa (rch) siklosporin ile birlikte verilirse, siklosporinin kan seviyeleri 
izlenmeli ve hematokrit yükseldikçe siklosporin dozu ayarlanmalıdır.
Tümör biyopsi örneklerinin hematolojik farklılaşması veya proliferasyonu ile ilgili olarak epoetin alfa (rch) ile G-CSF 
veya GM-CSF arasında bir etkileşim olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.laboratuvar ortamında.

Metastatik meme kanserli hastalarda, 40.000 IU/mL epoetin alfanın trastuzumab (6 mg/kg) ile subkutan 
birlikte uygulanmasının trastuzumabın farmakokinetiği üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

4.6 Doğurganlık, hamilelik ve emzirme

Gebelik
İlaç Kategori B3 olarak sınıflandırılmıştır. EPREX hamilelik sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç duyulduğunda ve 
potansiyel yararın fetüse yönelik potansiyel riskten daha fazla olması durumunda uygulanmalıdır. Epoetin alfa'nın 
(rch) plasentayı geçip geçmediği veya hamile bir kadına verildiğinde fetal zarara neden olup olmayacağı 
bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları, intravenöz olarak 55 IU/kg/gün'e kadar uygulanan Epoetin alfa (rch) 
dozlarında sıçanlarda veya tavşanlarda teratojenik aktivite kanıtı göstermemiştir. Bununla birlikte, sıçanlarda 
20-500 IU/kg/gün doz seviyelerinde intravenöz Epoetin alfa (rch) uygulaması doğurganlığın azalmasına, 
implantasyon öncesi ve sonrası kayıpların artmasına, fetal ağırlığın azalmasına ve kemikleşmenin gecikmesine 
neden olur.

Otolog kan bağışı programına katılan hamile veya emziren cerrahi hastalarda EPREX kullanımı 
önerilmez.

Emzirme
EPREX, emzirme döneminde yalnızca açıkça gerekliyse uygulanmalıdır. Epoetin alfa'nın (rch) anne 
sütüne geçip geçmediği veya emziren bir kadına verildiğinde bebeğe zarar verip vermeyeceği 
bilinmemektedir. Emziren sıçanlara 500 IU/kg/gün dozunda ilacın damardan verilmesi, yavruların 
büyüme ve gelişmesinde gecikmeye neden olur.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etki
EPREX tedavisinin ilk aşamasında artan hipertansiyon riski nedeniyle, kronik böbrek yetmezliği 
olan hastalar, EPREX'in optimal idame dozu belirlenene kadar, araba veya makine kullanma gibi 
potansiyel olarak tehlikeli faaliyetler gerçekleştirirken dikkatli olmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler
Epoetin alfa ile tedavi sırasında en sık görülen advers ilaç reaksiyonu, kan basıncında doza bağlı 
bir artış veya mevcut hipertansiyonun şiddetlenmesidir. Kan basıncının izlenmesi, özellikle 
tedavinin başlangıcında yapılmalıdır. EPREX'in klinik çalışmalarında gözlemlenen en sık görülen 
advers ilaç reaksiyonları diyare, bulantı, kusma, ateş ve baş ağrısıdır. Grip benzeri hastalık özellikle 
tedavinin başlangıcında ortaya çıkabilir.
ESA alan hastalarda trombotik vasküler olayların (TVE'ler) insidansında artış gözlenmiştir (Bkz.4.4).

Döküntü vakaları (ürtiker, anafilaktik reaksiyon ve anjiyoödem dahil) dahil olmak üzere aşırı 
duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
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Önceden normal veya düşük kan basıncı olan hastalarda Epoetin alfa tedavisi sırasında da bir doktorun 
acil müdahalesini ve yoğun tıbbi bakımı gerektiren ensefalopati ve nöbetlerle seyreden hipertansif kriz 
meydana geldi. Muhtemel bir uyarı sinyali olarak ani bıçaklama yapan migren benzeri baş ağrılarına 
özellikle dikkat edilmelidir.

Klinik deneme deneyimi
27 randomize, çift kör, plasebo veya standart bakım kontrollü çalışmada toplam 3559 denekten, 
2136 anemik denekte EPREX'in genel güvenlik profili değerlendirildi. 4 kronik böbrek yetmezliği 
çalışmasında epoetin alfa ile tedavi edilen 228 CRF süjesi (prediyalizde 2 çalışma [N=131 henüz 
diyalize girmeyen CRF süjesi] ve 2 diyaliz [N=97 diyalizde CRF süjesi]; 1.404 kansere maruz kaldı 16 
kemoterapiye bağlı anemi çalışmasında denek; 4 HIV enfeksiyonu çalışmasında 144 maruz kalan 
denek; otolog kan bağışı için 2 çalışmada 147 maruz kalan denek ve pericerrahi ortamında 1 
çalışmada maruz kalan 213 denek. Bu çalışmalarda epoetin alfa ile tedavi edilen deneklerin 
yüzdesitablo 1.
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Tablo 1: EPREX ile Klinik Kayıt Çalışmalarında Deneklerin ≥%1'i Tarafından Rapor Edilen Advers İlaç Reaksiyonlarının Özeti.

CRF onkoloji HIV ABD Ameliyat

prediyaliz
EPO Plasebo EPO Plasebo EPO

Diyaliz
Olmayan-

ESA
EPO Plasebo EPO Olmayan-

ESA
EPO Plasebo

Sistem/Organ Sınıfı
Olumsuz İlaç Reaksiyonu

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Gastrointestinal bozukluklar
Mide bulantısı 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

İshal 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

Kusma 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Genel bozukluklar ve uygulama yeri 
koşulları

Titreme

Grip gibi hastalık
Enjeksiyon bölgesi 
reaksiyonu Pireksi

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Periferik ödem 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları
hiperkalemi 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu 
bozuklukları

artralji
Kemik ağrısı
miyalji
Ekstremitede ağrı

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Sinir sistemi bozuklukları
konvülsiyon
Baş ağrısı

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Solunum, göğüs ve mediastinal 
bozukluklar

Öksürük
Solunum yolu tıkanıklığı

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF onkoloji HIV ABD Ameliyat

prediyaliz
EPO Plasebo EPO Plasebo EPO

Diyaliz
Olmayan-

ESA
EPO Plasebo EPO Olmayan-

ESA
EPO Plasebo

Sistem/Organ Sınıfı
Olumsuz İlaç Reaksiyonu

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Deri ve deri altı doku bozuklukları
Döküntüa 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Vasküler bozukluklar
Emboli ve trombozb

Derin ven trombozu
Tromboz
Hipertansiyonc

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB=otolog kan bağışı; NR=bildirilmedi;
aDöküntü ürtiker ve anjiyoödem içerir
bDerin ven trombozu, pulmoner emboli, retinal tromboz, arteriyel tromboz (miyokardiyal dahil) gibi arteriyel ve venöz, ölümcül ve ölümcül olmayan olayları içerir.

enfarktüs). serebrovasküler kazalar (yani beyin enfarktüsü ve beyin kanaması dahil inme), geçici iskemik ataklar ve şant trombozu (diyaliz ekipmanı dahil) ve 
arteriyovenöz şant anevrizmalarında tromboz

cHipertansiyon, hipertansif krizi ve hipertansif ensefalopatiyi içerir
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Pazarlama sonrası deneyim
Epoetinum alfa ile pazarlama sonrası deneyim sırasında tanımlanan advers ilaç reaksiyonları 
aşağıdakilere dahildir:Tablo 2. Tabloda, frekanslar aşağıdaki kurala göre verilmiştir:

Çok yaygın -1/10
Yaygın
yaygın olmayan

Nadir
Çok nadir

-1/100 ve < 1/10
-1/1.000 ve <1/100
-1/10.000, <1/1.000
<1/10.000, izole raporlar dahil

EPREX ile aylar veya yıllar süren tedaviden sonra antikor aracılı saf kırmızı hücre aplazisi çok 
nadiren (hasta başına <1/10.000 vaka) bildirilmiştir.

Tablo 2. Pazarlama Sonrası Deneyim Sırasında Tespit Edilen Advers İlaç Reaksiyonları
Spontan Raporlama Oranlarından Tahmin Edilen Frekans Kategorisine 
Göre EPREX ile

Sistem/Organ Sınıfı
Sıklık Olumsuz İlaç Reaksiyonu

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları
Çok nadir Eritropoietin Antikor Aracılı Saf Kırmızı Hücre Aplazisi 

Trombositemi

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:
İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi önemlidir. İlacın 
yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık uzmanlarından herhangi bir şüpheli advers 
reaksiyonu bildirmeleri istenirhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Doz aşımı
EPREX'e yanıt doza bağlıdır ve kişiye özeldir. Aşırı dozda EPREX nedeniyle aşırı eritropoietik yanıt 
olması durumunda, dozlama durdurulmalı ve flebotomi düşünülebilir. Aşırı dozda epoetin alfa 
(rch) ile ilişkili olabilecek hipertansif veya konvülsif olaylar için destekleyici bakım sağlanmalıdır.

Doz aşımı yönetimi konusunda tavsiye için lütfen 0800 POISON (0800 764766) numaralı telefondan Ulusal Zehirler 
Merkezi ile iletişime geçin.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: antianemik, ATC kodu: B03XA01.

Hareket mekanizması
Eritropoietin (EPO), öncelikle böbrek tarafından hipoksiye yanıt olarak üretilen bir glikoprotein 
hormonudur ve kırmızı kan hücresi (RBC) üretiminin ana düzenleyicisidir. EPO, eritroid gelişiminin 
tüm evrelerinde yer alır ve esas etkisi eritroid öncüleri düzeyindedir. EPO, hücre yüzeyi 
reseptörüne bağlandıktan sonra, apoptoza müdahale eden sinyal iletim yollarını aktive eder ve 
eritroid hücre proliferasyonunu uyarır. Çin hamsteri yumurtalık hücrelerinde (rch) eksprese edilen 
rekombinant insan EPO'su (Epoetin alfa), insan idrar EPO'su ile aynı 165 amino asit dizisine 
sahiptir; ikisi fonksiyonel analizler temelinde ayırt edilemez. Eritropoietinin görünen moleküler 
ağırlığı 32.000 ila 40.000 daltondur.
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5.2 Farmakokinetik özellikler
Eritropoietin, endojen eritropoietin üretiminin bozulduğu kronik böbrek yetmezliği olan anemik 
hastalarda eritropoezi uyarır. Eritropoez için gereken zamanın uzunluğu nedeniyle - eritroid 
progenitörlerinin olgunlaşması ve dolaşıma salınması için birkaç gün
- Hemoglobinde klinik olarak anlamlı bir artış genellikle iki haftadan daha kısa sürede gözlenmez ve 
bazı hastalarda on haftaya kadar gerektirebilir.
İntravenöz uygulamayı takiben epoetin alfa (rch) ölçümü, ana eliminasyon yolları 
belirlenmemişken böbrekler tarafından %10 atılımı göstermiştir. İntravenöz uygulamadan sonra 
normal gönüllülerde ortalama yarı ömür 4.0 ila 6.1 saat arasında ve kronik böbrek yetmezliği olan 
hastalarda 6.5 ila 9.3 saat arasında değişmiştir. Deri altı enjeksiyonu takiben serum seviyeleri IV 
enjeksiyonu takiben elde edilen seviyelere göre çok daha düşüktür; seviyeler yavaşça artar ve 
dozdan 12 ila 18 saat sonra bir zirveye ulaşır. Zirve her zaman IV yolu kullanılarak elde edilen 
zirvenin oldukça altındadır (değerin yaklaşık 1/20'si). Subkutan enjeksiyonu takiben, eritropoietin 
serum seviyeleri yaklaşık 72 saat boyunca başlangıç   seviyesinin üzerinde yüksek kalır. Haftalık üç 
doz kullanıldığında birikim olmaz: seviyeler aynı kalır, ilk enjeksiyondan 24 saat sonra mı yoksa 
son enjeksiyondan 24 saat sonra mı belirlendiği. Deri altı yol için yarı ömrü değerlendirmek zordur 
ve yaklaşık 24 saat olduğu tahmin edilmektedir. Deri altına enjekte edilebilir eritropoietinin 
biyoyararlanımı intravenöz ilacınkinden çok daha düşüktür: yaklaşık %20-30. Gençler ve yaşlılar 
hakkında bilgi mevcut değildir. Hepatik disfonksiyonu olan hastalarda metabolizmanın azalması 
nedeniyle EPREX ile eritropoezi artmış olabilir.
ESA'lar, öncelikle kırmızı hücre üretimini uyaran büyüme faktörleridir. Eritropoietin reseptörleri, çeşitli 
tümör hücrelerinin yüzeyinde eksprese edilebilir.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

Karsinojenez, mutajenez
Uzun süreli karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır. Literatürde eritropoietinlerin tümör 
proliferatörleri olarak rol oynayıp oynamadığına dair çelişkili raporlar vardır. Bu raporlara dayalı olarak
laboratuvar ortamındainsan tümör örneklerinden elde edilen bulgular, klinik durumda belirsiz bir 
öneme sahiptir. Genotoksik potansiyel için standart bir dizi tahlilde, Epoetin alfa (rch) gen 
mutasyonlarını indüklemedi veya kromozomal hasara neden olmadı.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorit
Monobazik sodyum fosfat dihidrat 
Dibazik sodyum fosfat dihidrat Sodyum 
sitrat*
glisin
polisorbat 80
Enjeksiyonluk su
* epoetin alfa toplu ilaç maddesinde tampon

6.2 Uyumsuzluklar
Uyumluluk çalışmaları bulunmadığından, bu ilaç diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
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6.3 Raf Ömrü
EPREX 1000 IU/ 0,5 mL enjeksiyonluk kullanıma hazır şırıngada solüsyon – 18 
ay. Kullanıma hazır enjektörde EPREX 2.000 IU/ 0,5 mL enjeksiyonluk çözelti – 18 
ay. Kullanıma hazır şırıngada EPREX 3.000 IU/ 0.3 mL enjeksiyonluk solüsyon – 
24 ay. EPREX 4.000 IU/ 0.4 mL enjeksiyonluk kullanıma hazır şırıngada solüsyon 
– 24 ay. Kullanıma hazır enjektörde EPREX 5.000 IU/ 0,5 mL enjeksiyonluk 
solüsyon – 24 ay. Kullanıma hazır şırıngada EPREX 6.000 IU/ 0.6 mL 
enjeksiyonluk solüsyon – 24 ay. Kullanıma hazır şırıngada EPREX 8,000 IU/ 0.8 
mL enjeksiyonluk solüsyon – 24 ay. Kullanıma hazır enjektörde EPREX 10.000 
IU/ 1.0 mL enjeksiyonluk solüsyon – 18 ay. EPREX 20.000 IU/0.5 mL kullanıma 
hazır şırıngada enjeksiyonluk solüsyon – 18 ay EPREX 30.000 IU/0,75 mL 
kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk solüsyon – 18 ay EPREX 40,000 IU/1

6.4 Depolama için özel önlemler
2°C ila 8°C arasında saklayın. Bu sıcaklık aralığı, hastaya uygulama yapılana kadar yakından korunmalıdır. 
Dondurmayın veya sallamayın.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.
Ürün kullanılmak üzereyken buzdolabından çıkarılabilir ve oda sıcaklığında (25°C'nin altında) en 
fazla yedi gün süreyle saklanabilir.

6.5 Konteynerin doğası ve içeriği
Pistonlu (Teflon yüzlü kauçuk) kullanıma hazır şırınga (tip I cam) ve iğne korumalı iğne 
(polipropilen kaplamalı kauçuk) ve şırıngaya takılı bir PROTECS™ iğne koruyucu cihaz 
(polikarbonat).
İğne kılıfı kuru doğal kauçuk (bir lateks türevi) içerir.Bkz.bölüm 4.4.
1.000 IU/0.5 mL; 2.000 IU/0.5 mL; 3.000 IU/0.3 mL; 4.000 IU/0.4 mL; 5.000 IU/0.5 mL; 6.000 IU/0.6 mL;
8.000 IU/0.8 mL; 20.000 IU/0.5mL, 30.000 IU/0.75mL ve 10.000 IU/1.0mL: 6 önceden doldurulmuş şırıngadan oluşan 
kutularda.

1 adet kullanıma hazır şırınga içeren kutularda 40.000 IU/1.0 mL. Tüm 

güçlü yönler ve/veya paket boyutları pazarlanmayabilir.

6.6 Bertaraf ve diğer işlemler için özel önlemler
Ürün kullanılmamalı ve atılmalıdır.

• mühür kırılırsa,
• sıvı renkliyse veya içinde yüzen parçacıklar görüyorsanız,
• Biliyorsanız veya yanlışlıkla donmuş olabileceğini düşünüyorsanız veya

• bir soğutma arızası varsa.
Herhangi bir atık malzeme yerel gerekliliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. 
Ürün sadece tek kullanımlıktır.
Kullanıma hazır şırıngalar PROTECS ile donatılmıştır.™Kullanımdan sonra iğne batması yaralanmalarını önlemeye 
yardımcı olmak için iğne koruyucu cihaz. EPREX Tüketici İlaç Bilgileri, önceden doldurulmuş şırıngaların kullanımı 
ve işlenmesi için tüm talimatları içerir. Görmekbölüm 4.2.
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7. İLAÇ PROGRAMI
Reçeteli ilaç.

8. SPONSORLUK

Janssen-Cilag (Yeni Zelanda) Ltd 
Auckland, YENİ ZELANDA
Telefon: 0800 800 806 
Faks: (09) 588 1398
E-posta: medinfo@janau.jnj.com

9. İLK ONAY TARİHİ
13 Ekim 1997 (1.000 IU/0.5mL; 2.000 IU/0.5mL; 3.000 IU/0.3mL; 4.000 IU/0.4mL; 5.000 IU/0.5mL; 
6.000 IU/0.6mL; 8000 IU/0.8mL; 10.000 IU/1.0 mL) ve 6 Mayıs 1999 (20.000 IU/0.5mL, 40.000 IU/
1mL) ve 12 Şubat 2009 (30,000 IU/0.75mL).

10. METİN REVİZYON TARİHİ
3 Aralık 2021

Değişikliklerin özet tablosu

Bölüm Yeni bilgilerin özeti
4.2 Hekimin hastaya/bakıcılara subkutan uygulama ve ürünün güvenli 

kullanımı hakkında talimatlar vermesi için önlem ifadelerinin eklenmesi
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