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Svarbi informacija – neišmeskite! 

Suaugusiųjų didžiosios depresijos epizodų gydymas agomelatinu  

Gairės vaistinį preparatą skiriančiam specialistui 

Informacija sveikatos priežiūros specialistams 

 

Rekomendacijos dėl: 

- kepenų funkcijos stebėjimo 

- sąveikos su stipriais CYP1A2 inhibitoriais 

Daugiau informacijos pateikiama preparato charakteristikų santraukoje. 

 

Agomelatino apžvalga 

Agomelatinas Europoje buvo registruotas 2009-ųjų vasarį ir JK suaugusiųjų didžiosios 

depresijos epizodai šiuo vaistiniu preparatu gydomi nuo 2009 m. 

 

Agomelatinas ir toksiškumo kepenims rizika 

Poregistraciniu laikotarpiu gydant pacientus agomelatinu buvo gauta pranešimų apie kepenų 

pažeidimo atvejus*, įskaitant kepenų nepakankamumą (kai kuriais jis sukėlė mirtį ar 

pacientui reikėjo persodinti kepenis), kepenų fermentų aktyvumo padidėjimą, 10 kartų 

viršijantį viršutinę normos ribą, hepatitą ir geltą. Dauguma jų pasireiškė per pirmuosius 

gydymo mėnesius. Dažniausiai yra pažeidžiamos kepenų ląstelės ir padidėja transaminazių 

aktyvumas kraujo serume, o nutraukus gydymą agomelatinu aktyvumas paprastai vėl tampa 

normalus. Pažeidžiamesni yra kitų rizikos kepenims veiksnių turintys pacientai. 

*Dažnis: reti (nuo ≥1/10000 iki <1/1000) 

 

Kepenų funkcijos stebėjimo rekomendacijos 

Agomelatino negalima vartoti 

- esant kepenų pažeidimui (pvz., kai yra cirozė ar aktyvi kepenų liga) 

- arba kai transaminazių aktyvumas > 3 x VNR (viršutinė normos riba) 

Prieš pradedant gydymą 

Atidžiai įvertinkite kepenų pažeidimo rizikos veiksnius, pvz., 

- nutukimą / antsvorį / nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos buvimą 
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- diabetą 

- sutrikimą dėl alkoholio vartojimo ir (arba) didelio alkoholio kiekio vartojimą 

- kartu vartojamus vaistus, susijusius su kepenų pažeidimo rizika 

Prieš pradedant gydymą kiekvienam pacientui atlikite kepenų funkcijos tyrimus: 

- negalima pradėti gydymo pacientams, kuriems pradinės AST ir (arba) ALT tyrimo 

vertės yra > 3 x VNR 

- atsargumo priemonių reikia imtis gydant pacientus, kurių pradinės AST ir (arba) ALT tyrimo 

vertės yra > VNR ir ≤ 3 x VNR 

Transaminazių (ALT / AST) aktyvumo tyrimus atlikite visiems pacientams 

Agomelatino 

skyrimas 

Trumpiausia rekomenduojama gydymo trukmė: 6 mėnesiai 

Transaminazių 

aktyvumo 

tyrimai 

Prieš 

pradedant 

gydymą 

Po 

maždaug 

3 savaičių 

Po 

maždaug 

6 savaičių 

Po 

maždaug 

3 mėnesių 

Po 

maždaug 

6 mėnesių 

Kai yra 

klinikinių 

indikacijų 

ir dozės didinimo atveju 

 

Jeigu didinama dozė, kepenų funkcijos tyrimus turite atlikti tokiu pat dažniu, kaip ir 

pradedant gydymą. 

Jeigu pacientui padidėja transaminazių aktyvumas kraujo serume, kepenų funkcijos tyrimus 

pakartokite per 48 valandas. 

Gydymo metu 

Nedelsiant nutraukite gydymą agomelatinu, jei: 

- pacientui išsivysto galimo kepenų pažeidimo simptomai ar požymiai (pvz., tamsios spalvos 

šlapimas, šviesios išmatos, pageltusi oda / akys, skausmas dešinėje viršutinėje pilvo 

dalyje, ilgai išliekantis naujai pasireiškęs ir nepaaiškinamas nuovargis) 

- transaminazių aktyvumas kraujo serume padidėja ir viršija 3 x VNR 

Nutraukus gydymą agomelatinu, kepenų funkcijos tyrimus kartokite, kol transaminazių 

aktyvumas kraujo serume vėl taps normalus. 

Informuokite pacientus apie: 

-   kepenų funkcijos stebėjimo svarbą 

-   galimo kepenų pažeidimo simptomus 



 
 
MYL-LT-19-03 

   

Kalbėdami su pacientais būtinai turite jiems duoti įspėjamąją paciento kortelę, kurią 

pacientai turi perskaityti ir turėti su savimi gydymo metu. Įspėjamoji paciento kortelė 

padės pacientams suprasti rekomendacijas ir išvengti kepenų šalutinių poveikių bei 

nepamiršti, kada turi atvykti atlikti kraujo tyrimų. 

 

Kepenų funkcijos stebėjimo rekomendacijų santrauka 

Tyrimo rezultatas Ką reikia daryti 

ALT ir (arba) AST padidėja < 3 x    

VNR 

Pakartoti tyrimą per 48 val. 

ALT ir (arba) AST padidėja > 3 x VNR Nedelsiant nutraukti gydymą, kartoti kraujo tyrimus, 

kol vėl taps normalūs. 

Kepenų pažeidimo požymiai ir 

simptomai 

- tamsios spalvos šlapimas 

- šviesios išmatos 

- pageltusios akys / oda 

- skausmas dešinėje viršutinėje pilvo 

dalyje 

- ilgai išliekantis naujai pasireiškęs 

ir nepaaiškinamas nuovargis 

Nedelsiant nutraukti gydymą, kartoti kraujo tyrimus, 

kol vėl taps normalūs. 

Sąveika su stipriais CYP1A2 inhibitoriais 

Agomelatino negalima vartoti kartu su stipriais CYP1A2 inhibitoriais (pvz., fluvoksaminu, 

ciprofloksacinu). 

Agomelatinas daugiausiai metabolizuojamas citochromo P450 1A2 (CYP1A2) (90 %) ir 

CYP2C9/19 (10 %). Vaistai, sąveikaujantys su šiais izofermentais gali sumažinti arba 

padidinti agomelatino biologinį prieinamumą. Fluvoksaminas, stiprus CYP1A2 ir vidutinio 

stiprumo CYP2C9 inhibitorius, smarkiai slopina agomelatino metabolizmą ir dėl to 

padidėja agomelatino ekspozicija. 

In vivo agomelatinas CYP450 izofermentų nedindukuoja. Agomelatinas neslopina nei 

CYP1A2 in vivo, nei kitų CYP450 in vitro. Todėl nesitikima, kad agomelatinas pakeistų 

vaistinių preparatų, kuriuos metabolizuoja CYP450, ekspoziciją. 
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Išsamesnė informacija 

Prašome susisiekti (Aušra Renevienė, Sales and  Marketing Manager, Mylan EPD,  

Tel.: +370 614 13535) 
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