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 ד"התשע, באלול כ"ב
 4172 ספטמבר 71

   
11217472 

    
 9א.ב/

 צוות רפואי נכבד, 

 

 Diacerein (ART ,DIATRIM,DIACEREINהגבלת השימוש בתכשירי  - אזהרת בטיחות : הנדון
TEVA )הסיכון לשלשול חמור ופגיעה כבדית עקב 

 

 

 

 

  4172בחודש מרץ 

 

 

 

 לפרסום האזהרהרקע 

על מנת להפחית את הסיכון  Diacereinלהגבלת השימוש בתכשירי  EMA-פורסמו המלצות ה 4172למרץ  79-ב

כבדית. ההמלצות מתבססות על סקירה של המידע הקיים על יעילות ובטיחות תכשירי  ופגיעהלשלשול חמור 

Diacerein . הטיפול בהמשך להמלצות אלו התקיימו דיונים במשרד הבריאות במסגרת הועדה המייעצת לבטיחות

התרופתי, ומול חברות התרופות המשווקות תכשירים אלו בישראל, בהם הוחלט לאמץ את מרבית המגבלות 

 . EMA -שפורסמו ע"י ה

 

 

 

 להתפתחות שלשול חמור: פחתת הסיכוןלה 

 שבועות 2-4מ"ג ליום )מחצית המינון המקובל( למשך  05להתחיל טיפול במינון מופחת של מומלץ  -

  הראשונים לטיפול בתכשיר.

 יש להפסיק את הטיפול בתכשיר במידה ומופיע שלשול. -

  לנטר סימנים מוקדמים לפגיעה  אינו מיועד למטופלים עם מחלת כבד או היסטוריה של מחלת כבד וישהתכשיר

 במהלך השימוש בתכשיר.כבדית 

  ומעלה. 16מומלץ להיזהר ולהקפיד על ניטור הדוק יותר של תופעות לוואי במתן התכשיר בגילאי 
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 בעיות בטיחות עיקריות

  תופעת הלוואי השכיחה ביותר –שלשול 

  צואה רכה ושלשול הן תופעות הלוואי המדווחות ביותר לתכשיריDiacerein  מ"ג ליום.  711במינון של

  62% -במחקרים קליניים שכיחות התופעה מגיעה עד ל

  בשבועות הראשונים לטיפול.במרבית המקרים תופעות אלה התרחשו 

מ"ג ליום למשך  05מומלץ להתחיל טיפול במינון מופחת של על מנת להפחית את הסיכון לתופעות אלו, 

 מ"ג פעמיים ביום.  61 מקובל של  טיפולי מינוןללהעלות  ניתןלאחר תקופה זו  שבועות ראשונים. 2-4

  .יש להפסיק טיפול במידה ומופיע שלשול 

 פגיעה כבדית

 לאחר שיווק מסגרת איסוף מידע בטיחותי ה באנזימי כבד ופגיעה כבדית סימפטומטית דווחה בעלי

 . )פעילות פרמקוויג'ילנס( התכשיר

 במרבית המקרים מהמטופלים,  1.6% -במחקרים קליניים שכיחות תגובה כבדית מכל סוג התרחשה בכ

 . נצפתה עלייה מתונה וחולפת באנזימי כבד

 1.17%-שכיחות המטופלים שפיתחו פגיעה כבדית במהלך הטיפול מוערכת בכ . 

  התכשיר אינו מיועד למטופלים עם מחלת כבד או היסטוריה של מחלת כבד ויש לנטר סימנים מוקדמים

 לפגיעה כבדית במהלך השימוש בתכשיר.

 

 באירופה מגבלות נוספות

  הרשות האירופאית(EMA ממליצה )בתכשירי  משימוש להימנעDiacerein  ומעלה 16בגילאי במטופלים. 

במסגרת הדיונים בנושא הוחלט שלא לאמץ מגבלה זו מאחר ומדובר במרבית אוכלוסיית היעד לטיפול. 

חלט כי ההמלצות שאומצו : הנחיות כמו כן הספרות המקצועית אינה תומכת באופן גורף בשינוי זה. הו

הניטור, התחלת הטיפול במינון נמוך והפסקת הטיפול עם הופעת שלשול או סימנים לפגיעה כבדית הינן 

מקדמי בטיחות מספקים על מנת להבטיח יחס תועלת סיכון חיובי לתכשיר. יחד עם זאת, לאור המלצות 

הינם רגישים יותר להשלכות תופעות לוואי אלו,  ומעלה 16הרשות האירופאית, ומאחר ומטופלים בגילאי 

 ומעלה. 16תוסף אזהרה והנחיה לניטור מתאים בגילאי 

 הרשות האירופאית (EMA)  ע"י רופא המומחה לטיפול  תעשהממליצה כי התחלת טיפול

המלצה זו אינה ישימה בישראל, כמו כן במסגרת הדיונים בנושא הוסכם כי המלצה  באוסטאוארתריטיס.
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ינה משפיעה משמעותית על היכולת למנוע את תופעות הלוואי המצויינות לעיל מעבר להמלצות זו א

 שאומצו.

  הרשות האירופאית(EMA ממליצה כי ) לטיפול בתסמיני אוסטאוארתריטיס של הירך או  יוגבלהתכשיר

במסגרת הדיונים בנושא  טיפול באוסטאוארתריטיס של הירך המתקדמת במהירות. ולא יינתן להברך 

הוסכם כי המלצה זו אינה משפיעה משמעותית על היכולת למנוע את תופעות הלוואי המצויינות לעיל 

מעבר להמלצות שכבר אומצו ולכן התווית התכשיר נשארה כפי שהייתה " טיפול בתסמיני 

 ".אוסטאוארתריטיס

 
 : EMA-קישור להודעת ה

-http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Diacerein

ontaining_medicines_for_oral_administration/human_referral_prac_000010.jsp&mid=WC0b01acc

05805c516f 

 תופעות דווחו על אנא .ומהעולם מהארץ בטיחותי ומידע לוואי תופעות אחר לעקבמשרד הבריאות ממשיך 

  :הבא בקישור המקוון הטופס באמצעות לוואי

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic%40moh.health.gov.il או ל- DR@MOH.health.gov.ilA  

                                                                                        

 ה, כ ר ב ב                                                                   

 

                   

 ד"ר דורית דיל נחליאלי                                                                     

 לניהול סיכונים ומידע תרופתימנהלת המח'                                                                                              
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