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Ważne informacje - Nie wyrzucać!

Agomelatine +pharma
w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych

Informacja 
dla Fachowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia

Zalecenia dotyczące:
• Monitorowania czynności wątroby

• Interakcji z silnymi inhibitorami CYP1A2

Proszę odnieść się także do Charakterystyki Produktu Leczniczego

Ogólne informacje na temat agomelatyny
Agomelatyna została zarejestrowana w Europie w lutym 2009 r. i jest ona dostępna od 2009 r. 
ze wskazaniem w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Agomelatyna a ryzyko hepatotoksyczności
Po wprowadzeniu do obrotu, u pacjentów leczonych agomelatyną zgłaszano przypadki 
uszkodzenia wątroby*, w tym niewydolność wątroby (wyjątkowo zgłoszono kilka 
przypadków zakończonych zgonem lub wymagających przeszczepienia wątroby), 
zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych przekraczającego 10-krotnie górną granicę 
normy, zapalenia wątroby i żółtaczki. W większości przypadków zdarzenia te miały miejsce 
podczas pierwszych miesięcy leczenia. Uszkodzenie wątroby następuje głównie na poziomie 
hepatocytów, przy czym aktywność aminotransferaz powraca do prawidłowego poziomu 
po przerwaniu leczenia agomelatyną. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby są bardziej 
podatni na ryzyko uszkodzenia wątroby.

*Częstość występowania: rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)

Zalecenia dotyczące monitorowania czynności wątroby

Nie należy stosować agomelatyny w przypadku
− niewydolności wątroby (tj. marskości lub czynnej choroby wątroby)
− lub aktywności aminotransferaz w surowicy 3-krotnie przewyższającej górny 

zakres normy.

Przed rozpoczęciem leczenia
Należy dokładnie określić czynniki ryzyka uszkodzenia wątroby np.:

− otyłość /nadwaga/niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby
− cukrzyca
− zaburzenia spowodowane spożywaniem alkoholu i/lub spożywaniem znacznych ilości 

alkoholu
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jednoczesne przyjmowanie leków, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia 
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Obserwacja
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normalizacji wyników
Objawy przedmiotowe i podmiotowe 

- ciemne zabarwienie moczu
- jasne zabarwienie stolca
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normalizacji wyników

Interakcja z silnymi inhibitorami enzymu CYP1A2

Stosowanie agomelatyny jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego stosowania 
silnych inhibitorów CYP1A2 (np. fluwoksaminy, cyprofloksacyny).

oraz prze

In vivo agomelatyna nie indukuje izoenzymów CYP450. Agomelatyna nie hamuje ani 
CYP1A2 in vivo, ani innego izoenzymu CYP450 in vitro

olizowane przez CYP450.

W celu uzyskania dalszych informacji

+pharma Polska sp. z o.o.
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków
Polska
Tel. +48 12 262 32 36
e-mail: krakow@pluspharma.eu
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