
THROMBOREDUCTIN 0.5 mg KAPSÜL  

  

  

 
 

FORMÜL 

1 kapsül, 0.5 mg anagrelid (hidroklorür tuzu olarak) içerir. 
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, povidon, krospovidon, mikrokristal selüloz, magnezyum 
stearat, titanyum dioksit E 171, indigokarmin E 132, jelatin.  

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER  

(Farmakoterapötik grup: B01, ATC kodu: B01AC14) 

Farmakodinamik Özellikler:  

Anagrelid, bilinmeyen bir etki mekanizması ile doza bağlı olarak trombosit sayısının azalmasını 
sağlamaktadır. Etki mekanizması insan türü için özel olup, deney hayvanları üzerinde trombosit 
sayısını düşürme etkisi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Anagrelid’in etkisinin, 
insan tarafından oluşturulan bir metaboliti aracılığı ile sağladığı düşünülmektedir. Anagrelid, hacmi 
düşürerek ve olgunlaşmanın post mitotik fazındaki megakaryositlerin ploidisi aracılığı ile etki 
yapar.  
 
Anagrelid, beyaz kan hücreleri ve koagülasyon parametreleri üzerinde anlamlı değişikliklere neden 
olmaz, kırmızı kan hücreleri üzerinde ise minör değişiklikler gözlenmiştir.  
 
Anagrelid, terapötik olmayan yüksek dozlarda uygulandığı zaman, c-AMP Fosfodiesteraz ve ADP 
ve kollajen ile indüklenmiş trombosit kümelenmesini inhibe etmektedir.  

Farmakokinetik Özellikler:  

Kitle denge çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, anagrelidin biyoyararlanımı oral alımından 
sonra % 70 civarındadır. Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda maksimum plazma düzeyine 
(Tmax.) 1-2 saat içerisinde ulaşılmış olup, eliminasyon yarı ömrü kısadır ( 1-2 saat ).  
 
Anagrelid yüksek dağılım hacmine sahiptir ( 120 ml/kg ). Plazma proteini bağlaması gibi, farklı 
komponentlerdeki dağılımı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.  
 
Anagrelid, en az 4 metabolite sahiptir. Yapılan çalışmalarda; anagrelidin yaklaşık % 75’inin idrar, 
%10’unun ise feçesle atıldığı saptanmıştır.  
 
Klinik çalışmalar, anagrelid etkinliği üzerinde gıdaların herhangi bir etkisinin bulunmadığını 
göstermiştir.  
 
Uzun süre kullanılmasına rağmen, kısa olan yarı ömrü nedeniyle anagrelid birikmesi oluşmaz. 
Çünkü tedavinin kesilmesinden sonraki 4-8 gün içerisinde trombosit sayısı tedavi öncesi düzeyine 
ulaşmaktadır.  
 



Yaşlı hastalarda ve böbrek ve karaciğer yetersizliği olanlardaki kullanımı konusunda bilgi 
bulunmamaktadır. Bu hastaların anagrelid ile tedavisi sırasında, özellikle başlangıç döneminde 
yakın bir denetim zorunludur.  

ENDİKASYONLAR  

Thromboreductin, hidroksiüre ve aspirin tedavisine yanıt vermeyen, venöz trombozu olan veya 
hidroksiüre kullanımı sonrası tolere edilemeyecek derecede anemi ve/veya lökopeni gelişen 
yüksek vasküler riskli esansiyel trombositemi tedavisinde endikedir.  
Ayrıca, Thromboreductin, miyeloproliferatif hastalıklar (miyelofibrosiz, polisitemia vera, kronik 
myeloid lösemi, trombositomozla giden atipik myeloproliferatif/ myelodisplastik sendromlu) 
seyrinde gelişen trombositoz tedavisinde, yukarıdaki koşullarda hidroksiüre ile yanıt elde 
edilemezse kullanılabilir.  

KONTRENDİKASYONLAR  

Daha önce anagrelide, laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı tolerans göstermemiş 
hastalarda, çeşitli kalp rahatsızlığı olanlarda, gebelerde ve emzirme dönemindeki annelerde 
kontrendikedir.  

UYARILAR / ÖNLEMLER  

Thromboreductin, kalp rahatsızlığı bulunan hastalarda risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan 
sonra ve ekstra önlemlerle kullanılabilir. Anagrelid’in pozitif inotropik etkileri ve yan etkileri 
nedeniyle, tedaviye başlanmadan önce kardiyovasküler açıdan inceleme yapılması önerilir. Ayrıca 
tedavi sırasında da hasta dikkatle gözlenmelidir. Terapötik dozları; vazodilatasyon, taşikardi, 
düzensiz kalp atışı ve konjestif kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler etkilere neden olabilir.  
Yüksek tek dozda (5 mg) verildiği zaman, vazodilatasyon nedeniyle hipotansiyon ve baş dönmesi 
oluşabilir. Bunu izleyen 2 mg’lık tek dozdan sonra kan basıncında küçük ve geri dönüşlü düşme 
meydana gelebilir.  
Thromboreductin, yetersiz böbrek fonksiyonuna sahip (kreatinin≥2 mg/dL) veya karaciğer 
disfonksiyonuna sahip hastalarda (bilirubin, SGOT veya karaciğer fonksiyon ölçümleri normalden 
1.5 kat yüksek), risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılabilir.  
İlacın kullanımı süresince, özellikle hematokrit ve lökosit sayımı gibi hematolojik parametreler, 
böbrek ve karaciğer parametreleri, düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.  
Thromboreductin dozunun yükseltilmesi döneminde, haftalık olarak kan sayımı ve renal fonksiyon 
parametrelerin gözlenmesi önerilir. İdame doz düzenlendikten sonra, haftalık kontrol aralığı 
doktorun insiyatifinde uzatılabilir. 6 aylık tedaviden sonra, bu testlerin yapılma aralığı 3 aydır.  
İlacın kullanımı kesilmek isteniyorsa doktora başvurulmalıdır. Thromboreductin’le tedavinin doktor 
denetimi dışında kesilmesi komplikasyonlara yol açabilir.  

Gebelikte kullanımı (Gebelik Kategorisi:C): Thromboreductin, gebelik süresince 
kullanılmamalıdır. Thromboreductin’ le tedavi sırasında gebeliği önleyici önlemler yeterli düzeyde 
uygulanmak zorundadır. Bu önlemler doktor önerisi doğrultusunda alınmalı; buna rağmen gebe 
kalındığı takdirde doktora başvurulmalıdır. Gebelik planları konusunda doktorla tartışılmalı; 
gebelik zamanı ve emzirme dönemi için yeterli terapötik seçenekler üzerinde doktor önerisi göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
 
Anagrelid’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Fakat birçok ilacın insan sütüne 
geçtiği göz önüne alınırsa, anagrelidin emziren bebeklerde ciddi yan etkilere neden olma olasılığı 
bulunmaktadır. Bu açıdan, emzirme dönemi süresince Thromboreductin kullanımı konusunda 
doktor önerisi göz önünde bulundurulmalıdır.  

Araç ve makine kullanmaya etkisi : Araç ve makine kullanımı sırasında konsantrasyonu 
engelleyici herhangi bir olumsuz etkisi bilinmemektedir.  



YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER  

Yapılan bir araştırmada Anagrelid kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkilerin görülme sıklığı şu 
şekildedir: Baş ağrısı (% 43.5), kalp çarpıntısı (% 26.1), ishal (% 25.7), vücudun güç kaybetmesi 
(% 23.1), ödem (% 20.6), bulantı (% 17.1), karın ağrısı (% 16.4), baş dönmesi (% 15.4), ağrı 
(% 15.0), dispne (%11.9), mide ve bağırsakta aşırı gaz (% 10.2), kusma (% 9.7), ateş (% 8.9), 
periferal ödem (% 8.5), cilt döküntüsü (% 8.3), göğüs ağrısı (% 7.6), anoreksi (% 7.7), taşikardi 
(% 7.5), farenjit (% 6.8), keyifsizlik (% 6.4), öksürük (% 6.3), parestezi (% 5.9), sırt ağrısı (% 
5.9), şiddetli kaşıntı( % 5.5) sindirim sorunları (% 5.2).  
 
Daha az sıklıkta % 1- % 5 arasında oluşan yan etkiler şunlardır:  
Genel vücut sistemi: Grip semptomları, üşüme, ışığa duyarlık.  
Kardiyovasküler sistem: Aritmi, hemoraji, kardiyovasküler rahatsızlık, anjina pektoris, kalp 
yetmezliği, ortostatik hipotansiyon, tromboz, vazodilasyon, migren, senkop.  
Sindirim sistemi: Kabızlık, mide-barsak sistemi sıkıntısı ve kanaması, gastrit, melanoraji, aftlı 
stomatit, eruktasyon.  
Hemik- lenfatik sistem: Anemi, trombositopeni, ekimoz, lenfadenopati.  
Hepatik sistem: Karaciğer enzimlerinde artış.  
Kas-iskelet sistemi: Eklem ağrısı, miyalji, bacak krampları.  
Sinir sistemi: Depresyon, uyku hali, hipertansiyon, sinirlilik, unutkanlık.  
Beslenme bozuklukları: Su kaybı.  
Solunum sistemi: Rinit, nasal hemoraji, solunum rahatsızlığı, sinüzit, pnömoni, bronşit, astım.  
Cilt: Cilt hastalığı, saç dökülmesi  
Özel duyular: Ambliyopi, anormal görme, kulak çınlaması, görme alanı anormalliği, diplopiya.  
Üriner sistem: Dizüri, hematüri.  
Bu yan etkiler genelde hafif olup, zaman içerisinde yoğunlukları azalmaktadır.  
Thromboreductin’le tedavi sırasında başka yan etkiler görülmekle birlikte, ilacın kullanımı ile bu 
tür yan etkilerin oluşumu arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır.  
Ciddi alerjik reaksiyonlar ile kalp, karaciğer veya böbrek fonksiyon yetersizliklerine ait belirtiler 
ortaya çıktığı takdirde ( kalp yetersizliği, myokard enfarktüsü, kardiyomyopati, kalp bloku, atriyal 
fibrilasyon, serebrovasküler rahatsızlıklar, perikardit, pulmoner fibroz, pulmoner hipertansiyon, 
pankreatit, gastrointestinal ülser, felç ) ilacın kullanımı hemen kesilmeli ve doktora 
başvurulmalıdır.  
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİME BAŞVURUNUZ.  

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ  

Thromboreductin’in diğer ilaçlar ile etkileşimi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
Anagrelid’le; aspirin, parasetamol, furosemid, demir, ranitidin, hidroksiüre, interferon alfa, 
allopurinol, digoksin, enalapril, pentoksifilin, kaptopril, amoksisilin, isosorbid, lisinopril, atorvastin, 
omeprazol, tiyamin, verapamil, enoksaparin sodyum, molsidomin arasında herhangi bir 
etkileşimin bulunmadığı bilinmektedir. Diğer ilaçların kullanılması gerekiyorsa doktora 
danışılmalıdır.  
 
Son zamanlarda heparinle tedavi görüldüyse, Thromboreductin kullanılmaya başlamadan önce 
doktor bu konuda bilgilendirilmelidir.  

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU  

Thromboreductin dozu doktor tarafından hastaların durumuna göre düzenlenmeli ve 
gözlenmelidir.  
 
Normal kullanımda, başlangıçta günde bir adet kapsül alınır ve doz zaman içerisinde artırılır. 
İdame doz, genellikle günde 1-3 mg’dır.(2-6 kapsül) Dozun düzeyi haftada 0.5 mg’lık artışlarla, 
aşamalar halinde düzenlenir. İdame doz düzenlendikten sonra günlük toplam doz, anagrelidin kısa 
yarı ömrü nedeniyle, 2-3 doza bölünmüş olarak uygulanır.  
 



Toplam günlük doz 5 mg’dan fazla olmamalıdır.  
 
Terapötik cevap düzenli olarak kontrol edilmelidir. Optimal cevaba ulaşılıncaya kadar ( trombosit 
sayısının normalleşmesi veya 600.000/µl’nin altına düşmesi veya % 50 azalma ) trombosit sayımı 
haftalık olarak gözlenmelidir.  
 
Anagrelid, sürekli kullanılması halinde endikedir. Tedavinin kesilmesi halinde birkaç gün içinde, 
trombosit sayımında tedavi öncesi değerlere dönüş oluşur.  
 
Kapsüller, tercihen günde 2 (12 saatte bir ) veya 3 kez ( 8 saatte bir ) çiğnenmeden, az miktarda 
su ile alınır.  
 
Başka bir tedavi şeklinden Thromboreductin kullanımına geçiş veya başka ilaçlarla kombine 
kullanımı konusunda doktorun önerisine uygun olarak hareket edilmelidir.  

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ  

Anagrelidin aşırı doz alımı durumunda hemen doktora ve acil yardıma başvurulmalıdır.  
 
Thromboreductin’in aşırı alımı sonucunda, kan basıncında düşme ve buna bağlı olarak baş 
dönmesi, kalp çarpıntısı ve görme sorunları ortaya çıkabilir.  
 
Aşırı doz alınması halinde, araç ve makine kullanılmamalıdır.  
 
Thromboreductin’in bir kez alımı unutulduğu takdirde, yan etki artışına neden olabileceği için 2 kat 
doz alımı yoluna gidilmemeli, normal tedavi programı sürdürülmelidir.  
 
İLAÇLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA 
SAKLAYINIZ. HEKİME DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.  

SAKLAMA KOŞULLARI  

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI  

Plastikten burgulu kapaklı, plastik şişede 100 adet kapsül vardır.  

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ  

Dem Medikal ve Ecza Deposu Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 
Acıbadem Caddesi No:56 34718 Kadıköy/İstanbul  

LİSANS SAHİBİ ADI VE ADRESİ  

Aop Orphan Pharmaceuticals AG, 
1160 Viyana / Avusturya  

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ  

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH 
82515 Wolfratshausen - Almanya  

Ruhsat Tarihi ve No: 04/01/2006 ve 118/63 
 
Reçeteli satılır. 
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