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1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Thromboreductin 0,5 mg kietosios kapsulės  
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 0,5 mg anagrelido (anagrelido hidrochlorido pavidalu). 
 
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėje yra 94 mg laktozės monohidrato.  
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 
 
 
3. FARMACINĖ FORMA 
 
Kietoji kapsulė. 
Kietos mėlynos kapsulės, pripildytos baltų miltelių. 
 
 
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 
 
4.1 Terapinės indikacijos 
 
Padidėjusio trombocitų kiekio mažinimas bei su tuo susijusių klinikinių simptomų lengvinimas didelės 
rizikos grupės pacientams, sergantiems esencialine trombocitemija. * 
 
*Didelės rizikos grupės pacientais laikomi asmenys, sergantys esencialine trombocitemija, kuriems 
yra vienas ar daugiau iš šių požymių: 
- amžius ≥ 60 metų; 
- trombocitų kiekis (1000 x 109/l)  
- padidėjęs trombocitų skaičius ≥ 300 x 109/l per 3 mėnesių laikotarpį; 
- praeityje buvo sunkių trombohemoraginių ar išemijos simptomų; 
- kraujagysliniai rizikos veiksniai. 
 
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 
 
Dozavimas 
 
Gydymą Thromboreductin turi pradėti gydytojas, turintis esencialine trombocitemija sergančių 
pacientų gydymo patirties. Thromboreductin dozė kiekvienam pacientui nustatoma atskirai, ją turi 
kontroliuoti gydytojas. 
 
Rekomenduojama pradinė anagrelido paros dozė yra 0,5–1 mg. Ją lygiomis dalimis (t. y. po 0,5 mg) 
reikia gerti per du kartus. Pradine doze reikia gydyti ne trumpiau kaip 1 savaitę. Po to kiekvienam 
pacientui individualiai dozę galima didinti iki veiksmingos mažiausios, būtinos trombocitų kiekiui 
palaikyti mažesnį kaip 600 x 109/l, idealiu atveju − tarp 150 x 109/l ir 400 x 109/l. Daugiau negu 
0,5 mg per savaitę paros dozės didinti negalima. Didžiausia vienkartinė dozė neturi viršyti 2,5 mg. 
Didesne negu 5 mg paros doze gydyti negalima.  
Jeigu paros dozė yra didesnė kaip 0,5 mg, Thromboreductin reikia gerti du kartus per parą (kas 12 
valandų) arba 3 kartus per parą (kas 8 valandas). 
 
Būtina reguliariai sekti, kaip pacientas reaguoja į gydymą. 
 
Reikia reguliariai stebėti Thromboreductin sukeliamą poveikį (žr. ir 4.4 skyrių). 
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Nuo gydymo pradžios iki optimalios paciento reakcijos į gydymą pasireiškimo (trombocitų kiekio 
sunormalėjimo arba sumažėjimo iki < 600 x 109/l) reikia kas savaitę matuoti trombocitų kiekį. Vėliau 
trombocitų kiekį reikia matuoti gydytojo nurodytais reguliariais intervalais. Trombocitų kiekio 
sumažėjimas paprastai gali tapti pastebimas praėjus 14–21 parai nuo gydymo pradžios. Daugumai 
pacientų pakankamą terapinį poveikį sukelia ir palaiko 1–3 mg paros dozė (žr. 5.1 skyrių).  
 
Thromboreductin skirtas vartoti nepertraukiamai. Vartojimą nutraukus, trombocitų kiekis pradeda 
didėti po 4–8 parų ir per 10–14 parų tampa toks, koks buvo prieš pradedant gydyti. 
Jeigu gydymas keičiamas, nauju vaistiniu preparatu reikia pradėti gydyti dar nenutraukus 
Thromboreductin vartojimo. 
 
Senyviems pacientams 
Thromboreductin gydant senyvus pacientus priklausomai nuo amžiaus dozės koreguoti nereikia. 
 
Vaikų populiacija (<  18 metų) 
 
Vaikų gydymo patirtis yra ribota. Thromboreductin buvo gydyta nedaug vaikų. Šio amžiaus grupės 
pacientus anagrelidu reikia gydyti atsargiai (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius). 
 
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi 
Anagrelido farmakokinetikos šios populiacijos pacientų organizme specialių tyrimų duomenų šiuo 
metu nėra, todėl prieš pradedant gydyti pacientus, kurių inkstų funkcija sutrikusi, reikia įvertinti 
galimą gydymo anagrelidu riziką ir naudą (žr. 4.3, 4.4 bei 5.1 skyrius). 
 
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi 
Anagrelido farmakokinetikos šios populiacijos pacientų organizme specialių tyrimų duomenų šiuo 
metu nėra, tačiau metabolizmas kepenyse yra svarbus vaistinio preparato klirenso būdas, todėl 
tikėtina, kad kepenų funkcija šiam procesui gali turėti įtakos. Prieš pradedant gydyti pacientus, 
kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas, reikia įvertinti galimą gydymo anagrelidu riziką ir 
naudą (žr. skyrius 4.3 ir 4.4). 
Pacientų, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, anagrelidu gydyti 
nerekomenduojama (žr. 4.3 skyrių). 
 
Vartojimo metodas 
 
Thromboreductin kapsulė nuryjama užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
- Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 
- Širdies ir kraujagyslių sistemos 3 laipsnio liga, kai naudos / rizikos vertinimo rezultatai yra 

neigiami, arba 4 laipsnio (pagal Pietvakarių onkologijos grupės klasifikaciją). 
- Sunkus inkstų nepakankamumas (kreatinino klirensas < 30 ml/min.). 
- Vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų nepakankamumas. 
 
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 
Bendrieji 
Anagrelidu gydomiems pacientams būtina atidi klinikinė priežiūra, įskaitant bendrą kraujo 
(hemoglobino, leukocitų ir trombocitų kiekio), kepenų funkcijos (ALT ir AST kiekio kraujyje) bei 
inkstų funkcijos (kreatinino ir urėjos kiekio kraujo serume)  ir elektrolitų (kalio, magnio bei kalcio) 
tyrimus. 
 
Plautinė hipertenzija 
Anagrelidu gydomiems pacientams nustatyti plautinės hipertenzijos atvejai. Prieš pradedant 
gydymą anagrelidu ir gydymo metu reikia įvertinti, ar pacientams nėra pirminės plautinės širdies 
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ligos požymių bei simptomų. 
 
Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai 
Nustatyti sunkūs nepageidaujami širdies ir kraujagyslių sistemos reiškiniai, įskaitant torsade de 
pointes, skilvelinės tachikardijos, kardiomiopatijos, kardiomegalijos ir stazinio širdies 
nepakankamumo atvejus (žr. 4.8 skyrių). 
 
Skiriant anagrelidą pacientams, kuriems nustatyti pailgėjusio QT intervalo rizikos veiksniai, pvz., 
įgimtas pailgėjusio QT intervalo sindromas, anksčiau pasireiškęs įgytas pailgėjęs QTc intervalas, 
vartojami vaistiniai preparatai, galintys pailginti QTc intervalą, ir hipokalemija, reikia imtis atsargumo 
priemonių. 
 
Atsargumo priemonių taip pat reikia imtis skiriant populiacijoms, kurioms gali būti didesnė maksimali 
anagrelido arba jo veikliojo metabolito 3-hidroksi-anagrelido koncentracija plazmoje (Cmax), pvz., 
esant kepenų sutrikimui arba vartojant kartu su CYP1A2 inhibitoriais (žr. 4.5 skyrių). 
 
Patartina atidžiai stebėti poveikį QTc intervalui. 
 
Prieš pradedant gydymą anagrelidu rekomenduojama iki gydymo atlikti širdies bei kraujagyslių 
tyrimus, įskaitant pradinę elektrokardiogramą ir echokardiografiją. Gydymo metu pacientai turi būti 
stebimi dėl galimo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai, nes gali prireikti detalesnio širdies ir 
kraujagyslių sistemos įvertinimo ir ištyrimo. Prieš skiriant anagrelidą, hipokalemiją ir 
hipomagnezemiją reikia pašalinti, o gydymo metu – periodiškai stebėti. 
 
Anagrelidas yra ciklinio AMP fosfodiesterazės III inhibitorius, todėl dėl jo teigiamo inotropinio ir 
chronotropinio poveikio bet kokio amžiaus pacientams, kuriems yra žinoma ar įtariama širdies liga, 
anagrelidas turi būti skiriamas atsargiai. Žinoma, kad sunkūs nepageidaujami širdies ir kraujagyslių 
sistemos reiškiniai taip pat pasireiškė pacientams, kuriems nėra įtariama širdies liga ir kurių iki 
gydymo atliktų širdies bei kraujagyslių tyrimų rezultatai buvo normalūs. 
Anagrelidą reikia vartoti tik tuo atveju, kai galima gydymo nauda yra didesnė už galimą riziką. 
 
Dažnai, daugiausia gydymo pradžioje, pasireiškė palpitacija ir galvos skausmas (žr. 4.8 skyrių). 
Šį nepageidaujamą poveikį galima susilpninti pradinę 0,5–1 mg paros dozę didinant lėtai. Paprastai šis 
nepageidaujamas poveikis per kelias savaites išnyksta. 
 
Kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 4.2 ir 4.3 skyrius) 
Pacientams, kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas, prieš gydymą reikia nustatyti gydymo 
anagrelidu galimą riziką ir naudą.  
 
Inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 4.2 ir 4.3 skyrius) 
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, prieš gydymą reikia nustatyti gydymo anagrelidu galimą 
riziką ir naudą (žr. 4.2 ir 4.3 skyrius).  
 
Vaikų populiacija 
Apie vaikų ir paauglių gydymą anagrelidu duomenys yra riboti. Šio amžiaus grupės pacientus 
anagrelidu reikia gydyti atsargiai (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius).  
 
Kliniškai reikšminga sąveika 
Anagrelidas yra ciklinio AMF fosfodiesterazės-III (FDE-III) inhibitorius. Kartu su kitais FDE-III 
inhibitoriais, pvz., milrinonu, amrinonu, enoksimonu, olprinonu ar cilostazolu, anagrelido vartoti 
nerekomenduojama. 
 
Perspėjimas dėl laktozės 
Thromboreductin sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems 
nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės 
malabsorbcija. 
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4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
 
Farmakokinetikos ir (arba) farmakodinamikos tyrimų, skirtų galimai Thromboreductin sąveikai su 
kitais vaistais nustatyti, atlikta nedaug. 
 
Kartu su Thromboreductin buvo vartota šių vaistinių preparatų: acetilsalicilo rūgšties, acetaminofeno, 
beta adrenoblokatorių, AKF inhibitorių, klopridogrelio, kumarino, folio rūgšties, amlodipino, 
karbamazepino, hidrochlorotiazido, indapamido, furozemido, geležies preparatų, izosorbido 
mononitrato, levotiroksino natrio druskos, simvastatino, tiklopidino, ranitidino, hidroksiurėjos, 
alopurinolio ir digoksino. 
Reikšmingos sąveikos, išskyrus sąveiką su acetilsalicilo rūgštimi (kraujavimo rizikos padidėjimas), 
nepastebėta. 
 
Kitų vaistinių preparatų poveikis anagrelidui 
• Anagrelidą visų pirma metabolizuoja CYP 1A2. Žinoma, kad CYP 1A2 aktyvumą slopina keletas 

vaistinių preparatų, įskaitant fluvoksaminą ir omeprazolą, todėl teoriškai šie vaistiniai preparatai 
gali nepalankiai veikti anagrelido klirensą. 

• Sąveikos tyrimai in vivo, atlikti su žmonėmis, parodė, kad digoksinas ir varfarinas anagrelido 
farmakokinetinėms savybėms poveikio nedaro. 

 
Anagrelido poveikis kitiems vaistiniams preparatams 
• Anagrelidas šiek tiek slopina CYP 1A2, todėl teoriškai gali sąveikauti su kitais kartu vartojamais 

vaistiniais preparatais, kurių klirenso mechanizmas yra tas pats, pvz., teofilinu. 
• Anagrelidas slopina FDE–III, todėl gali stiprinti preparatų, kuriems būdingos panašios savybės, 

pavyzdžiui, inotropų milrinono, enoksimono, amrinono, olprinono ir cilostazolo, poveikį. 
• Žmogaus kraujo tyrimų in vitro rezultatai rodo, kad kartu su anagrelidu vartojamos acetilsalicilo 

rūgšties antiagregacinis poveikis yra ne sinergetinis, bet adityvus. 
• Anagrelido dozės, kuriomis rekomenduojama gydyti esencialinę trombocitemiją, teoriškai gali 

stiprinti kitų vaistinių preparatų, slopinančių ar keičiančių trombocitų funkciją, pvz., acetilsalicilo 
rūgšties, poveikį. 
Kartu vartojant kartotines anagrelido ir acetilsalicilo rūgšties dozes, abiejų preparatų trombocitų 
agregaciją slopinantis poveikis gali būti stipresnis už atskirai vartojamos acetilsalicilo rūgšties 
sukeliamą. Kadangi duomenų apie esencialine trombocitemija sergančius pacientus nepakanka, 
prieš pradedant gydyti, reikia nustatyti anagrelido vartojimo kartu su acetilsalicilo rūgštimi galimą 
riziką, ypač pacientams, kuriems yra didelė kraujavimo rizika. 

  
Kai kuriems pacientams anagrelidas gali sukelti žarnyno sutrikimų ir dėl to trikdyti geriamųjų 
hormoninių kontraceptikų absorbciją. 
 
Sąveika su maistu 
Maistas uždelsia anagrelido absorbciją, tačiau sisteminės ekspozicijos reikšmingai nekeičia. Gydymo 
metu maisto poveikis biologiniam anagrelido prieinamumui laikomas kliniškai nereikšmingu. Buvo 
nustatyta, kad greipfrutų sultys slopina CYP 1A2, todėl jos gali sumažinti anagrelido klirensą. 
 
4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 
 
Nėštumas 
Reikiamų duomenų apie anagrelido vartojimą nėštumo metu nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai 
parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Nėštumo 
laikotarpiu Thromboreductin vartoti nerekomenduojama. Jeigu moteris Thromboreductin vartoja 
nėštumo metu arba pastoja šio vaistinio preparato vartojimo metu, ją būtina informuoti apie galimą 
riziką vaisiui. 
 
Vaisingos moterys 
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Thromboreductin vartojančios vaisingo amžiaus moterys turi naudotis tinkamomis kontracepcijos 
priemonėmis. 
 
Žindymas 
Nežinoma, ar anagrelido patenka į motinos pieną. Kadangi į motinos pieną patenka daug vaistinių 
preparatų ir žindomam kūdikiui galimos nepageidaujamos reakcijos, Thromboreductin vartojančios 
moterys kūdikio žindymą turi nutraukti. 
 
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 
 
Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Klinikinių tyrimų metu dažnai 
buvo stebimas galvos svaigimas.  
Pacientus reikia perspėti, kad nevairuotų ir nevaldytų mechanizmų, jeigu Thromboreductin vartojimo 
metu atsiranda galvos svaigimas. 
 
4.8 Nepageidaujamas poveikis 
 
Dažniausi Thromboreductin® sukelti nepageidaujami poveikiai, daugiausiai nesunkūs ir gydymo eigoje 
silpnėjantys, buvo: galvos skausmas, palpitacija, edemos, pykinimas ir viduriavimas. 
Tyrimų metu dažniausios nuo anagrelido priklausomos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos 
skausmas (pasireiškė maždaug 14% pacientų), palpitacija (pasireiškė maždaug 9% pacientų), skysčių 
susilaikymas ir pykinimas (kiekvienas šių simptomų pasireiškė maždaug 6% pacientų) bei 
viduriavimas (pasireiškė 5% pacientų). 
Manoma, kad šios nepageidaujamos reakcijos priklauso nuo farmakologinio anagrelido poveikio 
(FDE-III slopinimo, žr. 5.1 skyrių). Šį poveikį sumažinti gali padėti lėtas pradinės 0,5–1 mg paros 
dozės didinimas. 
 
Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 
1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai retas (< 1/10 
000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis. 
 
Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai 
Dažni:  anemija, ekchimozė. 
Nedažni: trombocitopenija,  kraujavimas, hematoma. 
 
Metabolizmo ir mitybos sutrikimai 
Dažni:  Edema. 
Nedažni: kūno svorio padidėjimas. 
 
Nervų sistemos sutrikimai 
Labai dažni: galvos skausmas. 
Dažni:  galvos sukimasis (vertigo), parestezija, nemiga. 
Nedažni: depresija, nervingumas, kserostomija, migrena.  
    
Akių sutrikimai 
Nedažni: regos sutrikimas, konjunktyvitas. 
  
Ausų ir labirinto sutrikimai 
Nedažni: spengimas ausyse. 
 
Širdies sutrikimai 
Dažni:         palpitacija, tachikardija, hipertenzija. 
Nedažni: stazinis širdies nepakankamumas, aritmija, skilvelinė tachikardija, 

supraventrikulinė tachikardija, sinkopė. 
Reti: prieširdžių virpėjimas, krūtinės angina, miokardo infarktas, ortostatinė hipotenzija. 
Dažnis nežinomas: torsade de pointes tipo skilvelinė aritmija. 
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Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai 
Dažni:  kraujavimas iš nosies. 
Nedažni:  dusulys, kvėpavimo organų infekcinė liga, plautinė hipertenzija. 
Reti:  pleuros efuzija, pneumonija, astma. 
Dažnis nežinomas:  intersticinė plaučių liga, įskaitant pneumonitą ir alerginį alveolitą. 
 
Virškinimo trakto sutrikimai 
Dažni:  pykinimas, viduriavimas, dispepsija. 
Nedažni: vėmimas,  dujų susikaupimas žarnyne, vidurių užkietėjimas, pilvo 

skausmas. 
Reti:  gastritas, apetito praradimas. 
 
Odos ir poodinio audinio sutrikimai 
Dažni:  egzema. 
Nedažni:  alopecija, niežulys. 
Reti:  odos bėrimas. 
 
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai 
Dažni:  nugaros skausmas. 
Nedažni:  raumenų skausmas, sąnarių skausmas. 
 
Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai 
Nedažni:  inkstų nepakankamumas, šlapimo organų infekcinė liga. 
Reti:  nikturija. 
Dažnis nežinomas: tubulointersticinis nefritas. 
 
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai 
Reti:  kepenų fermentų kiekio padidėjimas. 
 
Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai 
Dažni:  nuovargis. 
Nedažni:  skausmas, silpnumas. 
Reti:  į gripo panašūs simptomai, drebulys, negalavimas. 
 
Toliau išvardytas anagrelido nepageidaujamas poveikis yra minimas publikacijose, tačiau vartojant 
Thromboreductin dar nebuvo stebėtas: 
Pancitopenija, skysčių susilaikymas, kūno svorio sumažėjimas, konfūzija, amnezija, somnolencija, 
koordinacijos sutrikimas, kalbos sutrikimas, dvejinimasis akyse, kardiomegalija, kardiomiopatija, 
perikardo eksudacija, kraujagyslių išsiplėtimas, krūtinplėvės eksudacija, , plaučių infiltratai, alerginis 
alveolitas, anoreksija, pankreatitas, kraujavimas iš virškinimo trakto, virškinimo trakto sutrikimas, 
kolitas, kraujavimas iš dantenų, odos sausmė, kreatinino kiekio padidėjimas kraujo serume, krūtinės 
skausmas, karščiavimas, astenija, impotencija. 
 
Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato pateikimo 
į rinką, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros 
specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę interneto 
svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir atsiųsti ją paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, faksu 
8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. 
 
4.9 Perdozavimas 
 

http://www.vvkt.lt/
mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt
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Didesnės už rekomenduojamas Thromboreductin dozės sukelia kraujospūdžio sumažėjimą, kuris gali 
sąlygoti hipotenziją ir tachikardiją. Viena 5 mg anagrelido dozė gali sukelti kraujospūdžio 
sumažėjimą, paprastai susijusį su galvos sukimusi (vertigo). 
Apie anagrelido perdozavimą buvo gauta nedaug pranešimų. Pasireiškę perdozavimo simptomai buvo 
sinusinė tachikardija ir vėmimas. Simptomai išnyko gydant konservatyviai. 
 
Specifinis priešnuodis anagrelidui nenustatytas. 
Perdozavimo atveju pacientui būtina atidi klinikinė priežiūra, įskaitant trombocitų kiekio matavimą dėl 
galimos trombocitopenijos. Prireikus būtina mažinti dozę arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą, 
kol trombocitų kiekis sunormalės. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Farmakoterapinė grupė − kiti antineoplazminiai preparatai, ATC kodas – L01XX35. 
 
Poveikis širdies plakimo dažniui ir QTc intervalui 
Dviejų skirtingo stiprumo anagrelido dozių (0,5 mg ir 2,5 mg vienkartinių dozių) poveikis širdies 
ritmui ir QTc intervalui buvo vertinamas atliekant dvigubai aklą, atsitiktinių imčių, kryžminį tyrimą, 
kontroliuojamą naudojant placebą ir veiklųjį preparatą, kuriame dalyvavo sveiki suaugę vyrai ir 
moterys. 
 
Per pirmąsias 12 valandų nustatytas su doze susijęs širdies plakimo padažnėjimas, kuris labiausiai 
padidėjo maždaug tuo metu, kai buvo pasiekta maksimali koncentracija. Didžiausias vidutinio širdies 
plakimo dažnio pokytis nustatytas praėjus 2 valandoms po vartojimo ir buvo +7,8 tvinksnių per minutę 
(tv./min.) vartojant 0,5 mg bei +29,1 tv./min. vartojant 2,5 mg. 
 
Laikinas vidutinio QTc padidėjimas vartojant abi dozes nustatytas širdies plakimo padažnėjimo ir 
maksimalaus vidutinio QTcF pokyčio laikotarpiais (korekcija pagal Fridericia formulę) buvo +5,0 ms, 
nustatytas praėjus 2 valandoms po 0,5 mg vartojimo ir +10,0 ms, nustatytas praėjus 1 valandai po 
2,5 mg vartojimo. 
 
Žmogui anagrelidas sukelia nuo dozės dydžio priklausomą selektyvų trombocitų kiekio sumažėjimą. 
Specifinis veikimo mechanizmas nežinomas. Sukeliamas poveikis yra rūšiai specifinis. Iki šiol nė 
vienam iš eksperimentinių gyvūnų modelių trombocitų kiekį mažinančio poveikio nustatyti nepavyko. 
Taigi anagrelido poveikį tikriausiai lemia metabolitas, kuris susiformuoja tik žmogaus organizme. 
 
Žmogaus megakariocitų gamybos tyrimais in vitro nustatyta, kad trombocitų gamybą slopinantį 
poveikį anagrelidas sukelia uždelsdamas megakariocitų brendimą ir mažindamas jų dydį bei 
ploidiškumą. Gydytų pacientų kaulų čiulpų biopsijos mėginių tyrimai pateikė įrodymų, kad in vivo 
poveikis yra panašus. 
Gydomosios anagrelido dozės nesukelia reikšmingų leukocitų ir koaguliacijos parametrų pokyčių, 
tačiau eritrocitams gali sukelti silpmų pokyčių. 
 
Anagrelidas slopina ciklinio AMF fosfodiesterazę-III ir adenozindifosfato (ADF) bei kolageno 
sukeliamą trombocitų agregaciją. 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Absorbcija 
Išgerto anagrelido žmogaus virškinimo trakte absorbuojama maždaug 75%. Nustatyta, kad sveikų 
savanorių kraujo plazmoje didžiausia anagrelido koncentracija atsiranda maždaug po 1,38 val. (Tmax), 
pusinės eliminacijos laikas taip pat yra maždaug 1,38 val. 
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Tikslus farmakokinetikos tyrimas atskleidė, kad Thromboreductin Tmax yra uždelstas, palyginti su 
kitais anagrelido preparatais. Toks uždelstas Thromboreductin veikliosios medžiagos patekimas, 
nepaisant tokio paties aktyvumo, gali būti skirtingo nepageidaujamo poveikio priežastis. 
 
Kartu su maistu pavartoto anagrelido absorbcija virškinimo trakte yra uždelsta. Laikas, per kurį 
koncentracija kraujo plazmoje tampa didžiausia, gali pailgėti iki 2 valandų. Šis faktas neturi 
reikšminio poveikio biologiniam prieinamumui ir klinikiniam aktyvumui. 
 
Pasiskirstymas 
Anagrelido pasiskirstymo tūris yra didelis (12 l/kg). Pasiskirstymas skirtinguose skyriuose, kaip ir 
prisijungimas prie kraujo plazmos baltymų, neištirtas. 
 
Biotransformacija 
Anagrelidas labai gerai metabolizuojamas, susiformuoja keli metabolitai. Kiekybiniu požiūriu, svarbūs 
yra 3-hidroksianagrelidas ir 2-amino-5,6-dichloro-3,4-dihidrokvinazolinas. Nors 2-amino-5,6- 
-dichloro-3,4-dihidrokvinazolinas biologiniu požiūriu yra neaktyvus, 3-hidroksianagrelidas panašiai 
kaip anagrelidas veikia megakariocitus ir sukelia net stipresnį fosfodiestrazę-III slopinantį poveikį. 
 
Eliminacija 
Pavartojus C14 žymėto anagrelido, per 6 paras su šlapimu išsiskyrė 75% radioaktyvumo – su išmatomis 
− 10%.  
Kadangi anagrelido pusinės eliminacijos periodas yra trumpas, ilgalaikio vartojimo metu organizme jo 
nesikaupia. Šią prielaidą patvirtina klinikinė patirtis: nutraukus preparato vartojimą, per 4-8 paras 
trombocitų kiekis vėl tampa toks, koks buvo prieš gydymą. 
 
Ypatingos populiacijos 
 
Senyvi pacientai 
Buvo analizuoti farmakokinetikos mieloproliferacine liga sergančių pacientų, 4 savaites gydytų 
anagrelidu, organizme duomenys. Preparato koncentracija < 65 metų (n = 16) ir ≥ 65 metų (n = 18) 
pacientų kraujo plazmoje buvo panaši. 
 
Vaikai ir paaugliai 
Farmakokinetikos esencialine trombocitemija sergančių nevalgiusių vaikų ir paauglių (7–14 metų 
mažiaus) organizme duomenys rodo, kad pagal dozę ir kūno svorį koreguota anagrelido ekspozicija, t. 
y. Cmax ir AUC, vaikų (paauglių) organizme buvo mažesnė, palyginti su suaugusiaisiais. Taip pat buvo 
nustatytas polinkis į mažesnę aktyvaus metabolito ekspoziciją. Remiantis šiais duomenimis galima 
daryti prielaidą, kad jaunesnių žmonių organizme metabolinis klirensas yra veiksmingesnis. 
 
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 
 
Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo 
kancegoriškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys 
specifinio pavojaus žmogui nerodo. 
 
Toksinis kartotinių dozių poveikis 
Šunims kartotinės 1 mg/kg kūno svorio arba didesnės anagrelido paros dozės (jos yra 12–16 kartų 
didesnės už didžiausią terapinę dozę žmogui) sukėlė subendokardinį kraujavimą ir židininę miokardo 
nekrozę. 
 
Toksinis poveikis reprodukcijai 
Anagrelido dozės, dariusios toksinį poveikį vaikingoms žiurkių ir triušių patelėms (> 60 mg/kg kūno 
svorio per parą; jos yra > 720 kartų didesnės už terapinę dozę žmogui), buvo susijusios su embriono 
rezorbcijos padažnėjimu ir vaisiaus gaišimu. 
 
Mutageninio ir kancerogeninio poveikio galimumas 
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Genotoksinio anagrelido poveikio galimumo tyrimų rezultatai mutageninio ar klastogeninio poveikio 
nerodo. 
 
Dviejų metų trukmės kancerogeninio poveikio tyrimų metu žiurkėms atsirado ne neoplazminių bei 
neoplazminių pokyčių, kurie priklausė arba buvo priskirti prie stipresnio farmakologinio poveikio 
sukeliamų. Tai antinksčių feochromocitomos dažnio padidėjimas, palyginti su kontroline grupe,  
patinams nuo bet kokios vartotos dozės (≥ 3 mg/kg per parą), patelėms − nuo 10 mg/kg kūno svorio 
arba didesnės paros dozės. Mažiausia patinų vartota dozė (3 mg/kg kūno svorio per parą) atitinka 37 
kartus didesnę ekspoziciją (AUC) žmogaus, vartojančio 1 mg dozę du kartus per parą, organizme. 
Epigenetinės kilmės gimdos adenokarcinoma galėtų būti susijusi su CYP1 šeimos fermentų indukcija. 
Jos atvejų buvo patelėms, vartojusioms 30 mg/kg kūno svorio paros dozę, kuri atitinka 572 kartus 
didesnę ekspoziciją (AUC) žmogaus, vartojančio 1 mg dozę du kartus per parą, organizme. 
 
Šiuo metu nėra klinikinių įrodymų, kad minėti duomenys galėtų būti reikšmingi vaistiniu preparatu 
gydant žmogų. 
 
 
6. FARMACINĖ INFORMACIJA 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Kapsulės turinys 
Laktozė monohidratas 
Povidonas 
Krospovidonas 
Mikrokristalinė celiuliozė 
Magnio stearatas 
 
Kapsulės korpusas 
Titano dioksidas (E171) 
Indigokarminas (E132) 
Že1atina 
Išgrynintas vanduo 
 
6.2 Nesuderinamumas 
 
Duomenys nebūtini. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
3 metai. 
 
6.4 Specialios laikymo sąlygos 
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. 
 
6.5 Talpyklės pobūdis ir turinys 
 
Polietileno buteliukas, apsaugotas vaikų neatidaromu dangteliu su drėgme sugeriančia medžiaga. 
Buteliuke 100 kietųjų kapsulių. Kartono dėžutėje yra 1 buteliukas. 
 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti  
 
Specialių reikalavimų nėra. 
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7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS 
 
AOP Orphan Pharmaceuticals AG 
Wilhelminenstraße 91/IIf 
1160 Vienna  
Austrija 
 
 
8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS  
 
LT/1/03/2755/001 
 
 
9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA 
 
Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2003 m. kovo mėn. 05 d. 
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2011 m. gruodžio mėn. 21 d. 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
2018 m. gegužės 31 d. 
Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt 
 

http://www.ema.europa.eu/
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