
 
 

 
 
Gilead Sciences International Ltd   Flowers Building   Granta Park   Great Abington   Cambridge   CB21 6GT 
Tel +44 (0)1223 897300  Fax +44 (0)1223 897282                                                                                                                    www.gilead.com 
Registered in England No 3177490 

 

1 

2015. gada 4. maijs 

SOF5885-15-109-DHPC 

SOF-15-180 

 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

Klīniski būtisku aritmiju risks lietojot Harvoni (sofosbuvīrs + ledipasvīrs) 
vai Daklinza (daklatasvīrs) kombinācijā ar Sovaldi (sofosbuvīrs) 

vienlaicīgi ar amiodaronu 

 

Cienījamais veselības aprūpes speciālist! 

Pēc saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru (European Medicines Agency, EMA) un Zāļu valsts 
aģentūru Gilead Sciences International vēlas Jūs informēt par sekojošo: 

Kopsavilkums 

 Saņemti ziņojumi par smagiem bradikardijas un sirds blokādes gadījumiem 
pacientiem, kuri lietojuši amiodaronu un Harvoni vai amiodaronu un Sovaldi 
kombinācijā ar Daklinza 

 Bradikardija novērota dažu stundu līdz 2 nedēļu laikā pēc C hepatīta vīrusa 

(HCV) terapijas uzsākšanas 

 Pacienti, kuri lieto amiodaronu, uzsākot Harvoni vai Sovaldi kombinācijā ar 
Daklinza, rūpīgi jāuzrauga (skatīt tālāk, „Turpmākie ieteikumi”) 

 Pacientiem, kurus ārstē ar Harvoni vai Sovaldi kombinācijā ar Daklinza, 
amiodarona lietošana jāuzsāk tikai tādos gadījumos, kad citi antiaritmiskie 
līdzekļi tiek slikti panesti vai ir kontrindicēti. Nepieciešama līdzīga rūpīga 
uzraudzība. 

 Amiodarona ilgā eliminācijas pusperioda dēļ atbilstoši jāuzrauga arī pacienti, 
kuri pārtraukuši amiodarona lietošanu pēdējo mēnešu laikā un uzsāk lietot 
Harvoni vai Sovaldi kombinācijā ar Daklinza. 

Sīkāka informācija par drošumu un ieteikumiem 

 Pēcreģistrācijas periodā saņemti astoņi ziņojumi par smagiem bradikardijas vai sirds 
blokādes gadījumiem pacientiem, kuri lietojuši amiodaronu ar Harvoni vai 
amiodaronu ar Sovaldi kombinācijā ar Daklinza. 

 Trīs no 8 gadījumiem novēroti pacientiem, kuri saņēma Harvoni, un 5 gadījumi 
novēroti pacientiem, kuri saņēma Sovaldi plus Daklinza. 

 Sešus gadījumus novēroja pirmo 24 stundu laikā, bet pārējos 2 gadījumus – pirmo 
2-12 dienu laikā pēc HCV terapijas uzsākšanas. 

 Viens gadījums bija letāla sirds apstāšanās un 2 gadījumos bija nepieciešama 
elektrokardiostimulatora lietošana. 

http://www.gilead.com/
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 2 gadījumos HCV terapijas atsākšana, turpinot amiodarona lietošanu, izraisīja 
simptomātiskas bradikardijas recidīvu. 

 Vienā gadījumā, lai arī bija pagājušas 8 dienas pēc amiodarona lietošanas 
pārtraukšanas, HCV terapijas atsākšana izraisīja bradikardijas recidīvu, tomēr 
situācija neatkārtojās, atsākot terapiju 8 nedēļas pēc amiodarona lietošanas 
pārtraukšanas. 

 Šo gadījumu attīstības mehānisms nav noskaidrots, un šobrīd sīkāk tiek pētīti vēl citi 
gadījumi (kas ietver sofosbuvīra lietošanu kombinācijā ar citu tiešas darbības 
pretvīrusu līdzekli (direct-acting antiviral, DAA), nevis daklatasvīru vai ledipasvīru, vai 
gadījumus, kuros nav lietots amiodarons). 

Tā kā nav zināms to pacientu skaits, kuri ir lietojuši amiodaronu un ir saņēmuši Harvoni vai 
Sovaldi kombinācijā ar Daklinza, nav iespējams aprēķināt šo notikumu biežumu. 

Turpmākie ieteikumi 

Ja nav iespējams izvairīties no amiodarona lietošanas ar Harvoni vai amiodarona lietošanas 
ar Sovaldi kombinācijā ar Daklinza, pacientus ieteicams rūpīgi uzraudzīt, īpaši pirmās 
ārstēšanas nedēļās. Pacientiem, kuriem pastāv augsts bradiaritmijas risks, pastāvīga rūpīga 
uzraudzība jāveic atbilstošā ārstniecības iestādē 48 stundas pēc vienlaicīgas amiodarona un 
pretvīrusu terapijas lietošanas uzsākšanas. 

Pacienti, kuri pārtraukuši amiodarona lietošanu pēdējo mēnešu laikā un uzsāk lietot Harvoni 
vai Sovaldi kombinācijā ar Daklinza, ir jāuzrauga amiodarona ilgā eliminācijas pusperioda dēļ. 

Visi pacienti, kuri jau saņem Harvoni vai Sovaldi plus Daklinza kombinācijā ar amiodaronu, 
kopā ar vai bez citām zālēm, kas palēnina sirdsdarbību, ir arī jābrīdina par bradikardijas un 
sirds blokādes simptomiem, un jāiesaka nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību šādu 
simptomu parādīšanās gadījumā. 
 
Šo zāļu informācija tiks atjaunināta, iekļaujot jauno informāciju un ieteikumus. 
 

Aicinājums ziņot 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 
aģentūrai, sūtot ziņojumu (veidlapa „Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) pa faksu 
67078428 vai pa pastu Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. 
Ziņojumus iespējams nosūtīt arī ar interneta starpniecību no ZVA mājaslapas 
www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa 
tālr. 67078442. 
 
Šīm zālēm, kas apstiprinātas ES 2014. gadā, tiek piemērota papildu uzraudzība. 
 

http://www.gilead.com/
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Uzņēmuma kontaktinformācija 
 
Ja Jums ir citi jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Gilead 
Sciences International pārstāvniecību Latvijā Centralpharma Communications SIA pa tālruni 
67450497.  
 
Ar cieņu, 

 

John McHutchison, MD 
Executive Vice President, Clinical Research 
Gilead Sciences, Inc. 
 

http://www.gilead.com/

