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Vēstule veselības aprūpes speciālistam 
 

2016. gada 7. Novembris 

 

Revlimid® (lenalidomīds): jauns svarīgs ieteikums par vīrusa reaktivāciju 

 

Cienījamais veselības aprūpes speciālist! 

 

„Celgene Europe Limited”, pamatojoties uz vienošanos ar Eiropas Zāļu aģentūru un Zāļu valsts 
aģentūru, vēlas paziņot Jums par tālāk izklāstītajām bažām attiecībā uz imunomodulatoru 
lenalidomīdu. 

Kopsavilkums 

• Pēc ārstēšanas ar lenalidomīdu ir ziņots par vīrusa reaktivāciju, īpaši pacientiem, kas 
iepriekš bijuši inficēti ar herpes zoster vai B hepatīta vīrusu (HBV).  

• Daži HBV reaktivācijas gadījumi progresēja līdz akūtai aknu mazspējai un beidzās letāli. 

• B hepatīta vīrusa statuss jānosaka pirms lenalidomīda terapijas sākšanas. 

• Pacientiem, kuriem ir pozitīvs HBV infekcijas tests, jākonsultējas ar ārstu, kam ir pieredze 
B hepatīta ārstēšanā. 

• Iepriekš inficēti pacienti rūpīgi jānovēro visu ārstēšanas laiku, lai noteiktu vīrusa 
reaktivācijas, tostarp aktīvas HBV infekcijas, pazīmes un simptomus. 

Bažas par drošumu — papildinformācija 

Lenalidomīda pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par vīrusu, tostarp herpes zoster vai B hepatīta vīrusa, 
reaktivāciju. Par B hepatīta reaktivācijas gadījumiem ir ziņots ļoti reti (<1/10 000), taču 4 no šiem 
gadījumiem progresēja līdz aknu mazspējai. Šajos 4 gadījumos ārstēšana ar lenalidomīdu tika 
pārtraukta un pacientiem bija nepieciešama ārstēšana ar pretvīrusu zālēm. Iepriekš inficēti pacienti 
rūpīgi jānovēro visu ārstēšanas laiku, lai noteiktu vīrusa reaktivācijas, tostarp aktīvas HBV infekcijas, 
pazīmes un simptomus.  

Dažos gadījumos herpes zoster reaktivācija izraisīja diseminētu herpes zoster vīrusu, meningīta herpes 
zoster vīrusu vai acs dobuma nerva herpes zoster vīrusu, kura dēļ bija nepieciešama ārstēšana ar 
pretvīrusu zālēm un lenalidomīda terapijas pilnīga vai pagaidu pārtraukšana. 

Pacientiem, ko ārstēja ar lenalidomīdu, parasti jau iepriekš bija vīrusa reaktivācijas riska faktori, tostarp 
liels vecums, progresējoša pamatslimība un iepriekšēja vai vienlaicīga ārstēšana ar imūnsupresīvām 
terapijām, piemēram, cilmes šūnu transplantāciju. Lenalidomīda imūnsupresīvā iedarbība var vēl vairāk 
palielināt vīrusa reaktivācijas risku šādiem iepriekš inficētiem pacientiem. 

Revlimid ir paredzēts kā terapijas līdzeklis pieaugušiem pacientiem, kuriem ir iepriekš neārstēta 
multiplā mieloma, ja viņiem nav piemērojama transplantācija, kā arī kombinācijā ar deksametazonu 
multiplās mielomas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri ir saņēmuši vismaz vienu iepriekšēju 
terapiju.  
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Revlimid ir paredzēts arī no transfūzijas atkarīgas anēmijas pacientu ārstēšanai zema vai 1. līmeņa 
vidēja riska mielodisplastisku sindromu dēļ, kas saistīti ar atsevišķu 5q del. citoģenētisku patoloģiju, 
kad citas terapijas izvēle nav pietiekama vai atbilstoša un pieaugušu pacientu ārstēšanai refraktāras 
garozas šūnu limfomas vai relapsa gadījumā. 

Aicinājums ziņot 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām 
un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA), sūtot 
ziņojumu (veidlapa “Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) pa faksu: 67078428 vai pa pastu, adrese: 
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī elektroniski ZVA mājaslapā 
www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438.  

vai 

Celgene farmakovigilances kontaktpersonai Latvijā Zanei Grīvai pa tālr. +371 28619333, sūtot faksu 
+371 67437520 vai e-pasta vēstuli uz zane.griva@covalent.ee. 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama plašāka informācija, lūdzu, sazinieties ar vietējo Celgene pārstāvi 
- Celgene farmakovigilances kontaktpersonu Latvijā Zani Grīvu pa tālr. +371 28619333, sūtot faksu 
+371 67437520 vai e-pasta vēstuli uz zane.griva@covalent.ee.  

 


