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01.12.2017 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

Kladribīns (Litak): progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (PML - 

progressive multifocal leukoencephalopathy) risks 

Cien. veselības aprūpes speciālist! 

Pēc saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru un Zāļu valsts aģentūru, Lipomed GmbH vēlas Jūs 

informēt par esošām izmaiņām produkta informācijā, lai norādītu uz sekojošo: 

 

Kopsavilkums 

• Saistībā ar kladribīnu ir ziņots par progresējošas multifokālas 

leikoencefalopātijas (PML) gadījumiem, ieskaitot gadījumus ar letālu 

iznākumu. 

• PML diagnoze  tika ziņota no 6 mēnešiem līdz vairākiem gadiem pēc 

ārstēšanas ar kladribīnu. 

• Vairākos no šiem gadījumiem bija ziņots par saistību starp kladribīnu un 

ilgstošu limfopēniju. 

• Veicot diferenciāldiagnostiku, ārstiem ir jāapsver PML iespēja pacientiem ar 

jaunām vai progresējošām neiroloģiskām, kognitīvām vai uzvedības pazīmēm 

vai simptomiem. 

• Ja ir aizdomas par PML, pacienti nedrīkst saņemt turpmāku ārstēšanu ar 

kladribīnu. 

Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem un rekomendācijām 

Kladribīns ir purīna nukleozīda analogs, kas darbojas kā antimetabolīts. Zāles, kas satur kladribīnu 

un kurām ir piešķirta atļauja lietošanai onkoloģiskām indikācijām, ir: 

• Litak, kas ir indicēts matšūnu leikozei (MŠL). 

Tā kā kladribīns var izraisīt mielosupresiju un imūnsupresiju, kā arī limfopēniju, kas var ilgt vairākus 

mēnešus, tam piemīt potenciāls palielināt PML (reta, iespējami letāla demielinējoša smadzeņu 

slimība, ko izraisa JC vīrusa reaktivācija) risku. Saistībā ar kladribīnu to lietojot onkoloģiskām 

indikācijām, ir ziņots par PML gadījumiem. Ilgstoša kladribīna izraisīta limfopēnija ir potenciāls 

riska faktors PML. Pašlaik tiek atjaunināta informācija, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem 

un pacientiem. 

Kladribīns ir  reģistrēts arī ļoti aktīvas recidivējošas multiplās sklerozes (MS) ārstēšanai. Produkta 

informācija kladribīnam MS indikācijai jau satur brīdinājumu par PML risku. 
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Ziņošana par blakusparādībām 

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. 

Uzņēmuma kontaktinformācija  

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības 

īpašnieka kontaktpersonu farmakovigilances jautājumos: 

Didier Foechterlen 

Ģenerāldirektors  

Lipomed GmbH 

Tālr.: +41 61 702 02 00 

Fakss: +41 61 702 02 20 

E-pasts: save@lipomed.com  

 

Pielikumi 

Laboti zāļu informācijas atbilstošie  punkti un apakšpunkti 

 

Zāļu apraksts  

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā  

Progresējoša multifokāla leikoencefalopātija (PML)  

Lietojot kladribīnu, ir ziņots par PML gadījumiem, tostarp letāliem. Par PML tika ziņots 6 mēnešus 

līdz vairākiem gadiem pēc ārstēšanas ar kladribīnu. Vairumā no šiem gadījumiem ir ziņots par 

saistību ar ilgstošu limfopēniju. Veicot diferenciāldiagnostiku, ārstiem ir jāapsver PML iespēja 

pacientiem ar jaunām vai progresējošām neiroloģiskām, kognitīvām vai uzvedības pazīmēm vai 

simptomiem.  

Ieteicamais PML novērtējums ietver neirologa konsultāciju, magnētiskās rezonanses attēldiagnostiku 

smadzenēm un cerebrospinālā šķidruma analīzi, lai noteiktu Džona Kaningema vīrusa (John 

Cunningham virus, JCV) DNS, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), vai smadzeņu biopsiju, 

testējot JCV. Negatīvs JCV PĶR rezultāts neizslēdz PML iespēju. Var būt nepieciešams veikt papildu 

apsekošanu un novērtējumu, ja nevar noteikt alternatīvu diagnozi. Pacienti ar aizdomām par PML 

nedrīkst turpināt lietot kladribīnu.  

Lietošanas instrukcija  

2. Kas Jums jāzina pirms Litak lietošanas 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā  

Pirms Litak lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jebkurā brīdī ārstēšanas laikā vai pēc tās nekavējoties 
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pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums:  

- parādās neskaidra redze, tā pazūd vai dubultojas, rodas grūtības runāt, vājums rokā vai kājā, 

izmaiņas gaitā vai nespēja noturēt līdzsvaru, nepārejoša nejutība, samazināta jutība vai jutības 

zudums,  

- atmiņas zudums vai apjukums. Tie var būt tāda smaga un iespējami nāvējoša smadzeņu 

stāvokļa simptomi, ko sauc par progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju (PML).  

Ja Jums šādi simptomi bija jau pirms ārstēšanas ar kladribīnu, pastāstiet ārstam par jebkādām 

izmaiņām šajos simptomos. 


