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Vēstule veselības aprūpes speciālistiem  

Mirabegrons (Betmiga) ― jaunie ieteikumi saistībā ar paaugstināta 
asinsspiediena risku 

 

Godātais veselības aprūpes speciālist! 

 

Pēc vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA) 
Astellas vēlas Jūs informēt par jauniem Betmiga (mirabegrons) lietošanas 
ieteikumiem.  

 

Kopsavilkums 

• Ir saņemti ziņojumi par nopietniem hipertensijas un paaugstināta 
asinsspiediena gadījumiem pacientiem, kuri ir ārstēti ar mirabegronu. 

• Pašlaik mirabegrons ir kontrindicēts pacientiem ar smagu 
nekontrolētu hipertensiju (sistoliskais asinsspiediens ≥ 180 mm Hg 
un/vai diastoliskais asinsspiediens ≥ 110 mm Hg). 

• Pirms ārstēšanas sākšanas izmēriet asinsspiedienu un regulāri 
pārbaudiet to terapijas laikā, īpaši pacientiem ar hipertensiju. 

 

Papildu informācija par drošuma apsvērumiem un ieteikumi 

Mirabegrons ir indicēts simptomātiskas neatliekamas, pastiprinātas urinēšanas 
un/vai neatliekamas urīna nesaturēšanas ārstēšanai pieaugušajiem cilvēkiem ar 
pārmērīgi aktīva urīnpūšļa (overactive bladder - OAB) sindromu. 

Paaugstināts asinsspiediens ir zināms mirabegrona lietošanas risks, un tas ir 
iekļauts zāļu aprakstā. 

Jaunie ieteikumi ir sagatavoti, balstoties uz Eiropas Zāļu aģentūras kumulatīvo 
datu saistībā ar mirabegrona lietošanu un paaugstinātu asinsspiedienu analīzi. Ir 
saņemti ziņojumi par nopietniem hipertensijas un paaugstināta asinsspiediena 
gadījumiem pacientiem, kuri ir ārstēti ar mirabegronu. 

Turklāt tika saņemti ziņojumi par hipertensīvo krīzi un cerebrovaskulāriem un 
kardiāliem notikumiem, kuri saistīti ar hipertensiju, kad pastāvēja pārliecinoša 
saistība laikā ar mirabegrona lietošanu. Dažos no šiem gadījumiem ir sniegta 
ierobežota informācija vai arī ir citi blakus faktori. 



 

Astellas Pharma a/s 
Kajakvej 2, DK-2770 Kastrup, Denmark 
Tel: +45 43 43 03 55 Fax: +45 43 43 22 24 
 

Tādēļ pašlaik mirabegrona lietošana pacientiem ar smagu nekontrolētu 
paaugstinātu asinsspiedienu ir kontrindicēta. Uzsākot ārstēšanu, jāmēra 
asinsspiediens un regulāri tas jākontrolē, īpaši pacientiem ar hipertensiju. 

Aicinājums ziņot 

Tā kā mirabegrons ir jauna Eiropas Savienībā reģistrēta aktīvā viela, tam tiek 
piemērota papildu uzraudzība. Tā nozīmē pastiprinātu ziņošanu par nevēlamām 
blakusparādībām un ļauj ātri identificēt jaunāko informāciju par zāļu drošumu, lai 
veicinātu drošu un efektīvu lietošanu. 

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 iela 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. 

Ziņojumus var nosūtīt pa e-pastu Astellas vietējai pārstāvniecībai – Algol Pharma 
SIA, „Asarīši-3”, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, e-pasts: 
info.pharma.lv@algol.lv. 

Lai varētu turpināt blakņu uzraudzību saistībā ar paaugstinātu asinsspiedienu, 
ziņojot par šādām blaknēm, lūdzam sniegt pēc iespējas vairāk informācijas, 
tostarp asinsspiediena mērīšanas rezultātus. 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Ja Jums ir jautājumi par mirabegronu un paaugstinātu asinsspiedienu, lūdzam 
sazināties ar Astellas Medicīniskās informācijas daļu, tālrunis +371 67 619365, 
„Asarīši-3”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija. 

Ar cieņu, 

      

Dr. Ralfs Nīss (Ralph Nies, MD, MBA), 

par farmakovigilanci atbildīgā  

persona Eiropas Savienībā 

Ove Schebye, MD 

Director Medical & Regulatory Affairs 

Astellas Pharma a/s 

 

Pēdējais apstiprinātais Zāļu apraksts ir pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h809.htm 
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