
Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neotigason (acitretinum) Grūtniecības nepieļaušanas programma.  
 

Brošūra farmaceitiem. 

 

Acitretīnu saturošu zāļu izplatīšanas kontrole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ievads 
 

Neotigason satur aktīvo vielu acitretīnu, kas ir augsti teratogēna viela ar augstu smagu patoloģiju risku vēl 

nedzimušam bērnam tām sievietēm, kas terapijas laikā ar acitretīnu vai arī 3 gadus pēc terapijas beigām ir 

stāvoklī. Patoloģiju risks pastāv arī lietojot acitretīnu kopā ar alkoholu.  

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, kā arī 3 gadus pēc terapijas beigām, ir aizliegts kļūt par asins 

donoriem. Tas ir nepieciešams, lai novērstu  potenciālu acitretīna ietekmi uz grūtniecēm, kurām ir 

nepieciešama asins pārliešana.  

 

Lai samazinātu acitretīna teratogenitātes risku, tika izstrādāta Grūtniecības nepieļaušanas programma. 

Programmas mērķis ir izskaidrot iespējamos riskus un veicamos pasākumus, lai šos riskus mazinātu. 

Programma sastāv no izglītojošiem materiāliem ārstiem, farmaceitiem un lietotājiem/pacientiem, kā arī 

ārstam papildus paredzētām kontrollapām un informētas piekrišanas dokumentiem. 

 

Materiāli, kas tiek izplatīti farmaceitiem, kas izsniedz acitretīnu: 

1. Svarīga informācija farmaceitam par zāļu riska mazināšanu, izsniedzot acitretīnu 

Šī informācija ir  jāizlasa farmaceitiem, jo tā sniedz Grūtniecības nepieļaušanas programmas 

kopsavilkumu. 

 

Sīkāka informācija 

 
Lai saņemtu papildu informāciju par Neotigason Grūtniecības nepieļaušanas programmu, lūdzam 

sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: 

 

Sicor Biotech UAB Latvijas filiāle 

Tel.: +371 67323666 

 
Papildus Neotigason (acitretīna) Grūtniecības nepieļaušanas programmas brošūru un 

dokumentu saņemšana 

Lai atkārtoti saņemtu Neotigason Grūtniecības nepieļaušanas programmas brošūras un dokumentus, 

lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: 

 

Sicor Biotech UAB Latvijas filiāle 

Tel.: +371 67323666 

 

 

 

 

 



 

 

 

Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

 
Neotigason satur aktīvo vielu – acitretīnu, kas ir izteikti teratogēna viela. 

 

- Pakļaujot augli acitretīna iedarbībai, pastāv smagu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam 

(piemēram, galvaskausa un sejas bojājumi, sirds un asinsvadu vai CNS patoloģijas, skeleta un aizkrūts 

dziedzera bojājumi), kā arī palielināts spontāna aborta sastopamības biežums. 

- Pastāv risks, ka acitretīns (eliminācijas pusperiods ir apmēram 50 stundas) var pārveidoties par 

etretinātu, kas arī ir teratogēna viela, kurai piemīt ļoti ilgs eliminācijas pusperiods – apmēram 120 

dienas. 

- Ja sievietei grūtniecība iestājas terapijas laikā vai 3 gadu laikā pēc terapijas beigām, pastāv ļoti liels 

smagu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam. 

- Vienlaicīga alkohola un acitretīna lietošana tiek saistīta ar etretināta veidošanos, kas arī ir augsti 

teratogēna viela. Sievietes reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā ar acitretīnu un 2 mēnešus pēc 

terapijas beigām  nedrīkst lietot alkoholu (dzērienos, ēdienos vai zālēs). 

- Sievietes reproduktīvā vecumā nedrīkst saņemt asinis no pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, tādēļ 

pacientiem, kas tiek ārstēti ar acitretīnu, kā arī 3 gadus pēc terapijas beigām,ir aizliegts kļūt par asins 

donoriem. 

 

Grūtniecības nepieļaušanas programma ir izstrādāta, lai informētu pacientes par iespējamo pataloģiju 

risku vēl nedzimušam bērnam, ja acitretīna terapijas laikā vai 3 gadus pēc terapijas beigām iestājas 

grūtniecība. Programma arī apraksta pasākumus, kas attiecas uz citām pacientu grupām, lai samazinātu 

smagu patoloģiju risku vēl nedzimušam bērnam. 

 

Šī brošūra sniedz informāciju par acitretīna izsniegšanu atbilstoši Grūtniecības nepieļaušanas 

programmai. 

 

Šī informācija sniedz Grūtniecības nepieļaušanas programmas kopsavilkumu. Pilnīgu informāciju un citu 

informāciju par zāļu nozīmēšanu (tajā skaitā informāciju par blakusparādībām) lūdzu skatīt pašlaik 

apstiprinātajā Neotigason zāļu aprakstā (ZA). 

 

Acitretīna teratogēnais risks 

Ja grūtniecība iestājas acitretīna terapijas laikā vai trīs gadu laikā pēc terapijas beigām, pastāv ļoti smagu 

un nopietnu patoloģiju risks vēl nedzimušam bērnam. Pastāv arī palielināts spontānu abortu sastopamības 

biežums. 

 

Acitretīna Grūtniecības nepieļaušanas programma 
 

Acitretīna Grūtniecības nepieļaušanas programma ir jāievēro visām sievietēm, kurām iespējama 

grūtniecības iestāšanās.  

Programma sastāv no 3 daļām: 

 

- Izglītojošā programma; 

- Terapijas uzraudzība; 



- Izplatīšanas kontrole. 

 

Izglītojošā programma 

Izglītojošās programmas mērķis ir: 

- uzlabot sapratni par acitretīna teratogenitātes riskiem pacientiem un ārstiem; 

- vērst sieviešu uzmanību uz iespējamiem riskiem un veicināt sapratni par tiem. 

 

Izglītojošās programmas ietvaros ir sniegtas sekojošas brošūras/dokumenti: 

- Svarīga informācija ārstiem par zāļu riska mazināšanu, nozīmējot acitretīnu . 

- Ārsta kontrollapa, nozīmējot acitretīnu sievietēm. 

- Svarīga informācija farmaceitam par zāļu riska mazināšanu, izsniedzot acitretīnu (šis dokuments). 

- Informētas piekrišanas dokuments sievietēm. 

- Informētas piekrišanas dokuments vīriešiem. 

- Svarīga informācija pacientiem par zāļu riska mazināšanu, lietojot acitretīnu. 

 

Terapijas uzraudzība 

Terapijas uzraudzības pamatelementi ir: 

- izglītojošā materiāla nodrošināšana pacientiem; 

- grūtniecības testu veikšana (minimālā jutība 25 mIU/ml) pirms ārstēšanās, ārstēšanās laikā un 3 

gadus pēc terapijas beigām; 

- vismaz divu efektīvu kontracepcijas veidu vienlaicīga izmantošana. Pacientam ir jālieto divas 

kontracepcijas metodes vienlaikus vismaz vienu mēnesi pirms terapijas uzsākšanas, un turpināt tās 

lietot visu terapijas ar acitretīnu laiku kā arī vēl vismaz 3 gadus pēc terapijas beigām. Vismaz 

vienai no kontracepcijas metodēm ir jābūt galvenai metodei (skatīt piemērus zemāk). 

 

Izplatīšanas kontrole  

Izplatīšanas kontrole ietver pacientēm ar reproduktīvo potenciālu acitretīna receptes izrakstīšanu uz īpašās 

recepšu veidlapas, tās derīguma termiņa ierobežošanu līdz 7 dienām un izsniedzamo zāļu daudzumu, kas 

paredzēts ne vairāk kā 30 dienām. 

 

Acitretīnu drīkst izrakstīt tikai ārsts ar pieredzi sistēmisko retinoīdu lietošanā, dermatologs. 

 

Nosacījumi acitretīna izrakstīšana sievietēm, kurām iespējama grūtniecības 

iestāšanās 
 

 

Acitretīna lietošana ir kontrindicēta sievietēm reproduktīvā vecumā, izņemot gadījumus, ja tiek ievēroti 

visi zemāk minētie Grūtniecības nepieļaušanas programmas nosacījumi:  

- Viņai ir nopietni keratinizicācijas traucējumi, kas ir rezistenti pret standarta terapiju. 

- Viņa saprot teratogenitātes risku. 

- Viņa saprot precīzas ikmēneša uzraudzības nepieciešamību. 

- Viņa saprot un pieņem efektīvas, nepārtrauktas kontracepcijas nepieciešamību 1 mēnesi pirms 

terapijas uzsākšanas, visa ārstēšanās kursa laikā un 3 gadus pēc terapijas beigām. Ir vienlaikus 

jāizmanto divas kontracepcijas metodes, un vismaz vienai no tām ir jābūt galvenai kontracepcijas 

metodei.  

- Galvenās kontracepcijas metodes ir: intrauterīnās ierīces, injicējami/ implantējami/ ievietojami 

hormonālie kontracepcijas līdzekļi, iekšķīgi lietojami kombinētie kontracepcijas līdzekļi un 

kontracepcijas plāksteri (lietojot tos rūpīgi), olvadu nosiešana, partnera vazektomija. Nav ieteicama 

mazu devu tikai progesteronu saturošu līdzekļu („minitablešu”) lietošana, jo iespējami to 



kontraceptīvās iedarbības traucējumi. Barjermetodes ir: prezervatīvu lietošana vīriešiem, 

diafragma/uzmava ar spermicīdu. 

- Pat ja viņai ir amenoreja, viņai jāievēro visi ieteikumi par efektīvu kontracepciju. 

- Viņai jābūt spējīgai ievērot efektīvas kontracepcijas metodes. 

- Viņa ir informēta un saprot grūtniecības iestāšanās iespējamās sekas, un nepieciešamību pēc 

iespējas ātrāk paziņot par kontracepcijas pasākumu neievērošanu, neaizsargātu dzimumaktu vai 

aizdomām par grūtniecību. 

- Viņa saprot un pieņem nepieciešamību veikt grūtniecības testus pirms terapijas, terapijas laikā un 3 

gadu laikā pēc terapijas beigām. 

- Viņa ir informēta, ka viņai jāizvairās no alkohola (tajā skaitā alkoholu saturošu dzērienu, ēdienu un 

alkoholu saturošu zāļu) lietošanas acitretīna terapijas laikā un 2 mēnešus pēc terapijas beigām. Ir 

novērots, ka vienlaicīga acitretīna un alkohola lietošana var izraisīt izteikti teratogēnā etretināta 

veidošanos, kas izdalās no organisma daudz lēnāk nekā acitretīns. 

- Viņa ir apstiprinājusi, ka ir sapratusi riskus un nepieciešamos piesardzības pasākumus saistībā ar 

acitretīna lietošanu. 

 

Šie nosacījumi attiecas arī uz sievietēm, kuras pašlaik nav seksuāli aktīvas, izņemot gadījumus, kad 

ārstējošais ārsts uzskata, ka nepastāv riska faktori, lai iestātos grūtniecība. 

 

Ārstējošajam ārstam, jāpārliecinās, ka 

- Paciente atbilst iepriekšminētajiem grūtniecības nepieļaušanas nosacījumiem,, tajā skaitā ir saņemts 

apliecinājums, ka viņai ir atbilstošs sapratnes līmenis. 

- Paciente atzīst iepriekš minētos nosacījumus. 

- Paciente ir vienlaicīgi izmantojusi divas efektīvas kontracepcijas metodes vismaz 1 mēnesi pirms 

terapijas uzsākšanas, turpina to darīt visa ārstēšanās kursa laikā un vismaz 3 gadus pēc terapijas 

beigām. 

- Negatīvi grūtniecības testa rezultāti ir iegūti pirms terapijas uzsākšanas, terapijas laikā un 3 gadu 

laikā pēc terapijas beigām. Grūtniecības testu datumi un rezultāti jādokumentē. 

 

 

Papildu piesardzības pasākumi 
 

Sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās 

Ļoti svarīgi, lai sievietes, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, ir brīdinātas par acitretīna 

teratogenitātes risku. Ar šīm pacientēm jāpārrunā arī kontracepcijas nozīmīgums, jo sievietēm, kurām nav 

paredzama grūtniecības iestāšanās, uzsākot ārstēšanos ar acitretīnu, var mainīties apstākļi. Visām 

sievietēm jāparaksta informētas piekrišanas dokuments, lai apliecinātu, ka viņas ir brīdinātas par acitretīna 

teratogenitātes risku. Visām pacientēm, kurām nav paredzama grūtniecības iestāšanās, jāsniedz pilna 

pacientam paredzētā informācija par acitretīna teratogenitātes risku un precīziem grūtniecības 

nepieļaušanas pasākumiem. 

 

Vīrieši 

Par vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar acitretīnu, pieejamā informācija, kas iegūta no datiem par spermas 

ietekmi uz sievieti, neliecina par vērā ņemamu teratogēnas iedarbības risku. 

Tomēr vīriešiem jāatgādina, ka viņi nedrīkst nodot savas zāles nevienam citam, it īpaši sievietēm. Visiem 

vīriešiem jāsniedz pilna pacientam paredzētā informācija par acitretīna teratogenitātes risku un precīziem 

grūtniecības nepieļaušanas pasākumiem. 

 

Visi pacienti 

Pacienti jābrīdina, ka viņi nekad nedrīkst dot acitretīnu kādam citam, un terapijas kursa beigās neizlietotās 

kapsulas jāatgriež savam farmaceitam. Visiem pacientiem jāparaksta informētas piekrišanas dokuments, 



un viņi jāinformē, ka acitretīna terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc tās beigām, viņiem ir aizliegts kļūt par 

asins donoriem, iespējamā patoloģiju riska vēl nedzimušam bērnam, kura māte grūtniecības laikā būs 

saņēmusi asins pārliešanu. 

 

Sievietes, kas baro bērnu ar krūti 

Ir jābrīdina sievietes, ka nedrīkst lietot acitretīnu bērna barošanas ar krūti periodā. Acitretīns var izdalīties 

mātes pienā un nodarīt kaitējumu bērnam. 

Acitretīna izsniegšanas ierobežojumi 
 

Grūtniecības nepieļaušanas programma nosaka sekojošus acitretīna izsniegšanas ierobežojumus: 

 

1. Acitretīna receptei, kas izsniegta sievietei ar reproduktīvo potenciālu, jābūt ierobežotai 30 dienu 

ārstēšanās periodam, un recepte ir derīga tikai 7 dienas. 

- receptes, kas uzrādītas vēlāk kā pēc 7 dienām, jāuzskata par nederīgām, un pacientei jālūdz vērties 

pie sava ārstējošā ārsta jaunas receptes saņemšanai. 

- Ja no sievietes saņemtā recepte paredz izsniedzamo zāļu daudzumu vairāk nekā 30 dienu terapijai, 

jāsazinās ar ārstējošo ārstu, lai pārliecinātos vai uz pacienti attiecas izplatīšanas ierobežojumi. Ja uz 

pacienti neattiecas izplatīšanas ierobežojumi, var izsniegt acitretīnu. 

- Šaubu gadījumā jākonsultējas ar ārstējošo ārstu. 

 

2. Vīriešiem izrakstītajām receptēm nav derīguma termiņa ierobežojuma, kā arī nav ierobežojumu 

attiecībā uz izsniedzamo zāļu daudzumu;  

 

3. Ideālajā variantā grūtniecības testam, receptes izrakstīšanai un acitretīna izsniegšanai sievietei, uz kuru 

attiecas izplatīšanas ierobežojumi, būtu jānotiek vienā dienā. 

 

4.  Nedrīkst pieņemt: 

- telefoniskus norādījumus acitretīna izsniegšanai. 

- atkārtotas receptes; 

- bezmaksas paraugus izplatīšanai. 

 

5. Visiem pacientiem jāsniedz sekojoši norādījumi: 

- Nekad nedot šīs zāles citiem. 

- Pēc terapijas beigām atgriezt neizlietotās kapsulas savam farmaceitam. 

- Acitretīna terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc tās beigām, viņiem ir aizliegts kļūt par asins 

donoriem, iespējamā patoloģiju riska dēļ vēl nedzimušam bērnam, kura māte grūtniecības laikā 

būs saņēmusi asins pārliešanu. 

 

 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: +371 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.: +371 

67078438. 

 

Sagatavošanas datums: 2016. gada jūnijs 


