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Vēstule veselības aprūpes speciālistiem 

thiamazolum (Thyrozol) un carbimazolum: 
akūta pankreatīta risks un 

pastiprinātas norādes par kontracepciju 

God. veselības aprūpes speciālist! 

Merck KGaA pēc vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru un Latvijas Zāļu valsts 
aģentūru, vēlas Jūs informēt: 

Kopsavilkums 

(1) Akūta pankreatīta risks 

• Ir saņemti ziņojumi par akūtu pankreatītu pacientiem, kuri 
lietoja karbimazolu/tiamazolu. 

• Akūta pankreatīta gadījumā karbimazola/tiamazola lietošana 
nekavējoties jāpārtrauc. 

• Tā kā atkārtota lietošana var izraisīt akūta pankreatīta recidīvu 
ar ātrāku sākumu, šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem, kuriem 
anamnēzē ir akūts pankreatīts pēc karbimazola/tiamazola 
lietošanas. 

(2) Pastiprinātas norādes par kontracepciju 

• Epidemioloģiskajos pētījumos un gadījumu izpētēs pieejamo 
pierādījumu jauns izvērtējums pastiprina aizdomas, ka, lietojot 
grūtniecības laikā, īpaši grūtniecības pirmajā trimestrī un lielās 
devās, karbimazols/tiamazols izraisa iedzimtas anomālijas. 

• Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanās ar 
karbimazolu/tiamazolu laikā jālieto efektīvi kontracepcijas 
līdzekļi. 

• Hipertireoze grūtniecēm atbilstoši jāārstē, lai novērstu 
nopietnas komplikācijas mātei un auglim. 

• Karbimazolu/tiamazolu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc 
stingras ieguvuma un riska izvērtēšanas konkrētajai pacientei 
un tikai mazākajā efektīvajā devā, papildus nelietojot 
vairogdziedzera hormonus. 



• Ja karbimazolu/tiamazolu lieto grūtniecības laikā, ieteicams 
stingri uzraudzīt māti, augli un jaundzimušo. 

Pamatojums drošuma apsvērumiem 

Vispārēja informācija 

Karbimazolu vai tiamazolu saturošas zāles lieto hipertireozes ārstēšanai, tai 
skaitā: 

• hipertireozes konservatīvai terapijai, īpaši, ja strumas nav vai tā ir maza, 

• sagatavošanās operācijai visu veidu hipertireozes gadījumos, 

• sagatavošanās plānveida terapijai ar radioaktīvo jodu, īpaši hipertireozes 
smagu formu gadījumos, 

• īslaicīgai terapijai pēc ārstēšanas ar radioaktīvo jodu, 

• profilaktiski pacientiem ar subklīnisku hipertireozi, autonomu adenomu vai 
hipertireozi anamnēzē, kuriem ir nepieciešama joda preparātu lietošana 
(piemēram, izmeklējums ar jodu saturošām kontrastvielām). 

Karbimazols ir priekšzāles, kas tiek strauji metabolizētas uz aktīvo metabolītu 
tiamazolu. Tiamazols ir antitireoīdais līdzeklis, kas darbojas, nomācot 

vairogdziedzera hormonu izdalīšanos. 

Šobrīd Latvijas Zāļu reģistrā ir sekojošas zāles ar aktīvo vielu tiamazolu 
(thiamazo/um): 

Thyrozol 5 mg apvalkotās tabletes (Reģistrācijas nr. 08-0163, Reģistrācijas 
apliecības īpašnieks: Merck KGaA, Vācija); 

Thyrozol 10 mg apvalkotās tabletes (Reģistrācijas nr. 08-0164, Reģistrācijas 
apliecības īpašnieks: Merck KGaA, Vācija). 

Akūta pankreatīta risks 

Pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi par akūtu pankreatītu pacientiem, kuri 
saņem karbimazolu/tiamazolu saturošas zāles. 

Kaut arī mehānisms ir vāji izprasts, ziņojumu par atkārtotu akūtu pankreatītu 
pēc karbimazola/tiamazola saņemšanas klātbūtne var norādīt uz imunoloģisku 
mehānismu. 

Pacientiem, kuriem rodas akūts pankreatīts pēc karbimazola vai tiamazola 
saņemšanas ir nekavējoties jāpārtrauc lietot šādu zāļu lietošanu. Nedrīkst atsākt 
karbimazola/tiamazola lietošanu, un šiem pacientiem ir jāuzsāk alternatīvu 
ārstēšanu pēc individuālas ieguvuma/riska attiecības izvērtēšanas. 

Ir jāizvairās no atkārtotas karbimazola/tiamazola nozīmēšanas pacientiem, 
kuriem anamnēzē ir akūts pankreatīts pēc karbimazola vai tiamazola lietošanas, 
jo tas var izraisīt, iespējami, dzīvību apdraudoša akūta pankreatīta recidīvu ar 
ātrāku sākumu. 

Karbimazolu/tiamazolu saturošo zāļu produkta informācija tiks atbilstoši 
atjaunota. 



Pastiprinātas norādes par kontracepciju 

Epidemioloģiskajos pētījumos un gadījumu izpētēs pieejamo pierādījumu jauns 
izvērtējums pastiprina aizdomas, ka, karbimazola/tiamazola lietošana ar būt 
saistīta ar palielinātu iedzimtu anomāliju risku, īpaši lietojot grūtniecības pirmajā 
trimestrī un lielās devās. 

Ziņoto anomāliju vidū ir iedzimta ādas aplāzija (daļējs ādas trūkums, bieži 
lokalizēts galvā), kraniofaciālas anomālijas (hoanalatrēzija; sejas dismorfisms), 
vēderdobuma sienas un kuņģa-zarnu trakta defekti (iedzimta nabassaites trūce, 
barības vada atrēzija, nabassaites-mezenteriālā vada anomālija) un kambaru 
starpsienas defekts. 

Ieteikumi 

Tādēļ reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā ar karbimazolu/tiamazolu 
ir ieteicams lietot efektīvus kontracepcijas līdzekļus . 

Karbimazola/tiamazola lietošana grūtniecības laikā ir pieļaujama tikai situācijās, 
kad radikāla pamatslimības terapija (tireoīdektomija vai radioaktīvā joda 
terapija) nebija piemērota pirms grūtniecības un gadījumā, ja grūtniecības laikā 
slimība rodas no jauna vai atkārtojas. 

Karbimazolu/tiamazolu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc stingras ieguvuma 
un riska izvērtēšanas konkrētajai pacientei un tikai mazākajā efektīvajā devā, 
papildus nelietojot vairogdziedzera hormonus. 

Ja karbimazolu/tiamazolu lieto grūtniecības laikā, ieteicams rūpīgi uzraudzīt māti, 
augli un jaundzimušo. 

Karbimazolu/tiamazolu saturošo zāļu produkta informācija tiks atbilstoši 
atjaunota. 

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 

Merck Serono SIA, Duntes iela 23A, LV-1005, Rīga, Latvija 

E-pasts: drug.safety.nordic@merckgroup.com 

Kontaktpersona farmakovigilances jautājumos Latvijā: Baiba Auslande 
(Tel: 67152518) 

Ar cienu, 

/Jnc~/L--iYt{_/ 
Baiba Auslande 
SIA Merck Serono Medicīnas konsultante 


