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Forxiga (dapagliflozīns) 5 mg turpmāk vairs nedrīkst lietot 1.tipa cukura diabēta 
slimnieku ārstēšanai  

Cien. veselības aprūpes speciālist! 
 
AstraZeneca pēc vienošanās ar Eiropas zāļu aģentūru un Latvijas Zāļu valsts aģentūru vēlas 
Jūs informēt par tālākminēto: 
 
Kopsavilkums  
 
• No 2021.gada 25.oktobra 1.tipa cukura diabēts (1TCD) vairs nav Forxiga 

(dapagliflozīns) 5 mg reģistrētā indikācija, un šīs pacientu grupas ārstēšanā to 
nedrīkst lietot. Šāds paziņojums ir balstīts uz AstraZeneca lēmumu svītrot 1TCD 
no dapagliflozīna 5 mg devas indikācijām. 
 

• Diabētiskā ketoacidoze (DKA) ir zināma dapagliflozīna blakusparādība. DKA 
biežuma grupa, kas ziņota pētījumos par dapagliflozīna lietošanu 1TCD 
ārstēšanai, bija “bieži” (novēroja vismaz 1 no 100 pacientiem).  
 

• Veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem paredzētie papildu riska 
mazināšanas pasākumi, kas tika ieviesti DKA riska mazināšanai, ārstējot 1TCD 
ar dapagliflozīnu, turpmāk vairs nebūs pieejami. 
 

• Dapagliflozīna lietošana pacientiem ar 1TCD ir jāpārtrauc pēc konsultācijas ar 
ārstu, kas specializējies cukura diabēta aprūpē, un tas jāveic tik drīz, cik vien 
tas ir klīniski iespējams.  
 

• Pēc dapagliflozīna lietošanas pārtraukšanas ieteicams bieži kontrolēt glikozes 
līmeni asinīs, un insulīna deva jāpalielina piesardzīgi, lai maksimāli samazinātu 
hipoglikēmijas risku. 

 

Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem  

Dapagliflozīna 5 mg vairs nedrīkst lietot 1TCD ārstēšanā kā papildlīdzekli insulīnterapijai 
pacientiem ar ĶMI ≥ 27 kg/m2 gadījumos, kad tikai insulīna lietošana nenodrošina pietiekamu 
glikēmijas kontroli, neraugoties uz optimālu insulīnterapiju.  

AstraZeneca ir pieņēmusi lēmumu svītrot 1TCD no dapagliflozīna indikācijām. Šīs reģistrācijas 
apliecības izmaiņas neietekmē pārējās indikācijas dapagliflozīna 5 mg un 10 mg devām. 
Dapagliflozīna lietošana pieaugušiem pacientiem arī turpmāk būs indicēta 2.tipa cukura 
diabēta, hroniskas nieru slimības un simptomātiskas hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu 
izsviedes frakciju ārstēšanai.  

Dapagliflozīna 5 mg devu lietojot 1TCD ārstēšanā, bija nepieciešami specifiski DKA riska 
mazināšanas papildu pasākumi, piemēram, pacienta brīdinājuma kartīte un Rokasgrāmata 
veselības aprūpes speciālistam. Pēc 1TCD svītrošanas no dapagliflozīna 5 mg indikācijām 
papildu riska mazināšanas pasākumu materiāli vairs nebūs pieejami.  



 

Ziņošana par blakusparādībām  

Par nevēlamām reakcijām, kas saistītas ar dapagliflozīna lietošanu, veselības aprūpes 
speciālistiem ir jāturpina ziņot atbilstoši nacionālās blakusparādību spontānās ziņošanas 
kārtībai. 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 
aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par 
zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, 
un “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”. Papildinformācijas nepieciešamības 
gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078400.  

 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Kontaktinformācija sīkākas informācijas saņemšanai: AstraZeneca Latvija, Skanstes iela 50A. 
Tālr. 67377100. 
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