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Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

 

Furnjē gangrēnas (starpenes nekrotizējošā fasciīta) risks nātrija glikozes ko-
transportvielas 2 (SGLT2i) inhibitoru lietošanas gadījumā. 

 

Cien. veselības aprūpes speciālist!  
 

Saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Latvijas Zāļu valsts aģentūru SGLT2 inhibitorus 
kanagliflozīnu,  dapagliflozīnu, empagliflozīnu,  ertugliflozīnu saturošo zāļu reģistrācijas 
apliecību īpašnieki (RAĪ) vēlas Jūs informēt par turpmāk minēto:  
 

Kopsavilkums 

 Pēcreģistrācijas periodā novērotie Furnjē gangrēnas (starpenes nekrotizējošā 
fasciīta) gadījumi tiek saistīti ar SGLT2 inhibitoru lietošanu. 

 Furnjē gangrēna ir reta, bet nopietna un potenciāli dzīvībai bīstama infekcija. 

 Pirms nekrotizējošā fasciīta var būt uroģenitāla infekcija vai starpenes abscess. 

 Iesakiet pacientiem nekavējoties vērsties pie ārsta, ja tiek novērotas stipras 
sāpes, jutīgums, apsārtums vai pietūkums ārējo dzimumorgānu vai starpenes 
apvidū kopā ar drudzi vai nespēku.  

 Ja ir aizdomas par Furnjē gangrēnu, pārtrauciet SGLT2 inhibitora lietošanu un 
nekavējoties sāciet ārstēšanu (iekļaujot antibiotikas un skarto audu ķirurģisku 
izņemšanu).   

Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem un rekomendācijām 

SGLT2 inhibitori ir indicēti 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai. ES pašlaik ir reģistrēti šādi 
SGLT2 inhibitori: Edistride (dapagliflozīns), Forxiga (dapagliflozīns), Ebymect 
(dapagliflozīns/metformīns), Xigduo (dapagliflozīns/metformīns), Qtern (dapagliflozīns / 
saksagliptīns),   Invokana (kanagliflozīns), Vokanamet (kanagliflozīns / metformīns), 
Jardiance (empagliflozīns), Synjardy (empagliflozīns / metformīns), Glyxambi 
(empagliflozīns / linagliptīns), Steglatro (ertugliflozīns), Segluromet (ertugliflozīns / 
metformīns) un Steglujan (ertugliflozīns / sitagliptīns).  

SGLT2 inhibitoru grupas zāļu lietošanas gadījumā ir ziņots par Furnjē gangrēnas gadījumiem. 
Lai gan cukura diabēts ir Furnjē gangrēnas riska faktors, daži pēcreģistrācijas ziņojumi tiek 
uzskatīti par iespējami saistītiem ar SGLT2 inhibitoru lietošanu.  

Furnjē gangrēna tiek novērota gandrīz vienīgi vīriešiem. Tomēr, saistībā ar SGLT2 
inhibitoriem, par to ziņots arī sievietēm.  

Tiks pārskatīta zāļu informācija, lai iekļautu Furnjē gangrēnu kā nevēlamu blakusparādību 
4.8. apakšpunktā, un tiks iekļauti arī attiecīgi brīdinājumi zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā, kā 
norādīts augstāk minētajā kopsavilkumā.  
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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. 

 

Uzņēmumu kontaktinformācija  

Ja Jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazinieties: 

Uzņēmuma 

nosaukums 
Zāļu nosaukums 

Kontaktpersona 

farmakovigilances 

jautājumos 

Adrese Tālrunis 

AstraZeneca AB 

Forxiga 

Edistride 

Ebymect 

Xigduo 

Qtern 

Liene Burkāne 

 
Skanstes iela 50, 
Rīga, LV-1013, 

Latvija 

 

+371 67377100 

Boehringer 

Ingelheim  

Jardiance 

Synjardy 

Glyxambi 

Žanete Reihmane 

 

Matrožu iela 15A, 
Rīga, LV-1048, 

Latvija 
+371 29250480 

SIA Merck 

Sharp & Dohme 

Latvija 

Steglatro 

Segluromet 

Steglujan 

Daina Reveliņa 

Sidija Silava 

Skanstes iela 50A, 

Rīga, LV-1013, 

Latvija 

+371 67364224 

Janssen-Cilag 

International 

NV 

Invokana 

Vokanamet 

Renāts 

Išmuhamedovs 

Mūkusalas iela 101, 

Rīga, LV-1014, 

Latvija 

+371 67893561 

 

 

 
Liene Burkāne 
Zāļu reģistrācijas vadītāja 
SIA AstraZeneca Latvija 
 


