
 
Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

 
2018. gada 2. maijā 
 
Hematoloģisko ļaundabīgo audzēju recidīvu biežuma un mirstības rādītāju palielināšanās 
pacientiem, kuri pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas (ACŠT) saņēma azitromicīna 

terapiju 
Informācija attiecas uz visām Latvijā reģistrētām zālēm, kas satur azitromicīnu 
(Azithromycinum). Pieejamo datu analīze neliecina, ka šis risks varētu būt attiecināms uz citām 
pacientu populācijām vai uz apstiprinātajām īstermiņa vai ilgtermiņa lietošanas indikācijām. 
 
Cien. veselības aprūpes speciālist! 
 
Visu Latvijā reģistrēto azitromicīnu saturošo zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki: Actavis 
Group PTC ehf., Īslande, Grindeks AS, Latvija, KRKA d.d., Novo mesto, Slovēnija, Sandoz 
GmbH, Austrija, Teva Pharma B.V., Nīderlande, saskaņojot ar Eiropas zāļu aģentūru 
(European Medicines Agency – EMA) un Latvijas Zāļu valsts aģentūru, informē Jūs par tālāk 
minēto: 
 
Kopsavilkums 

•  Klīniskais pētījums ALLOZITHRO1, kurā tika pētīta azitromicīna ilgtermiņa 
iedarbība saistībā ar obliterējoša bronhiolīta sindroma (bronchiolitis obliterans 
syndrome - BOS) novēršanu pacientiem, kuriem tika veikta allogēnu asinsrades cilmes 
šūnu transplantācija (ACŠT), lai ārstētu hematoloģiskus ļaundabīgos audzējus, tika 
priekšlaicīgi pārtraukts, konstatējot, ka pacientiem, kas lietoja azitromicīnu, 
palielinājās recidīvu risks, salīdzinot ar placebo lietošanu. 

 
•  Lai arī precīzi nav noteikta iespējamā azitromicīna ietekme uz novēroto 

hematoloģisko recidīvu biežuma palielināšanos, pētījumā tika secināts, ka ilgstoši 
lietojot azitromicīnu pēc ACŠT, var tikt radīti riski, kas var pārsniegt paredzamo 
ieguvumu. 

  
•  Azotromicīns nav apstiprināts BOS profilaksei pacientiem, kuriem veikta ACŠT. 

 
Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem un rekomendācijām 
 
Francijā veiktajā klīniskajā pētījumā ALLOZITHRO ”Evaluation of the efficacy of azithromycin 
to prevent bronchiolitis obliterations syndrome after allogenic hematopoietic stem cell 
transplantation” ("Azitromicīna efektivitātes novērtējums saistībā ar obliterējoša bronhiolīta 
sindroma ārstēšanu pēc allogēnu asinsrades cilmes šūnu transplantācijas") (EudraCT Nr.: 2013-
000499), tika pētīts, vai azitromicīna agrīna lietošana profilaktiskā nolūkā uzlabotu dzīvildzes 
rādītājus ar nepasliktinātu gaisa plūsmu divus gadus pēc ACŠT. Pētījuma sponsors ir Francijas 
akadēmiskā iestāde, kas ir Parīzes slimnīcu fonda "Assistance publique des hopitaux de Paris 
(APHP) " biedre.  
 
Pētījuma plāns: šis pētījums bija randomizēts, placebo kontrolēts, paralēlu grupu pētījums, kas 
tika veikts 19 akadēmiskajos transplantācijas centros Francijā. Pētījumā tika uzņemti 16 gadus 
veci vai vecāki pacienti, kuriem tika veikta ACŠT hematoloģisku ļaundabīgo audzēju dēļ. 



Uzņemšanas periods bija no 2014. gada februāra līdz 2015. gada augustam. Kopā tika 
randomizēti 480 pacienti: 243 pacientiem bija paredzēts divus gadus saņemt azitromicīnu 
(250 mg) 3 reizes nedēļā, un 237 pacientiem bija paredzēts divus gadus saņemt placebo, sākot ar 
sagatavojošās terapijas laiku. Tika novērtēta azitromicīna terapijas imūnmodulējošā iedarbība, 
izmantojot to BOS novēršanai ilgtermiņā. 
 
Būtiskākie rezultāti un rādītāji: ALLOZITHRO pētījuma primārais efektivitātes mērķkritērijs 
bija dzīvildzes rādītāji ar nepasliktinātu gaisa plūsmu divus gadus pēc randomizēšanas. Galvenie 
sekundārie mērķkritēriji bija kopējā dzīvildze un obliterējoša bronhiolīta sindroms pēc diviem 
gadiem. 
 
Rezultāti: ALLOZITHRO pētījuma terapija (azitromicīna/placebo lietošana) tika pārtraukta 
2016. gada 26. decembrī, t.i., 13 mēnešus pēc uzņemšanas fāzes pabeigšanas. Pārskatot maskētos 
datus, neatkarīgā Datu un drošuma uzraudzības padome (Data and safety monitoring board - 
DSMB) konstatēja hematoloģisko recidīvu skaita neparedzētu nelīdzsvarotību maskētajās grupās 
(77 pret 48 pacientiem; koriģētā riska attiecība (95% ticamības intervāls) = 1,6 (1,12-2,4) 
azitromicīnam un placebo). Tika analizēti līdz 2017. gada 26. aprīlim pieejamie dati. Autori 
secināja, ka pacientiem, kuriem hematoloģisku ļaundabīgo audzēju gadījumā tika veikta allogēna 
ACŠT, agrīna profilaktiska azitromicīna lietošana izraisīja dzīvildzes ar nepasliktinātu gaisa 
plūsmu rādītāju samazināšanos, salīdzinot ar placebo grupas pacientiem. Autori norādīja, ka 
konstatējumi ir ierobežoti priekšlaicīgas pētījuma pārtraukšanas un citu faktoru dēļ. Autori 
secināja, ka ir jāturpina pētīt ar recidīviem saistīto iespējamo kaitējumu. 
 
1 Bergeron A et al. Effect of Azithromycin on Airflow Decline-Free Survival After Allogeneic Hematopoietic Stem 
Cell Transplant: The ALLOZITHRO Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Aug 8; 318(6):557-566. 
 
Drošuma apsvērumu novērtējums 
 
Visu attiecīgo pieejamo datu analīze neliecina, ka šis risks varētu būt attiecināms uz citām 
pacientu populācijām vai uz apstiprinātajām īstermiņa vai ilgtermiņa lietošanas indikācijām. 
 
Lai arī precīzs iespējamais mehānisms nav identificēts un, nerugoties uz to, ka nav pieejami citi 
apstiprinoši dati, šajā randomizētajā klīniskajā pētījumā iegūtie pierādījumi ir uzskatāmi par 
pietiekami spēcīgiem, lai pieņemtu, ka azitromicīna ilgstoša ārpusindikāciju (off-label) lietošana 
pēc ACŠT var būt saistīta ar hematoloģisku ļaundabīgo audzēju recidīvu riska palielināšanos. 
 
Ilgstoša azitromicīna lietošana pēc ACŠT var ietvert risku, kas pārsniedz paredzamo ieguvumu. 
Profilaktiskas ilgtermiņa ārstēšanas ar azitromicīnu drošums šajā pacientu grupā ir apšaubāms. 
 
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 
Par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Jūs varat ziņot arī zāļu reģistrācijas apliecības 
īpašniekam. Tālāk tabulā norādītas visas Latvijā reģistrētās zāles, kas satur azitromicīnu, un 
kontaktinformācija. 

Uzņēmums Zāļu nosaukums e-pasta adrese Telefona Nr. Faksa Nr. 
Actavis Group 
PTC ehf., 
Īslande/  
UAB Sicor 
Biotech filiāle 
Latvijā 

Azithromycin 
Actavis 500 mg 
apvalkotās tabletes 

tevalatvia@teva.lv +371 
67323666 

+371 
67325790 

Teva Pharma 
B.V., 
Nīderlande/  
UAB Sicor 
Biotech filiāle 
Latvijā 

1)  
Azithromycin Teva 
250 mg (500 mg) 
disperģējamās 
tabletes 
2) 
Sumamed 
- 250 mg cietās 
kapsulas 
-500 mg tabletes 
-100 mg/5 ml pulv. 
iekšķ.liet.susp. 
pagatavošanai 
-forte 200 mg/5 ml 
pulv. iekšķ. liet. 
susp.pagatavošanai 

tevalatvia@teva.lv +371 
67323666 

+371 
67325790 

Grindeks AS, 
Latvija 

Azithromycin 
Grindeks 500 mg 
apvalkotās tabletes 

vigilance@grindeks.lv +371 
22038854 

+371 
67083505 

Sandoz GmbH, 
Austrija  

Azithromycin 
Sandoz 500 mg 
apvalkotās tabletes 

drugsafety.latvia@novartis.com +371 
26487265 

N/A 

KRKA, d.d., 
Novo mesto, 
Slovēnija 

1) 
Azibiot 500 mg 
apvalkotās tabletes 
2) 
Azithromycin Krka 
250 mg (500 mg) 
apvalkotās tabetes 
3) Azithromycin
Krka 20 mg/ml (40 
mg/ml) pulv. iekšķ. 
liet. suspensijas 
pagatavošanai 

liene.grinberga@krka.biz +371 
67853316, 
+371 
67338610 

+371 
67338151 






