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Kodeīnu un ibuprofēnu saturošas kombinētās zāles: hipokalēmija 
un nieru tubulārā acidoze pēc ilgstošas kodeīna/ibuprofēna lielu 
devu lietošanas pacientiem, kuri kļuvuši atkarīgi no kodeīna. 

 
Cien. veselības aprūpes speciālist! 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks kodeīnu un ibuprofēnu saturošām kombinētām zālēm 
Viatris Healthcare Limited, saskaņojot ar Eiropas zāļu aģentūru un Zāļu valsts aģentūru, 
vēlas Jūs informēt par tālākminēto: 

Kopsavilkums 

 Ir tipiski ziņots par hipokalēmijas un nieru tubulārās acidozes gadījumiem 
pēc ilgstošas kodeīna/ibuprofēna lielu devu lietošanas pacientiem, kuri 
kļuvuši atkarīgi no kodeīna komponenta 

 Pacientiem ar neizskaidrojamu hipokalēmiju un metabolo acidozi, kuru 
simptomi ietver samazinātu apziņas līmeni un vispārēju vājumu. būtu 
jāapsver aizdomas par nieru tubulāro acidozi.  

 Saistībā ar kodeīnu un ibuprofēnu saturošu kombinēto zāļu ļaunprātīgu 
lietošanu un atkarību ir ziņots par citiem nopietniem klīniskajiem 
iznākumiem, tostarp nāves gadījumiem. Tie ietvēra ziņojumus par kuņģa 
unzarnu trakta perforāciju, kuņģa un zarnu trakta  asiņošanu, smagu 
anēmiju un nieru mazspēju. 

 Pacientus ir jāinformē par atkarības rašanās iespēju no BRUFEN PLUS un 
tās potenciāli nopietnām sekām, un jāiesaka konsultēties ar ārstu 
gadījumos, ja viņi izjūt nepieciešamību lietot šīs zāles ilgāk un/vai lielākā 
deva nekā ieteikts. 

Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem 

Kodeīnu un ibuprofēnu saturošas kombinētās zāles ir paredzētas pacientiem, kas vecāki 
par 12 gadiem: 

- Īslaicīgai akūtu, vidēji stipru sāpju ārstēšanai, kuras nav varēts novērst ar citiem 
pretsāpju līdzekļiem vien, piemēram, reimatiskas un muskuļu sāpes, muguras 
sāpes, neiralģijas, migrēna, galvas sāpes, zobu sāpes, dismenoreja, vispārējas 
saaukstēšanās un gripas simptomi. 

Neskatoties uz to, ka kodeīns tiek uzskatīts par vāju opioīdu, ir iespējama tā ļaunprātīga 
vai tīša nepareiza lietošana. Ir labi zināms, ka kodeīna ļaunprātīgas/tīšas nepareizas 
lietošanas rezultātā ir iespējama fiziska un psiholoģiska atkarība. 
 
Nieru tubulāra acidoze (NTA) rodas traucētas urīna acidifikācijas rezultātā un tai ir 
raksturīga metaboliskā acidoze ar normālu anjonu starpību. 
 
 



 

2 
 

Tā var rasties pacientiem ar normālu vai nedaudz pazeminātu glomerulu filtrācijas ātrumu 
(GFĀ), kā arī pacientiem ar hroniskām nieru slimībām. Prognozes ir dažādas un bieži ir 
atkarīgas no pamatcēloņa. Daži pacienti dzīvo normālu dzīvi ar minimālu ārstēšanu, kamēr 
citiem NTA progresē līdz nieru mazspējai pēdējā stadijā ar samazinātu dzīvildzi. 
NTA diagnozes apstiprināšana bieži vien ir novēlota, kā rezultātā ārstēšana ir nepilnīga 
(Yaxley, 2016). 
Klīniskajā praksē visbiežāk novēro trīs tipu NTA. 1. un 2. tipa NTA izraisa attiecīgi distālā 
un proksimālā kanāla bojājumi, bet 4. tipa NTA ir raksturīga anomāla skābes un K+ 

ekskrēcija savācējkanālā, kā rezultātā attīstās hiperkalēmiska acidoze (Palmer BF, 2021). 
 
Lai diagnosticētu NTA ir nepieciešams noteikt urīna pH un novērtēt amonija ekskrēciju 
urīnā. Pacientiem ar distālu NTA urīna pH ir nemainīgi 5,5 vai augstāks. Novērtējot amonija 
ekskrēciju urīnā, var atšķirt pacientus ar distālu NTA no pacientiem, kuriem ir metabola 
acidoze ar normālu anjonu starpību un hipokalēmija, kas radusies citu iemeslu dēļ. 
Lai arī amonija ekskrēciju urīnā nevar tieši noteikt lielākajā daļā klīnisko laboratoriju, to 
var novērtēt, nosakot anjonu starpību urīnā un/vai osmolālo starpību (Emmett M, 2022).   
 
Papildus jau zināmajai, ar NPL saistītajai, toksiskajai iedarbībai ziņojumos tika aprakstīta 
arī smagas hipokalēmijas attīstība pie nieru tubulārās acidozes pēc kodeīnu un ibuprofēnu 
saturošu kombinēto zāļu lietošanas supraterapeitiskās devās. Šī konkrētā patoloģija šobrīd 
nav atspoguļota kodeīnu un ibuprofēnu saturošu kombinēto zāļu informācijā. 

Kodeīnu un ibuprofēnu saturošu kombinēto zāļu informācija tiks atjaunota, lai atspoguļotu 
nieru tubulāras acidozes un hipokalēmijas risku. Tāpat šajā atjauninājumā tiks iekļauts 
brīdinājums par nopietnām klīniskām sekām, tostarp nāves gadījumiem, ilgstošas 
ļaunprātīgas lietošanas / atkarības rezultātā. 

Ziņošana par blakusparādībām 

Ir būtiski ziņot par novērotām zāļu blakusparādībām, jo tas ļauj nepārtraukti uzraudzīt zāļu 
guvuma/riska līdzsvaru.  

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.: 67078438.” 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Ja Jums ir jautājumi vai nepieciešama plašāka informācija, lūdzu, sazinieties ar Viatris 
Healthcare Limited filiāli Latvijā: SIA Mylan Healthcare, Mūkusalas iela 104, Rīga, LV-1004, 
tālrunis +371 67605580, e-pasts pv.baltics@viatris.com 

 
Ar cieņu,  
 
Maija Gaide 
Nacionāla līmeņa kontaktpersona farmakovigilances jomā 
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