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Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu. 

 

CELLCEPT (MYCOPHENOLATE MOFETIL): TERATOGENITĀTES RISKS 

 

NORĀDĪJUMI VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM  
 
Ievads 
 
Šie Norādījumi ir izstrādāti, lai īpaši vērstu uzmanību uz bērniem radīto risku, kas saistīts ar 

mikofenolāta iedarbību grūtniecības laikā, kā arī līdz minimumam samazinātu grūtniecību 

skaitu laikā, kad tiek lietotas šīs teratogēnās zāles.  

 

Izmantojiet šos Norādījumus pārrunās ar pacientu un lai atbildētu uz iespējamiem pacienta 

jautājumiem vai neskaidrībām.  

 

Lai gan šajos norādījumos ir būtiska informācija par nevēlamiem mikofenolāta lietošanas 

izraisītiem grūtniecību iznākumiem, lūdzam skatīt CellCept “Zāļu aprakstu” (ZA), lai 

saņemtu visu informāciju par mikofenolātu.  

 

 

Ar mikofenolātu saistītais risks grūtniecībai 

 

Preklīniskie pierādījumi 

 

Mikofenolātam ir spēcīga teratogēna iedarbība, un tā lietošana salīdzinājumā ar citu 

imūnsupresantu lietošanu ir saistīta ar spontānu abortu un iedzimtu anomāliju riska 

palielināšanos. Specifisks teratogenitātes un mutagenitātes mehānisms nav atklāts. Tomēr 

preklīniskajos testos ir novērots, ka žurku un trušu augļu resorbcija un anomālijas nav bijušas 

saistītas ar toksisku ietekmi uz mātes organismu. Divu genotoksicitātes analīžu rezultāti ir 

parādījuši, ka izteikti citotoksiskas mikofenolāta devas var izraisīt hromosomu bojājumus. 

 

Klīniskie dati saistībā ar zāļu lietošanu mātei 

 

Pārskatot visus apkopotos datus, ir konstatēts, ka mikofenolāta iedarbībai pakļautajām 

sievietēm spontāni aborti ir bijuši aptuveni 45 % – 49 % grūtniecības gadījumu, salīdzinājumā 

ar pacientēm, kas pēc orgānu transplantācijas ir ārstētas ar citiem imūnsupresantiem, kad par 

šādu grūtniecības iznākumu ir ziņots 12 % – 33 % gadījumu. Ziņots, ka iedzimtu anomāliju 

sastopamība bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā ir bijušas pakļautas mikofenolāta 

mofetila iedarbībai, ir 23 % – 27 % salīdzinājumā ar 4 % – 5 % jaundzimušo, kuru mātes 

ārstētas ar citiem imūnsupresantiem, un 2 % – 3 % kopējā populācijā.  

 

Saistībā ar mikofenolāta lietošanu ir bijušas ausu, acu un sejas anomālijas, iedzimta sirds 

slimība, arī priekškambaru un kambaru starpsienas defekti, polidaktilija vai sindaktilija, 

traheoezofageālas anomālijas, piemēram, barības vada atrēzija, nervu sistēmas anomālijas, 

piemēram, spina bifida, un nieru anomālijas.  

 

Pēc mikofenolāta mofetila iedarbības grūtniecības nevēlama iznākuma risks ir: 

 grūtniecēm; 

 visām sievietēm ar reproduktīvo potenciālu (t. i., meitenēm no pubertātes vecuma un 

visām sievietēm līdz menopauzei, kurām ir dzemde). 

 

 

Klīniskie dati saistībā ar zāļu lietošanu tēvam 
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Pieejamie ierobežotie klīniskie dati par tēva pastarpinātu ietekmi uz grūtniecību neuzrāda 

nekādu iedzimtu anomāliju un spontānu abortu riska palielināšanos pēc mikofenolāta 

iedarbības uz tēvu.  

 

Mikofenolāts ir spēcīgs teratogēns, kas nonāk sēklas šķidrumā, tomēr pārnestais daudzums ir 

mazs, tādēļ ir maz ticams, ka tam būtu kāda ietekme. Tomēr ar dzīvniekiem veiktajos 

pētījumos, lietojot aptuveni 2,5 reizes lielākas devas nekā cilvēka saņemtās terapeitiskās 

devas, pierādīts, ka mikofenolāts ir genotoksisks, tādēļ nav pilnībā izslēdzams risks, ka 

spermatozoīdi tiks ietekmēti genotoksiski.  

 

 Piesardzības dēļ vīriešiem un viņu dzimumpartnerēm jāapzinās iespējamais risks, un viņiem 

ir jāiesaka izmantot efektīvas kontracepcijas metodes. 

 

Pacientu konsultēšana 

 

Pirms ārstēšanas ar mikofenolātu uzsākšanas vai to turpinot, abu dzimumu pacienti jāinformē 

par palielinātu spontāna aborta un iedzimtu anomāliju risku saistībā ar mikofenolāta darbību. 

Jums jānodrošina, ka sievietes un vīrieši, kas lieto mikofenolātu, izprot augļa apdraudējuma 

risku, nepieciešamību pēc efektīvas kontracepcijas un to, ka iespējamas grūtniecības gadījumā 

nekavējoties jākonsultējas ar ārstu. Šajā konsultācijā sniegto informāciju papildinās 

pacientiem domātie norādījumi par CellCept un šo zāļu lietošanas instrukcija.  

 

Turklāt Jums jāvērš īpaša vērība: 

 konsultējot riskam pakļautos pacientus, lai būtu droši, ka viņi saprot risku un tā 

mazināšanas pasākumus; 

 riskam pakļautajiem abu dzimumu pacientiem izsniegt pacientiem domātos 

norādījumus par CellCept un atbildēt uz visiem viņu jautājumiem; 

 izskaidrot grūtniecības testu nozīmību, metodes un to veikšanas laiku pirms 

ārstēšanas ar mikofenolātu un tās laikā; 

 konsultēt par efektīvu kontracepcijas metožu lietošanu pirms ārstēšanas ar 

mikofenolātu, visā tās laikā un sešas nedēļas (sievietēm) vai 90 dienas (vīriešiem) pēc 

mikofenolāta lietošanas pārtraukšanas; 

 informēt mikofenolāta lietotājus, ka tad, ja sieviete plāno grūtniecību vai vīrietis 

plāno radīt bērnu, viņiem par to vispirms jāinformē Jūs, lai būtu iespējams apspriest 

citu ārstēšanas veidu; 

 informēt ar mikofenolātu ārstētos pacientus, ka ārstēšanas laikā un sešas nedēļas pēc 

tās pārtraukšanas viņiem nav atļauts būt par asins donoriem. Vīriešiem terapijas laikā 

un 90 dienas pēc tās pārtraukšanas nav atļauts kļūt par sēklas šķidruma donoriem; 

 informēt pacientus, ka šīs zāles ir paredzētas tikai viņiem, ka tās nedrīkst dot jebkurai 

citai personai, un ka pēc ārstēšanas pabeigšanas visas neizlietotās zāles jānodod 

atpakaļ aptiekā. 

 

Grūtniecības testi 

 

Ja ir pieejamas citas zāles pret transplantāta atgrūšanu, mikofenolātu nedrīkst lietot 

grūtniecības laikā.  

 

Pirms uzsākt CellCept terapiju, sievietēm ar reproduktīvo potenciālu jābūt diviem negatīviem 

seruma vai urīna grūtniecības testiem ar jutību vismaz 25 mSV/ml, lai embriju nepakļautu 

nejaušai mikofenolāta iedarbībai. 8–10 dienas pēc 1.testa ir ieteicams veikt atkārtotu testu. Ja 

transplantāti ir no mirušiem donoriem un nav iespējams veikt divus testus ar 8-10 dienu 

starplaiku pirms terapijas sākuma (ņemot vērā transplantējamā orgāna pieejamības laiku), 
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grūtniecības tests jāveic tieši pirms terapijas sākšanas un vēl viens tests jāveic 8-10 dienas 

vēlāk. Grūtniecības testi jāatkārto, vadoties pēc klīniskas nepieciešamības (piemēram, ja tiek 

ziņots par pārtraukumu kontracepcijas lietošanā). Visu grūtniecības testu rezultāti jāapspriež 

ar pacientēm. Pacientes jābrīdina, ka par grūtniecības iestāšanos nekavējoties jāpaziņo savam 

ārstam.  

Prasības attiecībā uz kontracepciju 

 

Sievietēm 

Tā kā neapstrīdami klīniskie pierādījumi norāda, ka grūtniecības laikā lietots mikofenolāta 

mofetils rada lielu spontānu abortu un iedzimtu anomāliju risku, jādara viss, lai ārstēšanas 

laikā nepieļautu grūtniecības iestāšanos. Tādēļ sievietēm ar reproduktīvo potenciālu pirms 

CellCept terapijas uzsākšanas, terapijas laikā un sešas nedēļas pēc tās pārtraukšanas jāizmanto 

vismaz viena droša kontracepcijas metode, ja vien par kontracepcijas metodi nav izvēlēta 

pilnīga atturēšanās no dzimumdzīves.  

Lai līdz minimumam samazinātu kontracepcijas neveiksmes un nejaušas grūtniecības risku, 

vēlams izmantot divas savstarpēji papildinošas kontracepcijas metodes. 

 

Vīriešiem 

Tā kā klīniskie dati ir ierobežoti, un mikofenolāts var būt genotoksisks, auglim nevar izslēgt 

ar iedarbību uz tēvu pastarpināta kaitējuma risku, tādēļ piesardzības dēļ seksuāli aktīviem 

vīriešiem un (vai) viņu dzimumpartnerēm ieteicams ārstēšanas laikā un vismaz 90 dienas pēc 

tās pārtraukšanas izmantot efektīvu kontracepcijas metodi. 

 

Kā rīkoties, ja ir iestājusies grūtniecība 

 

 

Attiecībā uz mikofenolāta iedarbību grūtniecības laikā rīcība jāpamato ar pacientes 

individuālā ieguvuma un riska attiecību, un taktika jānosaka katrā konkrētā gadījumā, 

pamatojoties uz pacientes konsultāciju rezultātiem. 

 

Uzņēmuma kontaktinformācija  

Ja Jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildu informācija par CellCept lietošanu, vai 

VAS paredzēto norādījumu papildeksemplāri, lūdzam sazināties ar Roche Latvija SIA 

(adrese: G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, Latvija) pa tālr. 67039831. e-pasts: 

riga.info_latvija@roche.com. 

 

Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 

personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 

aģentūrai, sūtot ziņojumu (veidlapa „Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) pa faksu 

67078428 vai pa pastu Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī ar 

interneta starpniecību no ZVA mājaslapas www.zva.gov.lv . Papildinformācijas 

nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr. 67078442.  

Jūs varat palīdzēt uzraudzīt CellCept drošumu, ziņojot par iespējamām blakusparādībām, kas 

saistītas ar CellCept lietošanu. Lūdzam ziņot Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 

mob.tālr. 28655600, FAX: 67039833, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com  

 

Veselības aprūpes speciālistiem par visiem gadījumiem, kad grūtniecība ir bijusi pakļauta 

CellCept iedarbībai, neatkarīgi no tās iznākuma ir jāziņo Roche Latvija SIA (adrese: G. Astras 

iela 8b, Rīga, LV-1082, Latvija) pa tālr. 67039831. e-pasts: riga.info_latvija@roche.com.  

 

mailto:riga.info_latvija@roche.com
http://www.zva.gov.lv/
mailto:latvia.drug-safety@roche.com
mailto:riga.info_latvija@roche.com
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IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

1. INFORMĀCIJA PAR ZIŅOTĀJU Sākuma ziņojums Turpmākas novērošanas ziņojums

Ziņotāja vārds, uzvārds

Veids: Ārsts (specialitāte) Farnaceits

Patērētājs Cits (norādīt)

Kontaktadrese: Tālr. numurs

Faksa numurs:

Pasta indeks: E-pasts:

2. DATI PAR VECĀKIEM, KURI TIKUŠI PAKĻAUTI ZĀĻU IEDARBĪBAI

Kurš bija
pakļauts

Tēvs Māte Iniciāļi Dzimš. datums  

dd MMM gggg

Augums collas cm Vecums bērna ieņemšanas brīdī

Ķermeņa
masa mārciņas kg Pasta kods (tikai Francijā):

Etniskā piederība Melnā
rase

Baltā
rase

Spāņu
izcelsmes

Aziāts Cits (norādīt)

3. INFORMĀCIJA PAR ZĀLĒM

Zāļu nosaukums
(ģenēriskais/
piešķirtais)

Rada
aizdomas

Sērijas Nr. Lietošanas ilgums
(x, ja atbilstoši)

Ievadīšanas
veids

Zāļu deva 
un forma

(mg, kaps., tab.)

Pirms
apaugļošanas

Trimestris Dzemdības

1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.
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®RO-GNE: MYCOPHENOLATE MOFETIL (CELLCEPT )
ZIŅOJUMA VEIDLAPA PAR GRŪTNIECĪBU

®RO-GNE: Mycophenolate mofetil (CellCept ) ziņojuma veidlapa par grūtniecību

Handschin Jürg QA Approval signed in ConDoR 02.09.2010 09:09:55

1. lapa no 7

1. lapa no 7

(Ierakstiet visas iepriekš lietotās atbilstošās Roche vai citu ražotāju zāles, kas lietotas pirms 
grūtniecības vai tās laikā, vai, ja tēvs bijis pakļauts zāļu iedarbībai, tad  ierakstiet tikai tās zāles, 
kas lietotas pirms bērna ieņemšanas)

1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama 
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Dozēšanas shēma Sākuma datums
(dd-MMM-gggg)

Pārtraukšanas datums
(dd-MMM-gggg)

Turpinās Lietošanas indikācija

1.
  

2.
  

3.
  

4.
  

5.
  

4. INFORMĀCIJA PAR GRŪTNIECĪBU

Pēdējo 
menstruāciju 

datums:
 Aprēķ.

Aprēķinātais 
dzemdību datums:

 

dd MMM gggg dd MMM gggg

Apaugļo-
šanās 

datums
 Aprēķ.

dd MMM gggg

5. MEDICĪNISKĀ ANAMNĒZE

Iepriekšējo gadījumu skaits

Grūtniecība Medicīnisks aborts                  Spontāns aborts

Nedzīvi dzimuši Dzemdības Ar kroplībām dzimuši bērni

Riska faktori/ Medicīniskā anamēze

Nav zināms                                      Alkohols Alerģijas*                                      Diabēts*

Infekcija* Smēķēšana Narkomānija Cits/Attiecīgā anamnēze (*norādīt tālāk)

Papildinformācija: (norādiet datumus un 
iznākumu, ja tas ir piemērojams)

E
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tī

v
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IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

Aizpildīšana: 1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama
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6. Kontracepcija

Pirms ārstēšanas sākuma 
iegūts negatīvs 
grūtniecības tests

Jā Nē Negatīva grūtniecības 
testa veikšanas datums

dd MMM gggg

®Vai pacients lieto kontracepciju Cellcept  lietošanas sākumā? Jā Nē 

Ja „Jā”, atzīmēt visu lietoto

Prezervatīvs Kontracepcijas zāles Ķirurģiska sterilizācija (vīriešiem)

Ķirurģiska sterilizācija (sievietēm) Diafragma IUS

Atturēšanās Ritma metode Neauglība (vīriešiem)

Neauglība (sievietēm) Spermicīds līdzeklis Nav zināms

Vai pacients lietojis 
kontracepciju pēc  

®Cellcept  lietošanas 
pārtraukšanas?

Jā Nē 

®Vai pacients lietojis kontracepciju 6 nedēļas pēc  Cellcept  lietošanas pārtraukšanas? Jā Nē 

Vai ir kādas metodes izmaiņas? 

Sniedziet sīku informāciju par 
neveiksmīgu kontracepciju 

®Cellcept  terapijas laikā 
vai pēc tās 

7. GRŪTNIECĪBAS IZNĀKUMS

Turpinās Ārpusdzemdes grūtniecība Spontāns aborts Nav zināms

Dzīvi dzimis bērns Nedzīvi dzimis bērns Medicīnisks aborts Zudusi novērošanai

Norādīt datumu, ja tas ir atbilstoši:  

dd MMM gggg
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8.    ATTIECĪGĀS LABORATORISKĀS ANALĪZES/PROCEDŪRAS PIRMS UN PĒC IZNĀKUMA 
     (piem., amniocentēze, ultraskaņas izmeklējumi)

Testi Rezultāti
Vienības un normas robežas, 

ja tas ir atbilstoši

Rezultāti
 tiek gaidīti

Pirms/
pēc iznākuma?

Datums
dd-MMM-gggg

1.
Pirms
Pēc  

2.
Pirms
Pēc  

3.
Pirms
Pēc  

Papildinformācija:

9. DZEMDĪBU IZNĀKUMS

Zīdainis/auglis:

Zīdaiņu/augļu skaits (ja ir vairāk par 1 zīdaini/augli, aizpildiet 9. – 11. sadaļu “Informācija par zīdaini” atsevišķā veidlapā)

Normāls

Novirze
(dzemdību patoloģija, 
iedzimts defekts un citi
 traucējumi auglim/bērnam)

Norādiet

Nāve Datums  
Nāves 
cēlonis:

dd MMM gggg

Autopsijas rezultāti:

10. INFORMĀCIJA PAR ZĪDAINI

Dzimums Ķermeņa masa: Auguma garums: Galvas apkārtmērs:

Vīrietis mārciņas collas collas

Sieviete: kg cm cm

Gestācijas vecums dzemdību/aborta brīdī (nedēļas)

Apgares skala 1 minūte 5 minūtes 10 minūtes
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4. lapa no 7

4. lapa no 7

IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

Aizpildīšana: 1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama
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Vai grūtniecības norisē (vai arī gaitā), vai tās iznākumā bija kaut kas neparasts?

Jā Nē

Ja atbilde ir „jā”, norādiet

Bērna izmeklēšana novērošanas laikā:

Datums:  

dd MMM gggg

Atrades:

Pediatra (ja nosūtīts) vārds, uzvārds:

Tālr. nr.:

Faksa nr.:Adrese:

E-pasts:

11. BĒRNAM/AUGLIM VEIKTĀS ATBILSTOŠĀS LABORATORISKĀS PĀRBAUDES/PROCEDŪRAS

Tests
Datums

dd-MMM-gggg

1.  

2.  

3.  

4.  

12.
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®RO-GNE: MYCOPHENOLATE MOFETIL (CELLCEPT )
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5. lapa no 7

5. lapa no 7

IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

Rezultāti
(vienības un normas robežas, 

ja atbilstoši)

Rezultāti
 tiek gaidīti

PAPILDINFORMĀCIJA Turpiniet uz papildu lapām, ja nepieciešams

Aizpildīšana: 1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama
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Ziņotāja paraksts: : Datums (dd-MMM-gggg):

Kontaktpersonas vārds papildinformācijas iegūšanai par grūtniecību 
(ja atšķiras no ZIŅOTĀJA)

Tālr. nr.:

Faksa nr.:
Kontaktadrese:

E-pasts:

Ja aizpilda Roche pārstāvis, pārliecinieties, vai ievadītie dati apliecina ziņotāja viedokli

TIKAI ROCHE LIETOŠANAI Paraksts: Datums (dd-MMM-gggg):

VĀRDS, UZVĀRDS DRUKĀTIEM BURTIEM:
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6. lapa no 7

6. lapa no 7

IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

Aizpildīšana: 1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama 
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IZVĒLES PAPILDINFORMĀCIJAS VEIDLAPA

 

PAPILDINFORMĀCIJA (pēc izvēles):

Paraksts:

Datums: dd-mm-gggg

E
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k
tī

v
s
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7. lapa no 7

7. lapa no 7

IZMANTOŠANAI TIKAI ROCHE

Roche saņemšanas datums (dd-MMM-gggg): Vietējais Nr.: MCN: 

Ziņojuma veids: Perspektīvs Retrospektīvs

®RO-GNE: MYCOPHENOLATE MOFETIL (CELLCEPT )
ZIŅOJUMA VEIDLAPA PAR GRŪTNIECĪBU

Aizpildīšana: 1. - 9. sadaļā informācija par vecākiem un grūtniecību

9. - 11. sadaļā informācija tikai par zīdaini/augli, ja piemērojama
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