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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva1  
klopidogrelis /acetilsalicilo rūgštis 

Šis dokumentas yra Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) 
santrauka. Jame paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs 
vaistą priėmė nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva rinkodaros 
leidimą ir pateikia jo vartojimo rekomendacijas. 

 

Kas yra Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva? 

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva yra vaistas, kurio sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų – 
klopidogrelio ir acetilsalicilo rūgšties (dar vadinamos aspirinu). Gaminamos šio vaisto tabletės, kurių 
sudėtyje yra 75 mg klopidogrelio ir 75 mg arba 100 mg acetilsalicilo rūgšties. 

Kam vartojamas Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva? 

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva skiriamas siekiant išvengti kraujo krešulių sukeliamų grėsmių, 
pvz., širdies smūgio, suaugusiesiems, jau vartojantiems ir klopidogrelį, ir acetilsalicilo rūgštį atskiromis 
tabletėmis. Šį vaistą gali vartoti šie ūminiu širdies kraujagyslių sindromu sergantys pacientai: 

• pacientai, kuriems diagnozuota nestabili krūtinės angina (stiprus krūtinės skausmas) arba kurie 
anksčiau yra patyrę širdies smūgį be ST segmento pakilimo (elektrokardiogramos (EKG) rodiklių 
pakitimų), įskaitant tuos pacientus, kuriems į arteriją buvo įstatytas stentas (trumpas vamzdelis), 
kad arterija neužaktų; 

• pacientai, kurie gydomi nuo širdies smūgio su ST segmento pakilimu, kai, gydytojo nuomone, 
pacientui būtų naudingas gydymas, kuriuo siekiama ištirpdyti kraujo krešulius. 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

                                                
1 Ankstesnis pavadinimas – DuoCover. 
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Kaip vartoti Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva? 

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva skiriamas po vieną tabletę vieną kartą per parą vietoj paciento 
jau vartojamų atskirų klopidogrelio ir acetilsalicilo rūgšties tablečių. 

Kaip veikia Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva? 

Abi Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva veikliosios medžiagos klopidogrelis ir acetilsalicilo rūgštis 
yra antitromboziniai vaistai. Tai reiškia, kad jie padeda užkirsti kelią raudonųjų kraujo kūnelių 
trombocitų sukibimui ir trombų susidarymui, o tai padeda išvengti dar vieno širdies smūgio.  

Klopidogrelis neleidžia trombocitams sulipti, nes trukdo medžiagai, vadinamai ADP, prisijungti prie tam 
tikro jų paviršiuje esančio receptoriaus. Dėl to trombocitai nesulimpa, ir sumažėja trombų susidarymo 
pavojus. Acetilsalicilo rūgštis neleidžia trombocitams sulipti, blokuodama fermentą, vadinamą 
prostaglandinų ciklooksigenaze. Dėl to slopinama medžiagos, vadinamos tromboksanu (paprastai 
sujungdama trombocitus ji padeda formuotis krešuliams), gamyba. Šių dviejų veikliųjų medžiagų 
derinys veiksmingiau mažina kraujo krešulių susidarymo riziką negu kuris nors vienas iš šių vaistų 
vartojamas atskirai. 

Abi veikliosios medžiagos parduodamos Europos Sąjungoje (ES) ne vienus metus. Trombocitų 
agregacijai slopinti vartojamo klopidogrelio rinkodaros leidimas suteiktas 1998 m., ir jis dažnai 
vartojamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi. Acetilsalicilo rūgštis vartojama daugiau kaip 100 metų. 

Kaip buvo tiriamas Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva? 

Kadangi šios dvi veikliosios medžiagos kartu vartojamos jau ne vienus metus, bendrovė pateikė tyrimų 
rezultatus, kurie parodė, kad Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva sudėtyje esančios veikliosios 
medžiagos vartojant vieną vaisto tabletę organizme absorbuojamos taip pat, kaip ir šie du vaistai, 
vartojami atskirai. Bendrovė taip pat pateikė trijų ankstesnių tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
61 000 nestabilia krūtinės angina sergančių arba širdies smūgį patyrusių pacientų, rezultatus. 

Kokia Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus tyrimus, įrodyta, kad Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva poveikis panašus į atskiromis 
tabletėmis vartojamų klopidogrelio ir acetilsalicilo rūgšties poveikį, todėl šį vaistą galima vartoti vietoj 
paciento jau vartojamų klopidogrelio ir acetilsalicilo rūgšties tablečių. 

Trijuose nestabilia krūtinės angina sergančių arba širdies smūgį patyrusių pacientų tyrimuose 
nustatyta, kad atskiromis tabletėmis vartojami klopidogrelis ir acetilsalicilo rūgštis veiksmingiau 
apsaugojo nuo tokių sutrikimų kaip širdies smūgis nei atskirai vartojama acetilsalicilo rūgštis. 

Kokia rizika siejama su Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva vartojimu? 

Dažniausi Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva šalutiniai reiškiniai (pasireiškę 1–10 pacientų iš 100) 
yra hematoma (kraujo išlaja po oda), epistaksė (kraujavimas iš nosies), virškinamojo trakto 
hemoragija (kraujavimas iš skrandžio ar žarnyno), viduriavimas, skausmas pilvo srityje, dispepsija 
(rėmuo), kraujosrūvos ir kraujavimas iš pradurtos odos. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos 
buvo pranešta gydant Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva negalima skirti esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) 
klopidogreliui, nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (pvz., acetilsalicilo rūgščiai) arba kuriai nors 
kitai pagalbinei Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti 
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pacientams, sergantiems liga, sukeliančia kraujavimą, pvz., skrandžio opa, arba kraujo išsiliejimą į 
smegenis, arba pacientams, sergantiems mastocitoze (tam tikrų baltųjų kraujo ląstelių – mastocitų – 
padidėjęs kiekis kraujyje). Vaistą draudžiama vartoti pacientams, kuriems nustatyti sunkūs inkstų arba 
kepenų funkcijos sutrikimai arba kurie serga liga, dėl kurios prasideda astma, rinitas (užsikimšusi ir 
tekanti nosis) ir atsiranda nosies polipų (auglių ant nosies sienelių). Clopidogrel/Acetylsalicylic acid 
Zentiva draudžiama vartoti paskutinius tris nėštumo mėnesius. 

Kodėl Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva buvo patvirtintas? 

CHMP atkreipė dėmesį, kad Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva poveikis panašus į atskiromis 
tabletėmis vartojamų klopidogrelio ir acetilsalicilo rūgšties poveikį ir nusprendė, kad sujungus abi 
veikliąsias medžiagas vienoje Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva tabletėje, pacientams bus 
paprasčiau gydytis, nes jiems reikės vartoti mažiau tablečių. Komitetas nusprendė, kad 
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva nauda yra didesnė už keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti jo 
rinkodaros leidimą. 

Kita informacija apie Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva 

Europos Komisija 2010 m. kovo 15 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį DuoCover rinkodaros 
leidimą. Vaisto pavadinimas pakeistas į Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva 2016 m. sausio 15 d. 

Išsamų Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva EPAR rasite agentūros interneto svetainėje 
adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau 
informacijos apie gydymą Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva rasite pakuotės lapelyje (taip pat 
EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2016-03. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001144/human_med_001326.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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