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Jardiance (empagliflozīns) 
Jardiance pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Jardiance un kāpēc tās lieto? 

Jardiance ir zāles, ko lieto kopā ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem, lai ārstētu pieaugušos, kuriem 
2. tipa diabēts netiek pietiekami kontrolēts. Tās var lietot vienas pašas pacientiem, kuri nevar lietot 
metformīnu (citas zāles diabēta ārstēšanai). Tās var lietot arī kā “papildinājumu” citām pretdiabēta 
zālēm. 

Jardiance lieto arī pieaugušajiem, lai ārstētu hroniskas sirds mazspējas simptomus (stāvokli, kad sirds 
nespēj apgādāt organismu ar asinīm tik labi, kā vajadzētu). 

Jardiance satur aktīvo vielu empagliflozīnu. 

Kā lieto Jardiance? 

Jardiance ir pieejamas tabletēs (10 un 25 mg), un tās var iegādāties tikai pret recepti. 

Diabēta gadījumā ieteicamā sākumdeva ir 10 mg vienreiz dienā, ko nepieciešamības gadījumā 
atbilstošiem pacientiem var palielināt līdz 25 mg dienā. 

Ja lieto Jardiance kombinācijā ar insulīnu vai sulfonilurīnvielām (zālēm, kas ierosina organismā insulīna 
sintēzi), to devas var būt jāsamazina, lai mazinātu hipoglikēmijas (zema cukura līmeņa asinīs) risku. 

Sirds mazspējas gadījumā ieteicamā deva ir 10 mg vienreiz dienā. 

Papildu informāciju par Jardiance lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Jardiance darbojas? 

Saslimstot ar 2. tipa cukura diabētu, organisms neražo pietiekami daudz insulīna vai nespēj to efektīvi 
izmantot. Tas izraisa nespēju kontrolēt glikozes (cukura) līmeni asinīs, izraisot glikozes līmeņa 
paaugstināšanos asinīs. 

Jardiance aktīvā viela empagliflozīns darbojas, bloķējot nierēs esošo proteīnu ar nosaukumu nātrija–
glikozes kotransportviela 2 (SGLT2). Tā kā asinis plūst caur nierēm, SGLT2 absorbē glikozi no urīna 
atpakaļ asinsritē. Bloķējot SGLT2 darbību, empagliflozīns veicina lielāku glikozes izvadi caur nierēm 
urinēšanas laikā, tādējādi mazinot glikozes līmeni asinīs. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Empagliflozīns arī palīdz organismam izvadīt nātriju. Tas pazemina asinsspiedienu un atvieglo sirdij 
asins sūknēšanu. 

Kādi Jardiance ieguvumi atklāti pētījumos? 

Jardiance labvēlīgā ietekme uz glikozes līmeni asinīs tika pierādīta četros galvenajos pētījumos, kuros 
piedalījās vairāk kā 2700 pacientu. Jardiance tika salīdzinātas ar placebo (zāļu imitāciju), lietojot tās 
vienas pašas vai pievienojot kā papildterapiju citām pretdiabēta zālēm (metformīnam, pioglitazonam 
vai metformīnam kombinācijā ar pioglitazonu vai sulfonilurīnvielu). Galvenais iedarbīguma rādītājs bija 
tā sauktā glikozilētā hemoglobīna (HbA1c) līmeņa izmaiņas asinīs, kas parāda, cik labi tiek kontrolēta 
glikozes koncentrācija asinīs pēc 24 ārstēšanas nedēļām. Samazinoties cukura līmenim asinīs, 
samazinās arī HbA1c līmenis. 

Visos pētījumos konstatēja mērenu, taču klīniski nozīmīgu HbA1c samazinājumu salīdzinājumā ar 
placebo. Pētījumā, kurā tika pētīta Jardiance lietošana bez citām zālēm, HbA1c samazinājums bija par 
0,74 % lielāks ar 10 mg devu nekā placebo un par 0,85 % lielāks ar 25 mg devu nekā placebo. Tāpat 
konstatēja mērenu, bet klīniski nozīmīgu HbA1c samazināšanos, lietojot Jardiance kopā ar citām zālēm. 
Turklāt rezultāti norādīja, ka ārstēšana ar Jardiance bija saistīta ar ķermeņa masas un asinsspiediena 
samazinājuma ieguvumiem. 

No turpmākiem sešiem pētījumiem nodrošināja pamatojošus pierādījumus. Daži no šiem pētījumiem 
bija pamatpētījumu turpinājumi un liecināja, ka zāļu sniegtie ieguvumi turpinājās ar ilgāku terapiju. 
Bija arī atbalstoši pierādījumi, kas norāda uz ieguvumiem, lietojot zāles kopā ar insulīnu. 

Citā pamatpētījumā konstatēja, ka, pievienojot Jardiance parastajai ārstēšanai, samazinājās 
kardiovaskulāras (sirds un asinsvadu) problēmas. Pētījumā tika iesaistīti pacienti ar 2. tipa diabētu, 
kuriem jau ir kardiovaskulāra slimība (piemēram, stenokardija, infarkts un insults). Galvenais 
efektivitātes rādītājs bija kāda no trīs svarīgāko kardiovaskulāro notikumu, t. i., insulta, infarkta vai 
sirds un asinsvadu slimības izraisītas nāves iestāšanās. Pētījumā iesaistītie pacienti tika apsekoti vidēji 
3,1 gadu. Pacientiem, kuri saņēma Jardiance, kardiovaskulārās slimības radās 10,5 % (490 no 4687) 
pacientu salīdzinājumā ar 12,1 % (282 no 2333) pacientu, kuri saņēma placebo. 

Ārstējot sirds mazspēju neatkarīgi no diabēta, Jardiance labvēlīgā ietekme tika pierādīta divos 
pētījumos ar attiecīgi 3730 un 5988 pacientiem, kuri saņēma Jardiance vai placebo. Pirmajā pētījumā 
no pacientiem, kuri lietoja Jardiance aptuveni 14 mēnešus, 19,4 % (361 no 1863) tika hospitalizēti ar 
sirds mazspēju vai kardiovaskulāru cēloņu dēļ viņiem iestājās nāve, salīdzinot ar 24,7 % (462 no 
1867) pacientu, kuri lietoja placebo. Otrajā pētījumā 13,8% (415 no 2997) pacientu, kuri lietoja 
Jardiance aptuveni 23 mēnešus, tika hospitalizēti ar sirds mazspēju vai kardiovaskulāru cēloņu dēļ 
viņiem iestājās nāve, salīdzinot ar 17,1 % (511 no 2991) pacientu, kuri lietoja placebo. 

Kāds risks pastāv, lietojot Jardiance? 

Visbiežākās Jardiance blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir hipoglikēmija 
(zems cukura līmenis asinīs), ja lieto šīs zāles kopā ar sulfonilurīnvielu vai insulīnu, un samazināts 
šķidruma daudzums organismā, ja tās lieto sirds mazspējas ārstēšanai. Pilnu visu ziņoto 
blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Jardiance, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Jardiance ir reģistrētas ES? 

Tika pierādīts, ka Jardiance efektīvi pazemina glikozes līmeni asinīs 2. tipa diabēta pacientiem, ja tās 
lieto vienas pašas vai kombinācijā ar citām pretdiabēta zālēm ar atšķirīgu darbības mehānismu. Tika 
arī pierādīts, ka Jardiance samazina kardiovaskulārās slimības pacientiem ar 2. tipa diabētu, kuriem 
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jau ir kardiovaskulāra slimība, un pacientiem ar hronisku sirds mazspēju neatkarīgi no diabēta. Turklāt 
pacientiem, kurus ārstēja ar Jardiance, novēroja arī labvēlīgu ķermeņa masas un asinsspiediena 
pazemināšanos. Attiecībā uz drošumu vispārējās blakusparādības tika uzskatītas par kontrolējamām. 
Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Jardiance, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem zāles pazemina glikozes līmeni asinīs, un EMA ieteica 
neizmantot zāles dažiem pacientiem atkarībā no viņu nieru darbības. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Jardiance lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Jardiance lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Jardiance lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Jardiance 
lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu 
aizsardzībai nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Jardiance 

2014. gada 22. maijā Jardiance saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Jardiance ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jardiance. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2022. gada februārī. 
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