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Apturētas tetrazepāmu saturošu zāļu reģistrācijas 
apliecības visā ES 
 

2013. gada 24. aprīlī, saskaņā ar Farmakovigilances riska novērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumu, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas decentralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) 
vairākums apstiprināja PRAC ieteikumu apturēt tetrazepāmu saturošu zāļu reģistrācijas apliecības visā 
Eiropas Savienībā (ES). ES dalībvalstis pārstāvošā CMDh ir atbildīga par saskaņotu drošības standartu 
nodrošināšanu zālēm, kas ir reģistrētas nacionālās zāļu reģistrācijas procedūras ietvaros visā ES. 

Tetrazepāmu, benzodiazepīnu grupas zāles, vairākās ES dalībvalstīs lieto, lai ārstētu sāpīgas 
kontraktūras (piemēram, sāpes muguras lejasdaļā un kakla daļā) un spasticitāti (muskuļu pārmērīgu 
stīvumu). 

Reaģējot uz ziņojumiem par nopietnām ādas reakcijām, lietojot šīs zāles Francijā, tetrazepāma 
pārbaudi uzsāka Francijas Nacionālā zāļu un veselības produktu drošuma aģentūra (ANSM). Izvērtējot 
visus pieejamos datus par ādas reakciju attīstības risku, tostarp pēcreģistrācijas datus ES un 
zinātniskās publikācijas, PRAC secināja, ka tetrazepāma lietošana ir saistīta ar zemu, bet pieaugošu 
nopietnu ādas reakciju attīstības risku (tostarp Stīvensa-Džonsona sindromu, toksisku epidermas 
nekrolīzi un DRESS sindromu), salīdzinot ar citiem benzodiazepīniem. Komiteja arī norādīja, ka, ņemot 
vērā konstatēto risku, pieejamie dati par tetrazepāma efektivitāti nebija pietiekami pārliecinoši, lai 
pamatotu tā lietošanu reģistrētajām indikācijām. 

CMDh piekrita PRAC secinājumam, ka ar šo zāļu lietošanu saistītie ieguvumi neatsver to radīto risku un 
pieņēma galīgo viedokli, ka šo zāļu reģistrācijas apliecības jāaptur visā ES. Tā kā šādu nostāju ieņēma 
vairākums CMDh pārstāvju, to nosūtīja Eiropas Komisijai, kas to apstiprināja un 2013. gada 29. maijā 
pieņēma juridiski saistošu lēmumu. 

Zāļu reģistrācijas apliecību apturēšanu var atcelt, ja šīs zāles reģistrējušie uzņēmumi nodrošina datus, 
kuros identificētas konkrētas pacientu grupas, kurām ieguvumi no tetrazepāmu saturošo zāļu 
lietošanas atsver to radīto risku. 

Informācija pacientiem 

• Tetrazepāms ir muskuļu atslābinātājs, ko lieto sāpju, piemēram, muguras lejasdaļā vai kakla daļā 
gadījumā, kā arī spasticitātes (muskuļu pārmērīga stīvuma) gadījumā. 
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• Konstatēto neprognozējamo, nopietno ādas reakciju attīstības riska dēļ, tetrazepāmu saturošās 
zāles ES vairs nebūs pieejamas. 

• Ja lietojat tetrazepāmu saturošas zāles, Jūs nedrīkstat pēkšņi pārtraukt tetrazepāma lietošanu, 
iepriekš nekonsultējoties ar Jūsu ārstu. Jums ir jāpiesakās vizītei pie Jūsu ārstējošā ārsta, lai 
apspriestu ārstēšanu. Jūsu ārsts var arī apsvērt Jums piemērotu alternatīvu ārstēšanu. 

Informācija veselības aprūpes speciālistiem 

• Ņemot vērā nelabvēlīgu ieguvumu un riska attiecību, nākamās vizītes laikā ārstiem ir jāpārskata   
pacientu ārstēšanas plāns, kā arī var apsvērt piemērotu alternatīvu ārstēšanu. 

• Farmaceitiem ir jānosūta pacienti ar jaunu vai atkārtotu tetrazepāma recepti pie ārstējošā ārsta. 

CMDh nostāja ir pamatota ar PRAC veikto visu pieejamo datu par ādas reakciju attīstības risku, lietojot 
tetrazepāmu, pārskatīšanu, tostarp pēcreģistrācijas datiem ES un zinātnisko publikāciju datiem, kā arī 
pieejamo informāciju par efektivitāti apstiprinātajām indikācijām: 

• pārskatā konstatēts, ka puse ziņoto reakciju saistībā ar tetrazepāma lietošanu ir ādas audu 
bojājumi, kas dažreiz ir bijuši nopietni, dzīvībai bīstami vai letāli; nopietnas ādas reakcijas ietver 
Stīvensa-Džonsona sindromu (SJS), toksisku epidermas nekrolīzi (TEN), erythema multiforme un 
zāļu izraisītus izsitumus ar eozenofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS sindromu); tās ir 
neparedzamas un var attīstīties jebkurā ārstēšanas periodā, tostarp pēc neilgas ārstēšanas, 
izmantojot rekomendētās devas; 

• oriģinālo zāļu Myolastan farmakovigilances datubāzē tika konstatētas kopumā 513 ādas (vai 
alerģiskas) reakcijas; ziņots par 65 SJS un TEN gadījumiem; lai gan lielākā daļa gadījumu attīstījās 
pacientiem, kuri vienlaikus lietoja citas zāles, cēloniskā saistība ar tetrazepāmu bija izteikta un 
novērojama lielā skaitā gadījumu; 

• ādas reakciju attīstības risks, lietojot tetrazepāmu, ir lielāks nekā ar citiem benzodiazepīniem; 
iespējams, to var izskaidrot ar strukturālo atšķirību starp tetrazepāmu un citiem bezodiazepīniem 
(t. i., tetrazepāma aizvietoto cikloheksenila gredzenu); 

• četri pētījumi neuzrādīja efektivitātes atšķirību starp tetrazepāmu un citām iedarbīgām zālēm, 
lietotām spasticitātes gadījumā; tetrazepāma efektivitāti sāpīgu kontraktūru gadījumā galvenokārt 
pamato divi nelieli dubultakli placebo kontrolēti klīniski pētījumi, kas uzrāda ierobežotu efektivitāti. 

Ņemot vērā nopietnās, potenciāli letālas ādas reakcijas un ierobežoto tetrazepāma efektivitāti, 
tetrazepāmu saturošu zāļu ieguvumu un riska attiecība vairs nav uzskatāma par labvēlīgu. 

 

Plašāka informācija par šīm zālēm 

Tetrazepāms pieder zāļu grupai, ko dēvē par benzodiazepīniem. Tās lieto iekšķīgi, lai ārstētu sāpīgas 
kontraktūras (ilgstošu muskuļaudu saīsināšanos) un spasticitāti (muskuļu pārmērīgu stīvumu). 

Tetrazepāmu saturošas zāles kopš 20. gadsimta 60. gadiem nacionālo procedūru ietvaros ir reģistrētas 
vairākās ES dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Francijā, Latvijā, Lietuvā, 
Luksemburgā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā un Vācijā) un ir pieejamas pret recepti ar dažādiem 
tirdzniecības nosaukumiem, tostarp Epsipam, Miozepam, Musapam, Musaril, Myolastan, Myopam, 
Panos, Relaxam, Spasmorelax, Tetra-saar, Tetramdura un Tetraratio. Pilns to saraksts ir pieejams I 
pielikumā, EMA interneta vietnē, cilnē “All documents”. 
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Benzodiazepīni darbojas, piesaistoties noteiktiem smadzeņu receptoriem, palielinot par gamma 
aminosviestskābi (GASS) dēvētas vielas aktivitāti. GASS samazina daudzu smadzeņu šūnu 
uzbudināmību. Palielinot GASS aktivitāti, benzodiazepīniem ir nomierinoša ietekme uz dažādām 
smadzeņu funkcijām. Jo īpaši tetrazepāmu lieto tā muskuļus atslābinošās iedarbības dēļ. 

Papildinformācija par šo procedūru 

Pēc Francijas pieprasījumā saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107i. pantu, dēvētu arī par steidzamo 
Savienības procedūru, 2013. gada janvārī uzsāka tetrazepāmu saturošu zāļu pārskatīšanu. 

Pārskatīšanu sākotnēji vadīja Farmakovigilances riska novērtēšanas komiteja (PRAC), kas ir atbildīga 
par cilvēkiem paredzēto zāļu drošuma izvērtēšanu un ir izstrādājusi virkni ieteikumu. Tā kā visas 
tetrazepāmu saturošas zāles ir reģistrētas nacionālās procedūras ietvaros, PRAC ieteikumi tika nosūtīti 
Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai 
(CMDh), kas pieņēma galīgo viedokli. ES dalībvalstis pārstāvošā CMDh ir atbildīga par harmonizētu 
drošības standartu nodrošināšanu zālēm, kas ir reģistrētas nacionālās zāļu reģistrācijas procedūru 
ietvaros visā ES. 

Tā kā CMDh nostāju pieņēma ar vairākuma balsu pārsvaru, CMDh viedoklis tika nosūtīts Eiropas 
Komisijai, kas to apstiprināja un pieņēma visā ES juridiski saistošu lēmumu. 

Sazinieties ar mūsu preses pārstāvjiem 

Monika Benstetter vai Martin Harvey Allchurch 

tālr.: +44 (0)20 7418 8427 

E-pasts: press@ema.europa.eu 
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