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ZĀĻU APRAKSTS 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Lorista 12,5 mg apvalkotās tabletes 

Lorista 25 mg apvalkotās tabletes 

Lorista 50 mg apvalkotās tabletes 

Lorista 100 mg apvalkotās tabletes 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 

 

 Katra apvalkotā tablete satur 12,5 mg, 25 mg, 50 mg vai 100 mg  losartāna kālija sāls 

(Losartanum kalicum), kas atbilst 11,4 mg, 22,9 mg, 45,8 mg un 91,5 mg losartāna. 

 

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts 

Lorista  12,5 mg: 13,7 mg  tabletē 

Lorista 25 mg: 27,3 mg tabletē 

Lorista 50 mg: 54,7 mg tabletē 

Lorista 100 mg: 109,3 mg tabletē 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 

 

3. ZĀĻU FORMA 

 

Apvalkotā tablete 

Lorista 12.5 mg: ovālas, izliektas, dzeltenas apvalkotās tabletes. 

Lorista 25 mg: ovālas, izliektas, dzeltenas apvalkotās tabletes ar dalījuma līniju. 

Tabletes var sadalīt divās vienādās daļās. 

Lorista 50 mg: apaļas, izliektas, baltas apvalkotās tabletes ar konisku malu un 

dalījuma līniju. Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās 

norīšanu, nevis tabletes sadalīšanai vienādās devās. 

Lorista 100 mg: ovālas, izliektas, baltas apvalkotās tabletes. 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas 

 

 Esenciālās hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem un 6 – 18 gadus veciem bērniem un 

pusaudžiem. 

 Nieru funkcijas traucējumu ārstēšanai pacientiem ar hipertensiju un 2. tipa cukuras 

diabētu ar proteīnūriju ≥ 0,5 g/dienā, kā daļa no antihipertensīvās terapijas. 

 Hroniskas sirds mazspējas (pacientiem ≥ 60 gadu vecumam) ārstēšanai, ja 

nesaderības, īpaši dēļ klepus, vai kontrindikāciju dēļ ir atzīta par nepiemērotu 

ārstēšana ar AKE inhibitoriem. Pacientiem ar sirds mazspēju, kuriem panākta 

stabilitāte ar AKE inhibitoriem, nevajadzētu mainīt ārstēšanu uz losartānu. Pacientiem 

ar kreisā kambara izsviedes frakciju ≤ 40% stabilitāti vajadzētu sasniegt atbilstoši 

hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai. 

 Insulta riska samazināšanai hipertensijas pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju 

apstiprinātu ar EKG (skatīt apakšpunktu 5.1 LIFE pētījums, rase). 
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4.2 Devas un lietošanas veids 

 

Lietošanas veids 

Losartāna tabletes jānorij uzdzerot glāzi ūdens. 

Losartānu  var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. 

 

Hipertensija 

Lielākajai daļai pacientu parastā sākuma un uzturošā deva ir 50 mg vienu reizi dienā. 

Maksimālais hipotensīvais efekts tiek sasniegts 3-6 nedēļās pēc terapijas uzsākšanas. 

Daži pacienti var gūt papildus efektu no devas paaugstināšanas līdz 100 mg vienu reizi 

dienā (no rīta).  

Losartānu  var lietot kopā ar citiem hipotensīvajiem līdzekļiem, īpaši ar diurētiskiem 

līdzekļiem (piemēram, hidrohlortiazīdu). 

 

Hipertensija bērniem 

Nav pietiekamas informācijas par losartāna efektivitāti un drošību hipertensijas ārstēšanai 

bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadu vecumam  (skatīt apakšpunktu 5.1). Nav 

pietiekamas informācijas par farmakokinētiku bērniem ar hipertensiju, kuri vecāki par 

vienu  mēnesi (skatīt apakšpunktu 5.2). 

 

Pacientiem, kas spēj norīt tabletes, ieteicamā deva ir 25 mg vienu reizi dienā, pacientiem 

ar svaru >20 līdz <50 kg. Izņēmumu  gadījumos devu var palielināt līdz maksimāli 50 mg 

vienu reizi dienā. Devas lielums ir jāpielāgo atbilstoši asinsspiediena atbildes reakcijai uz 

terapiju. 

 

Pacientiem ar svaru >50 kg, parastā deva ir 50 mg vienu reizi dienā. Izņēmumu 

gadījumos devu var palielināt  līdz maksimāli 100 mg vienu  reizi dienā. Bērniem  nav 

pētītas devas, kuru lielums pārsniedz 1,4 mg/kg (vai vairāk kā 100 mg dienā). 

 

Losartāns nav ieteicams lietošanai bērniem  līdz 6 gadiem, jo informācija par lietošanu  

šajā vecuma grupā ir  ierobežota. 

 

Tā kā nav pieejami atbilstoši dati, losartāns nav ieteicams lietošanai bērniem, kuriem 

glomerulārās filtrācijas ātrums  ir  mazāks par < 30 ml/ min / 1,73 m
2
  (skatīt apakšpunktu 

4.4). 

 

Losartāns arī nav ieteicams lietošanai bērniem  ar aknu darbības traucējumiem  (skatīt arī  

apakšpunktu  4.4). 

 

Hipertensija 2. tipa diabēta pacientiem ar proteīnūriju ≥ 0.5 g/dienā 

Parastā sākuma deva ir 50 mg vienu reizi dienā. Atkarībā no asinsspiediena, kas sasniegts 

pēc viena mēneša kopš terapijas uzsākšanas, devu var palielināt līdz 100 mg vienu reizi 

dienā. Losartānu var lietot kopā ar citiem hipotensīvajiem  līdzekļiem (piemēram, 

diurētiskiem līdzekļiem, kalcija kanālu blokatoriem, alfa vai beta receptoru blokatoriem 

un centrālas darbības hipotensīvajiem medikamentiem), kā arī ar insulīnu un citiem  plaši 

lietotiem hipoglikemizējošajiem  līdzekļiem (piemēram, sulfonilurīnvielu, glitazoniem un 

glikozidāzes inhibitoriem). 

 

Sirds mazspēja 
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Parastā losartāna sākuma deva pacientiem ar sirds mazspēju ir 12,5 mg vienu reizi dienā. 

Devu titrēšanu (t.i., 12,5 mg dienā, 25 mg dienā, 50 mg dienā) parasti veic ar nedēļas 

intervālu, līdz sasniegta parastā uzturošā deva 50 mg dienā, ja pacients to panes. 

 

Insulta riska samazināšanai hipertensijas pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju 

apstiprinātu ar EKG 

Parastā losartāna sākuma deva ir 50 mg vienu reizi dienā. Atkarībā no asinsspiediena 

jāpievieno maza hidrohlortiazīda deva un/ vai losartāna deva jāpalielina līdz 100 mg 

vienu reizi dienā. 

 

Īpašas pacientu grupas 

 

Lietošana pacientiem ar intravaskulāra tilpuma deficītu: 

Pacientiem ar intravaskulāra tilpuma deficītu šķidruma daudzuma samazināšanos 

ķermenī (piemēram, kuri ārstēti ar lielām diurētisko līdzekļu devām), jāapsver sākuma 

deva 25 mg vienu  reizi dienā (skatīt apakšpunktu 4.4). 

 

Lietošana pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem un hemodializējamiem pacientiem: 

Pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem un pacientiem ar hemodialīzi sākuma deva 

nav jāpielāgo. 

 

Lietošana pacientiem ar aknu funkcijas traucējumiem: 

Pacientiem ar aknu funkcijas traucējumiem anamnēzē jāapsver mazākās devas lietošanas 

iespēja. Nav pieredzes pacientu ar smagiem aknu darbības traucējumu ārstēšanā. Tāpēc 

losartāns ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 

apakšpunktus 4.3 un 4.4). 

 

Lietošana gados vecākiem pacientiem 

Pacientiem vecākiem par 75 gadiem, jāapsver terapijas uzsākšana ar 25 mg devu, kaut arī 

parasti devas pielāgošana gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama. 

 

4.3 Kontrindikācijas 

 

 Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām  (skatīt 

apakšpunktus 4.4 un 6.1). 

 Otrais un trešais grūtniecības trimestris (skatīt apakšpunktus 4.4 un 4.6). 

 Smagi aknu darbības traucējumi. 

 

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

 

Paaugstināta jutība 

Angioneirotiskā tūska. Pacienti ar angioneirotisko tūsku (sejas, lūpu, rīkles un/vai mēles 

pietūkums) anamnēzē rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktu 4.8). 

 

Hipotensija un elektrolītu / šķidruma līdzsvara traucējumi 

Pacientiem, kam ir tilpuma un/vai nātrija deficīts masīvas diurētiskas terapijas dēļ, 

ierobežota sāls daudzuma diētā dēļ, caurejas vai vemšanas dēļ, var attīstīties 

simptomātiska hipotensija, īpaši pēc pirmās devas un pēc devas palielināšanas. 

Šādi stāvokļi ir jākoriģē pirms losartāna nozīmēšanas, vai arī ir jālieto mazākas sākuma 

devas (skatīt apakšpunktu 4.2). Tas attiecas arī uz bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. 
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Elektrolītu līdzsvara traucējumi 

Pacientiem ar nieru mazspēju, ar vai bez cukura diabēta, bieži ir novērojami elektrolītu 

līdzsvara traucējumi, ko ir nepieciešams koriģēt. Klīniskajos pētījumos, kurus veica II 

tipa diabēta pacientiem ar nefropātiju, hiperkaliēmijas sastopamība bija augstāka ar 

losartānu ārstēto pacientu grupā, nekā ar placebo ārstētajā grupā (skatīt apakšpunktā 4.8). 

Tādēļ rūpīgi vajadzētu kontrolēt kālija un kreatinīna koncentrāciju plazmā, īpaši 

pacientiem ar sirds mazspēju un kreatinīna klirensu starp 30-50 ml/min. 

Nav ieteicams lietot losartānu vienlaikus ar kāliju aizturošām diurētiskiem līdzekļiem, 

kālija papildterapiju un sāls aizstājējlīdzekļiem, kas satur kāliju (skatīt apakšpunktu 4.5). 

 

Aknu darbības traucējumi 

Pamatojoties uz farmakokinētikas datiem, kas liecina, ka pacientiem ar aknu cirozi 

losartāna koncentrācija plazmā ir stipri paaugstināta, ir ieteicams apsvērt mazāku sākuma 

devu pacientiem ar aknu bojājumu anamnēzē. Nav losartāna lietošanas pieredzes 

pacientiem ar smagiem aknu funkcijas traucējumiem. Tādēļ pacienti ar smagiem aknu 

funkcijas traucējumiem losartānu lietot nedrīkst (skatīt apakšpunktus 4.2, 4.3 un 5.2). 

Losartāns arī nav ieteicams lietošanai bērniem ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 

apakšpunktu 4.2). 

 

Nieru funkcijas traucējumi 

Ir ziņots par nieru funkciju izmaiņām, tai skaitā par nieru mazspēju, kā par renīna-

angiotenzīna aldosterona sistēmas inhibīcijas sekām (īpaši pacientiem, kuru nieru nieru 

darbības traucējumi ir atkarīgi no renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas, tādiem kā 

pacientiem ar smagu sirds mazspēju vai iepriekš pastāvošiem nieru darbības 

traucējumiem). Tāpat kā citu zāļu, kuras ietekmē renīna-angiotenzīna-aldosterona 

sistēmu, lietošanas gadījumā tika ziņots par urīnvielas līmeņa asinīs un kreatinīna līmeņa 

serumā paaugstināšanos pacientiem ar bilaterālu nieru artēriju stenozi vai vienīgās nieres 

artērijas stenozi; šīs nieru funkcijas pārmaiņas var būt atgriezeniskas, pārtraucot terapiju. 

Losartāns vajadzētu lietot ar piesardzību pacientiem ar bilaterālu nieru artēriju stenozi vai 

vienīgās nieres artērijas stenozi. 

 

Lietošana bērniem ar nieru funkcijas traucējumiem 

Tā kā nav pieejami atbilstoši dati, losartāns nav ieteicams lietošanai bērniem, kuriem 

glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par < 30 ml/ min / 1,73 m2 (skatīt apakšpunktu 

4.2). Ārstēšanas ar losartānu laikā regulāri jāpārbauda nieru darbība, jo tā var 

pasliktināties. Tas sevišķi attiecas uz gadījumiem, kad pastāv citi stāvokļi (drudzis, 

dehidratācija), kas var ietekmēt nieru funkciju. 

 

Losartāna un AKE-inhibitoru vienlaikus lietošana ietekmē nieru darbību. Tādēļ, to 

vienlaikus lietošana nav ieteicama. 

 

Nieru transplantācija 

Nav pieredzes pacientiem ar nesen veiktu nieres transplantāciju. 

 

Primārs hiperaldosteronisms 

Pacientiem ar primāru hiperaldosteronismu parasti nav atbildes reakcijas uz 

antihipertensīviem līdzekļiem, kuri iedarbojas, inhibējot renīna-angiotenzīna sistēmu. 

Tāpēc losartāna tablešu lietošana nav ieteicama. 
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Koronārā sirds slimība un smadzeņu asinsvadu slimība 

Tāpat, kā lietojot citus antihipertensīvos līdzekļus, pārmērīga asinsspiediena 

pazemināšanās pacientiem ar išēmisko kardiovaskulāro vai cerebrovaskulāro slimību var 

izraisīt miokarda infarktu vai insultu. 

 

Sirds mazspēja 

Pacientiem ar sirds mazspēju, ar vai bez nieru funkcijas traucējumiem, tāpat kā lietojot 

citas zāles, kas ietekmē renīna-angiotenzīna sistēmu, pastāv smagas arteriālās hipotensijas 

un nieru funkcijas traucējumu (bieži akūtas) risks. 

Nav pietiekamas ārstēšanas pieredzes ar losartānu pacientiem ar sirds mazspēju un 

līdztekus noritošu smagu nierumazspēju, pacientiem ar smagu sirds mazspēju (IV klase 

pēc NYHA), tāpat kā pacientiem ar sirds mazspēju un simptomātiskām dzīvību 

apdraudošām sirds aritmijām. Tādēļ losartānu vajadzētu lietot ar piesardzību šīm pacientu 

grupām. Losartāna kombinācija ar beta-blokatoru jālieto piesardzīgi 

(skatīt apakšpunktu 5.1). 

 

Aortas un mitrālās vārstules stenoze, obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija 

Tāpat kā, lietojot citus vazodilatātorus, īpaša piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem ir 

aortālā vai mitrālā vārstuļa stenoze vai obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija. 

 

Palīgvielas 

Lorista satur laktozes monohidrātu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu 

iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes 

malabsorbciju. 

 

Grūtniecība 

Grūtniecības laikā nav ieteicams sākt losartāna lietošanu. Pacientēm, kas plāno 

grūtniecību, līdzšinējā losartāna terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju 

ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka 

losartāna lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, 

losartāna lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija 

(sk. 4.3. un 4.6. apakšpunktus). 

 

Citi brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

Kā novērots angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem, losartāns un citi 

angiotenzīna antagonisti acīmredzami ir mazāk efektīvi asinsspiediena samazināšanā 

melnādainiem cilvēkiem, nekā cilvēkiem ar citu ādas krāsu iespējams sakarā ar zema 

renīna līmeņa augstāku izplatību melnās rases populācijā ar hipertensiju. 

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

 

Citi hipotensīvie līdzekļi var palielināt losartāna hipotensīvo iedarbību. Vienlaicīga 

lietošana ar citām vielām (piemēram, tricikliskajiem antidepresantiem, antipsihotiskajiem 

līdzekļiem, baklofēnu un amifostīnu), kas kā nevēlamu blakusparādību var izraisīt hipotensiju, 

var palielināt hipotensijas risku.  

Losartāns pārsvarā tiek metabolizēts ar citohromu P450 (CYP) 2C9 par aktīvu 

karboksiskābes metabolītu. Klīniskajos pētījumos konstatēts, ka flukonazols (CYP2C9 

inhibitors) samazina aktīvā metabolīta iedarbību par aptuveni 50%. Konstatēts, ka 

losartāna vienlaikus terapijas ar rifampicīnu (matabolisma enzīmu induktors) rezultātā par 
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40% samazinājās aktīvā metabolīta koncentrācija plazmā. Šīs iedarbības klīniskā nozīme 

nav zināma. Lietojot kopā ar fluvastatīnu (vājš CYP2C9 inhibitors), iedarbība 

neizmainījās. 

 

Tāpat kā citas zāles, kuras bloķē angiotenzīnu II vai tā efektus, kuras aiztur kāliju 

(piemēram, kāliju aizturošajie diurētiskie līdzekļi: amilorīds, triamterēns, spironolaktons) 

vai var paaugstināt kālija līmeni (piemēram, heparīns), kāliju saturošo uztura 

bagātinātāju, vai sāļu aizvietotāju vienlaikus     lietošana var izraisīt kālija līmeņa serumā 

paaugstināšanos. Vienlaikus ārstēšana nav vēlama. 

 

Lietojot litiju vienlaikus ar AKE inhibitoriem, tiek ziņots par atgriezenisku litija 

koncentrācijas palielināšanos serumā un toksicitātes pieaugumu. Ļoti retos gadījumos par 

to ziņots arī lietojot kopā ar angiotensīna II receptoru antagonistiem. Litijs un losartāns 

kopā jāordinē piesardzīgi. Ja šāda kombinācija ir nepieciešama, medikamentu vienlaikus 

lietošanas laikā rūpīgi jākontrolē litija līmenis. 

 

Ja angiotenzīna II antagonisti tiek nozīmēti vienlaikus ar nesteroīdajiem pretiekaisuma 

līdzekļiem (piemēram, selektīvajiem COX-2 inhibitoriem, acetilsalicilskābi un 

neselektīvajiem NSPL), var novērot antihipertensīvā efekta samazināšanos. Pacientiem ar 

iepriekš pastāvošiem nieru darbības traucējumiem vienlaikus nozīmēšana ar 

nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem var izraisīt nieru funkciju pasliktināšanos, 

ieskaitot iespējamu akūtu nieru mazspēju, kālija līmeņa paaugstināšanos serumā. 

Kombinācija jālieto ar piesardzību, īpaši gados vecākiem pacientiem. Pacientiem jābūt 

adekvāti hidratētiem un pēc kombinētas terapijas uzsākšanas, un periodiski pēc tam, 

jāapsver nieru funkcijas monitorēšana. 

 

Dubulta blokāde (piemēram, AKE inhibitora pievienošana angiotenzīna II receptoru 

antagonistam) jāizmanto tikai atsevišķos gadījumos, vienlaikus rūpīgi kontrolējot nieru 

darbību. Dažu pētījumu laikā ir novērots, ka pacientiem ar diagnosticētu artēriju sklerozi, 

sirds mazspēju vai diabētu ar orgānu bojājumiem terminālā stadijā salīdzinājumā ar viena 

renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas blokatora lietošanu dubulta renīna-

angiotenzīna-aldosterona sistēmas blokāde ir saistīta ar lielāku hipotensijas, sinkopju, 

hiperkaliēmijas un nieru darbības traucējumu (tostarp akūtas nieru mazspējas) 

sastopamību.  

4.6 Grūtniecība un zīdīšana 

 

Grūtniecība: 

Pirmajā grūtniecības trimestrī losartāna lietošana nav ieteicama (sk. 4.4. apakšpunktu). 

Losartāna lietošana ir kontrindicēta otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī (sk. 4.3. un 4.4. 

apakšpunktus). 

 

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par angiotensīna konvertējošā enzīma 

(AKE) inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku grūtniecības pirmajā trimestrī, tomēr 

nedaudz paaugstinātu  risku nevar izslēgt. Lai gan par angiotensīna II receptoru 

antagonistu (AIIRA) teratogēniskuma risku nav pieejami kontrolēti epidemioloģiski dati, 

šai zāļu grupai varētu būt līdzīgs risks. Pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā 

AIIRA terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma 

raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek 
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uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, losartāna lietošana nekavējoties 

jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija. 

 

Ir zināms, ka ārstēšana ar losartānu otrā un trešā grūtniecības trimestra laikā izraisa 

fetotoksiskumu (pavājinātas nieru funkcijas, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās 

kavēšanu) un neonatālu toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (sk. 

apakšpunktu 5.3.). 

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi losartānu, ieteicams veikt augļa 

nieru funkciju un galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus. 

Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas losartānu, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (sk. 4.3. 

un 4.4. apakšpunkts). 

 

Zīdīšana 

Tā kā informācija par losartāna lietošanu zīdīšanas laikā nav pieejama, losartāna lietošana 

šajā laikā nav ieteicama. Pacientēm ir jāordinē alternatīva terapija ar labāku vispāratzītu 

drošuma raksturojumu zīdīšanas laikā, īpaši, barojot ar krūti jaundzimušo vai 

priekšlaicīgi dzimušu zīdaini. 

 

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 

 

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 

mehānismus. Tomēr, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, jāņem vērā, ka, 

lietojot hipotensīvos līdzekļus, reizēm var novērot reiboni vai miegainību, īpaši 

ārstēšanas sākumā vai palielinot medikamenta devu. 

 

4.8 Nevēlamās blakusparādības 

 

Losartāna lietošana ir vērtēta šādu klīnisko pētījumu laikā: 

 kontrolētos klīniskajos pētījumos ar > 3000 pieaugušiem pacientiem no 18 gadu 

vecuma un vecākiem ar esenciālu hipertensiju; 

 kontrolētā klīniskā pētījumā ar 177 hipertensīviem bērnu vecuma pacientiem vecumā 

no 6 līdz 16 gadiem; 

 kontrolētā klīniskā pētījumā ar > 9000 hipertensīviem 55 - 80 gadus veciem 

pacientiem ar sirds kreisā kambara hipertrofiju; 

 kontrolētā klīniskā pētījumā ar > 7700 pieaugušiem pacientiem ar hronisku sirds 

mazspēju; 

 kontrolētā klīniskā pētījumā ar > 1500 pacientiem no 31 gada vecuma ar 2. tipa 

diabētu un proteinūriju. 

 

Šo klīnisko pētījumu laikā visbiežāk aprakstītā nevēlamā reakcija bija reibonis.  

 

Zemāk uzskaitīto blakusparādību biežuma iedalījumam izmantoti sekojošie nosacījumi:  

Ļoti bieži (≥ 1/10);  

Bieži (≥1/100, < 10);  

Retāk (≥ 1/1 000, < 1/100);  

Reti (≥ 1/10 000, < 1/1 000);  

Ļoti reti (< 1/10 000),  

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 

 

Hipertensija 
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Kontrolētos klīniskajos pētījumos ar aptuveni 3300 pieaugušiem pacientiem no 18 gadu vecuma, 

kuru laikā losartāns tika lietots esenciālas hipertensijas ārstēšanai, aprakstītas šādas nevēlamas 

blakusparādības: 

 

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums 

Nervu sistēmas traucējumi reibonis, vertigo bieži 

miegainība, galvassāpes, miega 

traucējumi 

retāk 

Sirds funkcijas traucējumi paātrināta sirdsdarbība, stenokardija retāk 

Asinsvadu sistēmas traucējumi 
 

simptomātiska hipotensija (īpaši 

pacientiem ar samazinātu 

intravaskulāro šķidruma daudzumu, 

piemēram pacientiem ar smagu sirds 

mazspēju vai saņemot ārstēšanu ar 

augstām diurētisko līdzekļu devām), 

devas atkarīgais ortostatiskais 

efekts, izsitumi 

retāk 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi sāpes vēderā, aizcietējums retāk 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

astēnija, nogurums, tūska retāk 

Izmeklējumi hiperkaliēmija bieži 

paaugstināta alanīna aminotransferāze 

(ALT)* 

reti 

* parasti izzūd pēc terapijas pārtraukšanas   

Hipertensijas pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju 
Kontrolēta klīniska pētījuma laikā 9193 hipertensīviem pacientiem vecumā no 55-80 gadiem ar 

kreisā kambara hipertrofiju aprakstītas šādas nevēlamas blakusparādības: 

 

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums 

Nervu sistēmas traucējumi reibonis bieži 

Ausu un labirinta bojājumi vertigo bieži 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

astēnija, nogurums bieži 

 

Hroniska sirds mazspēja 

 

Kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem ar hronisku sirds mazspēju (skatīt ELITE I, 

ELITE II un HEAAL pētījumus apakšpunktā 5.1) ziņots par sekojošām blakusparādībām: 

 

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums 
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Nervu sistēmas traucējumi 
 

reibonis bieži 

galvassāpes retāk 

parestēzija reti 

Sirds funkcijas traucējumi 
 

ģībonis, sirds kambaru fibrilācija, 

cerebrovaskulārs notikums 

reti 

Asinsvadu sistēmas traucējumi hipotensija, ieskaitot ortostatisko 

hipotensiju 

bieži 

Asins un limfātiskās sistēmas 

darbības traucējumi 

anēmija bieži 

Respiratorās, krūšu kurvja un 

videnes slimības 

aizdusa, klepus retāk 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi caureja, slikta dūša, vemšana retāk 

Ādas un zemādas audu bojājumi 
 

nātrene, nieze, izsitumi retāk 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

astēnija, nogurums 
 

retāk 

Izmeklējumi palielināts urīnvielas daudzums asinīs, 

seruma kreatinīna un kālija līmeņa 

palielināšanās 

bieži 

Metabolisms un barošanās traucējumi hiperkaliēmija retāk* 

Nieru un urīnceļu traucējumi 
 

nieru darbības traucējumi, nieru 

mazspēja 

bieži 

* bieži pacientiem, kuri lieto 150 mg losartāna 50 mg losartāna vietā 

Hipertensija un II tipa diabēts ar nieru saslimšanu 
Kontrolēta klīniska pētījuma (pētījums RENAAL, skatīt apakšpunktu 5.1) laikā 1513 2. tipa 

diabēta slimniekiem par 31 gadu vecākiem, ar proteinūriju visbiežāk aprakstītās ar losartāna 

lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības bija šādas: 

 

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums 

Nervu sistēmas traucējumi 
 

reibonis bieži 

Asinsvadu sistēmas traucējumi 
 

hipotensija bieži 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 
 

astēnija, nogurums bieži 
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Izmeklējumi hipoglikēmija, hiperkaliēmija* bieži 

* Klīniskā pētījumā ar 2. tipa diabēta slimniekiem ar nefropātiju hiperkaliēmija (> 5,5 mEq/l) 

attīstījās 9,9 % ar losartāna tabletēm ārstēto pacientu un 3,4 % pacientu, kuri saņēma placebo. 

 

Sekojošas blakusparādības biežāk novēroja pacientiem, kas lietoja losartānu nekā 

placebo: 

 

   

Asins un limfatiskās sistēmas 

traucējumi 

anēmija nav zināmi 

Sirds funkcijas traucējumi sinkope, paātrināta sirdsdarbība nav zināmi 

Asinsvadu sistēmas traucējumi ortostatiskā hipotensija nav zināmi 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi caureja nav zināmi 

Skeleta-muskuļu un saistaudu 

sistēmas bojājumi 

muguras sāpes nav zināmi 

Nieru un urīnceļu traucējumi urīnceļu infekcijas nav zināmi 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

gripai līdzīgi simptomi nav zināmi 

 

Periods pēc zāļu reģistrācijas 

 

Periodā pēc zāļu reģistrācijas ziņots par sekojošām blakusparādībām: 

 

Orgānu sistēma Blakusparādība Biežums 

Asins un limfatiskās sistēmas 

traucējumi 

anēmija, trombocitopēnija nav zināmi 

Ausu un labirinta bojājumi troksnis ausīs nav zināmi 

Imūnās sistēmas traucējumi 
 

paaugstināta jutība: anafilaktiskas 

reakcijas, angioneirotiskā tūska, tai 

skaitā balsenes un rīkles pietūkums, 

kas izraisa elpceļu obstrukciju un/vai 

sejas, lūpu, balsenes un/vai mēles 

pietūkumu; dažiem no šiem 

pacientiem jau agrāk novērota 

angioneirotiskā tūska, lietojot citus 

medikamentus, tai skaitā AKE 

inhibitorus; vaskulīts, tai skaitā 

Henoha-Šēnleina purpura 

reti 

Nervu sistēmas traucējumi 
 

migrēna nav zināmi 

Respiratorās, krūšu kurvja un 

videnes slimības 

klepus nav zināmi 
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Kuņģa-zarnu trakta traucējumi caureja, pankreatīts nav zināmi 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

savārgums nav zināmi 

Aknu un/vai žultsceļu traucējumi 
 

hepatīts reti 

aknu funkcijas traucējumi nav zināmi 

Ādas un zemādas audu bojājumi 
 

nātrene, nieze, izsitumi, 

fotosensitivitāte 

nav zināmi 

Skeleta-muskuļu un saistaudu 

sistēmas bojājumi 
 

mialģija, artralģija, rabdomiolīze nav zināmi 

Reproduktīvās sistēmas un krūts 

slimības 

erektilā disfunkcija/impotence nav zināmi 

Psihiski traucējumi 

 

depresija nav zināmi 

Izmeklējumi  hiponatriēmija nav zināmi 

 
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi 

Kā renīna–angiotensīna–aldosterona sistēmas aktivitātes nomākuma sekas riskam pakļautiem 

pacientiem aprakstītas nieru darbības izmaiņas, tostarp arī nieru mazspēja. Pēc terapijas 

pārtraukšanas šīs nieru darbības izmaiņas var būt atgriezeniskas (skatīt apakšpunktu 4.4). 

 

Pediatriskā populācija 

Nevēlamo blakusparādību profils bērnu vecuma pacientiem ir līdzīgs tam, kāds novērots 

pieaugušajiem pacientiem. Dati par bērnu populāciju ir ierobežoti. 

 

 

4.9 Pārdozēšana 

 

Intoksikācijas simptomi 

Pieejamie dati par pārdozēšanu cilvēkiem ir ierobežoti. Visticamāk, pārdozēšanas 

pazīmes varētu būt hipotensija un tahikardija. Parasimpātiskās (klejotājnerva) 

stimulācijas dēļ varētu attīstīties bradikardija. 

 

Intoksikācijas ārstēšana 

Ja novēro simptomātisku hipotensiju, jāuzsāk atbalstošās terapijas pasākumi. 

Pasākumi atkarīgi no zāļu lietošanas ilguma un simptomu veida un smaguma pakāpes. 

Galvenā uzmanība jāpievērš asinsrites sistēmas stabilizēšanai. Pēc lietošanas iekšķīgi 

iesaka lietot aktivēto ogli atbilstošā daudzumā. Pēc tam jāveic dzīvībai svarīgo parametru 

stingra uzraudzība. Ja nepieciešams, dzīvībai svarīgie parametri jākoriģē. 

Ne losartānu, ne tā aktīvos metabolītus ar hemodialīzi izdalīt nevar. 
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5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: Angiotensīna II receptoru antagonisti, monopreparāti, ATĶ 

kods: C09CA01 

 

5.1 Farmakodinamiskās īpašības 

 

Losartāns ir sintētisks, iekšķīgi lietojams angiotensīna II receptoru (AT1 tipa) 

antagonists. Angiotensīns II, spēcīgs asinsvadu sašaurinātājs, ir galvenais 

Renīna/angiotensīna sistēmas aktīvais hormons un ir svarīgs hipertensijas patofizioloģijas 

regulētājs. Angiotensīns II saistās pie AT1 receptoriem, kuri ir atrodami daudzos audos 

(piemēram, asinsvadu gludajā muskulatūrā, virsnierēs, nierēs un sirdī) un kuriem piemīt 

vairākas svarīgas bioloģiskas funkcijas, to skaitā asinsvadu sašaurināšana un aldosterona 

atbrīvošana. Angiotensīns II stimulē arī gludo muskuļu šūnu proliferāciju. 

 

Losartāns selektīvi bloķē AT1 receptorus. In vitro un in vivo gan losartāns, gan tā 

farmakoloģiski aktīvais karboksiskābes metabolīts E-3174 bloķē visas fizioloģiski 

būtiskās angiotensīna II iedarbības izpausmes neatkarīgi no sintēzes avota vai ceļa. 

 

Losartānam nav agonista iedarbības un tas nebloķē citu hormonu receptorus vai jonu 

kanālus, kas ir svarīgi kardiovaskulārajā regulācijā. Vēl vairāk, losartāns neinhibē AKE 

(kināzi II), enzīmu, kas sašķeļ bradikinīnu. Tādēļ losartānam nav raksturīga bradikinīna 

iedarbības pastiprināšana. 

 

Losartāna lietošanas laikā tiek novērsta angiotensīna II ietekme uz renīna sekrēciju pēc 

negatīvās atgriezeniskās saiknes principa, kas noved pie plazmas renīna aktivitātes (PRA) 

paaugstināšanās. Pieaugot PRA, paaugstinās angiotensīna-II līmenis plazmā. Neskatoties 

uz to, saglabājas hipotensīvā aktivitāte un plazmas aldosterona koncentrācijas nomākums, 

kas norāda uz efektīvu angiotensīna II receptoru blokādi. Pēc losartāna lietošanas 

pārtraukšanas PRA un angiotensīna II līmenis trīs dienu laikā pazeminājās līdz 

sākotnējam līmenim. Gan losartānam, gan tā galvenajam aktīvajam metabolītam ir lielāka 

afinitāte pret AT1 receptoriem nekā pret AT2 receptoriem. Aktīvais metabolīts ir 10 līdz 

40 reizes aktīvāks kā losartāns, atkarībā no ķermeņa masas. 

 

Hipertensijas pētījumi 

Kontrolētos klīniskajos pētījumos, ordinējot losartānu vienu reizi dienā pacientiem ar 

vieglu vai mērenu esenciālo hipertensiju, tika novērota būtiska sistoliskā un diastoliskā 

spiediena samazināšanās. Salīdzinot beigu asinsspiediena mērījumus 24 stundas pēc 

devas lietošanas ar mērījumiem 5-6 stundas pēc devas lietošanas, pēc 24 stundām novēro 

salīdzinoši nelielu asinsspiediena pazemināšanos; saglabājās dabiskais diennakts ritms. 

Asinsspiediena samazināšanās devu intervāla beigās bija apmēram 70-80% no tā efekta, 

ko novēroja 5-6 stundas pēc devas lietošanas. 

 

Losartāna pārtraukšana hipertensijas pacientiem neizraisa strauju asinsspiediena 

pazemināšanos (rikošetu). Lai gan losartāns būtiski samazina asinsspiedienu, tā lietošana 

sirdsdarbības frekvenci klīniski nozīmīgi neietekmē. 

 

Losartāns ir vienādi efektīvs gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī gados jaunākiem (līdz 

65 gadu vecumam) un gados vecākiem (vecākiem par 65 gadiem) hipertensijas 

pacientiem. 
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LIFE-pētījums 

Tika veikts randomizēts, trīskārši maskēts aktīvi kontrolēts “Losartan Intervention For 

Endpoint reduction in hypertension (LIFE)” pētījums 9193 hipertensijas pacientiem 

vecumā no 55 līdz 80 gadiem ar EKG dokumentētu sirds kreisā kambara hipertrofiju. 

Pacienti tika randomizēti, saņemot vai nu losartānu 50 mg vai atenololu 50 mg vienu reizi 

dienā. Ja neizdevās sasniegt mērķa asinsspiedienu (<140/90 mmHg), vispirms pievienoja 

hidrohlortiazīdu (12,5 mg), pēc tam, ja nepieciešams, tika palielināta atenolola vai 

losartāna deva līdz 100 mg vienu reizi dienā. Ja arī tad neizdevās sasniegt mērķa 

asinsspiedienu, tika pievienoti citi hipotensīvie līdzekļi, kas nebija AKE inhibitori, 

angiotenzīna II receptoru antagonisti vai beta blokatori. 

 

Vidējais novērošanas ilgums bija 4,8 gadi. 

 

Primārais pētījuma rādītājs bija kopējā kardiovaskulārā saslimstība un mirstība, ko izteica 

kā kopējo kardiovaskulārās saslimšanas izraisīto nāves gadījumu, insultu un miokarda 

infarktu sastopamības biežuma samazināšanos. Asinsspiediens nozīmīgi un līdzīgā līmenī 

samazinājās abās grupās. Losartāna grupā primāro rādītāju noteikšanas punktā risks 

samazinājās par 13 % (p=0,021; 95 % ticamības intervāls 0,77-0,98), salīdzinot ar 

atenololu. Minētie fakti galvenokārt izskaidroja insulta sastopamības biežuma 

samazināšanos. Terapija ar losartānu samazināja insulta risku par 25%, salīdzinājumā ar 

atenololu (p=0,001; 95% ticamības intervāls 0,63-0,89). Abās terapijas grupās nāves 

gadījumu skaits un miokarda infarkta sastopamības biežums bija līdzīgs. 

 

Rase 

LIFE pētījumā melnās rases pacientiem, kuri lietoja losartānu, bija lielāks kombinēto 

pētījuma rādītāju risks, t.i. kardiovaskulārie notikumi (piemēram, infarkts, nāve 

kardiovaskulāro notikumu dēļ) un īpaši insults, kā melnās rases pacientiem, kuri lietoja 

atenololu. Tādēļ LIFE pētījumā konstatētie rezultāti, salīdzinot losartānu ar atenololu 

attiecībā uz kardiovaskulāro mirstību/mirstību, neattiecas uz melnās rases pacientiem ar 

hipertensiju un kreisā kambara hipertrofiju. 

 

RENAAL pētījums 

Klīniskais pētījums “Gala iznākumu samazināšana NIDDM pacientiem ar angiotensīna-II 

receptoru antagonistu losartānu” (“RENAAL”) bija kontrolēts, pasaules mēroga klīniskais 

pētījums, kurā tika iesaistīti 1513 2. tipa cukura diabēta pacienti ar proteīnūriju un ar vai 

bez arteriālās hipertensijas. Ar losartānu tika ārstēts 751 pacients. Pētījuma mērķis bija 

pierādīt losartāna nefroprotektīvo iedarbību papildus asinsspiedienu pazeminošajai 

iedarbībai. 

Pacientus ar proteīnūriju un seruma kreatinīnu 1,3-3,0 mg/dl randomizēja divās terapijas 

grupās – viena lietoja losartānu 50 mg vienu reizi dienā, devu mainot atbilstoši 

asinsspiedienam, otra - placebo, un no parastās hipotensīvās terapijas tika izslēgti AKE 

inhibitori un angiotensīna II antagonisti. 

Nepieciešamības gadījumā pētniekiem devas bija jāpaaugstina līdz 100 mg reizi dienā. 

72% pacientu lielāko daļu laika lietoja 100 mg devu. Ja bija nepieciešams, tika pievienoti 

citi hipotensīvie līdzekļi (diurētiskais līdzeklis, kalcija kanālu blokators, alfa- vai beta-

receptoru blokators un arī centrālās darbības hipotensīvais līdzeklis). Pacientus novēroja 

aptuveni 4,6 gadus (vidēji – 3,4 gadus). Pētījuma primārais gala rādītājs bija kombinētie 

rezultāti: kreatinīna līmeņa dubultošanās serumā galējas pakāpes nieru slimības gadījumā 

(nepieciešamība pēc dialīzes vai nieru  transplantācijas) vai nāve. 
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Pētījuma rezultāti liecināja par to, ka terapija ar losartānu (327 gadījumi), salīdzinājumā 

ar placebo (359 gadījumi), par 16,1% (p=0,022) samazināja risku sasniegt kādu no 

pētījuma kombinētajiem rādītājiem. Ar losartānu ārstēto pacientu grupā tika novērota 

nozīmīga riska samazināšanās šādiem primārā rādītāja atsevišķiem vai kombinētiem 

elementiem: par 25,3% (p=0,006) samazināts risks divkārtīgi paaugstināties seruma 

kreatinīnam; par 28,6% (p=0,002) samazināts risks attīstīties galējās pakāpes nieru 

slimībai; par 19,9% (p=0,009) samazināts risks attīstīties galējās pakāpes nieru slimībai 

vai nāvei; par 21,0% (p=0,010) samazināts risks attīstīties divkāršotam seruma kreatinīna 

līmenim vai galējās pakāpes nieru slimībai.  

Visu nāvi izraisošo faktoru gadījumu skaits starp abām terapijas grupām būtiski  

neatšķīrās.  

Šajā klīniskajā pētījumā losartāns bija visumā labi panesams, ko apstiprina ar placebo 

grupu vienādais izstāšanās biežums nevēlamo blakusparādību dēļ. 

 

ELITE I un ELITE II pētījums 

48 nedēļu ilgā ELITE pētījumā 722 pacientiem ar sirds mazspēju (NYHA II-IV pakāpe) 

pastāvīgas nieru disfunkcijas rezultējošos kritērijos nebija atšķirību starp pacientu 

grupām, kuri ārstēti ar losartānu vai kuri ārstēti ar kaptoprilu. Pētījumā ELITE novērotā 

losartāna iedarbība uz nāves riska samazināšanu, salīdzinot ar kaptoprilu, netika vēlāk 

apstiprināta pētījumā ELITE II, kas aprakstīts zemāk. 

 

Pētījumā ELITE II, lai izpētītu mirstību pacientiem ar sirds mazspēju, salīdzināja 

losartānu 50 mg vienu reizi dienā (sākuma deva 12,5 mg, pakāpeniski palielinot līdz 25 

mg un 50 mg vienu reizi dienā) ar 50 mg kaptoprila trīs reizes dienā (sākuma deva 12,5 

mg, pakāpeniski palielinot līdz 25 mg un 50 mg trīs reizes dienā). Šī prospektīvā pētījuma 

gala mērķis bija dati par visu iemeslu mirstību. 

 

Šajā pētījumā 3152 pacienti ar sirds mazspēju (NYHA II-IV pakāpe) tika novēroti 

apmēram divus gadus (vidēji 1,5 gadus), lai izpētītu vai losartāns ir pārāks kopējās 

mirstības samazināšanā, salīdzinot ar kaptoprilu. Primārais pētījuma mērķis neuzrādīja 

statistiski nenozīmīgu starpību starp losartānu un kaptoprilu vispārējas nāves 

samazināšanā. 

 

Abos šajos salīdzinošajos, kontrolētos (bez placebo grupas) klīniskajos pētījumos 

pacientiem ar sirds mazspēju losartāna panesība kopumā bija labāka nekā kaptoprilam, ko 

raksturoja ievērojami retāk atzīmētie terapijas pārtraukšanas gadījumi blakusparādību dēļ 

un arī ievērojami retāk novērotais klepus. 

 

ELITE II mazā apakšgrupā (22% no visiem SM pacientiem), kas sākumstāvoklī saņēma 

beta blokatorus, tika novērota mirstības palielināšanās. 

 

Hipertensija bērniem 

Cozaar hipotensīvā iedarbība ir pierādīta klīniskā pētījumā, iekļaujot 177 bērnus vecumā 

no 6 līdz 16 gadiem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 20 kg un glomerulārās filtrācijas 

ātrums pārsniedz 30 ml/min/1,73m2. Pacienti, kuru ķermeņa masa bija robežās no 20 līdz 

50 kg, saņēma 2,5; 25 vai 30 mg losartāna dienā, bet pacienti, kuru ķermeņa masa 

pārsniedza 50 kg, saņēma 5, 50 vai 100 mg losartāna dienā. Pēc trim nedēļām losartāna 

lietošana vienu reizi dienā samazināja kopējo asinsspiedienu, turklāt samazinājums bija 

atkarīgs no preparāta devas lieluma. 
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Kopumā tika novērota no devas lieluma atkarīga atbildes reakcija. Atbildes reakcijas 

attiecība ar devas lieluma kļuva ļoti uzskatāma mazās devas grupā salīdzinot ar vidējās 

devas grupu (1. periods: 6,2 mmHg pret -11,65 mmHg), bet tā pavājinājās salīdzinot 

vidējās devas grupu ar lielās devas grupu (1. periods: 11,65 mmHg vs. -12,21 mmHg). 

Mazākās pētītās devas (2,5 mg un 5 mg, kas vidēji atbilst 0,07 mg/kg lielai dienas devai) 

nenodrošināja noturīgu antihipertensīvu efektu. 

Šie rezultāti tika konstatēti pētījuma 2. periodā, kad pēc trīs nedēļas ilgas terapijas 

pacientus randomizēti sadalīja losartāna un placebo grupās. Lielākā asinsspiediena 

paaugstināšanās atšķirība salīdzinot ar placebo grupu tika novērota vidējās devas grupā 

(6,70 mm Hg vidējās devas grupā pret 5,38 mmHg lielās devas grupā) Kopējā diastoliskā 

spiediena pieaugums visās pacientu grupās, kuras saņēma kā placebo, tā arī turpināja 

saņemt mazākās losartāna devas bija vienāds, kas vēlreiz liecina par to, ka mazākā 

preparāta deva nevienā pacientu grupā nav panākusi nozīmīgu antihipertensīvu efektu. 

 

Losartāna ietekme uz augšanu, pubertāti un bērna vispārējo attīstību ilgtermiņa 

perspektīvā nav pētīta. Nav noteikta arī ilgstoša losartāna antihipertensīvās terapijas 

efektivitāte bērnu kardiovaskulārās saslimstības un mirstības samazināšanā. 

 

5.2 Farmakokinētiskās īpašības 

 

Absorbcija 

 

Pēc perorālas lietošanas losartāns labi uzsūcas zarnu traktā un iziet pirmā loka 

metaboliskās pārmaiņas, veidojot aktīvu karboksiskābes metabolītu un citus neaktīvus 

metabolītus. Losartāna tablešu sistēmiskā biopieejamība ir aptuveni 33%. Vidējā 

maksimālā losartāna un tā aktīvā metabolīta koncentrācija tiek sasniegta attiecīgi 1 

stundas un 3-4 stundu laikā. 

 

Izplatība 

 

≥99% losartāna un tā aktīvā metabolīta saistās ar plazmas proteīniem, galvenokārt ar 

albumīniem. Losartāna izplatības tilpums ir 34 litri. 

 

Biotransformācija 

 

Apmēram 14% no intravenozi vai perorāli nozīmētā losartāna devas tiek transformēti 

aktīvajā metabolītā. Pēc perorālas un intravenozas ar 14C iezīmēta losartāna kālija sāls 

ievadīšanas, cirkulējošās plazmas radioaktivitāte ir galvenokārt saistīta ar losartānu un tā 

aktīvo metabolītu. Minimāla losartāna transformācija tā aktīvajā metabolītā tika 

konstatēta apmēram vienam procentam no pētītajiem pacientiem. 

 

Papildus aktīvajam metabolītam veidojas arī neaktīvie metabolīti. 

 

Eliminācija 

 

Losartāna un tā aktīvā metabolīta plazmas klīrenss attiecīgi ir aptuveni 600 ml/min un 50 

ml/min. Losartāna un tā aktīvā metabolīta nieru klīrenss attiecīgi ir aptuveni 74 ml/min 

un 26 ml/min. Nozīmējot losartānu perorāli, apmēram 4% no devas tiek ekskretēti urīnā 

neizmainītā veidā un apmēram 6% no devas tiek ekskretēti urīnā aktīva metabolīta veidā. 
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Losartāna un tā aktīvā metabolīta farmakokinētika ir lineāra attiecībā pret perorālā 

losartāna kālija sāls daudzumu devā līdz 200 mg. 

Pēc perorālas medikamenta ordinēšanas losartāna un tā aktīvā metabolīta koncentrācija 

plazmā samazinās polieksponenciāli ar beigu pusperiodu attiecīgi apmēram 2 stundas un 

6-9 stundas. Lietojot vienu reizi dienā pa 100 mg, ne losartāns, ne tā aktīvais metabolīts 

būtiskā koncentrācijā plazmā neuzkrājas. 

 

Ekskrēcija ar žulti un urīnu veicina losartāna un tā metabolītu elimināciju. 

Pēc losartāna, kas ir iezīmēts ar 
14

C, perorālas / intravenozas devas lietošanas apmēram 

35% / 43%  no radioaktivitātes tiek konstatēti urīnā un 58% / 50% - fekālijās. 

 

Īpašas pacientu grupas 

 

Gados vecākiem pacientiem ar hipertensiju novērotā losartāna un tā aktīvā metabolīta 

koncentrācija būtiski neatšķiras no jaunākiem pacientiem ar hipertensiju novērotās 

koncentrācijas. 

 

Sievietēm ar hipertensiju losartāna līmenis plazmā bija līdz pat divām reizēm augstāks kā 

vīriešiem ar hipertensiju, bet aktīvā metabolīta līmenis vīriešu un sieviešu starpā bija 

līdzīgs.  

 

Pēc perorālas medikamenta ordinēšanas pacientiem ar mērenu vai vidēji smagu alkohola 

izcelsmes aknu cirozi losartāna un tā aktīvā metabolīta koncentrācijas plazmā attiecīgi 

bija 5 un 1,7 reizes augstākas kā jauniem, brīvprātīgi izvēlētiem vīriešiem (skatīt 

apakšpunktus 4.2 un 4.4). 

 

Losartāna koncentrācija plazmā nemainījās pacientiem ar kreatinīna klīrensu virs 10 

ml/minūtē. Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru funkciju, losartāna AUC ir aptuveni 

2 reizes lielāks kā hemodializējamiem dialīzes pacientiem. 

 

Aktīvā metabolīta koncentrācija pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem vai 

hemodializējamiem pacientiem nemainās. 

 

Ne losartānu, ne tā aktīvo metabolītu ar hemodialīzes palīdzību nevar izdalīt. 

 

Farmakokinētika bērna organismā 

 

Losartāna farmakokinētika ir pētīta 50 hipertensīviem bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 

16 gadiem, kuri vienu reizi dienā saņēma aptuveni 0,54 līdz 0,77 mg/kg losartāna (vidējās 

devas). 

Iegūtie rezultāti pierāda, ka visās vecuma grupās aktīvais metabolīts veidojas no 

losartāna. Pētītajās pacientu vecuma grupās losartāna un tā aktīvā metabolīta 

farmakokinētikas parametri parasti ir līdzīgi un tie nav pretrunā datiem, kas jau agrāk ir 

iegūti par pieaugušajiem. Iegūtie rezultāti pierādīja, ka losartāna farmakokinētikas 

parametri pēc iekšķīgas lietošanas, ir aptuveni līdzīgi zīdaiņiem un bērniem, kas sāk 

staigāt, pirmsskolas vecuma bērniem, skolas vecuma bērniem un pusaudžiem. 

Metabolīta farmakokinētikas parametri vairāk atšķīrās starp vecuma grupām. Šis 

atšķirības kļuva statistiski ticamas salīdzinot pirmsskolas vecuma bērnus ar pusaudžiem. 

Ekspozīcija zīdaiņiem/ bērniem, kas sāk staigāt bija salīdzinoši augsta. 
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5.3 Preklīniskie dati par drošību 

 

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu 

toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku  ietekmi uz 

reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos, 

losartāna lietošana izraisīja sarkano asinsķermenīšu parametru samazināšanos (eritrocītu, 

hemoglobīna, hematokrīta) un urīnvielas slāpekļa 

līmeņa paaugstināšanos serumā un neregulāru kreatinīna līmeņa paaugstināšanos serumā, 

sirds masas samazināšanos (bez histoloģiskas korelācijas) un izmaiņas kuņģa-zarnu traktā 

(gļotādas bojājumi, čūlas, erozijas, asiņošana). Līdzīgi kā citas vielas, kas tiešā veidā 

ietekmē renīna-angiotenzīna sistēmu, tika konstatēts, ka losartāns izraisa nelabvēlīgas 

blakusparādības auglim vēlīnajā attīstības periodā, izraisot augļa bojāeju un kroplības. 

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 

 

6.1 Palīgvielu saraksts 

 

Lorista  12,5 mg/25 mg/50 mg/100 mg 

Kodols: 

celaktoze (laktozes monohidrāts un celulozes pulveris) 

preželatinizēta kukurūzas ciete 

kukurūzas ciete 

mikrokristāliskā celuloze 

koloidālais silīcija dioksīds 

magnija stearāts 

 

Lorista 12,5 mg/25 mg 

Apvalks:  

hipromeloze 

talks 

propilēnglikols 

titāna dioksīds (E171) 

hinolīna dzeltenais (E104) 

 

Lorista 50 mg/100 mg: 

Apvalks: 

hipromeloze 

talks 

propilēnglikols 

titāna dioksīds (E171) 

 

6.2 Nesaderība 

 

Nav piemērojama. 

 

6.3 Uzglabāšanas laiks 

 

Losrista 12,5 mg/ 25 mg: 3 gadi. 

Lorista 50 mg/ 100 mg: 5 gadi. 
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6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs 

 

Lorista  12.5 mg/25 mg/50 mg/100 mg 

Caurspīdīgi PVH/PVDH plēves blisteri ar alumīnija plēves pārklāju, kārbiņa. 

Iepakojuma lielumi: 

Lorista 12.5 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 apvalkotās 

tabletes. 

Lorista  25 mg: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100  apvalkotās tabletes. 

Lorista 50 mg: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100  apvalkotās tabletes. 

Lorista 100 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100  apvalkotās tabletes. 

Lorista 50 mg 

Polietilēna (ABPE) tablešu trauks ar polipropilēna vāciņu. Ar silīcija dioksīda gelu 

piepildīts polietilēna sausinātājs. 

Iepakojuma lielums 

250 apvalkotās tablets. 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 

 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu 

lietošanai 

 

Nav īpašu  prasību. 
Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

 

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) 

 

09-0436 

09-0437 

09-0438 

09-0439 

 

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 

 

2012. gada janvāris 


