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Клінічний досвід практичного застосування нового складу
левотироксину, розробленого для задоволення нових
і жорсткіших регуляторних вимог
ȘɆȭɆĘɊȝɁɆҬĘȞȜɈȚɃĘ+3ĘȐȟɋɆɩȝȜȞĘ¤Ę+3Ę-% ĘɖȜɆҬĘɚȟɁĘɩȝɅɩȝɚɈțɊɆҬĘ
ɅĘȟɩȚȠȟɁȚɊɊɖɉĘɊȝɁɆȠĘɊȝɩɉȚɋɆɁɊɆȠĘȞɋȚɊɃȚɩɋȣɁ ĘɅȚɉȣɊɆɁĘɪȝɪțɩțɃɊȣҬĘ
ȞȜɈȚɃĘ+3Ę.%ĘȟĘɊɆɅɍȣĘȜɩȚȤɊ ĘȒɆĘȝɍȣɊɆɈɆĘɉȝɄɈɆɁȣȞɋɓĘɁɆɊɆȜɊțɊɊɖĘ
ɪɩȝɚɈțɉĘɪțɩțɊȝȞɆɉȝȞɋȣɚțɅɪțȜɆĘɪɩɆĘɪțɩțȠȝɃȣ ĘȚɊȚɈȣɅȟɕɎɆĘȞɪȝɊɋȚɊɊȣĘ
ɪȝɁȣɃȝɉɈțɊɊɖĘɪɩȝĘɊțɚȚɄȚɊȣĘɖɁɆɐȚĘȓȲĘɃȝĘȣĘɪȣȞɈɖĘɪțɩțȠȝɃȟ
ȎȧȴȰȦȪĘɉɆĘɩȝɅɂɈɖɊȟɈɆĘȞɪȝɊɋȚɊɊȣĘɪȝɁȣɃȝɉɈțɊɊɖĘɪɩȝĘɊțɚȚɄȚɊȣĘɖɁɆɐȚĘ
ȓȲĘɅĘĘȜɩȚȤɊ ĘȞɌȝɩɉȝɁȚɊȣĘɊȚĘȝȞɊȝɁȣĘȣɊɃɆɁȣɃȟȚɈɓɊɆȠĘɅɁȣɋȣɁĘɅĘɚțɅɪțȜɆĘ
ȉȷȵ ĘɪȝɃȚɊɆȠĘɃȝĘɂɈȝɚȚɈɓɊȝȤĘɚȚɅɆĘɃȚɊɆȠĘɌȚɩɉȚɍțɁɋɆɎɊȝȤĘȜȝɉɪȚɊȣȤ
ȞɪȝɊȞȝɩȚĘɅȚĘȝɃɆɊĘɩȣȜĘɃȝɪȣȞɈɖĘɪțɩțȠȝɃȟ
ȅȪȳȯȰȤȬȪĘȟĘĘȜɩȚȤɊȚȠĘɊțĘɚȟɈȝĘɁɆɖɁɈțɊȝĘɄȝɃɊɆȠĘɊȝɁɆȠĘɪɩȝɚɈțɉĘ
ɚțɅɪțȜɆĘɐȝɃȝĘȝɊȝɁɈțɊȝɂȝĘȞȜɈȚɃȟĘɪɩțɪȚɩȚɋȟĘ+3 ĘȖɈȣɃĘɊȚɃȚɋɆĘɪȚɍȣəɊɋȚɉĘ
ȟȞɕĘɊțȝɚȠȣɃɊȟĘȣɊɌȝɩɉȚɍȣɕĘɋȚĘɪȣɃȜɩțȞɈɆɋɆĘɊțȝɚȠȣɃɊȣȞɋɓĘɃȝɋɩɆɉȚɊɊɖĘ
ȞɋȚɊɃȚɩɋɊȝɂȝĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖĘɐɆɋȝɪȝɃȣɚɊȝȤĘɅȚɈȝɅɆ
Сучасна стратегія ведення гіпотиреозу
ґрунтується на замісній терапії тиреоїдними гормонами при використанні левотироксину (LT4) з титруванням дози для
підтримки рівня тиреотропіну (тиреотропного гормона, ТТГ) у межах встановленого
діапазону нормальних еутиреоїдних значень
< ΰ>̻ͷͰͼͽͪͽͳͪͻͰͭ;ͶΊΐΊͿ;͵ΐΑ΄ͳтоподібної залози відбувається так, що незначні відмінності в циркулювальному рівні
тироксину (Т4) зумовлюють значно більші
(аж у 10 разів) і протилежні зміни рівня ТТГ.
Саме тому незначні зміни дози LT4 можуть
мати клінічно значимий вплив на функцію
щитоподібної залози, потенційно спричиняючи дисбаланс гормонів щитоподібної
залози. Регуляторні органи в усьому світі
визнали LT4 «лікарським засобом із вузьким
терапевтичним діапазоном», у результаті
чого було висунуто суворіші вимоги щодо
вмісту активних інгредієнтів і біоеквіваͶͰͽͼͽΐͻΐͲͳͯͲ< >
̽ΰͼ͵Ͷͪͯ;ΐͼ;ΉͭͺͻͰͺͪͻͪͽ;-5ͺΐͯ
ͪͲͬΉ̾;ͽͳͻ͵ͼͫ;ͶͬͰͼͰͲͷΐͳ ΄ͫ
відповідати цим новим вимогам (далі – LT4
NF); основні відмінності між двома складами полягають у заміні допоміжної речовини в складі LT4 OF (лактози) на маніт
із додаванням незначної кількості лимонної
кислоти, що дозволяє збільшити стабільΐͼͽ·ͯΐΉΑͻͰͬͳͳͬΰͽͪͫͶͰͽ͵ͪ-5ΰ<>
Відповідно до нових вимог, еквівалентна
біодоступність була підтверджена при порівнянні як з існуючим препаратом, так
і між різними дозами нової форми препаͻͪͽ;<>͇ͯͪ͵ΐͼ;ΎͰͫΐͯΐͼͽ·ͬΰΐΐ
терапевтичного профілю цього препарату
в умовах стандартної клінічної практики.
В попередньому звіті вивчали безпеку
ͽͪΰͺͰͻͰͼͳͷΐͼͽ·-5/';ΰ͍ͻͪΐΑmͺͰͻшій країні, в якій було випущено препарат, використовуючи інформацію з бази
ͯͪͳͿͪͻͷͪ͵ͪͭͶΊͯ; Ί͵;ͷͪΎͼͺͼͻ<>
Наразі препарат LT4 NF доступний за рецептом у багатьох країнах. У цій статті описано поширеність та характеристики небажаних явищ (НЯ), внесених до глобальної
бази даних безпеки компанії протягом
12-місячного періоду постреєстраційного
застосування LT4 NF до та після переходу
на новий склад у 18 країнах.

ǈǁǎǊǀǄ
ȮɘôȺȻȹɚɬɜȹɡôȻȹȸȽôɝȹôɚȶôȺɁȼɠɬôȺȷȻȷȾȹɝȽô
ɢȶôɢȹɛɟҪôȼȸɠȶɝô*2
Інформація про НЯ була отримана
з 18 країн – Австрії, Бельгії, Болгарії, Колумбії, Хорватії, Чеської Республіки, Німеччини,
Угорщини, Латвії, Люксембурга, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швейцарії та Туреччини.

ǊƽƿǊƾǊǌǁǉǉǛ
Під час аналізу не було виявлено чіткого чи послідовного збільшення частоти
отримання спонтанних повідомлень про
НЯ після впровадження LT4 NF у 18 країнах.
̽ͶΊ Ϳͻͷͳ -5 /' Ͷͪ͵ͽͲ; ͫ;Ͷ Ͳͪмінено на ма ніт як допомі жн у речовину з метою усунення реакції Майяра
між вмістом LT4 в таблетці та лактозою
з метою досягнення фізичної стабільності,
необхідної для відповідності новим станͯͪͻͽͪͷͼͺͰͳͿΐ͵ͪΐΑ <> ͇ͼ͵ΐͶ·͵ͳ -5
має вузький терапевтичний індекс, незначні зміни дози LT4 можуть спричинити
ͬͳͷΐͻΉͬͪΐ Ͳͷΐͳ ͻΐͬΊ ̻͋͋ <> ̽ͬΐͯсліджені форми випуску відповідали суворим критеріям біоеквівалентності
<>͆ͰͷͱͶͳͬͬͳ͵ͶΉͳͽͳʹͷͬΐͻΐͼͽ·
того, що для деяких пацієнтів більша
стабільність таблеток LT4 NF забезпечує
доставку дещо іншої дози порівняно з поͺͰͻͰͯΐͷͼ͵ͶͪͯͷͽͪͫͶͰͽ͵-50'<>
Слід регулярно перевіряти функцію щитоподібної залози в людей з гіпотиреозом
і відповідно коригувати дозу LT4, щоб
уникнути дисбалансу гормонів щитопоͯΐͫΑ ͲͪͶͲͳ <  >͇ͽͱͰ ͫ;ͯ·Ί͵ΐ
порушення функції щитоподібної залози,
пов’язані з таким переходом, слід коригувати за допомогою стандартної терапії
пацієнта.
Наостанок необхідно зазначити, що загалом частота, характер, а також ступінь
тяжкості НЯ до та після переходу за попереднього на новий склад LT4 були зіставними. Також слід зауважити, що не було
виявлено нових загроз безпеці при застосуванні LT4, однак упровадження нової
форми випуску може бути проблемою для
деяких пацієнтів. Важливо, щоб лікарі
поінформували пацієнтів про причини
переходу, схожість (біоеквівалентність)
та відмінності (в допоміжних речовинах)
різних складів препарату, одночасно продовжуючи перевірку функції щитоподібної
залози та періодично коригуючи дозу LT4
в звичайний спосіб.
Примітка
̾;ͽͳͻ͵ͼmͰͲͪͻͰΎͼͽͻͬͪͪͽͻͭͬͪͷͪͻ͵ͪ͵ͷпанії «Мерк Хелскеа КГаА» (Merck Healthcare KGaA),
̽ͪͻͷͽͪͯͽ ͆ΐͷͰͳͪ
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͐Ͱͫͧ͟ Àͭͬ͡ͽͦͫ͟ÀͦÀͭͬ͢Ͱͧͮͤͬͦͬͪ
gÌ͓͉͇͍ͧ͊͑͑͝ͱÌ͔͇ͧ͑ͱÌ̷̷̩Ì͗Ì͎͔͇͒ͧ
gÌ͈͓͖͍͔ͧ͒͊͒͌
͐Ͱͫͧ͟ Àͭͬ͡ͽͦͫ͟ÀͦÀͭͤͮ͢Ͱͧͮͤͬͦͬͪ
gÌ͍͌͑͋͊͑͑ͱÌ͔͇ͧ͑ͱÌ̷̷̩Ì͗Ì͎͔͇͒ͧ
gÌ͈͓͔͖͍͔ͧ͊͊͒͌
gÌ͓͉͇͍ͧ͊͑͑͝ͱÌ͔͇ͧ͑ͱÌ%3
̹ͫͶÀͣ͡ͳͧͩͤͫͫͽÀͭͬͨͦͫͧͨ͟͡ÀͲͱͫͨʹÀÀ
ͷͧͰͬͭͬͣͫͬ͠Àͦͩͬͦͧ͟
gÌ͇͉͙͍ͧ͏͊͑͑ͱÌ͔͇ͧ͑ͱÌ̷̷̩Ì͗Ì͎͔͇͒ͧ
gÌ͇͉͙͍ͧ͏͊͑͑ͱÌ͓͎͍͎͇͒͌͑ͧͅÌ͎͚͗͑ͧͨ͘Ì͍͖͓͉͒͒ͧ͆͑͒ͨ͝Ì͌ͅ͏͍͒͌
͎ͮͬͩͤͪͧ͠ÀͦÀͭͣͬͮͬͪ͠Àͣͬͦͧ
gÌ͓͔͓͕͎͒͗͑͑ͅͱÌ͓͔͍ҧ͒͐͗Ì͉͍͒͌Ì͓͔͓͔͖͊͗ͅͅ
gÌ͓͔͉͇͊͊͒͌͗͑͑ͅͱ
gÌ͕͖͕͇͌͒͗͑͑ͅͅͱÌ͓͔͇͍͑͊ͅ͏͑͒ͨ͠Ì͉͍͒͌
͎ͮͬͩͤͪͧ͠ Àͭͬ͡ͽͦͫ͟ÀͦÀͭͮͤͭͮ͟͟Ͱͬͪ
gÌ͓͔͖͊͊͑͌ͧͱÌ͉͒Ìͱ͎͕͖͒ͧÌ͓͔͓͔͖͊͗ͅͅ
gÌ͇͍͑͊͌͛ͅҧ͍͑ҧÌ͕͎͐ͅÌ͓͔͓͔͖͊͗ͅͅ
gÌ͓͔͇͍͑͊ͅ͏͑͠ͅÌ͖͙͎͊͑ͧͅÌ͇Ì͓͔͚͕͒͊ͧÌ͇͍͎͔͍͕͖͒͑͑ͅͱÌ͓͔͓͔͖͊͗ͅͅ



̲͓͋͏͕͍ͦ̓Ë͚͈͊̓͊͐̓͐ͦḚ̈͂ËdË͙͈ËË͓͈͐̓͌͒͑͛͋͐ͦ͛͋͘Ḛ̈͂Ë͈͓͈͇͒͑͒͐͑ͧ͟Ë͓͗͑͏͋Ë͎͈͕͓͍͔͖͑͋͑͋͐ͅË+3Ë.%Ë͕̓Ë+3Ë-%Ë͇͇ͦ͒͑ͦ͐͑ͅͅ Ë͓͖͊͆͒͑̓͐͋͘ͅË͖Ë͇͎͑ͦ͐ͦ͟ͅË͔͑͒͋͑ͦͅË͍͕͈͓̓͆͑ͦͧ Ë
̲͖͔͕ͦË͍͎͕͍ͦ͋͐͋ËdË͚͕͒͑͊͐̓̓͟͡Ḛ̈͂ ËͰ͍ͦË͈͐Ë͇͎͑͋͋͘ͅË͇͑ËË͓͈͐̓͌͒͑͛͋͐ͦ͛͋͘Ë͇͎ͰË͙͑͆͑͟Ë͔͍͎͇͖̓Ë͓͈͓͕͖͒͒̓̓

͑ͩͧ͟͠ʹͽÀÀÀͫ͟ΨͭͬͶͧͮͤͫͶͧͳÀ͌͞ÀͦÀ͠ͱͣͺ ͽͨͧͳÀͭͮͧ͵ͧͫÀͣͩͽÀͨͬͥͫͬͬ͢Àͯͨͩͣ͟ͱÀͭͮͤͭͮ͟͟Ͱͱ
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̨͓͏͍͇Ì͑ͅÌ͖͔͐ͧͅÌ͓͉ͧÌ͕͛ͅÌ͇͈͖͕͖ͧ͑͒ͧͅ
̨͖͒͐͏͇͕͖͑ͧ͢͠ͅ
̴͉͇͍ͧ͊͑͑͝ͱÌ͔͇ͧ͑ͱÌ̷̷̩Ì͗Ì͎͔͇͒ͧ
̭͆ͧ͏͊͑͑͜͠ͱÌ͕͍͐ͅÌ͖ͧ͏ͅ
̦͏͓͚͒͊ͧͱ
̭͓͔͐͒͒͛͊͑͑ͅͅͱ
̩͒͏͇͍͒͑ҧÌ͆ͧ͏͠
̴͈͒͑͊ͅÌ͕͓͖͖͐͒͒͛͗ͅͱ
̴͔͍͕͎͔͒͊͑͊Ì͕͔͚͍͖͖͊͊͆ͱ
̲͉͖͗͒ͅ
̩͓͔͈͉͔ͧ͊ͧ͒͌
̪͔ͧ͊ͅͱ
̵͎͚͊ͧͅͱÌ͑ͅÌ͉͓͒͒͐ͧ͋͑͗Ì͔͇͍͊͛͒͑͗
̲͕͓͎͊͒ͧҧ
̲͉͊͌͗͋͑͑ͅͱ
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̲͓͋͏͕͍ͦ̓Ë͚͈͊̓͊͐̓͐ͦḚ̈͂ËdË͙͈ËË͓͈͐̓͌͒͑͛͋͐ͦ͛͋͘Ḛ̈͂Ë͈͓͈͇͒͑͒͐͑ͧ͟Ë͓͗͑͏͋Ë͎͈͕͓͍͔͖͑͋͑͋͐ͅË+3Ë.%Ë͕̓Ë+3Ë-%Ë͇͇ͦ͒͑ͦ͐͑ͅͅ Ë͓͖͊͆͒͑̓͐͋͘ͅË͖Ë͇͎͑ͦ͐ͦ͟ͅË͔͑͒͋͑ͦͅË͍͕͈͓̓͆͑ͦͧ Ë
̲͖͔͕ͦË͍͎͕͍ͦ͋͐͋ËdË͚͕͒͑͊͐̓̓͟͡Ḛ̈͂ ËͰ͍ͦË͈͐Ë͇͎͑͋͋͘ͅË͇͑ËË͓͈͐̓͌͒͑͛͋͐ͦ͛͋͘Ë͇͎ͰË͙ͦͤͧË͓͗͑͏͋Ë͖͔͍͖͋͒ͅ

͑ͩͧ͟͠ʹͽÀÀ̈́ͤͰͩ͟ͺͫ͟ÀͫͲͬͮͪ͟ʹͽÀͭͮͬÀ͌͞À͡À̹͇́ ÀͱÀͽͨͧͳÀͦͦͫ͟͟͵ͩͬͯ͟ͽÀÀ
ͭͮͬÀͭͤͮͤͳͣÀͫ͟À,4À.&

Ì·Ì͕͙͗ͧÌ̲̈́
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙ͧ͊͋͊͑
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙ͧ͊͋͊͑
Ì·Ì͕͙͗ͧÌ͕͔͊ҧ͍͙͒͌͑Ì̲̈́
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙ͧ͊͋͊͑
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙͑͊ͧ͊͋͊͑
̭͌͑͛͊͑͒ͅͅÌ͉͏ͱÌÌ̲̈́
̪͓ͧ͌͒͑ͅͅÌÌ͉͊͑͠Ì ÌÌ͔͎ͧ
̶͔͉͊͊͑ͥÌ Ì͕͐ͧ
̱͉͊ͧ͑ͅͅÌ Ì͕͐ͧ
̭͌͑͛͊͑͒ͅͅÌ͉͏ͱÌÌ̲̈́
̪͓ͧ͌͒͑ͅͅÌ Ì͔͎͇͒ͧ
̶͔͉͊͊͑ͥÌ Ì͔͎͒͗
̱͉͊ͧ͑ͅͅÌÌ͔͎͇͒ͧ
·

͎ͤͮͤͳͣÀͦÀ͠ͱͣͺ ͽͨͬͬ͢ÀÀ
ͫͶͬͬ͢Àͭͮͤͭͮ͟͟ͰͱÀ,4ÀÀ
ͫ͟À,4À.&
Ì·Ì͕͙͗ͧÌ̲̈́
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙ͧ͊͋͊͑
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙͑͊ͧ͊͋͊͑
Ì·Ì͕͙͗ͧÌ͕͔͊ҧ͍͙͒͌͑Ì̲̈́
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙ͧ͊͋͊͑
Ì͉͍͐͊͛͑͒Ì͓͉͖͇͔͉͍͙͑͊ͧ͊͋͊͑
̭͌͑͛͊͑͒ͅͅÌ͉͏ͱÌÌ̲̈́
̪͓ͧ͌͒͑ͅͅÌÌ͉͇͑ͧÌ ÌÌ͔͎͍͒
̶͔͉͊͊͑ͥÌ Ì͕͐ͧ
̱͉͊ͧ͑ͅͅÌÌ͕͐ͧ
̭͌͑͛͊͑͒ͅͅÌ͉͏ͱÌÌ̲̈́
̪͓ͧ͌͒͑ͅͅÌ Ì͔͎͇͒ͧ
̶͔͉͊͊͑ͥÌ Ì͔͎͒͗
̱͉͊ͧ͑ͅͅÌ Ì͔͎͒͗
·

̨͉͕͖͕͖ͧ͗͑ͧ͠Ì͓͉͔͍ͧ͒͌Ì·
̴͉͔ͧ͒͌ͅÌ·

̨͉͕͖͕͖ͧ͗͑ͧ͠Ì͓͉͔͍ͧ͒͌Ì·
̴͉͔ͧ͒͌ͅÌ·

Ì·
Ì·
Ì·

Ì·
Ì·
Ì·

͎ͤͮͤͳͣÀͦÀ,4À/&Àͫ͟À,4À.&
̯ͧ͏͎͕͖ͧ͠͠Ì͕͔͑͊͊ҧ͍͙͒͌͑Ì̲̈́

̯ͧ͏͎͕͖ͧ͠͠Ì͕͔͊ҧ͍͙͒͌͑Ì̲̈́

̼͕ͅÌ͉͒Ì͔͇͍͖͎͒͌͗Ì̲̈́Ì͓͕ͧ͏ͱÌ͖͔͍͒͐͑͑ͅͱÌÌ
͉͍͒͌Ì͓͔͓͔͖͊͗ͅͅ

̨͎͇͍ͧ͒ҧÌ͔͓͉͒͌͒ͧ͏

̬͎͍ͧ͑͛͒͏͇͎͍͒ͧÌ·
̲̈́ Ì͕͔͖͐͊͊͏͑ͧ͠Ì͍͛Ì͓͑͊͆͊͌͊͛͑ͧÌ͉͏ͱÌ͍͖͖͋ͱ
̴͔͍͍͛͑͑͒ ͕͑ͅ͏͉͎͇͍ͧ͒ҧÌ͇͌aͱ͎͌͒ Ì͇͍͍͌͑͛͊͑ͅҧÌ͎͓͒͐͑ͧͥ͢ͅ
̵͊͌͗͏͖͖͠ͅÌ̲̈́Ì͎ͧ͏͎͕͖ͧ͠͠Ì̲̈́
̳͉͗͋͑͑ͅͱ
̨͉͕͖͕͖ͧ͗͑ͧ͠Ì͉͒͗͋͑͑ͅͱ
̲͊Ì͌͌͑͛͊͑͒ͅͅÌÌ͇͉͑͊ͧ͒͐͒
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