
 

  

Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті төрағасының  

201_ жылғы  «____» ___________ 

№ _____ бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 

Дәрілік затты медициналық            

қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Летрозол Актавис
 

 

Саудалық атауы 

Летрозол Актавис 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Летрозол 

 

Дәрілік түрі 

Үлбірлі қабықпен қапталған 2,5 мг таблеткалар  

 

Құрамы 

Бір таблетканың құрамында 

белсенді зат - 2,5 мг летрозол,   

қосымша заттар: лактоза моногидраты, микрокристалды целлюлоза,  

жүгері крахмалы, А типті натрий крахмалы гликоляты, магний стеараты  

қабықтың құрамы: Опадрай II 85F32410 сары (поливинил спирті, 

титанның қостотығы (Е171), макрогол 3350, тальк, темірдің сары тотығы 

(Е172)).  

 

Сипаттамасы 

Дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, сары түсті үлбірлі қабықпен қапталған 

таблеткалар. 

 

Фармакотерапиялық тобы 

Антинеопластикалық  және иммуномодуляциялайтын  препараттары. 

Эндокриндік ем. Гормондар  антагонистері және олардың туындылары. 

Ароматаза тежегіштері. Летрозол. 

ATХ коды  L02BG04 

 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы 

Сіңуі. Летрозол асқазан-ішек жолынан жылдам және толық сіңеді 

(биожетімділігінің орташа шамасы 99,9% құрайды).  Сіңу жылдамдығын 



 

  

тамақ елеусіз төмендетеді (летрозолдың қандағы ең жоғарғы 

концентрациясына  жету уақытының орташа мәні /Тсmax/  летрозолды 

ашқарынға қабылдағанда 1 сағатты  және тамақпен бірге қабылдағанда 2  

сағатты құрайды; летрозолдың қандағы ең жоғарғы концентрациясының 

орташа мәні / Сmax /  ашқарынға қабылдағанда 129  20,3 нмоль/л және 

тамақпен бірге қабылдағанда 98,7  18,6 нмоль/л  құрайды), алайда 

летрозолдың сіңу дәрежесі ( “концентрация-уақыт” қисығы астындағы 

ауданды бағалау бойынша) өзгермейді. Сіңу жылдамдығындағы аздаған 

өзгерістердің клиникалық елеулі мәні жоқ, сондықтан летрозолды тамақ 

ішуге  байланыссыз қабылдауға болады. 

Таралуы. Летрозолдың қан плазмасының ақуыздарымен байланысуы 

шамамен 60%  құрайды (негізінен  альбуминмен - 55%). Летрозолдың  

эритроциттердегі концентрациясы  оның қан плазмасындағы деңгейінің 

80%  жуығын  құрайды. 2,5 мг 14C-таңбаланған летрозолды қабылдағаннан 

кейінгі  қан плазмасындағы радиоактивтіліктің  шамамен 82%-ы 

өзгермеген белсенді заттың үлесіне қалады. Осыған орай, летрозол 

метаболиттерінің  жүйелік әсері төмен болады.  Летрозол  тіндерде 

жылдам әрі кең таралады. Оның таралу көлемі  тепе-тең күйдегі кезеңінде 

1,87  0,47 л/кг жуықты құрайды.  

Метаболизмі және шығарылуы. Летрозол фармакологиялық белсенді емес 

карбинолды қосылыс түзе отырып, елеулі түрде метаболизмге ұшырайды. 

Летрозолдың метаболизмдік клиренсі 2.1 л/сағ құрайды,  бұл бауыр қан 

ағымынан  төмен (90 л/сағ жуық). Летрозолдың өзінің метаболитіне 

өзгеруі P450 цитохром 3A4 және 2A6 изоферменттерінің әсерінен екендігі 

анықталған. Басқа аздаған сәйкестендірілмеген метаболиттерінің түзілуі, 

сондай-ақ өзгермеген препараттың несеппен және нәжіспен  

шығарылуының  летрозолдың жалпы элиминациясында аздаған  рөлі бар. 

Дені сау еріктілерге  постменопауза кезінде 2,5 мг 14C-таңбаланған 

летрозолды енгізгеннен кейінгі 2 апта ішінде несепте - 88,2  7.6%, 

нәжісте - – 3,8  0,9% радиоактивтілік анықталды.   216 сағатқа дейінгі 

кезеңде несепте анықталған радиоактивтіліктің 75% (летрозол дозасы 

шамасының 84,7  7,8%) карбинолды  метаболиттің глюкуронидті 

конъюгаттарына, 9%  жуығы -  сәйкестендірілмеген екі метаболитке және 

6% - өзгермеген  летрозолға қатысты.  

Қан плазмасынан жартылай шығарудың соңғы  кезеңі 2 тәулікке жуықты 

құрайды.  2,5 мг препаратты күнделікті қабылдаудан кейін  летрозол тепе-

теңдік концентрациясына  2-ден 6 аптаға дейінгі аралық шегінде жетеді, 

мұның өзі осы дозаны бір рет қабылдағаннан шамамен 7 есеге артық.  

Сонда да тепе-теңдік концентрациясының мәні, бір реттік қабылдаған 

препарат дозасынан кейінгі тіркелген шамаларды есептеу негізінде алдын 

ала айтуға болатын тепе-теңдік концентрациясының мәнінен 1,5 - 2 есеге 

артық. Бұл летрозолды күнделікті 2,5 мг дозада қабылдау, оның 

фармакокинетикасының дозаға байланысты емес екенін көрсетеді.  



 

  

Летрозолдың тепе-теңдік концентрациясы емдеу барысында ұзақ уақыт 

сақталатын болғандықтан,  летрозолдың жинақталуының ұзаққа 

созылмайтыны жөнінде тұжырым жасауға болады. 

Летрозолдың фармакокинетикасы жас ерекшелігіне байланысты емес.  

Пациенттердің жеке топтарындағы фармакокинетикасы. 

Бауыр функциясының бұзылуы орташа  адамдарда AUC орташа шамасы сау 

адамдарға қарағанда 37% жоғары екендігі анықталды,  бірақ бауыр 

функциясы бұзылмаған адамдарда байқалған мәндердің ауқымында қалып 

отырды. Летрозолдың фармакокинетикасын салыстырмалы зерттеулерде, 

дозаны бір рет ішу арқылы қабылдаған, тәжірибе жүргізіліп отырған  бауыр 

циррозы бар және бауыр функциясының бұзылуы ауыр (Чайлд-Пью жіктеуі 

бойынша С бағалануы) сегіз пациентте дені сау еріктілерге (n = 8) қарағанда 

AUC және t1/2 тиісінше 95 және 187% жоғарылады. Алайда тәулігіне 5 немесе 

10 мг доза алатын пациенттерде уыттылық ұлғаюы бақыланбауына 

байланысты бауырдың  ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде дозаны азайту 

қажеті жоқ. Дегенмен, бұндай пациенттер қатаң бақылауда болуы тиіс. 

Летрозол фармакокинетикасы жас ерекшелігіне байланысты емес. 

Фармакодинамикасы 

Летрозол Актавис препаратының белсенді заты – Летрозол ароматаза 

белсенділігінің жоғары спецификалық стероидты емес тежегіші болып 

табылады  

Менопаузадан кейінгі дені сау әйелдерде летрозолдың 0,1, 0,5 және  2,5 мг 

құрайтын бір реттік дозасы, қан сарысуындағы эстрон  мен эстрадиолдың 

деңгейін (бастапқы деңгеймен салыстырғанда) 75-78% және, тиісінше, 

78% төмендетеді. Ең жоғары төмендеуіне 48-78 сағаттан соң жетеді.  

Менопаузадан кейінгі сүт безі обырының кең таралған түріне шалдыққан 

әйелдерде летрозолды 0,1-ден 5 мг дейінгі дозада күнделікті қолдану қан 

плазмасындағы эстрадиол, эстрон және эстрон сульфаты деңгейлерінің 

бастапқы деңгейінен 75-95% төмендеуіне әкеледі. Препаратты 0,5 мг және 

одан көп дозада пайдаланғанда көп жағдайларда эстрон мен эстрон 

сульфаты концентрациялары пайдаланылған гормондарды анықтау 

әдісінің сезімталдық шегінен төмен болып шығады. Бұл  препараттың осы 

дозалары арқылы эстрогендер синтезін айқынырақ бәсеңдетуге болатынын 

көрсетеді. Эстрогендер супрессиясы пациент әйелдердің бәрінде емделу 

кезеңі бойына сақталды.  

Летрозол ароматазаны осы ферменттің суббірлігі - P450 цитохромы 

гемімен бәсекелес байланысу арқылы тежейді, нәтижесінде бұл барлық 

тіндерде эстрогендер биосинтезін төмендетеді.    

Менопаузадан кейінгі 0,1-5 мг тәуліктік дозадағы летрозолмен ем 

жүргізілген пациент әйелдерде қан плазмасындағы кортизол, альдостерон, 

11-деоксикортизол,17-гидроксипрогестерон, адренокортикотропты гормон 

(АКТГ) концентрациясының, сондай-ақ ренин белсенділігінің клиникалық 

мәнді өзгерістері анықталмаған. Летрозолмен  0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5 және 5 

мг тәуліктік дозада 6 және 12 апта емделуден кейін АКТГ-мен 



 

  

стимуляциялау тестісі өткізілгенде альдостерон немесе кортизол 

синтезінің байқалымды азаюы анықталмаған. Осылайша,  

глюкокортикоидтар мен минералокортикоидтарды қосудың қажеті жоқ.  

Менопаузадан кейінгі дені сау әйелдерде летрозолды  0,1, 0,5 және 2,5 мг 

дозаларда бір рет қолданудан кейін қан плазмасында андрогендер 

(андростендион және тестостерон) концентрациясының өзгерісі 

анықталмаған. Менопаузадан кейінгі 0,1-ден 5 мг дейінгі тәуліктік дозада 

летрозол алған пациент әйелдерде де қан плазмасында андростендион 

деңгейінің өзгерістері білінбеген. Оның бәрі эстрогендер биосинтезі 

бөгелісінің эстрогендер ізашарлары болып табылатын андрогендердің 

жиналуына әкелмейтінін көрсетеді. Летрозол алған пациент әйелдерде қан 

плазмасында лютеиндеуші және фолликулдарды стимуляциялаушы 

гормондар концентрацияларының өзгерістері білінбеген, сондай-ақ 

тиреотропты гормон, трийодтиронин (T3) және тироксин (T4) деңгейлері 

бойынша бағаланатын қалқанша без функциясының өзгерістері білінбеген.   

 

Қолданылуы 

- ерте инвазиялық сүт безінің гормон-оң обырына шалдыққан 

менопаузадан кейінгі кезеңдегі әйелдерде сүт безі обырын адъювантты 

емдеуде 

- тамоксифенмен 5 жыл бойына алдын ала стандартты адъювантты ем 

алған, ерте инвазиялық сүт безінің гормон-оң обырына шалдыққан 

менопаузадан кейінгі кезеңдегі әйелдерде адъювантты емді жалғастыруда 

- сүт безінің гормон-оң обыры бар менопаузадан кейінгі әйелдердегі  

бірінші желідегі емде  

- химиотерапия жағымсыз болғанда және дереу операциялық араласулар 

көрсетілмегенде, менопаузадан кейінгі сүт безінің HER-2 негативті 

гормон-оң обырына шалдыққан әйелдердегі  неоадьювантты емде 

 

Қолдану тәсілі және дозалары  

Ішке. Летрозол Актавис препаратын тамақпен немесе тамаққа қатыссыз 

қабылдауға болады, өйткені тамақ препарат сіңуіне әсер етпейді. 

Препараттың тәуліктік дозасын 2,5 мг арттыру ұсынылмайды. 

Ересектер. Летрозол Актавис препаратының ұсынылатын дозасы тәулігіне 

бір рет 2,5 мг құрайды. Летрозол Актавис препаратының адъювантты және 

кеңейтілген адъювантты терапия емі 5 жыл бойына немесе қайталану 

басталатын сәтке дейін жалғасуы тиіс. Метастазалары бар пациенттерде 

Летрозол Актавис препаратының терапиясын  аурудың үдеуінің белгілері 

пайда болғанға дейін жалғастырады. 

Летрозол Актавис препаратының неоадъювантты (операция алдындағы)  

емін ісіктің оңтайлы азаюына қол жету үшін 4-8 ай бойына тағайындау 

ұсынылады. Еге бұл ем тиімсіз болса, препаратты тоқтату ұсынылады, 

операциялық араласымдар тағайындау және/немесе пациентпен әрі 

қарайғы емді ақылдасу керек.  



 

  

Бауыр функциясы бұзылуы бар пациент әйелдер. Бауырдың жеңіл және 

орташа дәрежелі жеткіліксіздігі (Чайлд-Пью шкаласы бойынша А және В 

класы) бар пациент әйелдерде препарат дозасын түзету талап етілмейді. 

Бауырдың  ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге қатысты деректер 

жеткіліксіз, бірақ Чайлд-Пью шкаласының С класы бойынша бауырдың  

ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер дәрігердің мұқият бақылауында болуы 

тиіс. 

Бүйрек функциясы бұзылуы бар пациент әйелдер. Бүйрек жеткіліксіздігі 

бар  пациент әйелдерде (креатинин клиренсі  10 мл/мин) пациент 

әйелдерде препарат дозасын түзету қажет емес. Креатинин клиренсі <10 

мл/мин пациенттерге қатысты деректер жеткіліксіз. 

Педиатрияда қолданылуы.  Препаратты балаларда және жасөспірімдерде 

қолдану ұсынылмайды. Летрозол Актавис препаратының 18 жасқа дейінгі 

балаларда және жасөспірімдердегі қауіпсіздігі және тиімділігі 

анықталмады.  

Егде жастағы адамдар. Егде жастағы пациент әйелдерде Летрозол 

Актавис препаратының дозасын түзету талап етілмейді. 

 

Жағымсыз әсерлері 

Әртүрлі жағымсыз әсерлердің пайда болу жиілігін бағалау кезінде 

мынадай  градациялар пайдаланылды: өте жиі (1/10), жиі (1/100- <1/10-

ға дейін), кейде (>1/1 000- <1/100-ге дейін), сирек (>1/10 000- <1/1 000-ға 

дейін), өте сирек (<1/10 000). 

Өте жиі 

- қан кернеулері 

- қатты тершеңдік 

- шаршағанды сезіну, оның ішінде астения және дімкәстік 

- артралгия 

- гиперхолестеринемия 

Жиі  

- жүрек айнуы, құсу, диспепсия, іш қату, диарея, абдоминальді ауыру, 

анорексия, тәбеттің артуы, дене салмағының артуы 

- бас ауыруы, бас айналуы, депрессия  

- артериялық гипертензия 

- алопеция, терінің құрғауы, бөртпе (соның ішінде эритематозды, теңбілді-

папулезді, псориаз тәрізді және везикулярлы бөртпе) 

- миалгия, сүйектердің ауыруы, остеопороз, сүйектердің сынуы  

- артрит 

- жүректің жиі қағуы  

- қынаптық қан кетулер  

Кейде 

- жүрек қағу (метастаздары бар пациенттер), тахикардия, ишемиялық  

жүрек-қантамырлық асқынулар (соның ішінде стенокардия 



 

  

ұстамаларының білінуі немесе өршуі, хирургиялық араласу қажет болатын 

стенокардия, миокард инфарктісі, миокард ишемиясы) 

- тромбофлебит (соның ішінде беткейлік және терең веналардың)  

- үрейлену сезімі, оның ішінде күйгелектік, ашушаңдық   

- ұйқышылдық, ұйқысыздық, есте сақтаудың нашарлауы, дизестезия 

(соның ішінде парестезия, гипостезия), дәм сезудің бұзылуы, ми қан 

айналымының жедел бұзылуы, білезік өзегі синдромы 

- стоматит, ауыздың құрғауы 

- іштің ауыруы  

- бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы, гипербилирубинемия, сарғаю  

- несеп жүйесінің инфекциялары, жиі несеп шығару жиілігі артуы 

- қынаптық бөліністер, қынаптың құрғауы, сүт бездерінің ауыруы  

- лейкопения 

- жайылған ісінулер  

- катаракта, көздің тітіркенуі, көрудің бұлыңғырлануы 

- қышыну, есекжем 

- дене температурасының көтерілуі, шырышты қабықтардың құрғауы, 

шөлдеу 

- дене салмағының азаюы  

- ісік ошақтарындағы ауыру (метастаздары бар пациенттер) 

- ентігу, жөтел  

Сирек 

- өкпе эмболиясы, артериялық тромбоз, цереброваскулярлық инфаркт 

Жиілігі белгісіз  

- анафилаксиялық реакциялар, ангионевроздық ісіну, уытты эпидермалық 

некролиз, мультиформалы эритема  

- триггерлік  саусақ 

- гепатиттер 

Жеке жағымсыз реакциялар   

Жүрек тарапынан  

3 жылғы плацебо терапиясымен салыстырғанда 5 жыл бойғы летрозолмен 

кеңейтілген адъювантты терапияда келесі жағымсыз реакциялар 

анықталды: стенокардия, хирургиялық араласуларды талап ететін 0,8% 

жағдайдың және 0,6% жағдайда тиісінше; алғаш білінген немесе бұрыннан 

бар стенокардия барысының нашарлауы - 1,4% және 1,0% жағдайларда 

тиісінше; миокард инфарктісі - 1,0% және 0,7% жағдайларда тиісінше; 

тромбоэмболиялық құбылыстар - 0,9% және 0,3% жағдайларда тиісінше; 

инсульт/транзиторлық ишемиялық шабуыл - 1,5% және 0,8% жағдайларда 

тиісінше.  

Сүйек-бұлшықет жүйесі тарапынан   

3 жылғы плацебо терапиясымен салыстырғанда 5 жыл бойғы летрозолмен 

кеңейтілген адъювантты терапияда келесі жағымсыз реакциялар 

анықталды: сүйек сынулары - 10,4% және 5,8% жағдайларда тиісінше; 

остеопороз - 12,2% және 6,4% жағдайларда тиісінше. 



 

  

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- белсенді затқа немесе кез-келген қосымша заттарына жоғары 

сезімталдық 

- менопауза алдындағы кезеңге тән эндокринді статус (егер көрсеткіштері 

болмаса толық менопаузаның болуы) 

- лактулозаны көтере алмаушылық, глюкоза-галактоза мальабсорбция 

синдромы 

- жүктілік және лактация кезеңі 

- балалар және 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 

Летрозол CYP3A4 және CYP2A6 цитохром Р450 изоферменттері 

қатысуымен көбіне бауырда метаболизденеді. Летрозолдың жүйелік 

элиминациясына осы CYP3A4 және CYP2A6 изоферменттерге әсер ететін 

дәрілік препараттар ықпал етуі мүмкін. 

Қан сарысуындағы летрозол концентрациясын жоғарылататын дәрілік 

препараттар. 

CYP3A4 және CYP2A6 изоферменттерінің тежегіштері летрозол 

метаболизмін төмендетуге ықпалды, сонысымен қан сарысуындағы оның  

концентрациясын жоғарылатады. Осы изоферменттердің қуатты 

тежегіштерін (CYP3A4 изоферменті үшін мысалы, кетоконазол, 

итраконазол, вориконазол, ритонавир, кларитромицин және 

телитромицин; CYP2A6 изоферменті үшін – метоксален осындай болып 

табылады) бір мезгілде қолдану летрозол экспозициясының артуына 

әкелуі мүмкін. Бұл препараттарды Летрозол Актавис препаратымен бірге 

тағайындағанда сақ болу керек. 

Қан сарысуындағы летрозол концентрациясын төмендететін дәрілік 

препараттар. 

CYP3A4 және CYP2A6 изоферменттерінің индукторлары қан 

сарысуындағы оның концентрациясын төмендете отырып, летрозол 

метаболизмін жоғарылатуға ықпалды. Осы изоферменттердің 

индукторларын (CYP3A4 изоферменті үшін, мысалы, фенитоин, 

рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, Шілтер жапырақты шайқурай 

осындай болып табылады) бір мезгілде қолдану летрозол 

экспозициясының төмендеуіне әкелуі мүмкін; CYP2A6 изоферменті үшін 

– индукторлар белгісіз. Бұны осы препараттарды Летрозол Актавис 

препаратымен бірге тағайындағанда ескеру керек. 

Тәулігіне 20 мг дозада летрозол және тамоксифенді бір мезгілде қолдану 

қан сарысуындағы летрозол концентрациясының орташа 38%-ға 

төмендеуіне әкеледі. Тамоксифенді тағайындағаннан кейін летрозол 

қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігіне әсері туралы клиникалық 

деректер жоқ. 



 

  

Қан сарысуындағы концентрациясы летрозол қолдануға тәуелді дәрілік 

препараттар. 

In vivo летрозол P450 цитохром CYP2A6 изоферментті және CYP2C19 

изоферментін елеусіз тежейді, бұл құбылыстың клиникалық мәні 

анықталмады. Летрозолды және шығарылуы көбіне CYP2C19 

изоферменттеріне (мысалы, фенитоин, клопидогрел) байланысты болатын, 

емдік индексі тар дәрілік препараттарды бір мезгілде қолданғанда сақ болу 

керек. Қазіргі уақытта CYP2A6 изоферменті үшін едеу индексі тар дәрілік 

препараттар белгісіз. 

Летрозолды циметидинмен (CYP2C19 және CYP3A4 изоферменттерінің 

белгілі спецификалық емес тежегішімен) және варфаринмен (летрозол 

қабылдайтын пациент әйелдерге қатарлас ем ретінде жиі тағайындалатын 

емдік индексі тар CYP2C9 субстраттарға сезімтал) бір мезгілде 

тағайындағанда клиникалық елеулі өзара әрекеттесулері бақыланбады. 

 

Айрықша нұсқаулар 

Постменопаузаның айқындалмаған статусы бар пациенттерде  менопауза 

статусын дәл анықтау мақсатында, емдеу басталғанға дейін 

лютеинизациялайтын гормон (ЛГ), фолликулстимуляциялайтын гормон 

(ФСГ) және/немесе эстрадиол деңгейін анықтау керек.  Летрозол Актавис 

препаратын менопаузадан кейінгі әйелдерге ғана тағайындауға болады. 

Летрозол Актавис препаратын тамоксифенмен немесе басқа да 

антиэстрогендермен немесе құрамында эстроген бар препараттармен бірге 

тағайындау ұсынылмайды, өйткені бұл заттар летрозолдың 

фармакологиялық әсерін әлсіретуі мүмкін.  

Бүйрек жеткіліксіздігі 

Летрозол Актависті креатинин клиренсі < 10 мл/мин болған пациенттерде 

қолдану туралы деректер жоқ. Летрозол Актавис препаратын қолданар 

алдында, ықтимал қауіп пен күтілетін емдеу әсері арасында мұқият 

бағалау жүргізу қажет. 

Бауыр жеткіліксіздігі  

Бауыр жеткіліксіздігі ауыр пациенттерде летрозолдың жартылай 

шығарылу мерзімі дені сау адамға қарағанда шамамен екі-үш есе ұзақтау. 

Мұндай науқастарды дәрігердің неғұрлым мұқият бақылауға алуы қажет. 

Летрозол Актависты сақтықпен және ықтимал қауіпті және күтілетін 

әсерін мұқият қарастырғаннан кейін тағайындау керек.  

Сүйек тініне әсері 

Летрозол Актавис эстрогеннің деңгейін төмендететін қуатты препарат 

болып табылады. Анамнезінде остеопорозы және/немесе сынығы болған 

немесе остеопороздың жоғары қаупі бар әйелдерде адъюванттық немесе 

кеңейтілген адъюванттық емдеуді бастағанға дейін, сүйек 

денситометриясы арқылы сүйектің минералды тығыздығын бағалау қажет 

және Летрозол Актависпен емдеу барысында және одан кейін 

остеопороздың дамуына мониторинг жүргізілуі тиіс. Қажет болған 



 

  

жағдайда, остеопорозды емдеу немесе оның профилактикасының басталуы 

және мұқият бақылануы тиіс. 

Жүктілік және лактация кезеңі 

Летрозол Актавис препараты жүктілік және бала емізу кезеңінде 

қолдануға қарсы көрсетілімде. 

Жүкті әйелдерде Летрозол Актавис  препаратын қолданғанда туа біткен 

ақаулар дамуының (қоян жырық, гениталия дамуының патологиялары) 

жеке жағдайлары тіркелді. 

Маркетингтен кейінгі есептерде аналары Летрозол Актавис  препаратын 

қабылдаған жаңа туған нәрестелерде өздігінен болатын түсіктер және туа 

біткен ауытқулар жағдайлары туралы хабарланды. 

Дәрігер ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдермен (менопаузалық кезең 

алдындағы әйелдер немесе постменопаузалық кезеңге жуырда кірген 

әйелдерді қоса) олардың менопаузалық кезеңнен кейінгі статусы 

расталғанға дейін ыңғайлы контрацепция қолдану қажеттігі туралы 

талқылауы керек.  

Препарат құрамында лактоза болуына байланысты, препаратты тұқым 

қуалайтын лактоза, галактоза жақпаушылығы, Лапп-лактаза жеткіліксіздігі 

және  глюкоза/галактоза мальабсорбциясында қолдануға болмайды. 

Фертильділігі 

Летрозолдың фармакологиялық әсері ароматаза тежелуі жолымен эстроген 

өндірілуінің төмендеуі болып табылады. Менопауза кезінде эстрогендер 

синтезінің тежелуі қандағы гонадотропиндер (ЛГ, ФСГ) деңгейінің 

ұлғаюына әкеледі. ФСГ деңгейінің жоғарылауы өз кезегінде фолликулдер 

өсуін стимуляциялайды, және овуляция туындатуы мүмкін. 

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді 

басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері  

Летрозол Актависті пайдаланғанда қалжырау және бас айналудың жиі емес 

жағдайлары байқалуына байланысты, көлік құралдарын басқару мен 

машиналарды пайдаланғанда сақ болған жөн. 

 

Артық дозалануы 

Летрозол Актавистің артық дозалану оқиғалары туралы жеке 

хабарламалар тіркелген. Арнайы антидоты белгісіз. 

Симптомдары: артық дозаланған жағдайда препараттың жағымсыз 

әсерлерінің күшеюі мүмкін. 

Емі: симптоматикалық ем жүргізу. 

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

ПВХ/ПВДХ/алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 10 

таблеткадан салынған.   

3 немесе 10 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі 

мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 

салынған.  



 

  

 

Сақтау шарттары 

25 С-ден аспайтын температурада сақтау керек.      

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

 

Сақтау мерзімі 

5 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы  

 

Өндіруші/қаптаушы 

С.К. Синдан-Фарма С.Р.Л., Румыния  

11-ші Айон Михалаче бульвары, 1 сектор, 011171, Бухарест, Румыния. 

 

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы  

Актавис Групп, Хафнафьордур, Исландия.  

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың 

сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және 

дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты 

ұйымның  атауы, мекенжайы  және байланыс деректері (телефон, 

факс, электронды пошта): 

«ратиофарм Қазақстан» ЖШС, 050059 (А15Е2Р), Алматы қ., Әл-Фараби 

даңғ.17/1, Нұрлы-Тау БО, 5Б, 6 қабат. Телефон: (727)3251615; е-mail: 

safety.kazakhstan@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz  
 

mailto:safety.kazakhstan@tevapharm.com
http://www.teva.kz/

