
 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
1.  RAVIMPREPARAADI NIMETUS  
 
Lethyrin 25 mikrogrammi/5ml suukaudne lahus  
Lethyrin 50 mikrogrammi/5ml suukaudne lahus  
Lethyrin 100 mikrogrammi/5ml suukaudne lahus 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
25 mikrogrammi/5ml: 5 ml suukaudset lahust sisaldab 25 mikrogrammi naatriumlevotüroksiini, 
50 mikrogrammi/5ml: 5 ml suukaudset lahust sisaldab 50 mikrogrammi naatriumlevotüroksiini, 
100 mikrogrammi/5ml: 5 ml suukaudset lahust sisaldab 100 mikrogrammi naatriumlevotüroksiini . 
INN Levothyroxinum natricum 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained: 
Naatriummetüülhüdroksübensoaat (E219): 9 mg 5 ml annuses. 
Glütserool: 3,780 mg 5 ml annuses. 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Suukaudne lahus 
Selge, värvitu vedelik. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Hüpotüreoosi (kaasasündinud või omandatud), difuusse mittetoksilise struuma, Hashimoto 
türeoidiidi, kilpnäärmekartsinoomi supressioonravi.  
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis  
 
Annustamine 
 
Täiskasvanud 
Mistahes kilpnäärmehaiguse ravi tuleb määrata individuaalselt, võttes arvesse kliinilist ravivastust, 
biokeemiliste analüüside tulemusi ning pidevat monitooringut.  
Individuaalne ööpäevane annus tuleb määrata laboratoorsete analüüside ja kliiniliste uuringute 
põhjal. Kuna paljudel patsientidel on T4 ja fT4 kontsentratsioon suurenenud, annab kilpnääret 
stimuleeriva hormooni baaskontsentratsioon seerumis usalduslikuma aluse ravikuuri jälgimiseks.  
Patsiente, kes viiakse tablettide kasutamiselt suukaudse lahuse kasutamisele või suukaudse lahuse 
kasutamiselt tablettidele kasutamisele tuleb hoolikalt jälgida. Sama kehtib ka nende 
patsientide kohta, kes hakkavad kasutama levotüroksiini suukaudse lahuse teist 
ravimpreparaati. 
 
Hüpotüreoidism (kaasasündinud või omandatud) 
Täiskasvanud, lapsed vanemad kui 12 aastat 
 Algannus: 50…100 mikrogrammi ööpäevas. 
 Tavaline säilitusannus: 100…200 mikrogrammi ööpäevas. 
Algannust kohandatakse 25…50 mikrogrammi kaupa 3…4 nädala järel, kuni kliiniline ravivastus 
ja plasma türoksiini ja kilpnääret stimuleeriva hormooni väärtused näitavad, et kilpnäärme 
puudulikkus on korrigeeritud ja säilitusannus on kindlaks määratud. 



 

 

Ravi kestus on hüpotüreoidismi korral tavaliselt eluaegne. 
 
Lapsed 
Tavaliselt on säilitusannus 100…150 mikrogrammi kehapinna m² kohta. 
Kaasasündinud hüpotüreoosiga vastsündinutele ja imikutele, kellele on oluline kiire levotüroksiini 
asendusravi, on soovitatav algannus 10…15 mikrogrammi naatriumlevotüroksiini kg kehakaalu 
kohta ööpäevas esimese 3 kuu jooksul. Seejärel tuleb annust individuaalselt kohandada kliinilise 
seisundi ja türeoidhormooni ning TSH väärtuste alusel. 
Omandatud hüpotüreoosiga lastele on soovitatav algannus 12,5…50 mikrogrammi 
naatriumlevotüroksiini ööpäevas. Annust tuleb suurendada astmeliselt 2…4 nädala jooksul 
kliinilise seisundi ja türeoidhormooni ning TSH väärtuste alusel, kuni saavutatakse täielik 
asendusannus. 
 
Imikutele tuleb anda kogu ööpäevane annus hommikul või õhtul kas enne söötmist või koos 
toiduga, kuid seda tuleb manustada igal päeval samal viisil.  
 
Difuusne mittetoksiline struuma või Hashimoto türeoidiit  
Soovitatav annus on 50…200 mikrogrammi ööpäevas. 
 
Mittetoksilise difuusse struuma ja normaalse T4 ja TSH tasemega patsientidel võib kaaluda ravi 
levotüroksiiniga. Kui 6…12 kuu järel ei ilmne struuma vähenemist, tuleb türoksiiniravi lõpetada. 
 
Mittetoksilise struuma ja Hashimoto türeoidiidi korral on ravi kestus tavaliselt eluaegne.  
 
Kilpnäärme kartsinoomi supressioonravi  
Soovitatav annus on 150…300 mikrogrammi/ööpäevas. 
 
Täiskasvanud ja eakad 
Ravi kilpnäärmehormooniga tuleb alustada eriti ettevaatlikult eakatel patsientidel, koronaartõvega 
patsientidel ja raske või pikaajalise hüpotüreoosiga patsientidel, st tuleb valida väike algannus (nt 
12,5 mikrogrammi ööpäevas) ning seda aeglaselt ja suuremate ajavahemike järel suurendada (nt 
astmeline suurendamine 12,5 mikrogrammi ööpäevas iga kahe nädala järel) koos 
kilpnäärmehormoonide sagedase kontrollimisega. Seepärast võib vajalik olla kaaluda annust, mis 
on optimaalsest täielikku asendusravi andvast annusest väiksem ja seetõttu ei korrigeeri täielikult 
TSH taset. 
 
Manustamisviis 
Suukaudseks manustamiseks. Lethyrini tuleb võtta ühe annusena tühja kõhuga, tavaliselt enne 
hommikusööki. Manustamiskordade vahele peab jääma mitme tunni pikkune intervall. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
- Ülitundlikkus toimeaine, naatriummetüülparahüdroksübensoaadi või lõigus 6.1 loetletud mis 
tahes abiainete suhtes.  
- Patsiendid ravimata neerupealiste puudulikkusega, kellel puudub piisav kortikosteroidide kate, 
ravimata hüpofüüsi puudulikkuse ja ravimata türeotoksikoosiga. 
- Lethyriniga ei tohi ravi alustada ägeda müokardiinfarkti, ägeda müokardiidi ja ägeda 
pankreatiidi korral.  
- Raseduse ajal ei tohi levotüroksiini kasutada hüpertüreoosi ravis kombinatsioonis koos 
türeostaatikumidega (vt lõik 4.6). 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Kardiovaskulaarsete häiretega, sealhulgas müokardi puudulikkuse ja hüpertensiooniga, hüpofüüsi 
või neerupealiste kortikaalse puudulikkusega patsientidel ja eakatel tuleb kilpnäärme ravi alustada 
ettevaatusega. 
Neerupealsete düsfunktsiooni korral tuleb seda ravida asjakohase asendusraviga enne levotüroksiini 



 

 

ravi alustamist, et vältida ägedat neerupealiste puudulikkust (vt lõik 4.3). Samuti tuleb olla 
ettevaatlik levotüroksiini manustamisel diabeetikutele või glükosiididega ravitavatele patsientidele. 
Subkliiniline hüpertüreoidism võib olla seotud luukadudega. Osteoporoosi riski minimiseerimiseks 
tuleb naatriumlevotüroksiini annus tiitrida võimalikult madalale efektiivsele tasemele. 
Isegi kerget, farmakoloogiliselt indutseeritud hüpertüreoosi tuleb vältida koronaartõve, 
südamepuudulikkuse või tahhükardia korral. Seetõttu tuleb neil juhtudel kontrollida 
kipnäärmehormooni parameetreid. 
Sekundaarse hüpotüreoidismi korral tuleb enne asendusravi alustamist välja selgitada põhjus ja 
vajadusel alustada neerupealiste puudulikkuse kompenseerimise asendusravi. Kui kahtlustatakse 
kilpnäärme autonoomiat, tuleb enne ravi teha TRH-test või supressiooni stsintsigramm. 
Levotüroksiini ei tohi anda hüpertüreoosi korral mitte mingil teisel eesmärgil, kui ainult 
hüpertüreoosi antitüreoidse ravi samaaegse täiendravina. 
Kilpnäärmehormoonid ei sobi kehakaalu langetamiseks. Füsioloogilised annused ei põhjusta 
eutüreoidsetel patsientidel kehakaalu langust. Suuremad annused võivad põhjustada tõsiseid või 
isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid, eriti kui manustatakse koos teatud kaalulangetamisainetega ja seda 
eriti sümpatomimeetiliste amiinidega (vt ka lõik 4.9). 
 
Ravieelne EKG on väärtuslik, kuna hüpotüreoidismi põhjustatud muutusi võib segi ajada isheemia 
tunnustega. Liiga kiire ainevahetuse suurenemine (mis põhjustab kõhulahtisust, närvilisust, kiiret 
pulssi, unetust, värinaid ja mõnikord stenokardia valusid latentse müokardi isheemia korral), tuleb 
annust vähendada või ravi ära jätta 1…2 päevaks ja alustada uuesti väiksema annusega. 
 
Kui levotüroksiiniravi on kindlaks määratud, tuleb ravimpreparaadi vahetamise korral annust 
kohandada vastavalt patsiendi kliinilisele ravivastusele ja laboratoorsetele näitajatele. Terapeutilise 
tasakaalu jälgimine ravimi vahetamise korral on eriti oluline teatud riskipatsientidel järgmistes 
kategooriates: patsiendid, kes saavad kilpnäärmevähi ravi, kuid kellel on ka südame-veresoonkonna 
haigused (südamepuudulikkus, südame koronaartõbi, rütmihäired), rasedad, lapsed ja eakad, samuti 
olukorrad, kus terapeutilist tasakaalu on olnud raske saavutada. 
 
See ravim sisaldab: 
Parahüdroksübensoaadid Võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilisstüüpi). 
Glütserool Võib põhjustada peavalu, seedehäireid, kõhulahtisust. 
 
Lapsed 
Kilpnäärme ravimit saavate laste vanemaid tuleb informeerida, et esimestel ravikuudel võivad 
juuksed osaliselt välja langeda, kuid see on tavaliselt mööduv ning hiljem toimub taastumine. 
Väga väikese sünnikaaluga enneaegsetel vastsündinutel tuleb levotüroksiiniga ravi alustamisel 
jälgida hemodünaamika parameetreid, kuna neerupealiste väljakujunemata funktsiooni tõttu võib 
tekkida tsirkulatoorne kollaps (vt lõik 4.8). 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Varfariini, dikumarooli, atsenokumarooli, fenindiooni ning arvatavasti ka teiste antikoagulantide 
toime võib suureneda samaaegsel kasutamisel koos kilpnäärmeravimitega. 
 
On teatatud, et lovastatiin põhjustas kahel levotüroksiini võtnud patsiendil hüpotüreoidismi ja 
hüpertüreoidismi juhtumi. Samaaegse põletikuvastase ravi, näiteks fenüülbutasooni või 
atsetüülsalitsüülhappe ja levotüroksiiniga ravi korral on täheldatud mittetõeselt madalaid 
plasmakontsentratsioone. Levotüroksiin kiirendab propranolooli metabolismi. 
 
Kui levotüroksiiniga ravi alustatakse digitaliseeritud patsientidel, võib digoksiini annus vajada 
kohandamist, kilpnäärme ületalitlusega patsientidel võib vajalik olla digoksiini annuse järkjärgulist 
suurendamist ravi jätkumisel, sest esialgu on patsiendid digoksiini suhtes suhteliselt tundlikud. 
Kilpnäärme ravimid suurendavad metaboolseid vajadusi ja seetõttu tuleb neid kasutada 
ettevaatusega koos teiste ravimitega, mis teadaolevalt mõjutavad südamefunktsiooni, näiteks 
sümpatomimeetikumid, kuna need võivad seda efekti tugevdada. Lisaks võivad 
kilpnäärmehormoonid suurendada retseptorite tundlikkust katehhoolamiinide suhtes. 



 

 

Amiodaroon võib vähendada hüpotüreoidismi ravis kasutatavate kilpnäärmehormoonide toimet. 
Antiprepressantide reaktsiooni imipramiinile, amitriptüliinile ja võimalikele teistele tritsüklilistele 
antidepressantidele võib levotüroksiini samaaegne kasutamine kiirendada. 
Samaaegne sertraliin võib levotüroksiini toimet vähendada. 
Ketamiini samaaegsel manustamisel on teatatud üksikutest märkimisväärse hüpertensiooni ja 
tahhükardia juhtudest. 
Mõned ravimid, näiteks liitium, toimivad otse kilpnäärmesse ja pärsivad kilpnäärmehormoonide 
vabanemist, mis põhjustab kliinilist hüpotüreoidismi. 
Sukralfaat, naatriumpolüstüreensulfonaat või kolestüramiin inhibeerivad levotüroksiini 
imendumist seondudes sellega sooltes. 
 
Kolesevelaam: tervetel vabatahtlikel läbi viidud koostoimeuuringus vähendas kolesevelaam kas 
samaaegselt või ühe tunni pärast levotüroksiini AUC ja Cmax. Koostoimeid ei täheldatud, kui 
kolesevelaami manustati vähemalt neli tundi pärast levotüroksiini. 
 
Levotüroksiini imendumist seedetraktist vähendavad samuti tsimetidiin, alumiiniumi sisaldavad 
ravimid, rauda sisaldavad ravimid, kaltsiumi sisaldavad ravimid. Levotüroksiini sisaldavad ravimid 
tuleb seetõttu manustada vähemalt 2 tundi enne nende ravimite manustamist. 
 
On leitud, et karbamasepiini, fenütoiini, fenobarbitaali, primidooni või rifampitsiini samaaegne 
kasutamine levotüroksiiniga suurendab levotüroksiini metabolismi. 
Võimalik koostoime ilmneb hüpoglükeemiliste ainetega, mistõttu tuleb diabeetikutel jälgida 
insuliini või suukaudsete hüpoglükeemiliste ainete suurenenud vajadusi. 
Östrogeen, östrogeeni sisaldavad ravimid ja suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad 
suurendada kilpnäärmeravi annuse vajadust. 
Androgeenid ja kortikosteroidid võivad vähendada türoksiini siduvate globuliinide 
kontsentratsiooni seerumis. 
Pärast klorokviini ja proguaniili kasutamist malaaria profülaktikaks levotüroksiinil stabiliseeritud 
patsiendil on täheldatud kilpnääret stimuleeriva hormooni kontsentratsiooni suurenemist. 
Samaaegse põletikuvastase ravi, näiteks fenüülbutasooni või atsetüülsalitsüülhappe ja 
levotüroksiinravi korral on täheldatud mittetõeselt madalaid plasmakontsentratsioone. 
 
Proteaasi inhibiitorid 
Proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, indinaviir ja lopinaviir) võivad mõjutada levotüroksiini toimet. 
Seetõttu tuleb kilpnäärme hormoonide taset hoolikalt kontrollida. Vajadusel tuleb levotüroksiini 
annust kohandada. 
 
Sevelameer 
Sevelameer võib vähendada levotüroksiini imendumist. Seetõttu on ravi alustamisel või lõpetamisel 
soovitatav jälgida muutusi patsientide kilpnäärme funktsioonis. Vajadusel tuleb levotüroksiini 
annust kohandada. 
 
Türosiinkinaasi inhibiitorid 
Türosiinkinaasi inhibiitorid (nt imatiniib, sunitiniib) võivad vähendada levotüroksiini efektiivsust. 
Seetõttu on soovitatav samaaegse ravi alustamisel või lõpetamisel jälgida muutusi patsientide 
kilpnäärme funktsioonis. Vajadusel tuleb levotüroksiini annust kohandada. 
 
Propüültiouratsiil, glükokortikoidid, beetablokaatorid, amiodaroon ja jodeeritud kontrastained 
Need ained inhibeerivad T4 muutumist T3-ks. 
Oma suure joodisisalduse tõttu võib amiodaroon soodustada nii hüpertüreoosi kui ka hüpotüreoosi. 
Eriti ettevaatlik tuleb olla võimaliku identifitseerimata autonoomiaga sõlmelise struuma puhul. 
 
Ensüümi indutseerijad 
Maksaensüüme indutseerivate omadustega ravimpreparaadid nagu barbituraadid või 
karbamasepiin võivad suurendada levotüroksiini kliirensit maksas. 
 
Sojatooted 



 

 

Sojatooted võivad vähendada levotüroksiini imendumist soolest. Seetõttu võib olla vajalik 
Lethyrini annuse kohandamine, eriti sojat sisaldava dieedi alustamisel ja lõpetamisel. 
 
Orlistaat 
Hüpotüreoos ja/või kontrolli halvenemine hüpotüreoosi üle võib esineda orlistaadi ja levotüroksiini 
koosmanustamise korral. See võib olla põhjustatud joodisoolade ja/või levotüroksiini imendumise 
vähenemisest. 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine  
 
Rasedus 
Rasestunud hüpotüreoidismi säilitusannusega naisi tuleb hoolikalt jälgida. 
Naatriumlevotüroksiin ei läbi platsentat teisel ja kolmandal trimestril, kuid võib seda teha esimesel. 
Naatriumlevotüroksiinil ei ole teadaolevalt kantserogeenset ega teratogeenset toimet. 
Kuna seerumi TSH tase võib tõusta juba 4. rasedusnädalal, peab levotüroksiini kasutavate rasedate 
naiste TSH-d mõõtma igal trimestril, kinnitamaks, et ema seerumi TSH väärtused jäävad 
trimestrispetsiifilise raseduse võrdlusalasse. TSH kõrgenenud taset seerumis tuleb korrigeerida 
levotüroksiini annuse suurendamisega. Kuna sünnitusjärgne TSH tase on sarnane raseduseelsele 
väärtusele, peab kohe peale sünnitust võetav levotüroksiini annus olema sama, mis raseduseelne 
annus. TSH tase seerumis peab olema saavutatud 6…8 nädala jooksul pärast sünnitust. 
Raseduse ja eriti imetamise ajal tuleb ravi levotüroksiiniga teha järjekindlalt. Annuse vajadus võib 
raseduse ajal isegi suureneda. 
Kogemused on näidanud, et soovitatava terapeutilise annuse tasemel ei ole tõendeid ravimi 
põhjustatud teratogeensuse ja/või lootele toksilisuse kohta inimestel. Levotüroksiini liiga suured 
annused raseduse ajal võivad avaldada negatiivset mõju loote ja postnataalsele arengule. 
Hüpertüreoidismi kombinatsioonravi levotüroksiini ja kilpnäärmevastaste ravimitega ei ole 
raseduse ajal näidustatud. Selline kombinatsioon vajab kilpnäärmevastaste ainete suuremaid 
annuseid, mis teadaolevalt läbivad platsentat ja kutsuvad esile imiku hüpotüreoidismi. 
Kilpnäärme supressiooni diagnostilisi teste ei tohi raseduse ajal läbi viia, kuna radioaktiivsete 
ainete kasutamine rasedatel on vastunäidustatud. 
 
Imetamine 
Levotüroksiin eritub rinnaga toitmise ajal rinnapiima, kuid soovitatavas terapeutilises annuses 
saavutatud kontsentratsioonid ei ole piisavad, et põhjustada imikul hüpertüreoidismi arengut või 
TSH sekretsiooni pärssimist. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. 
Kuna levotüroksiin on identne looduslikult esineva kilpnäärmehormooniga, eeldatavasti ei mõjuta 
Letyrin autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Järgmised kõrvaltoimed on tavaliselt tingitud liigsest annusest ja vastavad hüpertüreoidismi 
sümptomitele (vt lõik 4.9): 
Rütmihäired, stenokardia, tahhükardia, lihasspasmid, peavalu, menstruaaltsükli häired, 
idiopaatiline koljusisene hüpertensioon, rahutus, erutuvus, õhetus, vereringe kollaps enneaegsetel 
vastsündinutel (vt lõik 4.4), higistamine, kõhulahtisus, liigne kehakaalu langus ja lihasnõrkus, 
unetus, treemor, palavik, oksendamine, südamepekslemine ja kuumustalumatus. Need reaktsioonid 
kaovad tavaliselt pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist. 
Teatatud on ülitundlikkusreaktsioonidest, sealhulgas lööve, urtikaaria, sügelus, tursed ja 
angioödeem. 
Samuti on teatatud kardiopaatia süvenemisest (südamepuudulikkus, stenokardia, arütmia). Lastel 
on hüperkaltsiuuria tekkimise võimalus. 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine 



 

 

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Üleannustamise kindlaks tegemiseks on usaldusväärsem T3 sisalduse suurenemine kui T4 või fT4 
sisalduse suurenemine. 
Ägedad mürgistused on kardiaalse anamneesi puudumisel tavaliselt mõõduka raskusega, 
sealhulgas juhud, kus lapsed on juhuslikult ravimit alla neelanud. Sümptomaatilistel juhtudel 
võivad ühekordse annuse korral kliinilised toimed ilmneda mõne tunni või mõne päeva jooksul ja 
need võivad sisaldada ühte või mitut türeotoksikoosi tunnust (vt allpool). 
Üleannustamise korral ilmnevad metaboolse aktiivsuse märkimisväärset suurenemist näitavad 
sümptomid (vt lõik 4.8). Terapeutilisest annusest suuremate annuste korduval manustamisel on 
täheldatud järgmisi hüpertüreoidismi tunnuseid, mis kõige raskematel juhtudel määravad 
türeotoksikoosi seisundi: 
- seedetrakti häired: oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, söögiisu suurenemine, salenemine. 
- kardiovaskulaarsed häired: tahhükardia, kodade virvendusarütmia või ekstrasüstolid, 
hüpertensioon, valu rinnus, stenokardia, südame paispuudulikkus, kardiogeenne kollaps. 
- üldised häired: palavik, naha punetus, higistamine. 
- neuroloogilised häired: ärrituvus, unetus, peavalu, erutus, segasus, müdriaas, krambid 
eelsoodumusega patsientidel, teadvushäired, kooma, äge psühhoos. 
 
Sümptomid võivad avalduda märkimisväärsete beeta-adrenergiliste toimetena, nt tahhükardia, 
ärevusseisundid, erutus ja hüperkinees. Beeta-retseptori blokaatorid võivad sümptomeid 
vähendada. Plasmaferees võib olla kasulik äärmuslike annuste korral. 
Liigsete annuste korral, eriti ravi alustamisel, on epilepsiaga patsientidel teatatud harva 
krambihoogudest. 
Mõnikord on pärast ulatuslikku või kroonilist mürgistust teatatud türeotoksilise kriisi juhtudest 
ning on esinenud südame rütmihäireid, südamepuudulikkust, koomat ja surma. 
Sõltuvalt üleannuse suurusest on soovitatav ravimi võtmine katkestada ja teostada kontroll-
läbivaatus.  
Hiljutise allaneelamise järgset üleannustamist saab ravida maoloputuse/oksendamise 
esilekutsumise teel. Vereringe säilitamiseks kasutatakse propanolooli ja muid toetavaid meetmeid. 
Kilpnäärmevastased ravimid, nagu propüültiouratsiil ja liitium, ei oma tõenäoliselt toimet 
türotoksilise kriisi ärahoidmiseks viivitatud imendumise/toime alguse tõttu. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoteraputiline rühm: Kilpnäärme hormoonid  
ATC-kood: H03AA01 
 
Türoksiin (T4) on kehaomane joodi sisaldav hormoon, mida toodab kilpnääre. See muundatakse 
perifeersetes kudedes aktiivsemaks põhiosaks trijoodtüroniiniks (T3). T3 retseptoreid leidub 
rakumembraanidel, mitokondrites ja rakutuumades. Kilpnäärmehormoonid on vajalikud organismi, 
eriti närvisüsteemi normaalseks kasvuks ja arenguks. Need suurendavad kogu keha 
põhiainevahetuse kiirust ja avaldavad stimuleerivat toimet südamele, skeletilihastele, maksale ja 
neerudele. 

Lethyrinis sisalduv sünteetiline levotüroksiin on oma olemuselt identne loomulikult esineva, 
peamiselt kilpnäärme poolt toodetava türoksiiniga. 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 



 

 

Imendumine 
Naatriumlevotüroksiin imendub seedetraktist mittetäielikult ja varieeruvalt. 
 
Jaotumine 
Levotüroksiin seondub peaaegu täielikult plasmavalkudega, peamiselt türoksiini siduva 
globuliiniga, ligikaudu 0,03% levotüroksiinist jääb seondumata. Seondumata levotüroksiin 
muundatakse trijoodtüroniiniks. 
 
Biotransformatsioon 
Levotüroksiin metaboliseerub ulatuslikult kilpnäärmes, maksas, neerudes ja hüpofüüsi esiosas. 
Toimub mõningane enterohepaatiline ringlus. Osa levotüroksiinist metaboliseeritakse 
trijoodtüroniiniks. 
Ainevahetusel on neli peamist rada: 
1) Dejodineerimine trijoodtüroniiniks (aktiivne) - T3 või pöörd trijoodtüroniiniks (inaktiivne). T3 
edasine dejodineerimine viib türoäädikhappe moodustumiseni. 
2) Deamineerimine tetrooniks. 
3) Konjugatsioon glükoroniidi või sulfaadiga. 
4) Estrisideme lõhustamine dijoodtürosiinideks. 
Kõige olulisem ainevahetusrada on dejodeerimine. 
 
Eritumine 
Levotüroksiin eritub uriini ja väljaheitega, osaliselt vaba ravimina ja osaliselt konjugaatide ja 
dejodeeritud metaboliitidena. 30...55% levotüroksiini annusest eritub uriiniga ja 20...40% roojaga. 
Poolväärtusaeg on 7 päeva, kuid see võib olenevalt haigusseisundist lüheneda või pikeneda. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Äge toksilisus 
Levotüroksiini äge toksilisus on väga madal. 
 
Korduvtoksilisus 
Levotüroksiini kroonilist toksilisust uuriti erinevatel loomaliikidel (rott, koer). Suurtes annustes 
täheldati rottidel hepatopaatia märke, spontaansete nefrooside sagenemist ja muutusi elundi kaalus. 
 
Reproduktiivne toksilisus 
Reproduktiivtoksilisuse uuringuid loomadel ei ole läbi viidud. 
 
Mutageenne potentsiaal 
Teave puudub. Siiani ei ole teada mingeid viiteid, mis viitaksid kilpnäärmehormoonide 
põhjustatud genoomi muutuste tagajärjel järglaste kahjustumisele. 
 
Kantserogeenne potentsiaal 
Levotüroksiiniga pole pikaajalisi loomkatseid läbi viidud. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Glütserool 
Sidrunhappe monohüdraat 
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)  
Naatriumhüdroksiid (pH-reguleerimiseks) 
Puhastatud vesi 
 
6.2 Sobimatus 
 



 

 

Ei kohaldata 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Enne avamist: 
25 mikrogrammi: avamata 24 kuud  
50 mikrogrammi: avamata 24 kuud  
100 mikrogrammi: avamata 21 kuud  
 
Pärast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C ja kasutada 8 nädala jooksul. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused  
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 

Pudel: Kollakaspruun (tüüp III) klaaspudel  
Kork: Võltsimiskindel, lastekindel kork  
Pakendi suurused: 75 ml, 100 ml ja 2 x 75 ml 
Üks 5 ml suukaudse ravimi mõõtsüstal 0,1 ml gradueeringuga ja pudelile kinnitatav vastav 
süstlaadapter. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks 
 
Erinõuded jäätmekäitluse kohta puuduvad. 
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
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