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Jautājumi un atbildes par deksrazoksānu saturošo zāļu – 
500 mg pulvera infūziju šķīduma pagatavošanai –
pārskatīšanu 
Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu veiktās procedūras 
iznākums 

Eiropas Zāļu aģentūra ir pabeigusi deksrazoksāna drošības un efektivitātes pārskatīšanu. Aģentūras 

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir secinājusi, ka deksrazoksānu nedrīkst lietot bērniem un 

pusaudžiem. Komiteja ir sniegusi arī ieteikumus veikt izmaiņas deksrazoksānu saturošu zāļu aprakstos 

(ZA).  

Kas ir deksrazoksāns? 

Deksrazoksānu lieto vēža pacientiem, lai novērstu ilgstošu toksisku ietekmi uz sirdi, ko izraisa 

ārstēšana ar pretvēža līdzekļiem doksorubicīnu un epirubicīnu.  

Veids, kādā deksrazoksāns aizsargā sirdi, nav pilnīgi skaidrs, bet tas var būt saistīts ar veidu, kādā 

zāles piesaistās pie uzlādētām dzelzs daļiņām, kas ir iesaistītas procesos, kas izraisa antraciklīnu 

toksisko ietekmi uz sirdi.  

Deksrazoksānu saturošas zāles kardiotoksiskās ietekmes novēršanai ir reģistrētas Austrijā, Čehijas 

Republikā, Vācijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Luksemburgā, 

Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē ar 

šādiem piešķirtajiem nosaukumiem: Cardioxane, Cyrdanax, Dexrazoxane Cyathus, Enaxozar un 

Procard. 

Kādēļ pārskatīja deksrazoksāna lietu? 

Francijas zāļu aģentūra izteica bažas, ka deksrazoksāns varētu būt saistīts ar palielinātu divu veidu 

vēža risku: akūta mieloleikoze (AML) un mielodisplastiskais sindroms (MDS). Šīs bažas balstījās uz ASV 

veiktiem pētījumiem, kuros ziņots par AML un MDS gadījumiem bērniem ar Hodžkina slimību, kā arī uz 

AML gadījumiem, par kuriem ziņots krūts vēža pacientiem, kuri saņem deksrazoksānu. Apvienotās 

Karalistes zāļu aģentūra arī izteica šādas bažas un lūdza CHMP veikt pilnīgu deksrazoksāna ieguvuma 

un riska attiecības novērtējumu un sniegt atzinumu par to, vai deksrazoksānu saturošo zāļu 
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reģistrācijas apliecības visā Eiropas Savienībā ir jāsaglabā, jāmaina, to darbība jāaptur uz laiku vai 

pilnībā. 

Kādus datus CHMP pārskatīja? 

CHMP pārskatīja ziņojumus par AML un MDS pacientiem, kuri saņem deksrazoksānu. Komiteja 

pārskatīja arī visus pieejamos datus par deksrazoksāna drošību un efektivitāti, arī publicētos pētījumus 

un datus, ko iesnieguši uzņēmumi, kas tirgo šīs zāles. 

Kādi ir CHMP secinājumi? 

Komiteja ņēma vērā, ka ir iegūti pierādījumi par nopietnu kaitējumu bērniem, kuri saņem 

deksrazoksānu. Pētījumi liecināja par trīsreiz palielinātu tādu jaunu vēžu gadījumu kā AML un MDS 

risku. Konstatēja arī palielinātu smagas mielosupresijas (stāvoklis, kad kaulu smadzenes nespēj 

saražot pietiekami daudz asins šūnu) un smagas infekcijas risku. CHMP secināja, ka deksrazoksānu 

saturošo zāļu ieguvumi bērniem un pusaudžiem neattaisno to izraisīto risku un šīs zāles nedrīkst lietot 

šo vecuma grupu pacientiem. Deksrazoksānu drīkst lietot tikai pieaugušiem pacientiem ar progresējošu 

metastātisku krūts vēzi, kuri jau ir saņēmuši noteiktu daudzumu doksorubicīna un epirubicīna. 

Deksrazoksāna lietošanai jābūt kontrindicētai bērniem un pusaudžiem.  

Komiteja arī ņēma vērā, ka vienā pētījumā ar krūts vēža pacientiem deksrazoksāns bija saistīts ar 

sliktāku atbildes reakciju pret vēža ārstēšanas līdzekļiem, bet citos pētījumos konstatēja palielinātu 

nāves risku pirmajos ārstēšanas mēnešos ar deksrazoksānu devas attiecībā 20: 1 (20 daļas 

deksrazoksāna uz 1 daļu doksorubicīna). 

Papildus zāļu lietošanas ierobežojumiem CHMP ieteica pieaugušajiem izmantot samazinātu devas 

attiecību 10:1 ar doksorubicīnu (devas attiecība ar epirubicīnu paliek 10:1) un iekļāva zāļu aprakstā 

vairāk informācijas par to, kas pašlaik zināms par deksrazoksānu saturošu zāļu radīto risku.  

Mainītā informācija ārstiem un pacientiem ir pieejama šeit.  

Kādi ir ieteikumi pacientiem un zāļu parakstītājiem? 

 Deksrazoksānu drīkst lietot tikai pieaugušiem pacientiem ar progresējošu vai metastātisku krūts 

vēzi. Deksrazoksāna sniegtie ieguvumi neattaisno tā izraisīto risku bērniem un pusaudžiem.  

 Deksrazoksānu drīkst lietot tikai pieaugušiem pacientiem, kuri jau ir saņēmuši minimālo 

kumulatīvo antraciklīna devu 300 mg/m2 doksorubicīna vai 540 mg/m2 epirubicīna. 

 Lemjot par deksrazoksāna lietošanu, zāļu parakstītājiem jāņem vērā īstermiņa un ilgtermiņa risks, 

kas saistīts ar šo preparātu (piemēram, mielosupresija un AML iespējamība) līdztekus iespējamiem 

ieguvumiem saistībā ar sirds aizsardzību. 

 Informācija par ieteicamajām devām un papildu informācija par risku, kas saistīts ar 

deksrazoksānu, atrodama atjauninātajā zāļu aprakstā. 

 Pacientiem, kuriem rodas jautājumi, jākonsultējas ar ārstu. 

Eiropas Komisija pieņēma lēmumu 2011. gada 13 septembrī. 
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