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Atriance (nelarabīns) 
Atriance pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Atriance un kāpēc tās lieto? 

Atriance tiek lietotas, lai ārstētu pacientus ar T-šūnu akūtu limfoblastisku leikozi (T-ALL) vai T-šūnu 
limfoblastisku limfomu (T-LBL). Tie ir vēža veidi, kuru gadījumā T-limfoblasti (nenobriedušu balto asins 
šūnu veids) pārāk ātri vairojas. T-ALL gadījumā anomālās šūnas atrodas galvenokārt asinīs un kaulu 
smadzenēs, bet T-LBL gadījumā tās atrodas galvenokārt limfātiskajā sistēmā (limfmezglos un aizkrūtes 
dziedzerī). Atriance tiek lietotas, kad vēzis nav reaģējis vai vairs nereaģē uz vismaz diviem 
ķīmijterapijas veidiem. 

Atriance satur aktīvo vielu nelarabīnu. 

Kā lieto Atriance ? 

Atriance var iegādāties tikai pret recepti, un tās tiek ievadītas pilienu veidā vēnā tāda ārsta uzraudzībā, 
kuram ir pieredze šā veida zāļu lietošanā. 

Deva un infūzijas biežums ir atkarīgi no pacienta vecuma un ķermeņa virsmas (ko aprēķina pēc 
pacienta auguma un svara). Pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri vecāki par 16 gadiem, ieteicamā 
sākumdeva ir 1500 mg uz kvadrātmetru ķermeņa virsmas laukuma , ko ievada divu stundu laikā 
pirmajā, trešajā un piektajā dienā un atkārto ik pēc 21 dienas. Pacienti, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, 
saņem devu 650 mg uz kvadrātmetru, ko ievada vienas stundas laikā piecas dienas pēc kārtas un 
atkārto ik pēc 21 dienas. Šo shēmu var lietot arī pacientiem vecumā no 16 līdz 21 gadam. Ārstēšana ir 
jāpārtrauc, ja pacientam rodas nopietnas blakusparādības, kas ietekmē smadzenes vai nervu sistēmu. 
Ārstēšanu var atlikt, ja parādās citas blakusparādības. 

Pacientiem, kuri saņem Atriance, ir regulāri jānovēro izmaiņas pilnā asins ainā un jāsaņem attiecīga 
hidratācija, ja viņiem ir audzēja līzes sindroma risks (komplikācija sakarā ar vēža šūnu sabrukšanu). 

Papildu informāciju par Atriance lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 



Kā Atriance darbojas? 

Atriance aktīvā viela nelarabīns ir citotoksiska viela. Tā iznīcina šūnas, kas dalās, piemēram, vēža 
šūnas. Šīs zāles pieder pretvēža zāļu grupai, ko sauc par “antimetabolītiem”. 

Šūnās nelarabīns tiek pārvērsts par analogu guanīnam, kas ir viena no galvenajām DNS sastāvā 
esošajām ķīmiskajām vielām. Organismā šis analogs stājas guanīna vietā un kavē jaunu DNS sintēzē 
iesaistīto fermentu DNS polimerāžu darbību. Tas aptur DNS sintēzi un tādā veidā palēnina šūnu 
augšanu un vairošanos. Tā kā guanīna analogs uzkrājas T-šūnās un ilgāk saglabājas šajās šūnās, 
Atriance palēnina T-ALL un T-LBL iesaistīto šūnu augšanu un vairošanos. 

Kādi Atriance ieguvumi atklāti pētījumos? 

Atriance efektivitāti pierādīja divos pamatpētījumos ar T-ALL un T-LBL pacientiem, kuriem vēzis vairs 
nereaģēja uz ārstēšanu ar vienu vai vairākām iepriekšējām pretvēža terapijām. Abos pētījumos 
pacientus ārstēja ar Atriance, bet to iedarbība netika salīdzināta ar citu zāļu iedarbību. Pirmajā 
pētījumā tika iesaistīti 70 bērni un jauni pieaugušie līdz 21 gada vecumam. Pirmajā pētījumā no 
39 bērniem un gados jauniem pieaugušajiem, kuriem vēzis nereaģēja uz divām vai vairākām 
iepriekšējām terapijām, pieciem pacientiem (13 %) pēc viena mēneša bija pilnīga atbildes reakcija uz 
ārstēšanu ar slimības pazīmju izzušanu un normālas asins ainas atjaunošanos. Otrajā pētījumā 
iesaistīja pavisam 40 pieaugušos un pusaudžus no 16 gadu vecuma. No tiem, kuriem vēzis nebija 
reaģējis (28), pieciem pacientiem (18 %) bija pilnīga atbildes reakcija uz terapiju. Abos pētījumos 
salīdzinājumā ar pacientiem, kuriem bijusi pilnīga atbildes reakcija, vairāk pacientiem bija daļēja 
atbildes reakcija uz Atriance terapiju, asins ainai atgriežoties normālos līmeņos. 

Kāds risks pastāv, lietojot Atriance? 

Visbiežākās Atriance blakusparādības pieaugušajiem (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem ), ir 
infekcija, febrila neitropēnija (mazs balto asins šūnu skaits un drudzis), neitropēnija (mazs balto asins 
šūnu skaits), trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), anēmija (mazs sarkano asins šūnu skaits), 
miegainība, perifēra neiropātija (ekstremitāšu nervu bojājumi), hipestēzija (pavājināta taustes jutība), 
parestēzija (neparastas durstošas sajūtas), reibonis, galvassāpes, dispnoja (elpas trūkums), klepus, 
caureja, vemšana, aizcietējumi, slikta dūša (nelabums), mialģija (muskuļu sāpes), edēma (pietūkums), 
perifēra tūska (potīšu un pēdu uztūkums), drudzis, sāpes, nogurums un vājums. Lielāko daļu no šīm 
blakusparādībām ļoti bieži novēroja arī bērniem. 

Pacientiem, kuri lietoja Atriance, novēroja arī smagas blakusparādības, kas ietekmēja smadzenes un 
nervu sistēmu, ieskaitot miegainību, krampjus un perifēru neiropātiju, kas izraisīja nejutīgumu, 
neparastas sajūtas, vājumu un pat paralīzi. Pacienti ir rūpīgi jānovēro, lai pamanītu šīs blakusparādības 
un nepieciešamības gadījumā pārtrauktu ārstēšanu. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Atriance, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Atriance ir reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Atriance, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. CHMP atzīmēja, ka sakarā ar nelielo pacientu skaitu, kuri slimo ar šīm 
slimībām, informācija, lai atbalstītu Atriance reģistrāciju, ir ierobežota, bet Komiteja vienojās, ka šīs 
zāles var dažiem pacientiem dot iespēju sagaidīt kaulu smadzeņu transplantāta saņemšanu, kas 
palielina izdzīvošanas iespējas. 



Atriance tika reģistrētas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šo slimību retumu nav bijis 
iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Atriance. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu 
jauniegūto informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu. 

Kāda informācija par Atriance vēl ir sagaidāma? 

Tā kā Atriance ir reģistrētas izņēmuma kārtā, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Atriance, katru gadu 
sniegs atjauninājumus no pētījuma par Atriance efektivitāti un drošumu bērniem un jauniem 
pieaugušajiem. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Atriance lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Atriance lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Atriance 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Atriance 

2007. gada 22. augustā Atriance saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Atriance ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/atriance 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019.gada novembrī. 
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