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Cabazitaxel Accord (kabazitaksels) 
Cabazitaxel Accord pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Cabazitaxel Accord un kāpēc tās lieto? 

Cabazitaxel Accord ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu vīriešus ar metastātisku, pret kastrāciju 
rezistentu prostatas vēzi. Tas ir vēzis, kas ietekmē prostatas dziedzeri, kurš izstrādā šķidrumu spermā 
(prostatas šķidrumu). Cabazitaxel Accord tiek lietotas, kad vēzis ir izplatījies uz citām ķermeņa daļām 
(metastātisks), neskatoties uz veiktajām terapijām testosterona sintēzes aizkavēšanai vai arī veikto 
sēklinieku ķirurģisku izņemšanu (kastrāciju). Cabazitaxel Accord tiek lietotas kopā ar prednizonu vai 
prednizolonu (pretiekaisuma zālēm) pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar docetakselu (citām pretvēža 
zālēm). 

Cabazitaxel Accord, kas satur aktīvo vielu kabazitakselu, ir “ģenēriskas zāles” un “hibrīdzāles”. Tas 
nozīmē, ka tās ir līdzīgas atsauces zālēm, kas satur tādu pašu aktīvo vielu, bet atšķirīgā koncentrācijā 
un ir pagatavotas (atšķaidītas) savādāk. Cabazitaxel Accord atsauces zāles ir Jevtana. 

Kā lieto Cabazitaxel Accord? 

Cabazitaxel Accord var iegādāties tikai pret recepti, un tās drīkst lietot tikai specializētās ķīmijterapijas 
(pretvēža zāļu) nodaļās tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze ķīmijterapijas lietošanā. 

Cabazitaxel Accord ir pieejamas kā koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (ievadīšanai vēnā pa 
pilienam). Tās ievada reizi trīs nedēļās infūzijas veidā, kas ilgst vienu stundu, devā, kas aprēķināta, 
ņemot vērā pacienta svaru un garumu. Tās tiek lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu, kas 
terapijas laikā tiek lietots katru dienu. 

Ja pacientam rodas konkrētas blakusparādības, ārsts var samazināt Cabazitaxel Accord devu vai 
pārtraukt ārstēšanu. Deva jāsamazina arī pacientiem ar nedaudz pavājinātu aknu funkciju.  
Cabazitaxel Accord nedrīkst lietot pacienti ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. 

Pirms Cabazitaxel Accord infūzijas ievadīšanas pacientiem ir jālieto zāles alerģisku reakciju un 
vemšanas novēršanai. 

Papildu informāciju par Cabazitaxel Accord lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam 
vai farmaceitam. 
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Kā Cabazitaxel Accord darbojas? 

Cabazitaxel Accord aktīvā viela kabazitaksels pieder pie pretvēža zāļu grupas, kas zināmas kā 
“taksāni”. Kabazitaksels bloķē vēža šūnu spēju noārdīt savu iekšējo “skeletu”, kas šūnām ļauj dalīties 
un vairoties. Tā kā šūnu “skelets” saglabājas, tās nespēj dalīties un galu galā iet bojā. Cabazitaxel 
Accord iedarbojas ne tikai uz vēža šūnām, bet, piemēram, arī uz asins šūnām un nervu šūnām, un tas 
var izraisīt blakusparādības. 

Kā noritēja Cabazitaxel Accord izpēte? 

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumu un risku apstiprinātajā lietošanā jau ir veikti attiecībā uz atsauces 
zālēm Jevtana, un Cabazitaxel Accord tie nav jāatkārto. 

Tāpat kā par visām zālēm, uzņēmums iesniedza pētījumus par Cabazitaxel Accord kvalitāti. 
Bioekvivalences pētījumi, lai noskaidrotu, vai Cabazitaxel Accord uzsūcas līdzīgi kā atsauces zāles tāda 
paša aktīvās vielas līmeņa panākšanai asinīs, nebija nepieciešami. Tas ir tāpēc, ka Cabazitaxel Accord 
tiek ievadītas infūzijas veidā vēnā, līdz ar to aktīvā viela nonāk tieši asins plūsmā. 

Kāda ir Cabazitaxel Accord ieguvumu un riska attiecība? 

Tā kā Cabazitaxel Accord ir ģenēriskas zāles un ir bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvuma un 
riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvuma un riska attiecībai. 

Kāpēc Cabazitaxel Accord ir reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra secināja, ka saskaņā ar ES prasībām Cabazitaxel Accord ir pierādīta salīdzināma 
kvalitāte un bioekvivalence ar Jevtana. Tāpēc aģentūra uzskatīja, ka, tāpat kā Jevtana gadījumā, 
Cabazitaxel Accord ieguvums pārsniedz identificēto risku un tās var reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Cabazitaxel Accord 
lietošanu? 

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

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

Cita informācija par Cabazitaxel Accord 

Sīkāka informācija par Cabazitaxel Accord ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cabazitaxel-accord. 
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