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Jautājumi un atbildes par Tazocin un sinonīmiskajiem 
nosaukumiem (piperacilīns un tazobaktāms, 2/0,25 g un 
4/0,5 g pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai) 
Procedūras rezultāts saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 30. pantu 

Eiropas Zāļu aģentūra ir pabeigusi Tazocin pārskatīšanu. Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 

(CHMP) secināja, ka Eiropas Savienībā (ES) jāsaskaņo Tazocin zāļu informācija. 

 

Kas ir Tazocin? 

Tazocin ir zāles, kas satur aktīvās vielas piperacilīnu un tazobaktāmu. Tās lieto, lai ārstētu plašu 

bakteriālo infekciju spektru. 

Piperacilīns ir antibiotisks līdzeklis, kas pieder beta laktāmu grupai. Tas darbojas, piestiprinoties 

proteīniem uz baktēriju virsmas. Tas neļauj baktērijām veidot savu šūnu sieniņas, un galu galā tās iet 

bojā. 

Tazobaktāms bloķē baktēriju enzīmu (ko sauc par beta laktamāzēm) darbību. Beta laktamāzes noārda 

beta laktāma antibiotiskos līdzekļus, piemēram, piperacilīnu, padarot baktērijas rezistentas pret šīm 

zālēm. Bloķējot beta laktamāžu darbību, tazobaktāms novērš baktēriju rezistenci pret piperacilīnu, tā 

padarot piperacilīnu daudz efektīvāku baktēriju iznīcināšanai. 

Tazocin ir pieejamas Eiropas Savienībā arī ar citiem tirdzniecības nosaukumiem: Tazobac, Tazocel, 

Tazocilline un Tazonam. 

Uzņēmums, kas tirgo šīs zāles, ir Pfizer. 

Kāpēc tika veikta Tazocin pārskatīšana? 

Tazocin ir reģistrētas Eiropas Savienībā valstu procedūru ietvaros. Tā rezultātā dalībvalstīs radušās 

atšķirības informācijā par zāļu lietošanu, kā tas konstatēts zāļu aprakstu (ZA), marķējumu un 

lietošanas instrukciju atšķirībās tajās valstīs, kurās šīs zāles tiek tirgotas. 

Konstatēts, ka zālēm Tazocin nepieciešama saskaņošana, ko veic Cilvēkiem paredzēto zāļu 

savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMD(h)). 
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2009. gada 12. jūnijā Eiropas Komisija nodeva šo jautājumu CHMP, lai tā saskaņotu Tazocin 

reģistrācijas apliecības Eiropas Savienībā. 

Kādi ir CHMP secinājumi? 

Ņemot vērā iesniegtos datus un zinātniskās diskusijas komitejā, CHMP uzskatīja, ka ZA, marķējumiem 

un zāļu lietošanas instrukcijām ir jābūt saskaņotām visā Eiropas Savienībā. 

Saskaņojamie apakšpunkti ir minēti tālāk. 

4.1. Terapeitiskās indikācijas 

CHMP vienojās, ka Tazocin jālieto, lai ārstētu šādas infekcijas pieaugušajiem un pusaudžiem:  

 smaga pneimonija (plaušu infekcija), tostarp infekcijas, kas iegūtas slimnīcā vai kas konstatētas 

pacientiem ar mākslīgu plaušu ventilāciju; 

 komplicētas urīnceļu infekcijas, tostarp pielonefrīts (nieru infekcija); 

 komplicētas intraabdominālas infekcijas (infekcijas vēdera dobumā); 

 komplicētas ādas un mīksto audu infekcijas, tostarp diabētiskās pēdas infekcijas. 

Tazocin var arī lietot, lai ārstētu pieaugušos ar bakteriēmiju (baktēriju klātbūtni asinīs), kas ir saistīta 

ar iepriekš uzskaitītajām infekcijām vai kam par iemeslu var būt šīs infekcijas.  

Tazocin var lietot, lai ārstētu komplicētas intraabdominālas infekcijas bērniem vecumā no diviem līdz 

divpadsmit gadiem. 

Tazocin var arī lietot, lai ārstētu bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar neitropēniju (balto asins šūnu — 

neitrofīlo leikocītu — zemu skaitu), kuriem, iespējams, ir arī bakteriālas infekcijas izraisīts drudzis. 

4.2. Devas un lietošanas veids 

Parastā deva pieaugušajiem un pusaudžiem ir 4 g piperacilīna/0,5 g tazobaktāma, ko lieto ik pēc 

astoņām  stundām. Ieteicamā deva smagas pneimonijas un bakteriālu infekciju gadījumā pacientiem ar 

neitropēniju ir 4 g piperacilīna/0,5 g tazobaktāma, ko lieto ik pēc sešām  stundām. 

Deva bērniem ir 80 mg piperacilīna/10 mg tazobaktāma uz kilogramu ķermeņa svara, ko lieto ik pēc 

sešām  stundām bērniem ar neitropēniju, un 100 mg piperacilīna/12,5 mg tazobaktāma uz kilogramu 

ķermeņa svara, ko lieto ik pēc astoņām  stundām bērniem ar komplicētām intraabdominālām 

infekcijām. 

Citi apakšpunkti 

Komiteja saskaņoja arī citus ZA apakšpunktus, tostarp apakšpunktus par kontrindikācijām, īpašajiem 

brīdinājumiem, grūtniecību un zīdīšanas periodu. 

Grozītā informācija ārstiem un pacientiem ir pieejama šeit.  
 

2011. gada 21. februārī Eiropas Komisija pieņēma lēmumu. 


