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Саудалық  атауы    

Кселода  

 

Халықаралық  патенттелмеген атауы   

Капецитабин 

 

Дәрілік түрі        

Қабықпен қапталған  150 мг, 500 мг таблеткалар 

 

Құрамы 

150 мг бір таблетканың құрамында 

белсенді зат:  капецитабин 150мг, 

қосымша заттар: сусыз лактоза,  натрий кроскармеллозасы, гипромеллоза 

(3 mPa.s), микрокристаллды  целлюлоза, магний стеараты, 

таблетканың  жабындысы: күлгін Opadry 03А14309 (гипромеллоза, 

тальк, титанның қостотығы Е171, темірдің сары тотығы Е172, темірдің 

қызыл тотығы Е172). 

 

500 мг бір  таблетканың құрамында    

белсенді зат: капецитабин 500 мг, 

қосымша  заттар: сусыз лактоза, натрий кроскармеллозасы, 

гипромеллоза, микрокристаллдық  целлюлоза, магний стеараты, 

таблетка жабындысы: қызғылт Opadry 03А14380 (гипромеллоза, тальк, 

титанның қостотығы Е171, темірдің сары тотығы Е172, темірдің қызыл 

тотығы Е172). 

 

 

 



  

Сипаттамасы 

Екі  беті дӛңес, сопақ, ашық-шабдалы түстес (150 мг дозалануы үшін) және 

шабдалы түстес (500 мг дозалануы үшін) бір жағында XELODA жазуы 

(150 мг дозалануы үшін)  және екінші жағында «500» (500 мг дозалануы 

үшін) ойылып жазылған үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар  

 

Фармакотерапиялық  тобы        

Ісікке қарсы  препарат, пиримидин  аналогы 

АТЖ коды L01ВC06 

 

Фармакологиялық  қасиеттері  

Фармакокинетикасы 
Ішу арқылы қабылдағаннан кейін капецитабин жылдам және толық сіңеді 

содан соң оның  5'-дезокси-5-фторцитидин (5'-ДФЦТ) және 5'-ДФУР 

метаболиттерге ӛзгеруі жүзеге  асады. Бір мезгілде ас ішу капецитабиннің 

сіңу жылдамдығын азайтады,  алайда 5'-ДФУР «концентрация-уақыт» 

(AUC) астындағы алаңның  мәніне және  келесі  метаболит, 5-ФУ–ға аздап 

әсер етеді. Препаратты 1250 мг/м
2 

дозада ас ішкеннен кейін 

тағайындағанда  14-ші күні капецитабин, 5'-ДФЦР, 5'-ДФУР, 5-ФУ және  

ФБАЛ-дың ең жоғары концентрациясы Смакс тиісінше 4,47, 3,05, 12,1, 0,95  

және 5,46 мкг/мл-ні  құраған. Ең жоғары концентрациясына жету уақыты  

Tmax  1,50, 2,00, 2,00, 2.00 және 3,34 сағатты құраған, AUC – 7,75, 7,24, 24,6, 

2,03 және 36,3 мкг*сағатты/мл-ні тиісінше құраған. 

Капецитабин, 5'-ДФЦТ, 5'-ДФУР және 5-ФУ (негізінен альбуминмен), 

тиісінше 54%, 10%, 62% және 10%  ақуыздармен байланысады. 

Карбоксилэстераза бауырда капецитабиннің 5'-ДФЦТ-ға алғаш  

метаболикалық ӛзгеруі жүзеге асады, содан соң негізінен бауырда және 

ісік тіндеріндегі цитидиндезаминазаның әсері арқылы 5'-ДФУР ӛзгереді.                      

5-ФУ 600мг/м
2 

 дозада кӛктамыр ішіне сыздықтатып енгізгеннен кейінгіге 

қарағанда 5-ФУ үшін AUC 6-22 есе кем.  Капецитабиннің метаболиттері 5-

ФУ-дың 5-ФУ анаболиттеріне айналғаннан кейін цитоуытты болады.                        

Әрі қарай 5-ФУ белсенді емес  метаболиттер – дигидро-5-фторурацил 

(ФУН2), 5-фторуреидопропион қышқылы (ФУПҚ) және альфа –фтор-бета-

аланин (ФБАЛ) түзілуімен катаболизденеді;  бұл үдеріс белсенділігі 

реакция белсенділігін шектейтін дигидропиримидиндегидрогеназа (ДПД) 

әсерімен жүзеге асады. 

Капецитабиннің жартылай шығарылу кезеңі T ½, 5'-ДФЦР, 5'-ДФУР, 5-ФУ 

және ФБАЛ тиісінше 0,85, 1,11, 0,66, 0,76 және 3,23 құрайды.  

Капецитабиннің фармакокинетикалық  параметрлерінде 5'-ДФЦТ, 5'-

ДФУР  1-ші және 14-ші күні ӛзгеріс болмаған. 5-ФУ AUC 14-ші күні 30-

35%-ға артқан, содан соң артпаған. Капецитабиннің және оның 

метаболиттерінің 5-ФУ қоспағандағы емдік доза диапазонындағы 

фармакокинетикалық  параметрлері дозаға тәуелді сипатта. Несеппен 

шығарылуы– 95,5%, нәжіспен шығарылуы  – 2,6%. Несептегі  негізгі 



  

метаболит ФБАЛ, ол қабылдаған дозаның 57%-ын құрайды. Қабылдаған 

дозаның шамамен 3%-ы несеппен ӛзгермеген түрде шығарылады.       

Ерекше топтағы емделушілердің фармакокинетикасы  

Тоқ ішегінің қатерлі ісігі бар науқастардың жынысы,  емдеу алдында 

бауырында метастаздар бар-жоқтығы, Карновский индексі, жалпы 

билирубин, қан сарысуындағы альбуминнің  концентрациясы, АЛТ және 

АСТ белсенділігі   5'-ДФУР, 5-ФУ және ФБАЛ фармакокинетикасына 

қатты әсер етпеген. 

Бауырының метастазалық зақымдануы бар емделушілер. Метастазаға 

байланысты бауыр қызметінің жеңіл және орташа дәрежедегі  бұзылуы бар 

емделушілерде капецитабин  фармакокинетикасының клиникалық  

маңызды  ӛзгерістер болмайды. Бауыр қызметінің ауыр бұзылулары бар 

науқастардың фармакокинетикасы бойынша деректер жоқ.  

Бүйрек қызметінің бұзылуы бар науқастар. Әр түрлі дәрежедегі (жеңілден 

ауырға дейін) бүйрек жеткіліксіздігі бар онкологиялық  науқастарға 

жүргізілген фармакокинетикалық зерттеулердің нәтижесі, ӛзгермеген  

препараттың және 5-ФУ фармакокинетикасы креатинин  клиренсіне (КК) 

байланысты емес. КК AUC 5'-ДФУР (КК  50%-ға тӛмендегенде -AUC 35%-

ға артуы) және  ФБАЛ (КК 50%-ға тӛмендегенде AUC 114%-ға артуы) 

мәніне әсер етеді.  ФБАЛ – антипролиферативті белсенділігі жоқ 

метаболит; 5'-ДФУР – 5-ФУ-дің  тікелей алдындағысы.  

Егде жастағы науқастар. 5'-ДФУР және 5-ФУ фармакокинетикасы жас 

ерекшілігіне байланысты. AUC ФБАЛ 65 және одан үлкен жастағы  

науқастарда артуы  (жастың 20%-ға артуы AUC ФБАЛ 15%-ға артуымен 

бірге жүрген) бүйрек қызметінің   ӛзгеруімен  байланысты.                    

Нәсілі. Негроид нәсіліндегі науқастарындағы  Кселоданың  

фармакокинетикасы  европеоид нәсілді науқастарынікінен  

ерекшеленбеген. 

Фармакодинамикасы 

Кселода – карбамат фторпиримидиннің туындысы, ісік тінінде 

белсенденетін және оған селективті цитоуытты әсер ететін ішетін  

цитостатик.  

In vitro капецитабиннің цитоуытты әсері жоқ, ал  in vivo 5-ФУ-ге айналады, 

ол әрі қарай метаболизмге ұшырайды.  5-ФУ-дің  түзілуі ісік тінінде ісіктік 

ангиогенді  фактор – тимидинфосфорилаза (дТдФазы) әсерімен жүзеге 

асады, ол  5-ФУ-дің  организмнің дені сау тіндеріне жүйелі әсер етуін 

азайтады. Капецитабин 5-ФУ-дің тізбекті ферментті биотрансформациясы  

айналасындағы дені сау тіндерге қарағанда  ісік тіндерінде  препараттың 

жоғары концентрацияларын жасайды. Кселоданы  тоқ ішектің қатерлі ісігі 

бар науқастарға  пероральді тағайындағаннан кейін айналасындағы дені 

сау тіндерге қарағанда  ісік тіндерінде  5-ФУ концентрациясы 3,2 есе 

жоғары. 5-ФУ концентрациясының  ісік тіні және қан плазмасындағы 

арақатысы -  орташа 21,4 (3,9-59,9), оның дені сау тіндер мен қан  

плазмасындағы концентрациясының арақатысы  – 8,9 (3,0 – 25,8). Бірінші 



  

колоректальді ісіктегі тимидинфосфорилазаның белсенділігі 

айналасындағы дені сау тіндерге қарағанда  4 есе жоғары.                         

Сүт бездерінің, асқазан, тоқ ішек, жатыр мойны және анабездердің  қатерлі 

ісігі бар науқастардың ісік жасушаларында тимидинфосфорилазасы дені 

сау тіндерге қарағанда 5'-ДФУР-ды (5'-дезокси-5-фторуридин) 5-ФУ-ге 

айналуына қабілеті  бар.         

Дені сау және сондай-ақ ісіке қарсы жасушалар 5-ФУ-дың 5-фтор-2-

дезоксиуридин монофосфатына (ФдУМФ) және 5-фторуридин 

трифосфаты (ФУТФ) метаболиздейді. Бұл метаболиттер екі түрлі 

механизм арқылы  жасушаларды зақымдайды. Біріншіден, ФдУМФ және 

фолатты кофактор N
5-10

-метилентетрагидрофолат үштік кешеннің 

ковалентті байланысуымен тимидилатсинтаза түзеді. Бұл байланысу 

урацилден тимидилат түзуді бәсеңдетеді.  Тимидилат ДНҚ синтезі үшін 

ӛте маңызды болатын тимидин трифосфатының  қажетті ізашары болып 

табылады,  сондықтан бұл заттың жеткіліксіздігі  жасушалық бӛлінудің 

бәсеңдеуіне  әкеп соқтыруы мүмкін. Екіншіден РНҚ синтезі үдерісінде 

ядроның транскрипциялық ферменттері уридин трифосфаты (УТФ) 

орнына қателесіп ФУТФ қосуы мүмкін. Бұл метаболикалық «қате» РНҚ 

және ақуыз синтезі қалпына келуін бұзады. 

 

Қолданылуы       
Сүт бездерінің обырында: 

Кселоданы доцетакселмен бірге құрамында антрациклиндер бар 

химиотерапия тиімсіз болғанда жергілікті таралған сүт бездерінің обыры 

(СБО) бар науқастарды  емдеуде қолданады.    

Кселода сондай-ақ жергілікті таралған немесе мСБО бар, құрамында  

таксандар және антрациклиндер  бар сызбамен  емдеу тиімсіз болғанда 

немесе  антрациклиндер қарсы кӛрсетілген науқастарға монотерапия 

ретінде қолданылады. 

Колоректальді обырда  

Кселоданы аурудың  ерте сатыдағы  колоректальді обыры (КРО) бар 

науқастарға  адъювантты  емдеу  үшін және  метастазалық  КРО (мКРО)  

науқастарға демеуші ем ретінде қолданылады. 

Асқазан обырында  

Кселода асқазанның жайылған обыры бар  науқастарға  алғашқы  кезектегі 

ем ретінде кӛрсетілген.    
 

Қолдану тәсілі және дозалары 

Стандартты  дозалануы 

Кселода таблеткаларды ас ішкеннен кейін  30 минуттан соң  сумен бірге 

ішу керек. 

Монотерапия 

Монотерапия үшін Кселоданың ұсынылған  дозасы  7 күндік үзіліспен 2 

апта бойы  тәулігіне 2500 мг/м
2
 2 бӛліп таңертең және кешке 1250 мг/м

2
-

ден  құрайды. 



  

Доцетакселмен бірге  

Доцетакселмен бірге Кселоданы 1250 мг/м
2
 дозада 2 апта бойы тәулігіне 2 

рет содан соң 7 күндік үзіліспен тағайындалады. Доцетакселді  75 мг/м
2
 

дозада бір сағаттық кӛктамырішілік инфузия түрінде 3 аптада 1 рет 

тағайындайды. Премедикация доцетакселді қолдану жӛніндегі 

нұсқаулыққа сәйкес Кселодамен доцетакселді енгізер алдында жүргізіледі.    

Цисплатинмен бірге      

Цисплатинмен бірге Кселода 1000 мг/м
2
 дозада 2 апта бойы тәулігіне 2 рет 

содан соң 7 күндік үзіліспен тағайындалады. Цисплатинді 80 мг/м
2
 дозада 

циклдің 1-ші күні  2-сағаттық кӛктамырішілік  инфузия түрінде 3 аптада 1 

рет. Кселоданың бірінші дозасы циклдің 1-ші күнгі кешінде, соңғысы – 15-

ші күні таңертең қабылданады.  

Гидратацияның барабар деңгейін демеуге арналған премедикацияны және 

антиэметикалық алдын алуды цисплатинді қолдану жӛніндегі нұсқаулыққа 

сәйкес Кселоданы  енгізер алдында жүргізіледі.    

Оксалиплатинмен және бевасизумабпен бірге        

Оксалиплатинмен және бевасизумабпен бірге Кселода1000 мг/м
2
 дозада 2 

апта бойы тәулігіне 2 рет содан соң 7 күндік үзіліспен тағайындалады. 

Кселоданың бірінші дозасы циклдің 1-ші күнгі кешінде, соңғысы – 15-ші 

күні таңертең қабылданады. Бевасизумабты 3 аптада 1 рет енгізеді, 3-

апталық циклдің  1-ші күні дене салмағының әр келісіне 7,5 мг дозада 

кӛктамыр ішілік инфузия түрінде 30-90 минут бойы, содан соң 

оксалиплатинді 130 мг/м2 дозада  дене бетіне  2-сағаттық кӛктамыр ішілік 

инфузия түрінде енгізеді. 

Гидратацияның барабар деңгейін демеуге арналған премедикацияны және 

антиэметикалық алдын алуды оксалиплатинді қолдану жӛніндегі 

нұсқаулыққа сәйкес Кселодамен бірге  енгізер алдында жүргізеді.    

Кселоданың дозасы дене бетінің кӛлеміне байланысты есептеледі.  

Тӛменде келтірілген кестелер   1250 мг/м2 немесе 1000 мг/м2 дене бетіне 

есептелген Кселоданың стандартты және азайтылған дозаларын кӛрсетеді. 

 

1 кесте. 1250 мг/м2 дене бетіне есептелген Кселоданың стандартты және 

азайтылған дозалары   

 1250 мг/м2 доза (күніне екі рет) 

Толық доза 

1250 мг/м2 

1 қабылдауға 

(таңертең және 

кешке) 150 мг 

және/немесе 

500 мг 

таблеткалардың 

саны  

дозаның 

75%-ы 950 

мг/м2 

дозаның 

50%-ы 625 

мг/м2 

Дене бетінің 

кӛлемі  (м
2
) 

Қабылдауға 

арналған доза 

(мг)* 

150мг 

 

500мг 

 

1 

қабылдауға 

арналған 

доза мг 

1 

қабылдауға 

арналған 

доза мг 



  

< 1,26 1500 - 3 1150 800 

1,27 - 1,38 1650 1 3 1300 800 

1,39 - 1,52 1800 2 3 1450 950 

1,53 - 1,66 2000 - 4 1500 1000 

1,67 - 1,78 2150 1 4 1650 1000 

1,79 - 1,92 2300 2 4 1800 1150 

1,93 - 2,06 2500 - 5 1950 1300 

2,07 - 2,18 2650 1 5 2000 1300 

> 2,19 2800 2 5 2150 1450 

 

2 кесте. 1000 мг/м2 дене бетіне есептелген Кселоданың стандартты және 

азайтылған дозалары   

 1000 мг/м2 доза (күніне екі рет) 

Толық доза 

1000 мг/м2 

1 қабылдауға 

(таңертең және 

кешке) 150 мг 

және/немесе 

500 мг 

таблеткалардың 

саны 

дозаның 

75%-ы 750 

мг/м2 

дозаның 

50%-ы 500 

мг/м2 

Дене бетінің 

кӛлемі  (м
2
) 

Қабылдауға 

арналған доза 

(мг)* 

150мг 

 

500мг 

 

1 

қабылдауға 

арналған 

доза мг 

1 

қабылдауға 

арналған 

доза мг 

< 1,26 1150 1 2 800 600 

1,27 - 1,38 1300 2 2 1000 600 

1,39 - 1,52 1450 3 2 1100 750 

1,53 - 1,66 1600 4 2 1200 800 

1,67 - 1,78 1750 5 2 1300 800 

1,79 - 1,92 1800 2 3 1400 900 

1,93 - 2,06 2000 - 4 1500 1000 

2,07 - 2,18 2150 1 4 1600 1050 

> 2,19 2300 2 4 1750 1100 

 

Емдеу барысында  дозаны түзету      

Жалпы ережелер 

Кселодамен емдеу кезіндегі  уыттылық құбылыстарын симптоматикалық 

ем және/немесе Кселоданың  дозасын ӛзгерту арқылы кетіруге болады 

(емдеуді тоқтатып немесе препарат дозасын азайтып). Егер Кселоданың 

дозасын бір рет азайтуға тура келсе, кейіннен оны арттырудың қажеті жоқ.             

Емдеуші дәрігер уыттылық симптомдары емделушінің ӛміріне қауіп 

тӛндірмейді деп санаған жағдайларда немесе олардың дәрежесі ауыр 

болмаса,  Кселодамен емдеуді бастапқы  дозада  емдеуді тоқтатпай 

жалғастыруға болады. 



  

1 дәрежедегі уыттылықта  дозаны түзетпеу керек.  2  немесе 3 дәрежелі 

уыттылықта Кселоданы қабылдауды тоқтату керек. Ағымсыз құбылыстар 

бәсеңдеген соң  немесе  олардың айқындылығы 1 дәрежеге дейін  

азайғанда, Кселоданы қабылдауды толық дозада  немесе оны 3 кестеде 

келтірілген ұсыныстарға сәйкес түзетіп емдеуді қайта жүргізуге болады. 4 

дәрежелі уыттылық  белгілері  дамығанда  емдеуді тоқтату керек немесе  

ауру белгілерінің  ауырлығы 1 дәрежеге дейін басылғанша немесе 

азайғанша емдеуді уақытша  тоқтата тұру керек, содан соң препаратты 

қабылдауды алдыңғы дозаның  50%-ын құрайтын дозада қайта жалғастыру 

керек. Егер уыттануға байланысты Кселода бірнеше рет қабылданбай 

қалса, онда бұл дозаны толықтырудың  қажеті жоқ,  тек  емдеудің 

жоспарланған циклын жалғастырады (3 кесте).  

 

3 кесте. Уыттылығы бойынша  дозаны  модификациялау жӛніндегі 

ұсыныстар.    

Критерийлерге 

сәйкес уыттылық 

дәрежесі*  

Емдеу циклы кезінде 

дозаны ӛзгерту  

Дозаны келесі циклге 

дейін түзету  (бастапқы 

дозаның 5) 

1 дәреже Дозаны демеу    Дозаны демеу    

2 дәреже 

1-ші рет Симптомдар жойылғанға 

дейін немесе  ауырлық 1 

дәрежеге дейін азайғанша 

емдеуді тоқтату 

100 % 

2-ші рет 75% 

3-ші рет 50% 

4-ші рет Емдеуді мүлдем тоқтату   Қолданылмайды 

3 дәреже 

1-ші рет Симптомдар жойылғанға 

дейін немесе  ауырлық 1 

дәрежеге дейін азайғанша 

емдеуді тоқтату 

75% 

2-ші рет 50% 

3-ші рет Емдеуді мүлдем тоқтату   Қолданылмайды 

4 дәреже 

1-ші рет Емдеуді тоқтату керек 

немесе егер науқас бұл 

науқасқа қажет деп тапса, 

симптомдар жойылғаннан 

кейін немесе  ауырлық 1 

дәрежеге дейін азайғаннан 

соң  емдеуді қайта 

жалғастыру керек 

50% 

2-ші рет Емдеуді мүлдем тоқтату   Қолданылмайды 
(*) – жалпы уыттылық критерийлерін Обыр Ұлттық Институтының клиникалық 

зерттеулері бойынша Канадалық тобының топтамасы (1 нұсқа)  немесе Обыр Ұлттық 

Институты,  АҚШ Обыр Терапиясын Бағалау Бағдарламасының  жағымсыз 

құбылыстар критерийлерінің жалпы терминологиясының топтамасы (3 нұсқа). Табан-



  

алақан  синдромы және гипербилирубинемия үшін. Айрықша нұсқаулар тарауын 

қараңыз. 

 

Қарапайым біріктірілген ем    

Біріктірілген ем кезінде  дамыған  уыттылықта дозаны мобификациялау 

емдеуді 3 кестедегі ұсыныстарға және Кселодамен бірге пайдаланылған 

препараттардың медицинада қолдануы жӛніндегі  нұсқаулықтарға сәйкес  

жүргізу керек. 

Циклдің басында: Егер Кселоданы немесе химотерапиялық режимдегі 

басқа препаратты  енгізуді  тоқтата тұру қажет болса, науқастың жағдайы  

Кселодамен және таңдап алынған препараттармен бірге емдеуді бастауға 

мүмкіндік беретін критерийлерді қанағаттандырғанша емдеу сызбасына  

кіретін барлық  препараттарды  енгізуді қоя тұру керек.  

Цикл кезінде: Егер біріктірілген  химиотерапия циклын жүргізу кезінде 

емдеуші дәрігер Кселоданы қабылдаудан болмаған  деп санайтын  

уыттылық белгілері пайда болса (мысалы, нейроуыттылық, отоуыттылық, 

сенсорлық нейропатия, сұйықтықтың іркілуі, сонымен бірге үлпек немесе 

перикардиальді сұйықтық, асцит, сондай-ақ қан кету, асқазанның немесе 

ішектің тесілуі, протеинурия, гипертензия), Кселоданы қабылдауды 

жалғастыру керек, ал басқа препараттың дозасын оны қолдану жӛніндегі 

нұсқаулыққа сәйкес  түзету керек.  

Егер басқа препараттар уыттылыққа байланысты тоқтатылуы керек болса,  

онда науқастың жағдайы Кселодамен емдеуді  жалғастыру үшін 

қанағаттанарлықтай болғанда Кселодамен емдеуді жалғастыру керек. 

Гематологиялық көрсеткіштер: егер науқастың қанындағы  

нейтрофилдердің саны 1,5*10
9 

/л-ден және/немесе тромбоциттер саны 

100*10
9
/л-ден кем болса  Кселодамен емдеуді бастамау керек.  Егер 

химиотерапия курсы кезінде жоспардан тыс  зертханалық  тексерістен   3 

немесе  4 дәрежелі гематологиялық уыттылық  анықталса, Кселоданы 

қабылдауды тоқтату керек. 

Дозалануы жөніндегі арнайы ұсыныстар   

Бауырдың  метастазаланып зақымдануы салдарынан  бауыр 

жеткіліксіздігі бар науқастар 

Бауырдың  метастазаланып зақымдануы салдарынан  бауырдың жеңіл 

немесе орташа  дәрежедегі жеткіліксіздігі бар науқастарға емдеудің 

басында  дозаны азайтудың қажеті жоқ. Алайда емдеу барысында  мұқият  

қадағалау керек. Бауырдың ауыр жеткіліксіздігі бар науқастар  зерттеуге  

қатыстырылмаған.  

Бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар 

Ауыр дәрежедегі бүйрек жеткіліксіздігі науқастар (креатинин клиренсі 

(КК) 30-50 мл/мин) емдеудің басында 1250 мг/м2 75%-ға дейін дозаны 

азайту керек. Жеңіл дәрежедегі бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар (КК 

51-80 мл/мин) дозаны  тӛмендетуге қажет етпейді.  

Егер науқаста 2-4 дәрежедегі  жағымсыз құбылыстар пайда болса,  оның 

жай-күйін мұқият қадағалау бойынша күттірмейтін шараларды қабылдау 



  

керек,  қажет болған жағдайда – емдеуді тоқтату және дозаны бұдан әрі  9 

кестедегі ұсыныстарға сәйкес түзету керек. Егер емдеу үдерісінде КК 30 

мл/минуттан тӛмендесе, Кселоданы қабылдауды тоқтату керек. Орташа 

дәрежедегі бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастарға дозаны түзету бойынша 

ұсыныстар Кселодамен монотерапия жүргізгенде, сондай-ақ біріктірілген 

сызбаларға қатысты болады. Тәуліктік дозаны есептеу үшін 1 және 8 

кестеден қараңыз. 

Егде науқастар 

Кселодамен монотерапияда дозаны түзетудің қажеті жоқ. Алайда, 80 

жастан үлкен науқастарда 3 және 4 дәрежедегі жағымсыз құбылыстар жас 

науқастарға  қарағанда  жиі пайда болады.  Егде адамдардағы (65 жастан 

үлкен) біріктірілген емдеуде Кселоданы қолдануды тоқтатуды қажет ететін 

3 және 4 дәрежедегі жағымсыз реакциялардың  жастарға қарағанда  жиі 

пайда болады. Егде жастағы  науқастарға мұқият қадағалау қажет. 

Кселоданы доцетакселмен бірге емдегенде 3 және 4 дәрежедегі жағымсыз 

реакциялардың жиілігі жоғары және емдеумен байланысты күрделі 

жағымсыз құбылыстар жастарға қарағанда 60 жастан асқан науқастар 

тобында байқалған. Сондықтан 60 жастан үлкен тұлғаларға,  кселода мен 

доцетакселді бірге тағайындағанда, бастапқы дозаны  75%-ға дейін (950 

мг/м2 тәулігіне 2 рет) тӛмендету қажет. Дозаны есептеу үшін 8 кестені 

қараңыз.  
 

Жағымсыз әсерлері 
Өте жиі (≥10%) 

 алақан-ӛкше эритродизестезиясы синдромы, дерматит 

 диарея, құсу, жүрек айнуы, стоматит, іштің ауыруы 

 анорексия 

 шаршағыштық, летаргия 

Жиі (≥5% - <10%) 

 бӛртпе, алопеция, эритема, терінің құрғауы 

 іш қатуы, эпигастрийдегі ауырулар, диспепсия, гипербилирубинемия 

 парестезия, дәм сезудің бұзылуы, бас ауыруы, бас айналуы 

 кӛзден кӛптеп жас ағуы, конъюнктивит 

 дене қызуының кӛтерілуі, әлсіздік, астения 

Жиі емес (<5%)  

 қышыма, жинақталған эксфолиация, тері гиперпигментациясы, 

тырнақтың зақымдануы, фотосезімталдық реакциялар, дәрі 

қабылдауды тоқтатудың радиациоялық синдром 

 белдің ауыруы, бұлшықет ауыруы, буын ауыруы 

 жӛтел, ентігу 

 аяқтың  ісінуі, стенокардия, кардиомиопатия, миокард 

инфарктісі/ишемияны қоса жүрек тұсының ауыруы, жүрек  

жеткіліксіздігі, кенетен қайтыс болу,  тахикардия, жүрекше 



  

фибрилляциясын қоса, жүрекше аритмиясы, қарыншалық 

экстрасистолалар 

 ауыздың кеберсуі, метеоризм, шырыштың  қабынуы/ойылуы  

(эзофагиттер, гастриттер, дуодениттер, колиттер, қан кетулер) 

 бауыр жеткіліксіздігі, холестатикалық гепатит 

 ұйқысыздық, сананың шатасуы, энцефалопатия, церебральді 

бұзылулар: атаксия, дизартрия, тепе-теңдік пен бағдардан жаңылу, 

депрессия  

 жілік майдың бәсеңдеуі: анемия, панцитопения 

 жілік майдың бәсеңдеуі салдарынан жұқпа жұқтыру, иммунитет 

жүйесінің бұзылулары, жұқпалардың жергілікті немесе жүйелі  

кӛріністері  нәтижесінде шырышты қабықтың жыртылуы 

(бактериялық, вирустық және зеңдерден болған), сепсис 

 

Кселодамен біріктірілген ем  

Өте жиі (≥10%) 

 алопеция, тырнақ құрылымының бұзылуы 

 буындардың ауыруы, бұлшықеттің ауыруы, аяқтың ауыруы   

 жұтқыншақ дизестезиясы, тамақтың кеберсуі   

 тромбоз/эмболия сосудов, гипертензия, аяқтың ісінуі 

 тәбеттің тӛмендеуі 

 шеткергі сенсорлы нейропатия, шеткергі жүйкелер нейропатиясы, дәм 

сезудің бұзылуы, дизестезия, бас ауыруы 

 кӛзден кӛптеп жас ағуы 

 нейтропения, анемия, фебрильді нейтропения, лейкопения, 

тромбоцитопения 

 дене қызуының жоғарлауы, астения, әлсіздік 

Жиі (≥5% - <10%) 

 белдң ауыруы  

 мұрыннан қан кету,   дауыстың бұзылуы, мұрынның бітелуі 

 ауыздың кеберсуі 

 гипокалиемия 

 салмақтың тӛсендеуі 

 ұйқысыздық, гипэстезия 

 ауыз қуысының шырышты қабаттар жұқпалары, кандидозы 

 қызба 

 

Кселоданы басқа да  химиопрепараттармен біріктіре қолданғанда асқын 

сезімталдық реакциялары 2% жиілікпен,  миокард инфарктісі және 

стенокардия. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 



  

 капецитабинге немесе препараттың басқа компоненттеріне белгілі 

жоғары сезімталдықта         

 фторурацилге белгілі асқын сезімталдықта немесе  

фторопиримидиндермен емдеуге күрделі және күтпеген реакциялар          

 дигидропиримидиндегидрогеназа тапшылығы (ДПД) 

 соривудинмен немесе оның химиялық аналогтармен, мысалы 

бривудинмен бір мезгілде қабылдағанда 

 бүйректің ауыр жеткіліксіздігі  (КК  30 мл/минуттан тӛмен). 

Егер емнің біріктірілген сызбаның кез келген препаратына қарсы 

кӛрсетілімдер бар, онда  препаратты қолдануға болмайды. 

 

 

Дәрілермен өзара әрекеттестігі  

Антикоагулянттар – кумарин туындылары. Кселоданы варфарин немесе 

фенопрокумон сияқты кумарин туындыларының антикоагулянттармен бір 

мезгілде  қабылдаған науқастарда коагуляция параметрлері және/немесе 

қан кетулерде ӛзгерістер байқалған. Олар Кселоданы қабылдағаннан кейін 

бірнеше күннен бірнеше айға дейін кезеңде пайда болған. Кселоданың 

дәрілік ӛзара әрекеттестігін тексергенде 20 мг варфариннің бір реттік 

дозасын бір рет қабылдау варфариннің (AUC) 57%-ға экспозициялануы 

және ХҚК (халықаралық қалыптандырғыш кӛрсеткіші)  91%-ға  артуына 

әкеп соқтырған. Капецитабин және ішу арқылы қабылданатын 

антикоагулянттар –  кумарин туындыларын бір мезгілде қабылдаған 

науқастарда қан ұйығыштық кӛрсеткіштерін (протромбинді уақыт) және 

мұқият бақылау керек, тиісінше антикоагулянт дозасын  түзету керек. 

Р450 2С9 цитохромының субстраты. Капецитабин және Р450 

цитохромының 2С9 изоэнзимі арқылы метаболизденетін препараттардың 

ӛзара әрекеттестігін зерттеу бойынша арнайы  тексерулер жүргізілген жоқ. 

Сондықтан  Кселодамен бірге  тағайындау сақтықты қажет етеді.  

Фенитоин. Кселоданы фенитоинмен бір мезгілде  пайдаланғанда  оның қан 

плазмасындағы концентрациясының артуы байқалады. Бұл ӛзара 

әрекеттестіктің механизмін  капецитабин Р450 цитохром 2С9 изоэнзимдер 

жүйесін бәсеңдететіндігімен түсіндіруге болады. Егер емделуші 

Кселодамен бір мезгілде фенитоин бір мезгілде қабылдағанда қан 

плазмасындағы фенитоин  концентрациясын  бақылау керек.           

Тамақпен өзара әрекеттестігі. Барлық клиникалық зерттеулерде  

науқастар  Кселоданы ас ішкеннен кейін 30 минут ішінде  қабылдаған. 

Қауіпсіздік және тиімділік бойынша барлық деректер Кселоданы ас 

ішкеннен кейін қабылдаған зерттеуге қатысушылардан алынғандықтан бұл 

барлық  емделушілерге  ұсынылады.       

Антацидтер. Құрамында алюминий және магнийдің гидроксидтері бар 

антацидтердің әсері плазмадағы капецитабин және бір метаболиттің (5'-

ДФЦР) концентрациясы аздап артуына негізделген; үш негізгі метаболитке  

(5'-ДФУР, 5-ФУ және ФБАЛ) олар әсер етпеген. 



  

Лейковорин Кселода және оның метаболиттерінің фармакокинетикасына 

әсер етпейді, онкологиялық науқастар капецитабиннің лейковоринмен бір 

мезгілде қабылдағанда фармакокинетикасы зерттеулерде расталған. 

Алайда лейковорин Кселоданың фармакодинамикасына әсер етпейді және 

оның уыттылығы лейковорин  қатысуымен күшейеді.  

Соривудин және аналогтары. ДПД-ні соривудинмен бәсеңдету 

салдарынан пайда болатын соривудин және 5-ФУ арасындағы клиникалық 

маңызды ӛзара әрекеттестіктер фторпиримидиндер уыттылығының 

күшеюіне әкеп соқтырады. Сондықтан Кселоданы соривудинмен немесе 

бривудин сияқты химиялық  аналогтармен бір мезгілде қолдануға 

болмайды. 

Оксалиплатин. Капецитабинмен және бевасизумабпен немесе онсыз 

оксалиплатинмен біріктірлген емде капецитабин және бос немесе 

байланысқан  платинаның метаболиттер фармакокинетикасына ӛзгерулері 

байқалмаған. 

Бевацизумаб.  Бевацизумабтың  капецитабин және оның  метаболиттері 

фармакокинетикасының параметрлеріне клиникалық маңызды ықпалы 

жоқ.  

 

Айрықша нұсқаулар 

Диарея: Кселода   кейде ауыр дәрежедегі диарея туындатуы мүмкін. Ауыр 

диареямен ауыратын науқастарды мұқият бақылау керек,  сусыздану 

кезінде сулы және электролитті теңгерімді  келтіру жӛніндегі орынбасар 

ем жүргізу қажет. Мүмкіндігінше сәйкес келетін дәрілерді 

(медикаменттер) (лоперамид) тағайындау керек. Егер қажет болса, дозаны 

тӛмендету керек.  

Дегидратация. Сусыздануды ескерту керек, пайда болған жағдайда немесе 

емді мүмкіндігінше ертерек  жүргізу қажет. Тәбеті жоқ, әлсіреген, жүрек 

айнитын, құсатын немесе диареямен ауыратын науқастар сусыздануға 

бейім. 2 дәрежедегі (немесе жоғары) сусыздану кезінде  Кселоданы 

қабылдауды бірден тоқтату керек. Су теңгерімі қалпына келгенше және 

тромбы жиналуының кез-келген қаупі жойылғанша емді қайталамау қажет. 

Қан ұюының жоғарылауымен байланысты жағымсыз әсерлерге қатысты 

қажет болған жағдайда дозаны түзету керек.  

Сақтық шаралары 

Кселоданың кардиоуыттылық ауқымы басқа фторпиримидиндерге 

барабар. Оған  ЭКГ ге ӛзгеріс, миокард инфаркті, стенокардия, аритмия, 

жүректің тоқтауы және жүрек жеткіліксіздігі кіреді. Мұндай жағымсыз 

құбылыстар жүрек ишемиялық ауруымен ауыратын науқастарға кӛбірек 

тән.  

Сирек жағдайда, 5-ФУ ға тән (стоматит, диарея, нейтропения және 

нейроуыттылық сияқты), ДПД жеткіліксіз белсенділігіне жатқызатын 

уыттылықтың болжанбаған ауыр кӛріністері байқалады.  ДПД ның тӛменгі 

деңгейі  мен  5-ФУ айқын қауіпті фатальді уыттылығының арасындағы 

байланысты жоққа шығармаған жӛн. 



  

1-3 ауырлық дәрежесіндегі (синонимдер: алақан-табан  эритродизестезия 

немесе химиотерапия туындатқан акральді эритема,) аяқ-табан 

синдромының ӛршуі тері уыттылығының кӛрінісі болады. Ӛрбуге дейінгі 

уақыт  11 ден 360 күнге дейін, орташа  79 күн. 

1-дәрежедегі алақан-табан синдромы науқастың күнделікті белсенділігін 

бұзбайды және ұйып қалу, сезімділіктің жоғалуы, жалған түйсік алақанның 

қызаруы және/немесе табан шаншуы, жайсыздықпен кӛрінеді. 2- 

дәрежедегі алақан-табан синдромы аурулы және қол ұшындағы 

және/немесе табан қызаруымен, ісікпен кӛрінеді, осы белгілермен 

туындаған жайсыздық науқастың күнделікті белсенділігін бұзады.  

Үшінші дәрежедегі алақан-табан синдромы науқасқа ӛте қолайсыздық 

(жайсыздық) туғызатын  күнделікті белсенділіктің кез келген түрі 

болмайтын дымқыл түлеу  ойылу, кӛпіршік пайда болу (күлдіреу) қол 

ұшындағы және/немесе табандағы аурулармен сипатталады.   

2 немесе 3 дәрежедегі алақан-табан синдромы ӛрбіген кезде  Кселоданы 

белгілері жоғалғанға дейін тоқтату керек  немесе олардың 1 дәрежеге дейін 

азаюы; 3 дәрежедегі  синдромы  болғанда  капецитабиннің келесі 

дозаларын азайту керек  (9 кесте). Кселоданы  цисплатинмен біріктіргенде, 

алақан-табан синдромы пайда болғанда, оны симптоматикалық емдеу 

немесе алдын алу үшін, цисплатиннің тиімділігіне әсер етуі мүмкін 

болғандықтан  В6 витаминін (пиридоксинді) тағайындау ұсынылмайды.  

Кселодамен емдеген кезде қандағы  билирубин деңгейі кӛтерілуі мүмкін. 

Егер билирубин деңгейі 3 еседен кӛп болса, ал бауыр 

аминотрансферазаларының белсендігі (АЛТ, АСТ), 2,5 рет артық болса 

норманың жоғарғы шегінен асып кетеді, онда  Кселоданы қабылдауды 

тоқтату керек. Оны билирубин және бауыр  трансаминазалары  деңгейі 

аталған шектен, тӛмен болғанда оны қайта жаңғыртуға болады.  

Кселоданың дәрілермен ӛзара әрекеттестігін зерттеген кезде варфариннің 

бір реттік дозасын бір мезгілде қабылдау варфариннің экспозицияның 

жоғарылауына әкелетіні кӛрсетілді  (AUC +57%). Бұл Р450 цитохромы 2С9 

изоэнзимдерін капецитабинмен жүйені бәсеңдету есебінен жүзеге асады 

системы. Кумариннен туындаған капецитабин мен ішу арқылы 

қабылданатын антикоагулянттарды бір мезгілде  қабылдайтын науқастарда 

ұйығыштық (тромбылау уақыты) кӛрсеткіштерін мұқият бақылау керек 

және  антикоагулянттың дозасын сәйкес үлгіде түзету керек.  

Кселоданы қабылдайтын науқастар уыттылық белгісінің байқалуына 

мұқият бақылауды қажет етеді. Жағымсыз құбылыстардың кӛпшілігі 

қайтымды және емді тоқтатуды қажет етпейді, бірақ дозаны тӛмендету  

қажет болуы мүмкін.  

Егде адамдар 

мКРР науқастанатын  60-79  жастағы Кселоданы монотерапия түрінде 

алған науқастарда асқазан-ішек жолдары тарапынан жағымсыз әсерлердің 

жиілігі жалпы таралғандағыдай  болды. 80 жастағы және одан үлкен 

аурулар тобында  асқазан-ішек жолдары тарапынан 3-4 дәрежедегі  

қайтымды жағымсыз әсер диарея, жүрек айну, құсу сияқты  жиі байқалды. 



  

Егде жастағы адамдарда (65 жастан үлкен) біріктірілген ем кезінде    3, 

Кселоданы тағайындамауды қажет ететін 3-4 дәрежедегі жағымсыз 

реакциялар жасырақтарына қарағанда кӛбірек туындайды. Кселоданы 

доцетакселмен біріктіріп емдегенде емдеумен байланысты 3 және 4 

дәрежедегі жағымсыз әсерлердің жоғары жиілігі және қауіпті жағымсыз 

әсерлер жасырақтармен салыстырғанда 60 жастан асқан науқастар тобында 

байқалды. 

Бүйрек жеткіліксіздігі 

Дәрігерлер Кселоданы бүйрек қызметі бұзылған науқастарға тағайындаған 

кезде сақ болуы керек.  5-ФУ қабылдау тәжірибесі емдеумен байланысты  

3 және 4 дәрежедегі жағымсыз реакциялар бүйрек жеткіліксіздігі орташа 

науқастарда (КК 30-5- мл/мин)жиі пайда болатынын кӛрсетеді.  

Бауыр жеткіліксіздігі 

Бауыр жеткіліксіздігі бар науқастар Кселодамен емдеген кезде мұқият 

бақылауды қажет етеді. Бауыр қызметінің бұзылуына бауыр обырымен 

байланысы жоқ  метастазалармен немесе ауыр бауыр жеткіліксіздігіне 

Кселоданың  фармакодинамикасына әсері белгісіз . 

Жүктілікте 

Егер Кселоданы жүктілік кезінде қабылдаса,  немесе науқас препаратты 

қабылдау кезінде жүкті болып қалса, науқасты ұрық үшін әлеуетті қаупі 

туралы хабардар ету керек.  Бала босану жасындағы әйелдер Кселодамен 

емдеу кезінде жүктіліктен сақтану керек.  

Емшек емізетін аналар 

Кселодамен емдеу кезінде емшек емізуді тоқтату керек.   

Автокөлік басқару қабілетіне және аса назар қоюды талап ететін 

жұмыстарды орындауға әсері  

Зейін қоюды талап ететін жұмыстарды орындау қабілетін бұзуы мүмкін 

психомоторлық  реакция жылдамдығына жағымсыз әсердің ӛрбу 

мүмкіндігін ескеру қажет.  

 

Артық дозаланғанда 

Жедел артық дозалануының белгілері: жүрек айнуы, құсу, диарея, мукозит, 

асқазан-ішек жолдарының тітіркенуі және қан кетулер, жілік майы 

қызметінің тӛмендеуі. 

Емдеу: артық дозалануын клиникалық белгілерін түзетуге және олардан 

асқынуларының алдын алуға бағытталған стандартты емнен және  демеуші   

медициналық  шаралардан тұруы керек.                   
 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

Поливинилхлоридті/поливинилдихлоридті және алюминийлік фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 10 таблеткадан. 6 (150 мг дозалануы 

үшін) немесе 12 (500 мг дозалануы үшін) пішінді ұяшықты қаптама 

мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдану жӛніндегі нұсқаулықпен бірге 

картон қорапта.  

    



  

Сақтау шарттары   

+30°С-ден аспайтын температурада сақтау керек. 

Балалардың қолы жетпейтін  жерде сақтау керек! 
 

Сақтау мерзімі 

3 жыл   

Қаптамасында кӛрсетілген жарамдылық мерзімі ӛткеннен кейін  қолдануға 

болмайды.  
 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы  
 

Өндіруші 

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария, Продуктос Рош С.А. де С.В., 

Мексикада ӛндірілген   

Өндірушінің заңды мекен-жайы:  

Виа Исидро Фабелла Норте 1536-В, СР 50030, Кол Парк Индустриал, 

Толука Мексика 

Тұтынушылардан өнім (тауар) сапасы туралы түскен шағымдарды 

Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын  ұйымның атауы  

және  мекен-жайы  

  

 «Хоффманн-Ля Рош Лтд» компаниясының Қазақстандағы ӛкілдігі 

050000, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 52, 

Тел.: +7(727) 334 19 19  

факс: +7(727) 334 19 20 

e-mail: aliya.arynova@roche.com 

mailto:aliya.arynova@roche.com

