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Enhertu (trastutsumabi-derukstekaani) 
Yleistiedot Enhertu-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Enhertu on ja mihin sitä käytetään? 

Enhertu-valmisteella hoidetaan aikuispotilaita, joilla on jokin seuraavista: 

• HER2-positiivinen rintasyöpä, joka on metastasoitunut (levinnyt kehon muihin osiin) tai jota ei 
voida poistaa kirurgisesti. HER2-positiivinen tarkoittaa, että syöpä tuottaa suuria määriä HER2-
nimistä proteiinia kasvainsolujen pinnalle, mikä nopeuttaa niiden kasvua. Enhertua käytetään 
yksinään potilailla, jotka ovat jo saaneet vähintään yhtä HER2-proteiiniin kohdistettua hoitoa. 

• Alhaista HER2-proteiinin määrää (HER2-low) ilmentävä rintasyöpä, jota ei voida poistaa kirurgisesti 
tai joka on metastasoitunut. HER2-proteiinin alhainen määrää tarkoittaa sitä, että syöpäsolut 
tuottavat pinnalleen jonkin verran HER2-proteiinia, mutta vähemmän kuin HER2-positiiviset 
syöpäsolut. Enhertua annetaan potilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin hoitoa sairauden alettua 
levitä tai joiden sairaus on uusiutunut leikkauksen jälkeisen hoidon aikana tai kuuden kuukauden 
kuluessa hoidon jälkeen. Näille potilaille Enhertua annetaan yksinään. 

• HER2-positiivinen pitkälle edennyt mahasyöpä tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpä (mahan ja 
ruokatorven liitoskohdan syöpä). Lääkevalmistetta annetaan yksinään potilaille, jotka ovat 
aiemmin saaneet trastutsumabia, joka on toinen HER2-proteiiniin kohdennettu hoito. 

Enhertun vaikuttava aine on trastutsumabi-derukstekaani. 

Miten Enhertu-valmistetta käytetään? 

Enhertu on reseptivalmiste. Lääkevalmistetta saa lääkärin määräyksestä, ja sitä annetaan 
syöpälääkkeiden käyttöön perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. 

Lääkevalmiste annetaan 90 minuuttia kestävänä infuusiona (tiputuksena) laskimoon joka kolmas 
viikko. Potilaille, jotka sietävät ensimmäisen 90 minuutin infuusion hyvin, seuraavat infuusiot voidaan 
antaa 30 minuutin kestoisina. Hoitoa voidaan jatkaa niin kauan kuin se tehoaa. Annos määräytyy 
potilaan kehon painon ja hoidettavan syövän tyypin mukaan. 

Infuusio saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita, joten potilaita on seurattava infuusion aikana ja sen 
jälkeen kuumeen ja vilunväristysten kaltaisten oireiden varalta. Jos potilaalla ilmenee 
haittavaikutuksia, lääkäri voi pienentää annosta tai keskeyttää hoidon tilapäisesti tai pysyvästi. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Lisätietoja Enhertun käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Enhertu vaikuttaa? 

Enhertun vaikuttava aine trastutsumabi-derukstekaani valmistetaan kahdesta toisiinsa liittyvästä 
vaikuttavan aineen osatekijästä: 

• Trastutsumabi on monoklonaalinen vasta-aine (erääntyyppinen proteiini), joka on kehitetty 
kiinnittymään HER2-proteiiniin. Kiinnittymällä HER2-proteiiniin trastutsumabi aktivoi 
immuunijärjestelmän soluja, jotka alkavat tuhota syöpäsoluja. Trastutsumabi estää myös HER2-
proteiinia kiihdyttämästä syöpäsolujen kasvua. HER2:ta muodostuu suuria määriä noin 
viidesosassa mahasyövistä ja neljäsosassa rintasyövistä ja pienempiä määriä noin puolessa muista 
rintasyövistä. 

• Derukstekaani on toksinen aine, joka tuhoaa soluja, kun ne yrittävät jakautua ja kasvaa. Se 
aktivoituu, kun trastutsumabikomponentti on kiinnittynyt HER2-proteiiniin, ja tunkeutuu 
syöpäsoluun. Derukstekaani salpaa ns. topoisomeraasi I -entsyymin toiminnan. Se osallistuu solun 
DNA:n kopioimiseen, mikä on välttämätöntä uusien solujen tuottamiseksi. Kun topoisomeraasi I -
entsyymin toiminta estyy, syöpäsolut eivät voi lisääntyä, ja lopulta ne kuolevat. 

Mitä hyötyä Enhertusta on havaittu tutkimuksissa? 

Rintasyöpä 

Meneillään oleva päätutkimus osoitti, että Enhertu pienensi tehokkaasti kasvainta potilailla, joilla oli 
levinnyt rintasyöpä tai rintasyöpä, jota ei voitu poistaa kirurgisesti. Kaikki potilaat olivat saaneet 
vähintään kahta HER2-proteiiniin kohdistuvaa hoitoa. Kasvain pieneni noin 61 prosentilla 
184 potilaasta, jotka olivat saaneet Enhertua suositusannoksella. 

Lisätutkimukseen osallistui 524 potilasta, joilla oli HER2-positiivinen rintasyöpä, joka on 
metastasoitunut tai jota ei voitu poistaa kirurgisesti. Potilaita oli aiemmin hoidettu HER2-proteiiniin 
kohdistuvalla hoidolla (trastutsumabi) ja taksaanilla. Tutkimus osoitti, että Enhertua saaneet potilaat 
elivät vähintään 18,5 kuukautta ilman sairauden pahenemista, kun trastutsumabiemtansiinilla 
hoidettujen potilaiden vastaava aika oli vähintään 5,6 kuukautta. 

Toisessa päätutkimuksessa todettiin, että Enhertu pidensi aikaa, jonka alhaista HER2-proteiinin määrää 
ilmentävää rintasyöpää sairastavat potilaat elivät ilman sairauden pahenemista. Tutkimukseen 
osallistui 557 aiemmin toisella syöpälääkkeellä hoidettua potilasta, joiden rintasyöpä oli 
metastasoitunut tai jota ei voitu poistaa kirurgisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että Enhertua saaneet 
potilaat elivät keskimäärin 9,9 kuukautta ilman sairauden pahenemista, kun vastaava aika lääkärin 
valitsemaa toista syöpälääkettä saaneilla potilailla oli 5,1 kuukautta. 

Mahasyöpä ja ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpä 

Enhertun hyötyä mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän hoidossa tutkittiin yhdessä 
päätutkimuksessa. Siihen osallistui 79 potilasta, joiden syöpä oli pahentunut HER2-proteiiniin 
kohdistuneen trastutsumabihoidon jälkeen. Tutkimuksessa Enhertua ei verrattu muihin lääkkeisiin eikä 
lumelääkkeeseen. Yhteensä 42 prosentilla potilaista (33 potilaalla 79:stä) saavutettiin hoitovaste, mikä 
näkyi syöpäkasvaimen koon pienenemisenä keskimäärin 8 kuukauden ajan. 
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Mitä riskejä Enhertuun liittyy? 

Enhertun yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin 1 potilaalle 5:stä) ovat 
pahoinvointi, väsymys, oksentelu, hiustenlähtö, ummetus, heikentynyt ruokahalu, anemia 
(punasolujen niukkuus), neutropenia (neutrofiilien eli infektiota torjuvien valkosolujen niukkuus), 
ripuli, lihas- ja luukipu, tiettyjen maksaentsyymien (transaminaasien) kohonneet pitoisuudet, 
trombosytopenia (verihiutaleiden niukkuus, joka voi johtaa verenvuotoon ja mustelmien 
muodostumiseen) ja leukopenia (veren valkosolujen niukkuus). 

Yleisimmät vakavat haittavaikutukset ovat neutropenia, anemia, pahoinvointi, väsymys, leukopenia, 
lymfopenia, oksentelu, trombosytopenia, hypokalemia (veren alhainen kaliumpitoisuus, joka voi 
aiheuttaa heikkoutta, lihaskouristuksia, kihelmöintiä ja rytmihäiriöitä), ripuli, keuhkokuume, 
kuumeinen neutropenia, dyspnea (hengitysvaikeudet), heikentynyt ruokahalu, tiettyjen 
maksaentsyymien kohonneet pitoisuudet, alkalisen fosfataasi-entsyymin kohonneet pitoisuudet 
veressä, painonlasku, pienentynyt ejektiofraktio (sydämen pumppaustehoa kuvaava mitta) ja 
interstitiaalinen keuhkosairaus (keuhkoja arpeuttavat sairaudet). 

Enhertun käytön yhteydessä mahdollisesti esiintyvien haittavaikutusten yleisyys ja vakavuus riippuvat 
hoidettavan syövän tyypistä. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Enhertun haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Enhertu on hyväksytty EU:ssa? 

Enhertu oli tehokas HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa potilailla, jotka olivat saaneet yhtä tai 
useampaa HER2-proteiiniin kohdistuvaa hoitoa. Lisäksi se oli tehokas alhaista HER2-proteiinin määrää 
ilmentävän rintasyövän hoidossa potilailla, jotka olivat aiemmin saaneet toista syöpälääkettä. Enhertun 
haittavaikutuksia pidetään hallittavina ja samankaltaisina kuin muiden trastutsumabia sisältävien 
lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia, joskin keuhkosairauden riski voi olla suurempi Enhertun 
käytön yhteydessä. Haittavaikutukset, mukaan lukien keuhkosairaudet, eivät yleensä ole pysyviä, ja 
niitä voidaan hallita muuttamalla annostusta ja seuraamalla tiiviisti potilasta. 

Enhertu-hoidosta hyötyi myös joukko mahasyöpää ja ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavia 
potilaita, jotka olivat saaneet sairauteensa hoitoa aikaisemmin (esim. trastutsumabia) ja joille 
hoitovaihtoehtoja oli vain vähän. Näin ollen sen katsottiin vastaavan tämän potilasryhmän 
lääketieteellistä tarvetta, vaikka vertailuryhmän puuttuminen päätutkimuksesta rajoitti valmisteen 
käyttöön liittyvien hyötyjen ja riskien arviointia. 

Enhertulle myönnettiin ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan lääkevirasto katsoi, 
että Enhertu-valmisteesta saatava hyöty on sen riskejä suurempi. Yhtiön on kuitenkin toimitettava 
lisää näyttöä lääkevalmisteesta myyntiluvan myöntämisen jälkeen. 

Ehdollinen myyntilupa myönnetään tavanomaista vähäisempien tietojen perusteella. Se myönnetään 
sellaisten vakavien sairauksien hoitoon tarkoitetuille lääkkeille, joihin on vain vähän hoitovaihtoehtoja, 
ja kun varhaisemman markkinoille saattamisen hyöty on suurempi kuin käyttöön liittyvät riskit sinä 
aikana, kun lääkkeistä odotetaan lisänäyttöä. Euroopan lääkevirasto tarkastaa vuosittain mahdollisesti 
saataville tulevat uudet tiedot, kunnes valmisteesta on saatu kattavat tiedot. Tätä katsausta 
päivitetään tarvittaessa. 

Mitä tietoja Enhertusta odotetaan vielä saatavan? 

Koska Enhertulle on annettu ehdollinen myyntilupa, sitä markkinoiva yhtiö toimittaa tulokset 
tutkimuksesta, jossa Enhertua verrataan lääkärin valitsemaan hoitoon potilailla, joilla on 
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metastasoitunut rintasyöpä tai rintasyöpä, jota ei voida poistaa kirurgisesti. Tutkimuksesta saadaan 
tietoa siitä, elävätkö Enhertua saaneet potilaat pidempään ja kuinka kauan potilaat elävät ilman 
sairauden pahenemista. Yhtiö toimittaa myös tulokset tutkimuksesta, jossa arvioidaan Enhertun 
turvallisuutta ja tehokkuutta potilailla, joilla on mahasyöpä tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpä, joka 
on metastasoitunut tai jota ei voida poistaa kirurgisesti ja joka on pahentunut trastutsumabiin 
perustuvan hoidon jälkeen. Tutkimuksessa Enhertua verrataan ramusirumabiin, jota annetaan yhdessä 
paklitakselin kanssa. 

Miten voidaan varmistaa Enhertun turvallinen ja tehokas käyttö? 

Enhertua markkinoiva yhtiö toimittaa terveydenhuollon ammattilaisille koulutusmateriaalia. Siinä 
kerrotaan, että Enhertu voi aiheuttaa keuhkosairauden, ja annetaan tietoa tarkkailtavista oireista. 
Enhertun ja muiden trastutsumabia sisältävien lääkkeiden, kuten Kadcylan, välillä on mahdollinen 
sekaannusriski, koska niiden vaikuttavien aineiden nimet kuulostavat samalta (trastutsumabi-
derukstekaani, trastutsumabiemtansiini ja trastutsumabi). Siksi koulutusmateriaalissa on 
terveydenhuollon ammattilaisten varoittamiseksi tietoa siitä, ettei näitä lääkkeitä saa käyttää toistensa 
sijasta ja siitä, miten lääkitysvirheitä voidaan välttää. 

Kaikki potilaat, joille määrätään Enhertua, saavat potilaskortin, joka sisältää samat tiedot. 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Enhertun käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Enhertun käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Enhertusta 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Enhertusta 

Enhertu sai koko EU:n alueella voimassa olevan ehdollisen myyntiluvan 18. tammikuuta 2021. 

Lisätietoa Enhertu-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/enhertu. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 01-2023. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/enhertu
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