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Enhertu (trastuzumabas derukstekanas) 
Enhertu apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Enhertu ir kam jis vartojamas? 

Enhertu – tai vaistas, kuriuo gydomi suaugusieji, sergantys: 

• metastazavusiu (į kitas kūno dalis išplitusiu) HER2 teigiamu krūties vėžiu, kurio negalima pašalinti 
chirurginiu būdu. HER2 teigiamas reiškia, kad vėžinių ląstelių paviršiuje gaminami dideli kiekiai 
baltymo HER2, todėl naviko ląstelės sparčiau auga. Enhertu skiriamas vienas pacientams, kuriems 
jau taikytas vienas ar daugiau prieš HER2 nukreiptų gydymo būdų; 

• mažos HER2 raiškos krūties vėžiu, kurio negalima pašalinti chirurginiu būdu arba kuris yra 
metastazavęs. Mažos HER2 raiškos reiškia, kad vėžinių ląstelių paviršiuje gaminamas tikras kiekis 
HER2, bet mažiau nei HER2 teigiamų vėžinių ląstelių. Enhertu skiriamas pacientams, kurie anksčiau 
buvo gydyti po to, kai jų liga išplito arba kurių liga atsinaujino per 6 mėnesių gydymo laikotarpį po 
operacijos. Šiems pacientams vaistas skiriamas vienas; 

• pažengusiu HER2 teigiamu skrandžio vėžiu ar skrandžio ir stemplės jungties vėžiu (tarp skrandžio 
ir stemplės esančios jungties vėžiu). Vaistas skiriamas vienas pacientams, kurie anksčiau buvo 
gydomi trastuzumabu – kitu prieš HER2 nukreiptu vaistu. 

Enhertu sudėtyje yra veikliosios medžiagos trastuzumabo derukstekano. 

Kaip vartoti Enhertu? 

Enhertu galima įsigyti tik pateikus receptą. Šį vaistą išrašo gydytojas, ir jis skiriamas prižiūrint 
sveikatos priežiūros specialistui, turinčiam gydymo vaistais nuo vėžio patirties. 

Enhertu vartojamas infuzijos būdu – vaistas sulašinamas į veną per 90 minučių kartą kas tris savaites. 
Pacientams, kurie toleruoja pirmą 90 minučių trukmės infuziją, tolesnes infuzijas galima atlikti per 30 
minučių. Gydymą galima tęsti tol, kol jis yra veiksmingas. Vaisto dozė priklauso nuo paciento kūno 
svorio ir gydomo vėžio rūšies. 

Infuzija gali sukelti alergines reakcijas, todėl atliekant infuziją ir po jos reikia stebėti, ar pacientui 
nepasireiškia karščiavimas ir šaltkrėtis. Jei pacientui pasireiškia šalutinis poveikis, gydytojas gali 
sumažinti vaisto dozę arba laikinai ar visiškai nutraukti gydymą. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Daugiau informacijos apie Enhertu vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką. 

Kaip veikia Enhertu? 

Veiklioji Enhertu medžiaga trastuzumabas derukstekanas sudarytas iš dviejų tarpusavyje sujungtų 
aktyviųjų sudedamųjų dalių: 

• trastuzumabas yra monokloninis antikūnas (tam tikros rūšies baltymas), kuris sukurtas taip, kad 
jungtųsi prie HER2. Jungdamasis prie HER2, trastuzumabas aktyvina imuninės sistemos ląsteles, 
kurios vėliau sunaikina vėžines ląsteles. Taip pat trastuzumabas nebeleidžia HER2 stimuliuoti 
vėžinių ląstelių augimo. Maždaug penktadalyje skrandžio vėžio ir ketvirtadalyje krūties vėžio atvejų 
HER2 yra gaminamas dideliais kiekiais, o maždaug pusėje likusių krūties vėžio atvejų HER2 
gaminamas mažesniais kiekiais. 

• Derukstekanas – toksinė medžiaga, kuri sunaikina ląsteles, kai jos mėgina dalytis ir augti. Ši 
medžiaga pradeda veikti, kai trastuzumabo sudedamoji dalis prisijungia prie HER2 ir patenka į 
vėžines ląsteles. Derukstekanas slopina fermentą vadinamą topoizomeraze I, kuris dalyvauja 
kopijuojant ląstelių DNR (to reikia, kad galėtų pasigaminti naujos ląstelės). Kai topoizomerazė I 
slopinama, vėžinės ląstelės negali daugintis ir galiausiai žūsta. 

Kokia Enhertu nauda nustatyta tyrimų metu? 

Krūties vėžys 

Šiuo metu atliekamas pagrindinis tyrimas parodė, kad Enhertu veiksmingai sumažina metastazinio 
arba chirurginiu būdu nešalintino krūties vėžio navikus. Visiems pacientams buvo taikyti du ar daugiau 
prieš HER2 nukreipti gydymo būdai. Navikas sumažėjo maždaug 61 proc. pacientų iš 184, kurie buvo 
gydomi rekomenduojama Enhertu doze. 

Papildomame tyrime dalyvavo 524 pacientai, kurie anksčiau nuo HER2 teigiamo metastazavusio arba 
neoperuojamo krūties vėžio buvo gydomi prieš HER2 nukreiptu vaistu (trastuzumabu) ir taksanu. 
Tyrimas parodė, kad Enhertu gydyti pacientai ligai neprogresuojant išgyveno bent 18,5 mėnesio, o 
gydytieji trastuzumabu emtansinu – bent 5,6 mėnesio. 

Kitame pagrindiniame tyrime nustatyta, kad Enhertu pailgina mažos HER2 raiškos krūties vėžiu 
sergančių pacientų gyvenimo trukmę iki ligai pasunkėjant. Tyrime dalyvavo 557 metastazavusiu 
krūties vėžiu ar krūties vėžiu, kurio negalima pašalinti chirurginiu būdu sergantys pacientai ir kurie 
anksčiau buvo gydyti kitu vaistu nuo vėžio. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Enhertu gydytų pacientų 
išgyvenimo ligai neprogresuojant trukmė buvo vidutiniškai 9,9 mėn., o vartojusių kitą gydytojo 
pasirinktą vaistą nuo vėžio – 5,1 mėn. 

Skrandžio vėžys ir skrandžio ir stemplės jungties vėžys 

Enhertu nauda gydant skrandžio ir skrandžio ir stemplės jungties vėžį buvo tiriama viename 
pagrindiniame tyrime su 79 pacientais, kurių vėžys po gydymo trastuzumabu, nukreipto prieš HER2, 
progresavo. Šiame tyrime Enhertu nebuvo lyginamas su jokiais kitais vaistais ar placebu (preparatu be 
veikliosios medžiagos). Vidutiniškai 8 mėnesius trunkantis atsakas į gydymą (nustatytas pagal vėžinio 
darinio sumažėjimą) nustatytas 42 proc. (33 iš 79) pacientų. 
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Kokia rizika susijusi su Enhertu vartojimu? 

Dažniausias Enhertu šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 5) yra pykinimas 
(šleikštulys), nuovargis, vėmimas, alopecija (plaukų slinkimas), vidurių užkietėjimas, sumažėjęs 
apetitas, mažakraujystė (sumažėjęs raudonųjų kraujo ląstelių skaičius), neutropenija (sumažėjęs 
baltųjų kraujo ląstelių neutrofilų, kurie kovoja su infekcija, skaičius), viduriavimas, raumenų ir kaulų 
skausmas, padidėjęs tam tikrų kepenų fermentų (transaminazių) kiekis, trombocitopenija (sumažėjęs 
trombocitų, dėl kurių gali prasidėti kraujavimas ir kraujosruvos, kiekis) ir leukopenija (sumažėjęs 
baltųjų kraujo ląstelių skaičius). 

Dažniausias sunkus šalutinis poveikis yra neutropenija, anemija, pykinimas, nuovargis, leukopenija, 
limfopenija, vėmimas, trombocitopenija, hipokalemija (žema kalio koncentracija kraujyje, kuri gali 
sukelti silpnumą, mėšlungį, perštėjimą ir širdies ritmo sutrikimą), viduriavimas, pneumonija, 
neutropenija su karščiavimu, dispnėja (pasunkėjęs kvėpavimas), sumažėjęs apetitas, padidėjusi tam 
tikrų kepenų fermentų koncentracija, padidėjusi fermento šarminės fosfatazės koncentracija kraujyje, 
dispnėja (pasunkėjęs kvėpavimas), svorio sumažėjimas, sumažėjusi išstūmimo frakcija (rodiklis, kaip 
širdis pumpuoja kraują) ir intersticinė plaučių liga (surandėjimas plaučiuose). 

Šalutinio poveikio, kuris gali pasireikšti vartojant Enhertu, dažnis ir sunkumas priklauso nuo gydomo 
vėžio rūšies. 

Išsamų visų Enhertu šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Enhertu buvo registruotas ES? 

Enhertu veiksmingai gydė ER2 teigiamą krūties vėžį pacientams, kuriems buvo taikytas vienas ar 
daugiau prieš HER2 nukreipti gydymo būdai. Be to, šis vaistas veiksmingai gydė mažos HER2 raiškos 
krūties vėžį pacientams, kurie anksčiau buvo gydyti kitu vaistu nuo vėžio. Laikomasi nuomonės, kad 
Enhertu sukeliamus šalutinio poveikio reiškinius galima kontroliuoti ir kad jie yra panašūs į sukeliamus 
kitų vaistų, kurių sudėtyje yra trastuzumabo, nors vartojant Enhertu plaučių ligos rizika gali būti 
didesnė. Šie šalutinio poveikio reiškiniai, įskaitant šalutinį poveikį plaučiams, dažniausiai būna 
numalšinami ir juos galima kontroliuoti koreguojant dozę ir atidžiai stebint pacientą. 

Gydymas Enhertu taip pat buvo naudingas skrandžio ir skrandžio ir stemplės jungties vėžiu 
sergantiems pacientams, kuriems anksčiau taikytas gydymas trastuzumabu ir kurie turi nedaug 
gydymo galimybių. Todėl laikytasi nuomonės, kad šis vaistas padeda patenkinti nepatenkintą šių 
pacientų medicininį poreikį, nors pagrindiniame tyrime nebuvo palyginamosios grupės, todėl jo 
vartojimo naudos ir rizikos vertinimas buvo nepakankamas. 

Enhertu registracija yra sąlyginė. Tai reiškia, kad Europos vaistų agentūra nusprendė, jog Enhertu 
nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, bet įregistravusi vaistą, bendrovė turės pateikti papildomų 
įrodymų. 

Sąlyginė registracija suteikiama remiantis mažiau išsamiais duomenimis, nei paprastai reikalaujama. Ji 
suteikiama vaistams, kurie patenkina nepatenkintą medicininį poreikį gydyti sunkias ligas ir kai 
ankstesnio vaistų prieinamumo nauda yra didesnė už riziką, siejamą su šių vaistų vartojimu, kol bus 
gauta daugiau įrodymų. Agentūra kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją, kol duomenys taps 
išsamūs, ir prireikus atnaujins šią apžvalgą. 

Kokia informacija dar turi būti pateikta apie Enhertu? 

Kadangi Enhertu registracija yra sąlyginė, juo prekiaujanti bendrovė pateiks tyrimo, kuriame Enhertu 
lyginamas su gydytojo parinktu gydymo būdu metastazavusiu krūties vėžiu ar krūties vėžiu, kurio 
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negalima pašalinti chirurginiu būdu, sergantiems pacientams, rezultatus. Tyrimas suteiks informacijos 
apie tai, ar Enhertu gydomi pacientai gyvena ilgiau ir kiek pailgėja gyvenimo laikas iki ligai 
pasunkėjant. Bendrovė taip pat pateiks tyrimo, kuriuo siekiama įvertinti Enhertu saugumą ir 
veiksmingumą pacientams, sergantiems metastazavusiu arba chirurginiu būdu nepašalinamu skrandžio 
ar skrandžio ir stemplės jungties vėžiu, kai liga paūmėjo po gydymo trastuzumabu, rezultatus. 
Atliekant šį tyrimą, Enhertu bus lyginamas su ramucirumabu, vartojamu kartu su paklitakseliu. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Enhertu 
vartojimą? 

Enhertu prekiaujanti bendrovė sveikatos priežiūros specialistus aprūpins šviečiamąja medžiaga, kad 
informuotų juos apie tai, kad Enhertu gali sukelti plaučių ligą ir apie simptomus, kuriuos reikėtų 
stebėti. Be to, kadangi yra pavojus Enhertu supainioti su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra 
trastuzumabo, įskaitant Kadcyla, nes juose yra panašiai skambančių veikliųjų medžiagų (trastuzumabo 
derukstekano, trastuzumabo emtansino ir trastuzumabo), į mokomąją medžiagą bus įtraukta 
informacija, kuria sveikatos priežiūros specialistai bus įspėjami, kad šių vaistų negalima vartoti 
pakaitomis, ir bus paaiškinta, kaip išvengti gydymo klaidų. 

Pacientams, kuriems bus skiriamas Enhertu, taip pat bus išduodama paciento įspėjamoji kortelė su šia 
informacija. 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį taip pat įtrauktos saugaus ir veiksmingo 
Enhertu vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros 
specialistai ir pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Enhertu vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Enhertu šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 

Kita informacija apie Enhertu 

Enhertu buvo registruotas sąlyginiu būdu visoje ES 2021 m. sausio 18 d. 

Daugiau informacijos apie Enhertu rasite Agentūros tinklalapyje adresu:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/enhertu. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2023-01. 

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