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Enhertu (trastuzumab-deruxtekan) 
Prehľad o lieku Enhertu a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Enhertu a na čo sa používa? 

Enhertu je liek, ktorý sa používa na liečbu dospelých s: 

• HER2-pozitívnym karcinómom prsníka, ktorý metastázuje (rozšíril sa do iných častí tela) alebo ho 
nie je možné chirurgicky odstrániť. HER2-pozitívny znamená, že rakovinové bunky tvoria 
na svojom povrchu vo veľkom množstve proteín nazývaný HER2, vďaka čomu nádorové bunky 
rastú rýchlejšie. Liek Enhertu sa používa samostatne v prípade pacientok, ktoré podstúpili jednu 
alebo viac terapií zameraných na HER2. 

• HER2-slabo pozitívnym karcinómom prsníka, ktorý sa nedá odstrániť operáciou alebo je 
metastatický. HER2-slabo pozitívny znamená, že rakovinové bunky produkujú na  povrchu HER2, 
ale v menšom množstve ako HER2-pozitívne rakovinové bunky. Liek Enhertu sa používa 
u pacientok, ktoré boli predtým liečene potom, ako sa ochorenie rozšírilo, alebo ktorých ochorenie 
sa vrátilo počas liečby alebo do šiestich mesiacov po operácii. U týchto pacientok sa liek používa 
samostatne, 

• HER2-pozitívnym pokročilým karcinómom žalúdka (rakovinou žalúdka) alebo karcinómom 
gastroezofagového spojenia (rakovinou spojenia medzi žalúdkom a ezofágom). Liek sa používa 
samostatne u pacientov, ktorí predtým dostávali trastuzumab, inú liečbu zameranú na HER2. 

Liek Enhertu obsahuje liečivo trastuzumab-deruxtekan. 

Ako sa liek Enhertu používa? 

Výdaj lieku Enhertu je viazaný na lekársky predpis. Liek má predpisovať lekár a má sa podávať pod 
dohľadom zdravotníckeho pracovníka so skúsenosťami v oblasti používania liekov proti rakovine. 

Podáva sa vo forme infúzie (na kvapkanie) do žily trvajúcej 90 minút raz za tri týždne. Pacienti, ktorí 
dobre znášajú prvú 90-minútovú infúziu, môžu dostať ďalšie infúzie trvajúce 30 minút. V liečbe je 
možné pokračovať dovtedy, kým je účinná. Dávka závisí od telesnej hmotnosti pacienta a od druhu 
liečenej rakoviny. 

Infúzia môže spôsobiť alergické reakcie, preto je potrebné pacientov počas infúzie a po jej skončení 
sledovať na príznaky, napríklad horúčku a triašku. Ak sa u pacienta objavia vedľajšie účinky, lekár 
môže dávku znížiť alebo liečbu dočasne alebo natrvalo zastaviť. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Viac informácií o používaní lieku Enhertu si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Enhertu účinkuje? 

Liečivo lieku Enhertu, trastuzumab-deruxtekan, sa skladá z dvoch účinných zložiek, ktoré sú navzájom 
prepojené. Sú to zložky: 

• trastuzumab je monoklonálna protilátka (druh proteínu), ktorá je vytvorená tak, aby sa naviazala 
na proteín HER2. Naviazaním na HER2 trastuzumab aktivuje bunky imunitného systému, ktoré 
usmrcujú rakovinové bunky. Trastuzumab zastavuje tiež stimuláciu rastu rakovinových buniek 
prostredníctvom HER2. HER2 sa vo vysokých hladinách tvorí približne v pätine prípadov rakoviny 
žalúdka a vo štvrtine prípadov rakoviny prsníka a v nižších hladinách asi v polovici zvyšných 
prípadov rakoviny prsníka. 

• Deruxtekan je toxická látka, ktorá usmrcuje bunky, ak sa začnú deliť a rásť. Začne účinkovať, ak 
sa trastuzumab naviaže na HER2 a prenikne do rakovinovej bunky. Deruxtekan blokuje enzým s 
názvom topoizomeráza I, ktorý sa podieľa na kopírovaní bunkovej DNA potrebnej na vytváranie 
nových buniek. Zablokovanie topoizomerázy I bráni rakovinovým bunkám v množení a nakoniec 
vedie k ich smrti. 

Aké prínosy lieku Enhertu boli preukázané v štúdiách? 

Karcinóm prsníka 

Na základe hlavnej prebiehajúcej štúdie sa ukázalo, že liek Enhertu je účinný pri zmenšovaní nádoru 
u pacientok s metastatickým karcinómom prsníka alebo karcinómom prsníka, ktorý nebolo možné 
odstrániť chirurgicky. Všetky pacientky podstúpili dve alebo viac terapií zameraných na HER2. 
Karcinóm sa zmenšil u približne 61 % zo 184 pacientok liečených odporúčanou dávkou lieku Enhertu. 

Na ďalšej štúdii sa zúčastnilo 524 pacientok, ktoré boli v minulosti liečené liečbou zameranou na HER2 
(trastuzumabom) a taxánom pre HER2-pozitívny karcinóm prsníka, ktorý bol metastatický alebo ktorý 
nebolo možné odstrániť chirurgicky. V štúdii sa preukázalo, že pacienky liečené liekom Enhertu žili 
najmenej 18,5 mesiaca bez zhoršenia ochorenia v porovnaní s najmenej 5,6 mesiaca v prípade 
pacientok liečených trastuzumabom-emtanzínom. 

V ďalšej hlavnej štúdii sa zistilo, že liek Enhertu predĺžil čas do zhoršenia ochorenia pacientok s HER2-
slabo pozitívnym karcinómom prsníka. Štúdia zahŕňala 557 pacientok s karcinómom prsníka, ktorý bol 
metastatický alebo ho nebolo možné chirurgicky odstrániť a ktoré boli predtým liečené iným liekom 
proti rakovine. V štúdii sa zistilo, že pacienky, ktoré dostávali liek Enhertu, žili priemerne 9,9 mesiaca 
bez zhoršenia ochorenia v porovnaní s 5,1 mesiaca v prípade pacientok, ktoré dostávali iný liek proti 
rakovine, ktorý vybral lekár. 

Karcinóm žalúdka a gastroezofageálneho spojenia 

Prínosy lieku Enhertu pri karcinóme žalúdka a gastroezofageálneho karcinómu sa skúmali v jednej 
hlavnej štúdii so 79 pacientmi, ktorých rakovina sa zhoršila po liečbe HER2 zameranej na trastuzumab. 
V štúdii sa neporovnával liek Enhertu so žiadnymi inými liekmi ani s placebom (zdanlivým liekom). U 
42 % (33 zo 79) pacientov rakovina odpovedala na liečbu, ako sa pozorovalo zmenšením veľkosti 
rakoviny, ktoré trvalo v priemere 8 mesiacov. 
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Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Enhertu? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Enhertu (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 5) sú nauzea 
(pocit nevoľnosti), únava, vracanie, alopécia (vypadávanie vlasov), zápcha, znížená chuť do jedla, 
anémia (nízka hladina červených krviniek), neutropénia (nízka hladina neutrofilov, typu bielych 
krviniek, ktoré bojujú proti infekcii), hnačka, bolesť svalov a kostí, zvýšená hladina určitých 
pečeňových enzýmov (transamináz), trombocytopénia (nízka hladina krvných doštičiek, ktorá môže 
viesť ku krvácaniu a tvorbe modrín) a leukopénia (nízka hladina bielych krviniek). 

Najčastejšie závažné vedľajšie účinky lieku sú neutropénia, anémia, nauzea, únava, leukopénia, 
lymfopénia, vracanie, trombocytopénia, hypokaliémia (nízka hladina draslíka, ktorá môže spôsobiť 
slabosť, svalové kŕče, tŕpnutie a poruchy srdcového rytmu), hnačka, pneumónia, neutropénia 
s horúčkou, dyspnoe (ťažkosti s dýchaním), znížená chuť do jedla, zvýšená hladina určitých 
pečeňových enzýmov, zvýšená hladina enzýmu alkalická fosfatáza v krvi, dyspnoe (ťažkosti 
s dýchaním), úbytok hmotnosti, znížená ejekčná frakcia (miera, ako dobre srdce pumpuje krv) 
a intersticiálna choroba pľúc (poruchy spôsobujúce zjazvenie pľúc). 

Frekvencia a závažnosť vedľajších účinkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní lieku Enhertu, 
závisia od typu liečenej rakoviny. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Enhertu sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Enhertu povolený v EÚ? 

Liek Enhertu bol účinný pri liečbe HER2-pozitívneho karcinómu prsníka u pacientok, ktoré podstúpili 
jednu alebo viac terapií zameraných na HER2. Okrem toho bol účinný pri liečbe HER2-slabo pozitívny 
karcinóm prsníka u pacientok, ktoré predtým dostávali iný protirakovinový liek. Vedľajšie účinky lieku 
Enhertu sa považujú za zvládnuteľné a podobné ako v prípade iných liekov obsahujúcich trastuzumab, 
aj keď riziko choroby pľúc môže byť v prípade lieku Enhertu vyššie. Tieto vedľajšie účinky vrátane tých, 
ktoré postihujú pľúca, sú vo väčšine prípadov reverzibilné a je možné ich kontrolovať prostredníctvom 
zmeny dávky a dôkladného monitorovania pacienta. 

Liečba liekom Enhertu preukázala tiež prínosy u skupiny pacientov s rakovinou žalúdka 
a gastroezofageálneho karcinómu, ktorí predtým boli liečení aj trastuzumabom a mali málo možností 
liečby. Preto sa usúdilo, že u týchto pacientov rieši nenaplnenú liečebnú potrebu, hoci neprítomnosť 
porovnávacej skupiny v hlavnej štúdii obmedzila hodnotenie prínosov a rizík spojených s používaním 
lieku. 

Liek Enhertu bol povolený s tzv. podmienkou. To znamená, že Európska agentúra pre lieky rozhodla, 
že prínosy lieku Enhertu sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním, ale spoločnosť bude musieť po 
povolení predložiť ďalšie dôkazy. 

Povolenie s podmienkou sa vydáva na základe menej komplexných údajov, ako sa zvyčajne vyžaduje. 
Udeľuje sa pre lieky, ktoré napĺňajú nenaplnenú liečebnú potrebu liečby závažných ochorení a ak 
prínosy ich skoršieho sprístupnenia prevýšia akékoľvek riziká spojené s používaním liekov, kým sa čaká 
na ďalšie dôkazy. Agentúra každý rok prehodnocuje všetky nové dostupné informácie dovtedy, kým 
nebudú údaje úplné a tento prehľad sa podľa potreby aktualizuje. 

Aké informácie o lieku Enhertu dosiaľ neboli predložené? 

Keďže liek Enhertu bol povolený s podmienkou, spoločnosť, ktorá liek Enhertu uvádza na trh, predloží 
výsledky zo štúdie porovnávajúcej liek Enhertu s liečbou podľa výberu lekára u pacientok 
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s metastatickým karcinómom prsníka alebo karcinómom prsníka, ktorý nie je možné odstrániť 
chirurgicky. Na základe tejto štúdie sa získajú informácie, či pacienky používajúce liek Enhertu budú žiť 
dlhšie a ako dlho prežijú bez zhoršenia ochorenia. Spoločnosť poskytne aj výsledky zo štúdie 
na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti lieku Enhertu u pacientov s rakovinou žalúdka alebo 
gastroezofageálneho spojenia, ktorá je metastatická alebo sa nedá chirurgicky odstrániť a zhoršila 
po liečbe režimom založeným na trastuzumabe. V štúdii sa bude porovnávať liek Enhertu 
s ramucirumabom podávaným v kombinácii s paklitaxelom. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Enhertu? 

Spoločnosť, ktorá uvádza liek Enhertu na trh, zabezpečí pre zdravotníckych pracovníkov vzdelávací 
materiál s informáciami o tom, ako môže liek Enhertu zapríčiniť ochorenie pľúc a aké príznaky si treba 
všímať. Vzhľadom na možné riziko zámeny lieku Enhertu s inými liekmi obsahujúcimi trastuzumab 
vrátane lieku Kadcyla, keďže tieto lieky obsahujú liečivá s podobným názvom (trastuzumab-
deruxtekan, trastuzumab-emtanzín a trastuzumab), vzdelávací materiál bude obsahovať aj informácie 
s upozornením pre zdravotníckych pracovníkov, aby nezamieňali tieto lieky a aby boli informovaní 
o tom, ako sa vyhnúť omylom pri podávaní lieku. 

Pohotovostná karta pacienta obsahujúca tieto informácie bude poskytnutá aj pacientom, ktorým bol 
predpísaný liek Enhertu. 

Na bezpečné a účinné používanie lieku Enhertu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté aj odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o užívaní lieku Enhertu sa neustále kontrolujú. Vedľajšie účinky 
hlásené pri lieku Enhertu sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky na 
ochranu pacientov. 

Ďalšie informácie o lieku Enhertu 

Lieku Enhertu bolo 18. januára 2021 udelené povolenie na uvedenie na trh s podmienkou platné v celej 
EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Enhertu sa nachádzajú na webovej stránke agentúry:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/enhertu. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 01-2023 
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