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Mektovi (binimetinib) 
A Mektovi nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért engedélyezték 
az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a Mektovi és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Mektovi az áttétes vagy sebészeti beavatkozással el nem távolítható melanóma (bőrrák) kezelésére 
szolgáló gyógyszer. 

A Mektovi-t egy másik gyógyszerrel, az enkorafenibbel (Braftovi) kombinációban alkalmazzák, és 
kizárólag olyan betegek esetében, akiknek rákos sejtjei specifikus mutációval (elváltozással) 
rendelkeznek az úgynevezett „BRAF V600“ génjeikben. 

A készítmény hatóanyaga a binimetinib. 

Hogyan kell alkalmazni a Mektovi-t? 

A Mektovi 15 mg-os tabletták formájában kapható. A betegek rendes esetben naponta kétszer 45 mg-
ot (3 tabletta) vesznek be szájon át, de a dózis csökkenthető, vagy a kezelés időlegesen 
felfüggeszthető, ha a betegek kellemetlen mellékhatásokat tapasztalnak. A másik gyógyszer, az 
enkorafenib adagjának csökkentésére is szükség lehet. 

A Mektovi-kezelés addig tarthat, amíg a betegnek abból előnye származik, és nincsenek 
elfogadhatatlan mellékhatások. 

A Mektovi csak receptre kapható, és a kezelést a rákgyógyszerek felírásában tapasztalattal rendelkező 
orvosnak kell megkezdenie és felügyelnie. További információért a Mektovi alkalmazásáról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Mektovi? 

A BRAF V600 mutációval rendelkező melanóma tumorok esetében a BRAF fehérje kóros formája van 
jelen, amely egy másik, a sejtosztódás stimulálásában részt vevő, úgynevezett MEK fehérjét kapcsol 
be. Ez elősegíti a rák kialakulását azáltal, hogy lehetővé teszi a sejtek kontrollálatlan osztódását. A 



 
Mektovi (binimetinib)  
EMA/570416/2018 2/2 
 

Mektovi hatóanyaga, a binimetinib, azáltal hat, hogy közvetlenül blokkolja a MEK-et, és 
megakadályozza a BRAF általi aktivációját, ezáltal lelassítja a rák növekedését és terjedését. 

Milyen előnyei voltak a Mektovi alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy, az átterjedt vagy sebészeti beavatkozással el nem távolítható, BRAF V600 mutációval rendelkező 
melanómában szenvedő 577 betegen végzett vizsgálat azt mutatta ki, hogy az enkorafenibbel 
kombinációban alkalmazott Mektovi meghosszabbítja azt az időtartamot, amíg a betegek a betegségük 
súlyosbodása nélkül élnek. 

Az ezen kombinációban részesülő betegek átlagosan közel 15 hónapig éltek a betegség súlyosbodása 
nélkül. Ehhez képest az önmagában enkofarenibet kapó betegeknél ez az időtartam valamivel több 
mint 9,5 hónap, és egy, vemurafenibnek nevezett másik gyógyszerrel kezelt betegeknél csak valamivel 
több mint 7 hónap volt. 

Milyen kockázatokkal jár a Mektovi alkalmazása? 

A Mektovi és enkorafenib legmagasabb ajánlott dózisokban történő kombinált alkalmazása esetén a 
leggyakoribb mellékhatások a fáradtság, hányinger (émelygés), hasmenés, hányás, a retina leválása 
(egy szemprobléma, ami gyenge látáshoz vezet), hasi fájdalom, ízületi fájdalom, izomfájdalom és a 
kreatinin-kináznak nevezett enzim magas szintje, ami izomproblémákra utalhat. Ezek a mellékhatások 
4 beteg közül több mint 1-nél fordultak elő. 

A mellékhatások és korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Mektovi forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az áttétes melanómában szenvedő betegek akár 50%-a rendelkezik mutációval a BRAF génben, 
amelyek közül a V600 mutáció a leggyakoribb. Az enkorafenibbel kombináltan alkalmazott Mektovi 
elősegítheti azon időtartam meghosszabbítását, amíg ezek a betegek betegségük súlyosbodása nélkül 
élnek. A Mektovi alkalmazása során tapasztalt mellékhatások hasonlóak az azonos osztályba tartozó 
gyógyszereknél megfigyeltekhez, és azokat kezelhetőnek ítélték. 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Mektovi alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye az EU-ban kiadható. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Mektovi biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Mektovi biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a betegek 
által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatóban. 

A Mektovi alkalmazása során jelentkező információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez – 
folyamatosan monitorozzák. A Mektovi alkalmazásával összefüggésben jelentett mellékhatásokat 
gondosan értékelik, és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges intézkedéseket 
meghozzák. 

A Mektovi-val kapcsolatos egyéb információ 

További információ a Mektovi gyógyszerről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004579/human_med_002306.jsp
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