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Mektovi (binimetinibs) 
Mektovi pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Mektovi un kāpēc tās lieto? 

Mektovi ir zāles izplatītas vai neoperējamas melanomas (ādas vēža) ārstēšanai. 

Mektovi tiek lietotas kombinācijā ar citām zālēm enkorafenibu (Braftovi), un šīs zāles ir paredzētas 
vienīgi pacientiem, kuru vēža šūnu gēnos ir specifiska mutācija (izmaiņa), ko dēvē par BRAF V600. 

Tās satur aktīvo vielu binimetinibu. 

Kā lieto Mektovi? 

Mektovi ir pieejamas 15 mg tablešu veidā. Pacienti parasti lieto 45 mg (3 tabletes) iekšķīgi divreiz 
dienā, bet, ja rodas traucējošas blakusparādības, iespējams samazināt devu vai uz laiku pārtraukt šo 
zāļu lietošanu. Var būt jāsamazina arī otru zāļu, enkorafeniba, deva. 

Ārstēšanu ar Mektovi var turpināt, kamēr pacients gūst no tās labumu un kamēr nav radušās 
nepieņemamas blakusparādības. 

Mektovi var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi 
pretvēža zāļu izrakstīšanā. Papildu informāciju par Mektovi lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā 
vai jautāt ārstam vai farmaceitam. 

Kā Mektovi darbojas? 

Melanomas ar BRAF V600 mutāciju gadījumā ir konstatējama patoloģiska BRAF proteīna forma, kas 
pārslēdzas uz citu proteīnu, ko dēvē par MEK un kas ir iesaistīts šūnu dalīšanās stimulēšanā. Tas 
veicina vēža attīstību, pieļaujot nekontrolētu šūnu dalīšanos. Mektovi aktīvā viela binimetinibs 
darbojas, bloķējot MEK tieši un novēršot tā aktivizāciju BRAF ietekmē un tādējādi palēninot vēža 
augšanu un izplatīšanos. 
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Kādi Mektovi ieguvumi atklāti pētījumos? 

Pētījumā ar 577 pacientiem, kuriem ir izplatījusies vai neoperējama melanoma ar BRAF V600 mutāciju, 
konstatēja, ka Mektovi kopā ar enkorafenibu pagarina laiku, ko pacienti nodzīvo bez slimības 
progresēšanas. 

Pacienti, kuri lietoja šo kombināciju, nodzīvoja vidēji gandrīz 15 mēnešus bez slimības progresēšanas. 
Salīdzinājumam pacientiem, kuri lietoja tikai enkorafenibu, šis laiks bija 9,5 mēneši, un pacientiem, 
kuri lietoja citas zāles, vemurafenibu, tas bija tikai 7 mēneši. 

Kāds risks pastāv, lietojot Mektovi? 

Visbiežākās blakusparādības, kas rodas, lietojot Mektovi kopā ar enkorafenibu lielākajās ieteicamajās 
devās, ir nogurums, slikta dūša, caureja, vemšana, tīklenes atslāņošanās (acu bojājums, kas izraisa 
redzes pasliktināšanos), vēdersāpes, locītavu sāpes, muskuļu sāpes un augsts enzīma kreatīnkināzes 
līmenis, kas var liecināt par muskuļu bojājumu. Šīs blakusparādības radās vairāk nekā 1 no 
4 pacientiem. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Mektovi ir reģistrētas ES? 

Līdz 50 % pacientu ar metastātisku melanomu ir BRAF mutācija, visbiežāk V600. Mektovi kombinācijā 
ar enkorafenibu var palīdzēt pagarināt laiku, ko šie pacienti nodzīvo bez slimības progresēšanas. 
Mektovi konstatētās blakusparādības ir līdzīgas tām, ko novēroja, lietojot citas tās pašas grupas zāles, 
un tās tiek uzskatītas par novēršamām. 

Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Mektovi, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Mektovi lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Mektovi lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Mektovi lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Mektovi 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Mektovi 

Sīkāka informācija par Mektovi ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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