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Qinlock (ripretinibs) 
Qinlock pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Qinlock un kāpēc tās lieto? 

Qinlock ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu kuņģa-zarnu trakta stromas audzēju (GIST), kuņģa un 
zarnu vēzi pieaugušajiem ar progresējušu slimību, kuri jau ir ārstēti ar trim vai vairākām “kināzes 
inhibitoru” klases zālēm, tostarp zālēm ar nosaukumu imatinibs. 

GIST ir “reta”, un 2017. gada 12. oktobrī Qinlock tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai 
paredzētu zāļu statuss. Sīkāka informācija par retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu statusa 
piešķiršanu ir atrodama:  
www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3171936. 

Qinlock satur aktīvo vielu ripretinibu. 

Kā lieto Qinlock? 

Qinlock ir pieejamas iekšķīgi lietojamu tablešu veidā, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Ārstēšana 
ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi vēža ārstēšanā. 

Ieteicamā deva ir 150 mg dienā, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja blakusparādības nav 
panesamas, ārstēšanu var pārtraukt vai samazināt devu līdz 100 mg dienā. Ārstēšana jāturpina, kamēr 
pacientam no tās ir ieguvums vai blakusparādības kļūst nekontrolējamas. 

Papildu informāciju par Qinlock lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Qinlock darbojas? 

Qinlock aktīvā viela ripretinibs pieder pretvēža zāļu grupai, ko dēvē par receptoru tirozīnkināzes 
inhibitoriem. Tas darbojas, bloķējot KIT un PDGFRA receptoru (mērķu) darbību uz vēža šūnu virsmas. 
Šie receptori palīdz kontrolēt šūnu augšanu, bet var izraisīt patoloģisku (mutāciju) kuņģa-zarnu trakta 
stromas (GIST) audzēju šūnās, izraisot šūnu nekontrolējamu vairošanos. Bloķējot patoloģisko 
receptoru darbību, sagaidāms, ka zāles palīdzēs palēnināt audzēja augšanu. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3171936
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Kādi Qinlock ieguvumi atklāti pētījumos? 

Qinlock efektivitāte GIST ārstēšanā tika pierādīta pētījumā ar 129 pacientiem, kuri iepriekš bija ārstēti 
ar vismaz trim citām pretvēža zālēm vai nevarēja tās panest. Pētījumā konstatēja, ka ar Qinlock 
ārstētie pacienti bez slimības progresēšanas nodzīvoja vidēji 27,6 nedēļas salīdzinājumā ar 4,1 nedēļu 
pacientiem, kuri saņēma placebo (zāļu imitāciju). 

Kāds risks pastāv, lietojot Qinlock? 

Visbiežākās Qinlock blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 4 cilvēkiem) ir nogurums, matu 
izkrišana, slikta dūša (nelabums), muskuļu sāpes, aizcietējums, caureja, palmāri-plantāras 
eritrodizestēzijas sindroms (PPES, izsitumi un nejutīgums plaukstās un pēdās), svara zudums un 
vemšana. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Qinlock, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kāpēc Qinlock ir reģistrētas ES? 

Qinlock bija efektīvas slimības progresēšanas palēnināšanā pacientiem ar GIST, kuri bija ārstēti ar 
vismaz trim citām zālēm. Tika pierādīts, ka Qinlock ir labvēlīgs drošuma profils ar kontrolējamām 
blakusparādībām. 

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

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

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

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

Cita informācija par Qinlock 

Sīkāka informācija par Qinlock ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/qinlock 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/qinlock

	Kas ir Qinlock un kāpēc tās lieto?
	Kā lieto Qinlock?
	Kā Qinlock darbojas?
	Kādi Qinlock ieguvumi atklāti pētījumos?
	Kāds risks pastāv, lietojot Qinlock?
	Kāpēc Qinlock ir reģistrētas ES?
	Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Qinlock lietošanu?
	Cita informācija par Qinlock

