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Retsevmo (selperkatinibs) 
Retsevmo pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Retsevmo un kāpēc tās lieto? 

Retsevmo ir pretvēža zāles, ko lieto pacientiem, kuriem vēzi ir izraisījušas izmaiņas par RET dēvētajā 
gēnā. Tās var lietot, ārstējot: 

• nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV) pieaugušajiem, kas iepriekš nav ārstēti ar RET inhibitoru; 

• progresējošu vairogdziedzera vēzi pieaugušajiem, kuri iepriekš ārstēti ar pretvēža zālēm sorafenibu 
vai lenvatinibu, vai abām; 

• progresējošu medulāru vairogdziedzera vēzi pacientiem no 12 gadu vecuma. 

Retsevmo satur aktīvo vielu selperkatinibu. 

Kā lieto Retsevmo? 

Retsevmo ir pieejamas kapsulu veidā. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk 
un jāuzrauga ārstam ar pieredzi pretvēža zāļu lietošanā. 

Retsevmo deva ir 160 mg divreiz dienā, samazinot devu līdz 120 mg divreiz dienā pacientiem, kuri 
sver mazāk par 50 kg. Ārstēšanu ar Retsevmo var turpināt, līdz tā vairs neiedarbojas vai pacientam 
rodas smagas blakusparādības. 

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

Kā Retsevmo darbojas? 

Retsevmo aktīvā viela selperkatinibs ir RET inhibitors, kas pieder plašākai pretvēža zāļu grupai, kuras 
dēvē par tirozīnkināzes inhibitoriem. Tas bloķē patoloģisko olbaltumvielu aktivitāti, ko organisms 
producē izmaiņu dēļ RET gēnā. Pacientiem ar šādām izmaiņām šīs patoloģiskās olbaltumvielas var 
izraisīt nekontrolētu šūnu augšanu un vēzi. Bloķējot olbaltumvielas, selperkatinibs palīdz samazināt 
vēža šūnu augšanu un izplatīšanos. 
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Kādi Retsevmo ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vienā pamatpētījumā ar pacientiem, kuriem bija vēzis RET gēna anomāliju dēļ, Retsevmo efektīvi 
samazināja audzēja izmēru. Šajā pētījumā nesalīdzināja Retsevmo ar citām zālēm vai placebo (fiktīvu 
ārstēšanu). 

Progresējošs nesīkšūnu plaušu vēzis 

Pieaugušajiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri iepriekš bija saņēmuši ārstēšanu ar ķīmijterapiju uz 
platīna bāzes, vēzis samazinājās 64 % (67 no 105) pacientu, kurus ārstēja ar Retsevmo. No iepriekš 
neārstētiem pacientiem 84 % (58 no 69) bija pilnīga (bez vēža pazīmēm) vai daļēja (audzēja 
samazināšanās) atbildes reakcija uz ārstēšanu ar Retsevmo. 

Progresējošs vairogdziedzera vēzis 

Vēzis samazinājās 79 % pacientu ar vairogdziedzera vēzi 19 pieaugušajiem, kuri iepriekš ārstēti ar 
sorafenibu vai lenvatinibu, vai abiem. 

Progresējušs medulārs vairogdziedzera vēzis 

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 15 gadu vecuma ar medulāru vairogdziedzera vēzi audzējs 
samazinājās 73,5 % (111 no 151) pacientu, kuri iepriekš ārstēti ar kabozantinibu vai vandetanibu, un 
81 % (115 no 142) pacientu, kuri iepriekš nebija saņēmuši ārstēšanu ar kabozantinibu vai 
vandetanibu. 

Retsevmo ir arī efektīvas pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar medulāru vairogdziedzera vēzi, jo zāles 
izplatās un tiek izvadītas no šo pacientu organisma tādā pašā veidā kā pieaugušajiem. 

Kāds risks pastāv, lietojot Retsevmo? 

Visbiežākās Retsevmo blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir ēstgribas 
zudums, galvassāpes, reibonis, pagarināts QT intervāls (sirds elektriskās aktivitātes izmaiņas), augsts 
asinsspiediens, sāpes vēderā, caureja, slikta dūša (nelabums), vemšana, aizcietējums, sausa mute, 
izsitumi, drudzis, nogurums, tūska (šķidruma uzkrāšanās), asiņošana un asins analīzes, kas liecina par 
aknu fermentu (norādot uz pārslodzi aknu darbībā) izmaiņām, samazināts trombocītu (sastāvdaļu, kas 
palīdz asinīm sarecēt) skaits un balto asins šūnu skaits, samazināts magnija līmenis un palielināts 
kreatinīna līmenis (kas norāda uz problēmām ar nierēm). 

Visbiežākās nopietnās blakusparādības ir sāpes vēderā, paaugstināta jutība (alerģiskas reakcijas), 
caureja un asins analīzes, kas liecina par aknu fermentu izmaiņām. 

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

Kāpēc Retsevmo ir reģistrētas ES? 

Retsevmo efektīvi ārstēja ļaundabīgus audzējus saistībā ar izmaiņām RET gēnā, mazinot vēža izmēru 
lielākajai daļai pacientu. Zāļu blakusparādības ir uzskatāmas par kontrolējamām. Tāpēc Eiropas Zāļu 
aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Retsevmo, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var reģistrēt 
lietošanai ES. 

Retsevmo ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka, lai gan Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka 
ieguvums, lietojot Retsevmo, pārsniedz šo zāļu radīto risku, uzņēmumam pēc zāļu reģistrācijas būs 
jāiesniedz papildu pierādījumi. Reģistrācija ar nosacījumiem tiek piešķirta, pamatojoties uz mazāk 
visaptverošiem datiem, nekā parasti tiek prasīts. Tā tiek piešķirta zālēm, kas atbilst neapmierinātām 
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medicīniskām vajadzībām ārstēt nopietnas slimības, un, gaidot papildu pierādījumus, ieguvumi no to 
pieejamības ir lielāki par riskiem, kas saistīti ar zāļu lietošanu. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu 
pārbaudīs visu jauniegūto informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu. 

Kāda informācija par Retsevmo vēl ir sagaidāma? 

Tā kā Retsevmo ir reģistrētas ar nosacījumiem, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Retsevmo, sniegs 
pētījumu rezultātus, lai apstiprinātu to ilgtermiņa efektivitāti un drošumu, jo īpaši salīdzinājumā ar 
citām zālēm, ko lieto to vēža veidu ārstēšanai, kuriem Retsevmo ir reģistrētas. 

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

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

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

Cita informācija par Retsevmo 

2021. gada 11. februārī Retsevmo saņēma reģistrācijas apliecību ar nosacījumiem, kas derīga visā 
Eiropas Savienībā. 

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

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2022. gada septembrī. 

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