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Tukysa (tucatinibum) 
Přehled pro přípravek Tukysa a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Tukysa a k čemu se používá? 

Tukysa je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě karcinomu prsu, který je lokálně 
pokročilý nebo metastazující (rozšířil se do jiných částí těla) a je HER2 pozitivní. To znamená, že 
nádorové buňky vytvářejí na svém povrchu bílkovinu HER2, která stimuluje růst nádoru.  

Přípravek Tukysa se používá v kombinaci se dvěma dalšími léčivy, kapecitabinem a trastuzumabem, 
poté, co byly vyzkoušeny nejméně dva další způsoby léčby HER2 pozitivního karcinomu.  

Léčivou látkou v přípravku Tukysa je tucatinib. 

Jak se přípravek Tukysa používá? 

Výdej přípravku Tukysa je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, 
který má zkušenosti s podáváním protinádorových léčivých přípravků. Podává se ústy v doporučené 
dávce 300 mg dvakrát denně. Pacienti jsou v určitých dnech 21denního cyklu léčeni rovněž 
kapecitabinem a trastuzumabem.  

Léčba může pokračovat tak dlouho, dokud se nádorové onemocnění nezhorší a nežádoucí účinky jsou 
snesitelné. Jestliže se vyskytnou určité nežádoucí účinky, lékař může doporučit dávku přípravku 
Tukysa snížit nebo může léčbu dočasně přerušit či zcela ukončit. 

Více informací o používání přípravku Tukysa naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého 
lékaře. 

Jak přípravek Tukysa působí? 

Léčivá látka v přípravku Tukysa, tucatinib, je typ protinádorového léčiva zvaného inhibitor 
tyrosinkinázy. Tato látka se váže na bílkovinu HER2 na nádorových buňkách, čímž blokuje její účinky. 
Vzhledem k tomu, že bílkovina HER2 pomáhá nádorovým buňkám v růstu a dělení, její zablokování 
napomáhá zastavit růst nádorových buněk a způsobuje jejich odumírání, čímž se kontroluje růst 
nádoru. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Jaké přínosy přípravku Tukysa byly prokázány v průběhu studií? 

Bylo prokázáno, že přípravek Tukysa prodlužuje dobu, po kterou pacienti s pokročilým nebo 
metastazujícím HER2 pozitivním karcinomem prsu žijí bez zhoršení onemocnění. V probíhající hlavní 
studii, do které bylo zařazeno 612 pacientů, jejichž onemocnění se po předchozích léčbách zhoršilo 
nebo u kterých jiné způsoby léčby nebyly vhodné, byl přípravek Tukysa porovnáván s placebem 
(neúčinným přípravkem) při doplnění ke dvěma dalším protinádorovým léčivům, trastuzumabu 
a kapecitabinu.  

Na základě analýzy výsledků studie pacienti žili bez zhoršení onemocnění v průměru 7,8 měsíce při 
léčbě přípravkem Tukysa a 5,6 měsíce při podávání placeba. Určitou odpověď na léčbu vykázalo 
celkem přibližně 41 % pacientů léčených přípravkem Tukysa a 23 % pacientů užívajících placebo. 
Pacienti léčení přípravkem Tukysa žili v průměru přibližně 22 měsíců a pacienti užívající placebo 
17 měsíců. Odpovědi na přípravek Tukysa byly srovnatelné v podskupině pacientů, jejichž nádorové 
onemocnění se rozšířilo do mozku. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tukysa? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Tukysa (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou krvácení z nosu, průjem, nauzea (pocit na zvracení), zvracení, stomatitida (zánět dutiny ústní), 
vyrážka, artralgie (bolest kloubů), zvýšené hladiny jaterních enzymů ALT a AST (což je známka 
potenciálních problémů s játry) a bilirubinu v krvi a snížení tělesné hmotnosti. Nejčastějšími závažnými 
nežádoucími účinky přípravku Tukysa (které mohou postihnout více než 1 osobu z 20) jsou průjem 
a zvýšené hladiny ALT a AST. Závažnými nežádoucími účinky mohou být také nauzea a zvracení. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Tukysa je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Tukysa registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že z důkazů vyplývá, že přípravek Tukysa 
prodlužuje dobu přežití u pacientů, pro které existuje jen málo jiných možností léčby. K objasnění 
přesného rozsahu přínosů bude zapotřebí, aby společnost předložila konečné výsledky hlavní studie. 
Hlášené nežádoucí účinky byly považovány za zvladatelné a jednalo se zejména o nežádoucí účinky 
postihující střeva. Agentura proto rozhodla, že přínosy přípravku Tukysa převyšují jeho rizika, a může 
tak být registrován k použití v EU. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Tukysa? 

Společnost, která přípravek Tukysa dodává na trh, předloží konečné výsledky hlavní studie dokládající 
celkovou dobu přežití pacientů a dobu, po kterou žijí bez zhoršení onemocnění. 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro 
bezpečné a účinné používání přípravku Tukysa, která by měla být dodržována zdravotnickými 
pracovníky i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Tukysa průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Tukysa jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 
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Další informace o přípravku Tukysa 

Další informace o přípravku Tukysa jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tukysa. 
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