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Kadcyla®: izglītojoša informācija VAS 

 

Informācija veselības aprūpes speciālistam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZMANĪBU! 
Kļūdīšanās risks starp  Kadcyla (trastuzumab emtansine) un citām trastuzumab saturošām 

zālēm, tādām, kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab deruxtecan).  
 

Ir būtiskas atšķirības šo zāļu izrakstīšanas, sagatavošanas un nozīmēšanas procesā. 
Kļūdīšanās izrakstīšanas, sagatavošanas vai nozīmēšanas procesā var izraisīt 

pārdozēšanu, nepietiekamu ārstēšanu un/vai toksicitāti. 
 

Veselības aprūpes speciālistiem, izrakstot, sagatavojot un nozīmējot pacientam, ir jālieto 
gan zāļu patentētais nosaukums - Kadcyla, gan pilns aktīvās vielas (INN) - trastuzumab 

emtansine - nosaukums 
 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Kadcyla (trastuzumab emtansine) 

Kadcyla (trastuzumab emtansine) ir antivielas-zāļu konjugāts, kas satur humanizētu anti-HER2 IgG1 

antivielu trastuzumabu, kas saistīts ar DM1, mikrocaurulīšu inhibitoru maitansinoīdu. Emtansīns 

attiecināms uz savienotāja un DM1 kombināciju. 

Indikācijas 

Agrīns krūts vēzis (AKV)  

Kadcyla monoterapijas veidā indicēts adjuvantai terapijai pieaugušiem pacientiem ar HER2-pozitīvu 

agrīnu krūts vēzi, kuriem pēc neoadjuvantas taksānu un HER2 mērķterapijas krūtī un/vai limfmezglos 

ir reziduāla invazīva slimība. 

  

Metastātisks krūts vēzis (MKV)  

Kadcyla monoterapijas veidā indicēts pieaugušu pacientu ar HER2-pozitīvu, nerezecējamu, lokāli 

progresējošu vai metastātisku krūts vēzi ārstēšanai, kuri iepriekš atsevišķi vai kombinācijā ir saņēmuši 

trastuzumabu un taksānu. Pacientiem ir jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem:  

● iepriekš saņemta terapija lokāli progresējošas vai metastātiskas slimības ārstēšanai vai  

● slimības recidivēšana adjuvantās terapijas laikā vai sešu mēnešu laikā pēc tās pabeigšanas. 

 
 
Pacientiem ir jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

● iepriekš saņemta terapija lokāli progresējošas vai metastātiskas slimības ārstēšanai vai 

● slimības recidivēšana adjuvantās terapijas laikā vai sešu mēnešu laikā pēc tās pabeigšanas. 

Svarīga informācija 

 

 

 

 

 

 

 

Kļūdīšanās risks starp  Kadcyla (trastuzumab emtansine) un citām trastuzumab 

saturošām zālēm, tādām kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu® (trastuzumab 

deruxtecan).  

 

 Kadcyla (trastuzumab emtansine) ir atšķirīgas zāles kā citi trastuzumab saturoši medikamenti, tādi 

kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab deruxtecan).   

 Kadcyla (trastuzumab emtansine) nav Herceptin (trastuzumab) ģenēriskā versija vai  tā 

biolīdzinieks 

 Kadcyla (trastuzumab emtansine) nav savstarpēji aizstājamas zāles ar citiem trastuzumab  

saturošiem medikamentiem, tādiem kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab 

deruxtecan).  

 Neievadiet Kadcyla (trastuzumab emtansine) kombinācijā ar citiem trastuzumab saturošiem 

medikamentiem, tādiem kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab deruxtecan) vai 

ķīmijterapiju 

 Neievadiet Kadcyla (trastuzumab emtansine) devas, kas lielākas par 3,6 mg/kg reizi trijās 

nedēļās. 

 Izrakstot, sagatavojot un nozīmējot pacientam, ir jālieto un jāapstiprina gan pilns aktīvās vielas 

(INN) nosaukums - trastuzumab emtansine, gan zāļu patentētais nosaukums – Kadcyla. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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 Atšķirīgās un līdzīgās pazīmes starp Roche medikamentiem –  

Herceptin, Herceptin s.c. un Kadcyla 

 

Zāļu 

patentētais 

nosaukums 
   

Indikācija 
HER-2 pozitīvs KV 

HER-2 pozitīva MGK 
HER-2 pozitīvs KV HER-2 pozitīvs MKV 

INN  trastuzumab trastuzumab trastuzumab emtansine 
Deva (reizi 

trīs nedēļās) 
8 mg/kg PD - 6 mg/kg Fiksēta 600 mg deva 3,6 mg/kg 

Forma Pulveris Šķīdums Pulveris 

Flakona 

saturs 
150 mg 600 mg 100 mg un 160 mg 

Flakona 

lielums 
15 ml 5 ml 15 ml un 20 ml 

INN- starptautiski nepatentētais nosaukums (International Nonproprietary Name);  KV – krūts vēzis; PD – piesātinošā deva; 
MKV – metastātisks krūts vēzis; MGK – metastātiska kuņģa vai gastroezofageālā savienojuma karcinoma; 
Herceptin SC –Herceptin subkutānai lietošanai (Herceptin s.c.)  

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Izvairīšanās no kļūdām – ārsti/ receptes izrakstīšanas fāze 

Izrakstot zāles Kadcyla (trastuzumab emtansine) un citus trastuzumab  saturošus medikamentus, 

tādus kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab deruxtecan), līdzīgo INN dēļ ir iespējamas 

kļūdas,.  

Elektroniskās sistēmas – sajaukšanas iespējas 

 

 

Alfabētiska šķirošana pēc 

nosaukuma  

Nosaukuma saīsināšana un ierobežots teksta lauks 

Trastuzumab, trastuzumab s.c., 

trastuzumab emtansine un 

trastuzumab deruxtecan var 

atrasties viens aiz otra 

Ja sistēma uz leju ritināmajā izvēlnē vai teksta logā 

parāda tikai daļu no zāļu nosaukuma (trastuzumab, 

trastuzumab s.c., trastuzumab emtansine un trastuzumab 

deruxtecan) 
 

 

 

Ar roku izrakstītas receptes – sajaukšanas iespējas  

Rakstot receptes, vienmēr jānorāda Kadcyla un trastuzumaba emtansīns. 

Piemērs Nesaīsiniet nevienu no nosaukumiem! 

Kadcyla (trastuzumab emtansine) 

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) 
 

Kadcyla (trastuzumab e) 

Kadcyla (trastuzumab) 

Trastuzumab e 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Pasākumi riska mazināšanai 

 
 

 

Izvairīšanās no kļūdām – farmaceiti/sagatavošanas posms 

Veselības aprūpes speciālistiem ir jāpārbauda zāļu ārējais iepakojums, flakona uzlīme un vāciņa 
krāsa, lai pārliecinātos, ka izrakstītais, sagatavotais un nozīmētais medikaments ir Kadcyla 
(trastuzumab emtansine) un nevis citas trastuzumab saturošas zāles tādas, kā Herceptin 
(trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab deruxtecan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zāļu izrakstītājiem jāiepazīstas ar Kadcyla ZA 

 Runājot par zālēm ar pacientu, lietojiet nosaukumu Kadcyla un trastuzumaba emtansīns 

 Elektroniskās sistēmas (elektroniskās receptes) 

 Pirms noklikšķināšanas pārbaudiet, vai ir izvēlētas pareizas zāles 

 Elektroniskajā medicīniskajā dokumentācijā vienmēr izvēlieties pareizās zāles  

 Pārliecinieties, ka izrakstītās zāles ir Kadcyla (trastuzumab emtansine), nevis citas 

trastuzumab saturošas zāles tādas, kā Herceptin (trastuzumab) vai Enhertu (trastuzumab 

deruxtecan). 

• Lūdziet izmantot zāļu patentēto nosaukumu, ja tas iespējams 

 Ar roku izrakstītas receptes 

 Pārliecinieties, ka receptē un pacienta dokumentācijā ir norādīti abi nosaukumi – Kadcyla 

un trastuzumab emtansine 

 Nelietojiet saīsinājumus, daļēju nosaukumu, kā arī nesaīsiniet nevienu no nosaukumiem. 

 Pārliecinieties, ka pareizais medikaments ir skaidri norādīts pacienta medicīniskajā 

dokumentācijā. 

 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Atšķirīgās un līdzīgās pazīmes starp Roche medikamentiem –  

Herceptin, Herceptin s.c. un Kadcyla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zāļu patentētais 

nosaukums 
   

Saturs 150 mg 600 mg 100 mg 160 mg 

Kastītes izskats 

un krāsa 
  

     

 

Etiķetes krāsa     

Vāciņa krāsa     

Atšķirīgas 

krāsas  
 

Tumši oranža/ 

sarkana 

Tumši oranža/  

gaiši zila 

Dzeltena/ 

 

Dzeltena/ 

purpurkrāsas 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Iespējamie pasākumi riska mazināšanai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farmaceitiem jāiepazīstas ar Kadcyla zāļu aprakstu 

 Pārliecinieties, vai slimnīcā/ārstniecības iestādē ir izveidoti un tiek ievēroti protokoli zāļu 

lietošanas kļūdu novēršanai 

 Lasot receptes, ņemiet vērā, ka ir vairāku veidu zāles ar līdzīgu INN (piemēram, trastuzumab, 

trastuzumab s. c. lietošanai, trastuzumab emtansine un trastuzumab deruxtecan) 

 Divreiz pārbaudiet, vai vajadzīgās zāles ir Kadcyla (trastuzumab emtansine) un vai receptē un/vai 

slimības vēsturē ir norādīti abi nosaukumi 

 Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstējošo ārstu 

 Iepazīstieties ar dažādām kastītēm, uzlīmēm un vāciņu krāsām, lai varētu izvēlēties pareizās 

zāles 

 Pārliecinieties, vai lieltirgotavā ir pasūtītas un vai aptiekā ir saņemtas pareizās zāles 

 Uzglabājiet Kadcyla (trastuzuamb emtansine) ledusskapī atsevišķi no trastuzumab saturošiem 

medikamentiem (piem., Herceptin, Herceptin s.c. vai Enhertu). 

 

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
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Izvairīšanās no kļūdām – medicīnas māsas/ ievadīšanas posms 

Iespējamie pasākumi riska mazināšanai 

 

 

 
  Ziņošana par blakusparādībām 
 
Par novērotām iespējamām zāļu blaknēm, kas radušās lietojot Kadcyla un ja Kadcyla lietošanas laikā 
vai 7 mēnešus pēc pēdējās Kadcyla devas lietošanas pacientei iestājas grūtniecība, nekavējoties par 
to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com  
Tiks pieprasīta papildinformācija par Kadcyla ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo 
gadu. Tas palīdzēs Roche labāk saprast Kadcyla lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju 
veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem. 
 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām 
un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) 
elektroniski ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, 
negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”, un izvēloties “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm”. 
Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438. 
 
Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums un 
sērijas numurs. 
Par Kadcyla iespējamām izraisītām zāļu blakusparādībām lūdzam ziņot Roche Latvija SIA pa tālruni 
67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com 
 
Ja Jums radušies jautājumi vai vēlaties gūt sīkāku informāciju par Kadcyla, vai vēlaties saņemt 
Kadcyla izglītojošos materiālus, sazinieties ar Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831 vai apmeklējat 
www.roche.lv   

 
 

Materiāls pēdējo reizi pārskatīts Roche Latvija 2021. gada novembrī. 
EDM-KAD-RMPv14-Nov2021   

 

 Medicīnas māsām jāiepazīstas ar Kadcyla zāļu aprakstu. Nodrošiniet, ka slimnīcā/ārstniecības 

iestādē ir izveidoti un tiek ievēroti protokoli zāļu lietošanas kļūdu novēršanai 

 Pārbaudiet recepti un pacienta dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka ir rakstīts Kadcyla un 

trastuzumab emtansine 

 Saņemot infūziju maisu, salīdziniet tā etiķeti ar recepti un ierakstu pacienta dokumentācijā 

 Apsveriet iespēju divkāršu pārbaudi pirms infūzijas veikt divām medicīnas māsām, lai nodrošinātu 

pareizu zāļu un pareizas devas ievadīšanu 

 Runājot par zālēm ar pacientu, lietojiet nosaukumu Kadcyla un trastuzumaba emtansīns 

 Neievadiet Kadcyla (trastuzumab emtansine) devas, kas lielākas par 3,6 mg/kg reizi trijās nedēļās 

 Iepazīstieties ar norādījumiem par Kadcyla (trastuzumab emtansine) devas pielāgošanu 

toksicitātes gadījumā  

http://www.ema.europa.eu/
https://www.zva.gov.lv/
mailto:latvia.drug-safety@roche.com
http://www.roche.lv/

