
Отримай препарат 
ТрасТузумаб: 

дОрОжня карта пацієнта 
Практичний посібник підготовлено для сприяння 
забезпеченню безкоштовним препаратом Трастузумаб 
пацієнтів із HER2-позитивним раком молочної залози.



2 Міністерство охорони здоров'я постійно закуповує нові партії 
ліків, які відправляються у регіони. Це препарати, які кожен 
український пацієнт може отримувати безкоштовно. Є певний пе-
релік таких препаратів. У цьому списку є і Трастузумаб. Перегля-
нути список ліків, які закуповуються, можна на сайті Міністерства 

охорони здоров'я у розділі «Закупівлі ліків». Інформація про стан закупівель 
у розділі постійно оновлюється https://moz.gov.ua/zakupivli-likiv.

Щоб оТримаТи безкошТовні ліки, 
вам необхідно

Переглянути наявність ліків можна:

 на інформаційному стенді, який має знаходитись у закладі 
 в місцях вільного доступу; 

 на сайті онкоцентру;

 на сайті https://eliky.in.ua/

 на сайті https://liky.ua/ 

Вибираєте регіон, населений пункт та медичний заклад, і перевіряєте 
залишки препаратів.

На eliky можНа шукати як За тоРГоВоЮ НаЗВоЮ, так І За 
мІжНаРоДНоЮ НЕПатЕНтоВаНоЮ.

Відповідно до Наказів МОЗ №459 від 26.04.2017 р. та №509 
від 02.06.2016 р., лікарні повинні публікувати інформацію про 
залишки ліків на сайтах обласних департаментів охорони 
здоров’я чи оприлюднювати її в самому закладі - у доступних місцях.

Повідомити лікаря, що ви знаєте про наявність 
призначених вам ліків у закладі та хочете отримати їх 
безкоштовно.

Перевірити наявність  
призначених вам ліків у онкоцентрі. 
крок 1

Повідомити лікаря. крок 2
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Якщо ліки є в наявності, а в лікарні з якихось при-

чин відмовляють у їх безоплатній видачі, потрібно написати заяву на ім'я 
головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/депар-
тамент охорони здоров'я. У заяві треба вказати діагноз із результатами 
аналізів або діагностики для підтвердження та необхідний препарат.

за даними національного канцер-реєсТру 

за сТаТисТикою вооз, рак грудей – є найбільш розповсюджений вид 
раку серед усіх онкологічних захворювань у жінок. В Україні рак молочної 
залози теж лідирує серед жіночих онкологічних хвороб. Однак хворіють 
на рак грудей не лише жінки, а й чоловіки.

Рак ГРуДЕй – цЕ хРоНІчНЕ ЗахВоРЮВаННя, якЕ РоЗВиВаєть-
ся, коли ткаНиНи молочНої ЗалоЗи ПочиНаЮть ЗмІНЮВа-
тися та НЕкоНтРольоВаНо Рости.

Переважна кількість випадків захворювання на рак
грудної залози діагностується на І-ІІ стадіях. 

ВажлиВо: рак ВилікоВний за умоВи його ВияВлення

 на I стадії — у 95% жінок,  
 на II стадії — у 80%,  
 на III стадії — у 50% жінок.

Класифікація пухлин молочної залози за молекулярними підтипами 
базується на визначенні наявності або відсутності на поверхні пухлинної 
клітини визначених рецепторів (рецептори гормонів естрогену та проге-
стерону, білок HER2-neu), та на деяких генетичних маркерах.

діагноз  
«рак  

молочної 
залози»

2018 рік 139 
чоловіки

14 375 
жінки

В цілому 
в Україні 
налічується 
близько  
150 000  
хворих 
на рак  
грудної  
залози.

14 514
українців

Написати заяву.крок 3
заяВа



4 Відповідно до молекулярної класифікації, виділяють декілька 
типів РМз, які відрізняються за прогнозом перебігу захворюван-
ня і чутливістю до різних видів протипухлинної терапії: 

кожен ПідТиП раку грудної залози  
лікуєТься По-іншому.

В особливу групу виділяють пацієнток з агресивними типами 
раку молочної залози, а саме таких, що мають HER2-позитивний 
статус пухлини. Частка таких пацієнток (пухлини яких за 
молекулярною класифікацією відносяться до люмінального Б 
та HER2+ підтипів) становить в середньому 17 - 20%.

За остаННІ кІлька ДЕсяткІВ РокІВ Наука 
ЗДІйсНила В мЕтоДолоГІях лІкуВаННя РІЗНих тиПІВ 
оНколоГІчНих ЗахВоРЮВаНь сПРаВжНІй ПРоРиВ.

Наприклад, з'явилися біологічні, або так звані таргетні препарати. На 
відміну від хіміотерапії, вони впливають не на весь організм, а точково 
на пухлину. Таке лікування вже показало свою ефективність щодо 
багатьох видів раку.

Для лікування раку молочної залози із HER2-позитивним статусом 
використовують препарат ТрасТузумаб, який значно підвищує вижи-
ваність пацієнтів з цим типом раку. 

ТрасТузумаб (англ. Trastuzumab, лат. Trastuzumabum) — синтетич-
ний препарат, який є генно-інженерним моноклональним антитілом до 
рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2). 

Люмінальний а 
підтип раку  
молочної  
залози

Люмінальний Б  
підтип раку  
молочної  
залози

Потрійно- 
негативний  

підтип раку  
молочної залози

HER/2-  
позитивний 

підтип раку 
молочної залозиРМз
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Herzuma
(біосиміляр)
Виробник - Celltrion (Південна Корея)

ТрасТузумаб уперше синтезований групою науковців під 
керівництвом Акселя Ульріха та Майкла Шепарда, які працю-

вали в Джонсонівському дослідницькому центрі раку у Каліфорній-
ському університеті в Лос-Анджелесі.

Пізніше дослідження препарату продовжила компанія «Genentech», 
яка провела перші клінічні випробування трастузумабу на 15 жінках у 1992 році. 
У 1996 році проведено чергові клінічні дослідження за участю більше 900 жі-
нок, після яких трастузумаб був схвалений FDA для клінічного використання 
у 1998 році, а у Європейському Союзі – в 2000 році.

HerCeptin 
(оригінал)
Виробник - F. Hoffmann-La roche Ltd

Ogivri
(біосиміляр)
Виробник - mylan S.a.S (США)

Kanjinti
(біосиміляр)
Виробник - amgen europe B.v. (Нідерланди)

trazimera
(біосиміляр)
Виробник - pfizer (США)

Ontruzant
(біосиміляр)
Виробник - Samsung Bioepis (Південна Корея)



6 На сьогодні в Україні все більше жінок, що захворіли на HER2- 
позитивний рак, мають можливість лікуватись трастузумабом. 
Ще не так давно цей дороговартісний препарат був недоступ-
ний для багатьох. Якщо раніше держава забезпечувала до 15% 
пацієнтів із раком молочної залози цим препаратом, то цього 
року вперше заплановано покрити заявлену потребу на 100%. 

укРаїНа ЗакуПила ПРЕПаРат Для лІкуВаННя Раку 
молочНої ЗалоЗи За РЕкоРДНо НиЗькоЮ цІНоЮ За 
ДоПомоГоЮ ПРоГРами РоЗВитку ооН (ПРооН).

закуПівля ліків

цЕ оЗНачає, що ДостуП До якІсНоГо та бЕЗоПлатНоГо 
лІкуВаННя отРимаЮть В РаЗи бІльшЕ ПацІєНтІВ. 

біосиміляр (biosimilars, або similar biological medicinal product (European 
Medicines Agency), similar biotherapeutic products (ВООЗ, Food and Drug 
Administration) — біологічно подібний лікарський препарат як версія вже 

зареєстрованого біологічного препарату з доведеною на 
основі всебічного порівняння подібністю фізико-хімічних 

характеристик, ефективності та безпеки. 

Основною особливістю біологічних лікарських 
препаратів (активною субстанцією є біоло-

гічна складова, яка продукується чи 
екстрагується з біологічного 

джерела) є досить велика мо-
лекулярна маса (у 100–1000 
і більше разів більша, ніж 

490 $
за  

флакон

155 $
за  

флакон

раніше ТеПер



7молекули, отримані хімічним шляхом), труднощі їх синтезу та, 
як наслідок, визначення лікувальних властивостей. 

Біосиміляри не можуть бути повністю ідентичними своїм рефе-
рентним лікарським препаратам через особливості їх розроблен-
ня та виробництва і тому не можуть називатися генериками.

ГЕНЕРИК (дженерик) — це непатентований лікарський препарат, що є від-
творенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентно-
го захисту. 

оДНочасНо ВсІ бІофаРмацЕВтичНІ ПРЕПаРати є 
актиВНими, ЗДатНими Викликати ІмуННу ВІДПоВІДь 
оРГаНІЗму. 

Суттєві особливості та відмінності 
біосимілярів при їх розробленні та ви-
робництві практично унеможливлю-
ють створення лікарських препаратів, 
подібних до класичних генеричних 
препаратів, які мають простішу струк-
туру. Через це їх виділяють у нову 
самостійну групу лікарських пре-
паратів та використовують індивіду-
альні підходи стосовно доклінічних 
досліджень і клінічної експертизи, 
виробництва, контролю якості, призначень у лікувальному процесі та при 
фармакоекономічному оцінюванні результатів лікування.

Незважаючи на те, що біологічні препарати є проривом 
у лікуванні багатьох захворювань, прямі витрати на біологічну
терапію є тягарем для бюджетів охорони здоров’я в усьому світі. 

У зв’язку із цим у більшості країн ЄС та в США на ринку з’являються ана-
логи біологічних препаратів – біосиміляри, які дають змогу досягти пози-
тивного клінічного ефекту та заощадити кошти. Це препарати з подібним 
до біологічних агентів профілем якості й ефективності, проте з прийнятно 
нижчою вартістю, котрі можуть значно підвищити доступність біологічної 
терапії.

ПереВагою біосиміляріВ є менша Вартість, що 
багатьом Пацієнтам дає надію на отримання 
сПеціального лікуВання.
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