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Alecensa (alectinib) 
Ανασκόπηση του Alecensa και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Alecensa και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Alecensa είναι αντικαρκινικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων που 
πάσχουν από προχωρημένο, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) οι οποίοι δεν έχουν 
λάβει στο παρελθόν καμία θεραπεία ή έχουν λάβει στο παρελθόν ένα αντικαρκινικό φάρμακο που 
ονομάζεται Xalkori (κριζοτινίμπη). 

Το Alecensa χορηγείται ως μονοθεραπεία και μόνο σε περίπτωση που ο ΜΜΚΠ είναι «θετικός στην ALK», 
δηλαδή όταν τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν ορισμένες μεταλλάξεις οι οποίες επηρεάζουν το 
γονίδιο που παράγει την πρωτεΐνη ALK (κινάση αναπλαστικού λεμφώματος). 

Το Alecensa περιέχει τη δραστική ουσία alectinib. 

Πώς χρησιμοποιείται το Alecensa; 

Το Alecensa χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η έναρξη και η επίβλεψη της θεραπείας πρέπει να 
πραγματοποιείται από γιατρό με πείρα στη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων. Η παρουσία γενετικών 
μεταλλάξεων που επηρεάζουν την πρωτεΐνη ALK («ALK-θετική» κατάσταση) πρέπει να επιβεβαιώνεται εκ 
των προτέρων με κατάλληλες μεθόδους. 

Το φάρμακο διατίθεται υπό μορφή καψακίων (150 mg). Η συνιστώμενη συνήθης δόση είναι 4 καψάκια 
τα οποία πρέπει να λαμβάνονται δύο φορές την ημέρα μαζί με τροφή (συνολικά 1.200 mg). Για τους 
ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια η συνιστώμενη δόση είναι 3 καψάκια δύο φορές την ημέρα 
χορηγούμενα μαζί με τροφή (συνολικά 900 mg). Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ο γιατρός 
σας μπορεί να μειώσει τη δόση ή να διακόψει προσωρινά τη θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
θεραπεία πρέπει να διακόπτεται οριστικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Alecensa, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
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Πώς δρα το Alecensa; 

Η ALK ανήκει σε μια ομάδα πρωτεϊνών που ονομάζονται υποδοχείς κινάσης της τυροσίνης (RTK). Οι 
συγκεκριμένες πρωτεΐνες συμμετέχουν στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και στην ανάπτυξη νέων 
αιμοφόρων αγγείων που τα τροφοδοτούν. Σε ασθενείς με θετικό στην ALK ΜΜΚΠ παράγεται μια μη 
φυσιολογική μορφή ALK, η οποία διεγείρει τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων και την ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξή τους. Η δραστική ουσία που περιέχεται στο Alecensa, η alectinib, είναι αναστολέας της ALK 
και δρα αναστέλλοντας τη δραστηριότητα της ALK και περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη 
και την εξάπλωση του καρκίνου. 

Ποια είναι τα οφέλη του Alecensa σύμφωνα με τις μελέτες; 

Σε τρεις μελέτες, το Alecensa καταδείχθηκε αποτελεσματικό όσον αφορά τη θεραπεία του θετικού στην 
ALK ΜΜΚΠ. 

Σε δύο κύριες μελέτες συμμετείχαν συνολικά 225 ασθενείς των οποίων η νόσος επιδεινώθηκε, παρά το 
γεγονός ότι είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με Xalkori (κριζοτινίμπη). Και στις δύο μελέτες, το 
Alecensa δεν υποβλήθηκε σε σύγκριση με άλλη θεραπεία ή με εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία). Η 
απόκριση στη θεραπεία αξιολογήθηκε βάσει ολοσωματικών σαρώσεων και τυποποιημένων κριτηρίων, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις συμπαγών όγκων. Πλήρης απόκριση θεωρείται η παντελής 
απουσία ενδείξεων ύπαρξης καρκίνου στον ασθενή. 

Στην πρώτη μελέτη, περίπου το 52% των ασθενών που έλαβαν Alecensa (35 από τους 67 ασθενείς) 
θεωρήθηκε από τους θεράποντες γιατρούς ότι επέδειξε πλήρη ή μερική απόκριση στο φάρμακο κατά τη 
στιγμή της ανάλυσης. Στη δεύτερη μελέτη, το ποσοστό πλήρους ή μερικής απόκρισης κατά τη στιγμή 
της ανάλυσης ήταν 51% (62 από τους 122 ασθενείς). Η μέση διάρκεια της απόκρισης ήταν 14,9 μήνες 
στην πρώτη μελέτη, και 15,2 μήνες στη δεύτερη μελέτη. 

Στην τρίτη μελέτη συμμετείχαν 303 ασθενείς με θετικό στην ALK ΜΜΚΠ οι οποίοι δεν είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία. Το Alecensa συγκρίθηκε με το Xalkori και ο βασικός δείκτης μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας ήταν ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών χωρίς επιδείνωση της νόσου. Έπειτα από 1 
έτος θεραπείας, το 68% των ασθενών που έλαβαν Alecensa επέζησαν χωρίς επιδείνωση της νόσου σε 
σύγκριση με το 49% των ασθενών που έλαβαν Xalkori. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Alecensa; 

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το Alecensa (ενδέχεται να παρατηρηθούν σε περισσότερους 
από 2 στους 10 ασθενείς) είναι δυσκοιλιότητα, μυαλγία και οίδημα (πρήξιμο), όπως στους αστραγάλους 
και τα πέλματα, καθώς και στο πρόσωπο, στα βλέφαρα και στην περιοχή γύρω από τα μάτια. 

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που έχουν αναφερθεί 
με το Alecensa, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Alecensa στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε ότι τα οφέλη του Alecensa υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου 
στην ΕΕ. 

Οι θεραπευτικές επιλογές των ασθενών των οποίων η νόσος επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά 
τη θεραπεία με Xalkori είναι επί του παρόντος πολύ περιορισμένες και επομένως το Alecensa θα 
μπορούσε να ωφελήσει τον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών. Το Alecensa ήταν επίσης πιο 
αποτελεσματικό από το Xalkori στη θεραπεία ασθενών με θετικό στην ALK ΜΜΚΠ που δεν είχαν λάβει 
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προηγούμενη θεραπεία. Η εικόνα ασφάλειας του Alecensa θεωρήθηκε αποδεκτή και σύμφωνη με την 
εικόνα ασφάλειας άλλων αναστολέων της ALK. 

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Alecensa; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλήφθηκαν 
συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Alecensa. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Alecensa τελούν υπό συνεχή 
παρακολούθηση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται για το Alecensa θα αξιολογούνται 
προσεκτικά και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Alecensa 

Το Alecensa έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 16 Φεβρουαρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Alecensa διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 06-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004164/human_med_002068.jsp&amp;mid=WC0b01ac058001d124
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