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Alecensa (alektynib) 
Przegląd wiedzy na temat leku Alecensa i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Alecensa i w jakim celu się go stosuje 

Alecensa jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu osób dorosłych z rodzajem raka 
płuc o nazwie niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC), gdy choroba jest w stadium zaawansowanym i 
nie była wcześniej leczona lub była wcześniej leczona lekiem przeciwnowotworowym o nazwie Xalkori 
(kryzotynib). 

Lek Alecensa stosuje się w monoterapii i wyłącznie wtedy, gdy NSCLC jest typu „ALK-dodatniego”, co 
oznacza, że komórki nowotworowe mają pewne wady w obrębie genu odpowiedzialnego za produkcję 
białka zwanego ALK (kinaza chłoniaka anaplastycznego). 

Alecensa zawiera substancję czynną alektynib. 

Jak stosować lek Alecensa 

Lek Alecensa wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować 
wyłącznie lekarz mający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Obecność wad 
genetycznych dotyczących białka ALK (status „ALK-dodatni”) powinna zostać wcześniej potwierdzona 
za pomocą odpowiednich metod. 

Lek jest dostępny w postaci kapsułek (150 mg). Zalecana zwykła dawka wynosi 4 kapsułki 
przyjmowane dwa razy na dobę z jedzeniem (łącznie 1200 mg). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby zalecana dawka to 3 kapsułki przyjmowane dwa razy na dobę z jedzeniem (łącznie 
900 mg). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu 
dawki lub czasowo przerwać leczenie. W niektórych przypadkach leczenie powinno zostać przerwane na 
stałe. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Alecensa znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich 
lekarz lub farmaceuta. 
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Jak działa lek Alecensa 

Białko ALK należy do rodziny białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK), które 
przyczyniają się do wzrostu komórek, a także do rozwoju nowych naczyń krwionośnych 
dostarczających nowotworom substancji odżywczych. U pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC wytwarzana 
jest nieprawidłowa forma białka ALK, która stymuluje komórki nowotworowe do dzielenia się i 
niekontrolowanego wzrostu. Substancja czynna leku Alecensa, alektynib, jest inhibitorem ALK i działa 
poprzez blokowanie aktywności białka ALK, zmniejszając tym samym wzrost i rozprzestrzenianie się 
nowotworu. 

Korzyści ze stosowania leku Alecensa wykazane w badaniach 

Skuteczność produktu Alecensa w leczeniu ALK-dodatniego NSCLC udowodniono w trzech badaniach. 

W dwóch badaniach głównych uczestniczyło łącznie 225 pacjentów, u których choroba postępowała 
mimo wcześniejszego leczenia produktem Xalkori (kryzotynib). W badaniach tych leku Alecensa nie 
porównywano z żadnym innym lekiem ani z placebo (leczenie pozorowane). Odpowiedź na leczenie 
oceniono za pomocą obrazowania ciała i ustandaryzowanych kryteriów dotyczących guzów litych, przy 
czym pełną odpowiedź stanowił brak oznak występowania nowotworu. 

W pierwszym badaniu w momencie wykonania analizy lekarze prowadzący stwierdzili pełną lub 
częściową odpowiedź na lek u 52% (35 z 67) pacjentów przyjmujących lek Alecensa. W drugim 
badaniu w momencie wykonywania analizy wskaźnik pełnych lub częściowych odpowiedzi wynosił 51% 
(62 ze 122 pacjentów). Średni czas trwania odpowiedzi wynosił 14,9 miesiąca w pierwszym badaniu i 
15,2 miesiąca w drugim badaniu. 

W trzecim badaniu uczestniczyło 303 pacjentów, u których ALK-dodatni NSCLC nie był wcześniej 
leczony. Lek Alecensa porównywano z lekiem Xalkori, a głównym kryterium oceny skuteczności był 
czas przeżycia pacjentów bez postępu choroby. Po roku leczenia 68% pacjentów otrzymujących lek 
Alecensa żyło bez postępu choroby w porównaniu z 49% pacjentów otrzymujących Xalkori. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Alecensa 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Alecensa (mogące wystąpić u więcej 
niż 2 pacjentów na 10) to: zaparcia, bóle mięśni i obrzęki (opuchlizna), w tym kostek nóg i stóp, 
twarzy, powiek i obszaru wokół oczu. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Alecensa 
znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Alecensa w UE 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Alecensa przewyższają ryzyko i 
może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Pacjenci, u których choroba postępuje w trakcie leczenia produktem Xalkori lub krótko po nim, mają 
obecnie bardzo ograniczone możliwości leczenia i lek Alecensa może być dla nich korzystny. Lek 
Alecensa miał również przewagę nad lekiem Xalkori pod względem leczenia wcześniej nieleczonych 
pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC. Profil bezpieczeństwa stosowania produktu Alecensa został uznany 
za możliwy do zaakceptowania i zgodny z profilem bezpieczeństwa innych inhibitorów ALK. 
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Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Alecensa 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Alecensa w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu 
medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania leku Alecensa są stale 
monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane leku Alecensa są starannie oceniane i podejmowane 
są wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Alecensa 

Lek Alecensa otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 16 lutego 
2017 r. 

Dalsze informacje na temat leku Alecensa znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Data ostatniej aktualizacji: 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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