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Alecensa (alektiniib) 
Alecensa ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Alecensa ja milleks seda kasutatakse? 

Alecensa on vähiravim, mida kasutatakse mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanute raviks, kui haigus 
on kaugelearenenud ja varem ravimata või varem ravitud vähiravimiga Xalkori (krisotiniib). 

Alecensat kasutatakse ainuravimina ja üksnes juhul, kui mitteväikerakk-kopsuvähk on ALK-positiivne: 
vähirakkudes on teatud defektid, mis mõjutavad ALK-valku (anaplastilist lümfoomkinaasi) tekitavat 
geeni. 

Alecensa sisaldab toimeainena alektiniibi. 

Kuidas Alecensat kasutatakse? 

Alecensa on retseptiravim. Ravi tohib alustada ning jälgida ainult vähiravimite kasutamises kogenud 
arst. Eelnevalt peab olema asjakohaste meetodite abil kinnitatud ALK-positiivsust põhjustavate 
geenidefektide esinemine. 

Ravimit turustatakse kapslitena (150 mg). Tavaline soovitatav annus on neli kapslit kaks korda 
ööpäevas koos toiduga (kokku 1200 mg). Raske maksakahjustusega patsientide soovitatav annus on 
kolm kapslit kaks korda ööpäevas koos toiduga (kokku 900 mg). Kõrvalnähtude ilmnemisel võib arst 
annust vähendada või ravi ajutiselt katkestada. Teatud juhtudel tuleb ravi lõplikult peatada. 

Lisateavet Alecensa kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga. 

Kuidas Alecensa toimib? 

ALK kuulub retseptor-türosiinkinaasideks (RTK) nimetatavate valkude rühma, mis on seotud rakkude 
kasvamisega ja neid verega varustavate uute veresoonte tekkega. ALK-positiivse mitteväikerakk-
kopsuvähiga patsientidel tekib organismis ALKi ebanormaalne vorm, mis stimuleerib vähirakkude 
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vohamist. Alecensa toimeaine alektiniib on ALK-inhibiitor, mis blokeerib ALKi toime, aeglustades nii 
vähi kasvamist ja levimist. 

Milles seisneb uuringute põhjal Alecensa kasulikkus? 

Alecensa efektiivsus ALK-positiivse mitteväikerakk-kopsuvähi ravis on tõendatud kolmes uuringus. 

Kahes põhiuuringus osales kokku 225 patsienti, kelle haigus oli hoolimata varasemast ravist Xalkoriga 
(krisotiniib) progresseerunud. Kummaski uuringus ei võrreldud Alecensat ühegi teise ravimi ega 
platseeboga (näiv ravim). Ravivastust hinnati tomograafiauuringute ja soliidtuumorite 
standardkriteeriumidega ning ravivastus oli täielik, kui patsiendil ei esinenud enam ühtki vähinähtu. 

Esimeses uuringus oli analüüsi ajal raviarstide hinnangul täielik või osaline ravivastus tekkinud 
ligikaudu 52% Alecensat kasutanud patsientidest (35 patsiendil 67st). Teises uuringus oli täieliku või 
osalise ravivastusega patsiente analüüsi ajal 51% (62 patsienti 122st). Esimeses uuringus püsis 
ravivastus keskmiselt 14,9 kuud ja teises uuringus 15,2 kuud. 

Kolmandas uuringus osales 303 patsienti, kelle ALK-positiivset mitteväikerakk-kopsuvähki ei olnud 
varem ravitud. Alecensat võrreldi Xalkoriga ja efektiivsuse põhinäitaja oli progresseerumiseta elumus 
(kui kaua patsiendid elasid ilma haiguse süvenemiseta). Pärast 1 raviaastat oli patsiente, kes olid elus 
ja kelle haigus ei olnud süvenenud, Alecensat kasutanutest 68% ja Xalkorit kasutanutest 49%. 

Mis riskid Alecensaga kaasnevad? 

Alecensa kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 2 patsiendil 10st) on kõhukinnisus, 
lihasevalu ja ödeem (turse), sh pahkluudel ja jalalabadel, näol, silmalaugudel ja silmaümbruses. 

Alecensa kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Alecensa Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Alecensa kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Patsientidel, kelle haigus progresseerub Xalkori-ravi ajal või varsti pärast ravi, on ravivõimalused 
praegu väga piiratud ja neile võib Alecensa olla kasulik. Peale selle osutus Alecensa Xalkorist 
efektiivsemaks varem ravimita ALK-positiivse mitteväikerakk-kopsuvähiga patsientidel. Alecensa 
ohutusprofiili peetakse vastuvõetavaks ning vastavaks teiste ALK-inhibiitorite omaga. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Alecensa ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Alecensa ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Alecensa kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Alecensa 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Alecensa kohta 

Alecensa müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 16. veebruaril 2017. 

Lisateave Alecensa kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06.2018. 
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