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Breyanzi (lisokabtageenimaraleuseeli) 
Yleistiedot Breyanzi-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Breyanzi on ja mihin sitä käytetään? 

Breyanzi on lääke, jolla hoidetaan aikuisten erityyppisiä verisyöpiä: 

• diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) 

• primaarinen välikarsinan suurisoluinen B-solulymfooma (PMBCL) 

• follikulaarinen lymfooma, gradus 3B (FL3B). 

Breyanzia voidaan käyttää potilailla, joiden syöpä on uusiutunut tai kun potilas on saanut vähintään 
kahta aiempaa hoitoa, jotka eivät ole tehonneet. 

Breyanzi on pitkälle kehittyneissä hoidoissa käytettävä geenihoitovalmiste. Tällaiset lääkkeet 
vaikuttavat kuljettamalla geenejä elimistöön. 

Breyanzi sisältää lisokabtageenimaraleuseelia, joka on kahden geenimuunnellun valkosolutyypin 
yhdistelmä. 

Miten Breyanzia käytetään? 

Breyanzi valmistetaan potilaan omista valkosoluista. Valkosolut erotetaan verestä, minkä jälkeen niitä 
muokataan geneettisesti laboratoriossa ja annetaan sitten takaisin potilaalle. 

Valmiste annetaan yhtenä infuusiona (tiputuksena) laskimoon, ja sitä saa antaa vain samalle potilaalle, 
jonka soluja on käytetty valmisteen valmistamiseen. Ennen Breyanzin antamista potilaalle annetaan 
lyhyt solunsalpaajahoitojakso olemassa olevien valkosolujen hävittämiseksi. Juuri ennen infuusiota 
potilaalle annetaan parasetamolia ja antihistamiinia, joilla pienennetään infuusioreaktioiden riskiä. 

Saatavilla on oltava tosilitsumabia (tai soveltuvaa vaihtoehtoista lääkettä, jos tosilitsumabia ei ole 
saatavilla) sekä ensiapuvälineet sen varalta, että potilaalla ilmenee sytokiinioireyhtymä, joka on 
vakava haittavaikutus (ks. jäljempänä riskejä käsittelevä kohta). 

Potilaita on seurattava tarkkaan haittavaikutusten varalta yhden viikon ajan hoidon jälkeen, ja heitä on 
ohjeistettava pysymään erikoissairaanhoitoa antavan sairaalan läheisyydessä ainakin neljän viikon ajan 
hoidon jälkeen. 
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Lisätietoja Breyanzin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Breyanzi vaikuttaa? 

Breyanzi sisältää lisokabtageenimaraleuseelia, joka on kahden potilaalta eristetyn valkosolutyypin 
(CD4-positiiviset T-solut ja CD8-positiiviset T-solut) yhdistelmä. Näitä T-soluja on muunneltu 
geneettisesti laboratoriossa kimeerinen antigeenireseptori (CAR) -nimisen proteiinin valmistamiseksi. 
CAR voi kiinnittyä CD19-proteiiniin, jota on syöpäsolujen pinnalla. 

Kun Breyanzia annetaan potilaalle, muunnellut T-solut kiinnittyvät syöpäsolujen CD19-proteiineihin ja 
tappavat ne, mikä auttaa hävittämään syövän elimistöstä. 

Mitä hyötyä Breyanzista on havaittu tutkimuksissa? 

Breyanzin hyöty osoitettiin kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yli 300 aikuista DLBCL-
potilasta, joilla aikaisempi hoito ei ollut tehonnut tai joiden sairaus oli uusiutunut. Näissä tutkimuksissa 
53 prosentilla ja 33 prosentilla Breyanzilla hoidetuista potilaista saavutettiin täydellinen hoitovaste (eli 
heillä ei ollut merkkejä syövästä hoidon jälkeen) ja 73 prosentilla ja 61 prosentilla vähintään osittainen 
vaste. Vastaavia vasteita havaittiin analyysissä pienellä määrällä PMBCL:ää ja FL3B:tä sairastavia 
potilaita, jotka osallistuivat näihin tutkimuksiin. 

Nämä tulokset olivat vähintään yhtä hyviä kuin muissa tutkimuksissa, joissa potilaat saivat 
tavanomaisia syöpähoitoja. 

Mitä riskejä Breyanziin liittyy? 

Breyanzin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat neutrofiilien (infektioita torjuvien valkosolujen), veren punasolujen tai 
verihiutaleiden (veren hyytymistä edistäviä komponentteja) määrän väheneminen, sytokiinioireyhtymä 
(mahdollisesti hengenvaarallinen reaktio, joka voi aiheuttaa kuumetta, oksentelua, hengenahdistusta, 
kipua ja alhaista verenpainetta) ja väsymys. Yleisimmät vakavat haittavaikutukset (joita saattaa 
aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle sadasta) ovat sytokiinioireyhtymä, enkefalopatia 
(aivosairaus), erittäin alhainen neutrofiilien tai verihiutaleiden määrä, infektiot ja kuume, afasia 
(puheongelmat), delirium (sekavuus), vapina tai matala verenpaine. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Breyanzin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Breyanzi on hyväksytty EU:ssa? 

Breyanzin osoitettiin olevan vähintään yhtä tehokas kuin DLBCL:n, PMBCL:n ja FL3B:n nykyiset 
käytössä olevat hoitovaihtoehdot. Vakavia haittavaikutuksia, erityisesti sytokiinioireyhtymää, voi 
esiintyä. Ne ovat kuitenkin hallittavissa, jos käytössä ovat asianmukaiset toimenpiteet (ks. 
jäljempänä). Näin ollen Euroopan lääkevirasto katsoi, että Breyanzin hyöty on sen riskejä suurempi, ja 
se voidaan hyväksyä käyttöön EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Breyanzin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Breyanzia markkinoivan yhtiön on varmistettava, että Breyanzia antavissa sairaaloissa on 
asianmukaiset tilat, asiantuntemus ja koulutus. Sytokiinioireyhtymän hoitoon on oltava saatavilla 
tosilitsumabia tai muita sopivia vaihtoehtoja, jos tosilitsumabia ei ole saatavilla. Yhtiön on toimitettava 
perehdytysmateriaalia terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille mahdollisista haittavaikutuksista, 
erityisesti sytokiinioireyhtymästä. 
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Yhtiön on toimitettava lisätietoja meneillään olevista ja tulevista tutkimuksista, jotta Breyanzin 
pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja tehosta saadaan lisää tietoa. 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Breyanzin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Breyanzin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Breyanzista 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Breyanzista 

Lisää tietoa Breyanzista on saatavana viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/breyanzi 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/breyanzi
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