
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/491915/2020 
EMEA/H/C/005299 

Calquence (acalabrutinibum) 
Přehled pro přípravek Calquence a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Calquence a k čemu se používá? 

Calquence je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s chronickou 
lymfocytární leukemií, což je nádorové onemocnění postihující B-buňky (druh bílých krvinek). 

Přípravek Calquence se používá samostatně (v monoterapii) u pacientů s chronickou lymfocytární 
leukemií, kteří již byli v minulosti léčeni. U pacientů, kteří dosud nepodstoupili žádnou léčbu tohoto 
onemocnění, se může přípravek Calquence používat samostatně nebo v kombinaci s jiným 
protinádorovým léčivem zvaným obinutuzumab. 

Přípravek Calquence obsahuje léčivou látku akalabrutinib. 

Jak se přípravek Calquence používá? 

Výdej přípravku Calquence je vázán na lékařský předpis a léčbu by měl zahájit a vést lékař, který má 
zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků. Je dostupný ve formě tobolek určených 
k užití ústy, přičemž doporučená dávka je 100 mg dvakrát denně. Přípravek Calquence se podává tak 
dlouho, dokud nádorové onemocnění zůstává pod kontrolou a neobjeví se žádné nepřijatelné nežádoucí 
účinky. Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky nebo je nutné užívat určité jiné léčivé přípravky, 
léčba může být přerušena nebo ukončena. 

Více informací o používání přípravku Calquence naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
svého lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Calquence působí? 

Léčivá látka v přípravku Calquence, akalabrutinib, blokuje enzym zvaný Brutonova tyrozinkináza, který 
pomáhá B-buňkám přežívat a růst. Předpokládá se, že blokováním tohoto enzymu akalabrutinib 
zpomaluje hromadění nádorových B-buněk u chronické lymfocytární leukemie, díky čemuž se oddaluje 
zhoršování nádorového onemocnění. 

Jaké přínosy přípravku Calquence byly prokázány v průběhu studií? 

Dvě hlavní studie prokázaly, že přípravek Calquence je účinný při oddalování úmrtí nebo zhoršení 
onemocnění. 
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Jedna ze studií, do níž bylo zařazeno 535 pacientů bez předchozí léčby chronické lymfocytární 
leukemie, porovnávala přípravek Calquence nebo jeho kombinaci s obinutuzumabem s kombinací 
obinutuzumabu s jiným protinádorovým léčivem zvaným chlorambucil. Po přibližně 28 měsících došlo 
k úmrtí nebo zhoršení nádorového onemocnění u 8 % pacientů užívajících kombinaci zahrnující 
přípravek Calquence a u 15 % pacientů užívajících přípravek Calquence samostatně, oproti 53 % 
pacientů užívajících obinutuzumab a chlorambucil. 

Druhá hlavní studie, do které bylo zařazeno 310 pacientů, porovnávala přípravek Calquence užívaný 
samostatně s kombinací jiných protinádorových léčiv (rituximabu a buď idelalisibu, nebo 
bendamustinu) u pacientů, jejichž chronická lymfocytární leukemie se navrátila nebo nereagovala na 
předchozí léčbu. Po přibližně 16 měsících došlo k úmrtí nebo zhoršení nádorového onemocnění u 17 % 
pacientů užívajících přípravek Calquence ve srovnání se 44 % pacientů užívajících kombinace 
zahrnující rituximab. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Calquence? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Calquence (které mohou postihnout více než 1 osobu z 5) 
jsou infekce, bolest hlavy, průjem, modřiny, bolest svalů, nauzea (pocit na zvracení), únava, kašel a 
vyrážka. Při použití v kombinaci s jinými protinádorovými léčivy byly velmi časté také bolest kloubů, 
závratě a zácpa. 

Nejčastějšími závažnými reakcemi na přípravek Calquence (které mohou postihnout více než 1 osobu 
z 20) byly infekce a nízký počet bílých a červených krvinek (leukopenie, neutropenie a anémie). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Calquence je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Calquence registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Calquence převyšují jeho rizika, 
a může tak být registrován k použití v EU. U přípravku Calquence byl prokázán zřetelný přínos pro 
pacienty s chronickou lymfocytární leukemií, a to jak při podávání samostatně, tak při podávání 
v kombinaci s obinutuzumabem u dosud neléčených pacientů. Tyto výsledky byly považovány za 
klinicky významné a ačkoli studie zahrnovaly starší pacienty a pacienty trpící dalšími onemocněními, 
předpokládá se, že tyto výsledky budou podobné i u mladších a zdravějších pacientů. Nežádoucí účinky 
přípravku se považují za přijatelné a v souladu s účinky jiných léčivých přípravků, které působí stejným 
způsobem. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Calquence? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Calquence, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Calquence průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Calquence jsou pečlivě hodnoceny a jsou 
učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Calquence 

Další informace o přípravku Calquence jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/calquence. 
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