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Calquence (akalabrutinibi) 
Yleistiedot Calquence-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Calquence on ja mihin sitä käytetään? 

Calquence on syöpälääke, jota käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon. Se on 
verisyöpä, joka vaikuttaa B-soluihin (eräs valkosolutyyppi). 

Calquencea käytetään yksinään (monoterapiana) potilailla, jotka sairastavat kroonista lymfaattista 
leukemiaa ja ovat aiemmin saaneet siihen hoitoa. Potilailla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa 
sairauteen, Calquencea voidaan käyttää yksinään tai yhdessä toisen syöpälääkkeen, obinututsumabin, 
kanssa. 

Calquencen vaikuttava aine on akalabrutinibi. 

Miten Calquencea käytetään? 

Calquencea saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja hoidon aloittavan ja hoitoa valvovan lääkärin 
tulee olla perehtynyt syöpälääkkeiden käyttöön. Valmiste on saavana suun kautta otettavina 
kapseleina. Suositeltu annos on 100 mg kahdesti vuorokaudessa. Calquencen käyttöä jatketaan niin 
kauan kuin syöpä pysyy hallinnassa eikä liiallisia haittavaikutuksia aiheudu. Hoito voidaan keskeyttää 
tai lopettaa tai annostusta muuttaa, jos potilaalle aiheutuu vakavia haittavaikutuksia tai tiettyjen 
muiden lääkkeiden käyttö täytyy aloittaa. 

Lisätietoa Calquencen käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Calquence vaikuttaa? 

Calquencen vaikuttava aine, akalabrutinibi, estää Brutonin tyrosiinikinaasi -nimisen entsyymin 
toimintaa. Entsyymi edistää B-solujen kasvua ja selviytymistä. Estämällä entsyymin toimintaa 
akalabrutinibin odotetaan hidastavan syöpään liittyvien B-solujen muodostumista kroonista 
lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilailla, jolloin sairauden eteneminen hidastuu. 

Mitä hyötyä Calquencesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kaksi päätutkimusta osoittivat, että Calquence on tehokas eliniän pidentämisessä ja sairauden 
etenemisen hidastamisessa. 
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Toiseen tutkimuksista osallistui 535 potilasta, jotka eivät olleet aiemmin saaneet hoitoa krooniseen 
lymfaattiseen leukemiaan. Tutkimuksessa Calquencea verrattiin yksinään tai yhdessä obinututsumabin 
kanssa annettuna obinututsumabin ja toisen syöpälääkkeen, klorambusiilin, yhdistelmään. Noin 
28 hoitokuukauden kuluttua 8 % Calquence-yhdistelmää ja 15 % pelkkää Calquencea saaneista 
potilaista oli menehtynyt tai heidän sairautensa oli pahentunut, kun vastaava osuus obinututsumabin 
ja klorambusiilin yhdistelmää saaneilla oli 53 %. 

Toiseen päätutkimukseen osallistui 310 potilasta, joiden krooninen lymfaattinen leukemia oli 
uusiutunut tai aiempi hoito ei ollut tehonnut siihen. Calquencea verrattiin yksinään annettuna muiden 
syöpälääkkeiden (rituksimabin ja joko idelalisibin tai bendamustiinin) yhdistelmään. Noin 
16 hoitokuukauden jälkeen 17 % potilaista oli menehtynyt tai heidän syöpänsä oli pahentunut, kun 
vastaava osuus rituksimabiyhdistelmää saaneiden ryhmässä oli 44 %. 

Mitä riskejä Calquenceen liittyy? 

Calquencen yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
viidestä) ovat infektiot, päänsärky, ripuli, mustelmat, lihaskipu, pahoinvointi, väsymys, yskä ja 
ihottuma. Yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa käytettynä tavallisia ovat myös nivelkipu, heikotus 
ja ummetus. 

Calquencen yleisimmät vakavat haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle 
potilaalle 20:stä) ovat infektiot sekä valko- ja punasolujen määrän vähyys (leukopenia, neutropenia ja 
anemia). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Calquencen haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Calquence on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Calquencen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. Calquencesta on osoitettu olevan selkeää hyötyä kroonista lymfaattista 
leukemiaa sairastaville potilaille sekä yksin käytettynä että (potilailla, jotka eivät ole aiemmin saaneet 
hoitoa sairauteen) yhdessä obinututsumabin kanssa. Tulosten katsottiin olevan kliinisesti merkittäviä, 
ja vaikka tutkimukseen osallistui iäkkäitä ja muita sairauksia sairastavia potilaita, tulosten odotetaan 
pätevän myös nuorempiin ja terveempiin potilaisiin. Valmisteen haittavaikutusten katsotaan olevan 
hyväksyttävissä ja vastaavan muiden samalla tavalla vaikuttavien valmisteiden haittavaikutuksia. 

Miten voidaan varmistaa Calquencen turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

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

Muita tietoja Calquencesta 

Lisätietoa Calquencesta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/calquence. 

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