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Nubeqa (darolutamidi) 
Yleistiedot Nubeqa-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Nubeqa on ja mihin sitä käytetään? 

Nubeqa on lääke, jolla hoidetaan eturauhassyöpää. 

Sitä käytetään, kun syöpä on kastraatioresistantti (pahenee testosteronitasoa alentavasta hoidosta 
huolimatta, mukaan lukien kivesten poisto leikkauksella) ja metastasoitumisen (muihin kehon osiin 
leviämisen) riski on suuri.  

Sitä annetaan myös silloin, kun syöpä on levinnyt muualle kehoon (metastasoitunut) mutta vastaa 
testosteronipitoisuutta alentaviin hoitoihin (hormonisensitiivinen). Sitä käytetään yhdessä dosetakselin 
(toinen syöpälääke) ja androgeenideprivaatiohoidon (mieshormonia vähentävä hoito) kanssa. 

Nubeqan vaikuttava aine on darolutamidi. 

Miten Nubeqaa käytetään? 

Nubeqaa on saatavana tabletteina (300 mg), ja se on reseptivalmiste. Hoidon aloittavalla ja sitä 
valvovalla lääkärillä on oltava kokemusta eturauhassyövän hoitamisesta. 

Suositeltu Nubeqa-annos on 600 mg (kaksi tablettia) kahdesti vuorokaudessa ruoan kanssa otettuna. 
Potilaiden, joiden kiveksiä ei ole poistettu leikkauksella (kastraatio), on jatkettava hoitoa LHRH-
analogina tunnetulla lääkkeellä testosteronin tuotannon alentamiseksi. 

Jos potilas saa vakavia haittavaikutuksia, annosta voi olla tarpeen pienentää tai hoito on ehkä 
keskeytettävä. Lisätietoa Nubeqan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Nubeqa vaikuttaa? 

Nubeqan vaikuttava aine darolutamidi on androgeenireseptorin estäjä. Tämä tarkoittaa, että se 
sitoutuu androgeeneiksi kutsuttujen sukupuolihormonien kuten testosteronin reseptoreihin ja salpaa ne 
estäen niitä kiihdyttämästä eturauhasen syöpäsolujen kasvua. 

Mitä hyötyä Nubeqasta on havaittu tutkimuksissa? 

Nubeqaa verrattiin lumelääkkeeseen yhdessä meneillään olevassa päätutkimuksessa. Siihen osallistui 
1 509 miestä, joilla oli ei-metastasoitunut eturauhassyöpä. Tehon pääasiallisena mittana oli se, miten 
pitkään potilaat elivät ennen syövän leviämistä kehon muihin osiin. Nubeqaa saaneet potilaat elivät 
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keskimäärin 40 kuukautta ilman syövän leviämistä, kun taas lumelääkettä saaneilla potilailla tämä aika 
oli noin 18 kuukautta. 

Toiseen päätutkimukseen osallistui 1 306 metastasoitunutta hormonisensitiivistä eturauhassyöpää 
sairastavaa miestä. Nubeqaa saaneista potilaista noin 63 prosenttia oli elossa neljän vuoden kuluttua 
hoidon aloittamisesta, kun lumelääkettä saaneiden vastaava osuus oli 50 prosenttia. Sekä Nubeqaa 
että lumelääkettä annettiin yhdessä dosetakselin ja androgeenideprivaatiohoidon kanssa. 

Mitä riskejä Nubeqaan liittyy? 

Nubeqan yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
10:stä) ovat väsymys, heikotus, letargia (energian puute) ja huonovointisuus. 

Samanaikaisesti annettujen Nubeqan ja dosetakselin yleisimmät haittavaikutukset ovat ihottuma ja 
korkea verenpaine. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Nubeqan haittavaikutuksista. 

Nubeqaa ei ole tarkoitettu naisille, eikä sitä saa antaa naisille, jotka ovat tai voivat olla raskaana. 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Nubeqa on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Nubeqan hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. Nubeqan on osoitettu viivästyttävän etäpesäkkeiden syntymistä 
lumelääkkeeseen verrattuna. Kun lääkettä annetaan yhdessä dosetakseli- ja 
androgeenideprivaatiohoidon kanssa, sen on osoitettu pidentävän metastasoitunutta 
hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa. Nubeqa on hyvin siedetty, ja 
sen riskien katsotaan olevan hallittavissa. 

Miten voidaan varmistaa Nubeqan turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

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

Muita tietoja Nubeqasta 

Nubeqa sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 27. maaliskuuta 2020. 

Lisää tietoa Nubeqasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nubeqa. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 02-2023. 
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