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Ny långtidsdata visar att tidigare
obehandlade patienter med kronisk
lymfatisk leukemi har en bestående
progressionsfri överlevnad fyra år efter
avslutad kombinationsbehandling med
venetoklax

• 5-årsanalys av fas III-studien, CLL14, (medianuppföljning på 65,4
månader) fortsätter att visa längre progressionsfri överlevnad (PFS)
vid en tidsbestämd behandling med venetoklax i kombination med
obinutuzumab jämfört med klorambucil i kombination med
obinutuzumab hos tidigare obehandlade patienter med kronisk



lymfatisk leukemi, KLL
• PFS var statistiskt signifikant superior för venetoklax i kombination

med obinutuzumab jämfört med klorambucil i kombination med
obinutuzumab (median ej uppnådd [NR] jämfört med 36,4 månader,
(hazard ratio [HR]: 0,35, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,26-0,46;
P<0,0001)

• En majoritet av patienterna som behandlades med venetoklax i
kombination med obinutuzumab förblir utan återfall fyra år efter
avslutad behandling

AbbVie meddelar ny långtidsdata över fem år från fas III-studien, CLL14, som
utvärderar ett års tidsbestämd behandling med venetoklax i kombination
med obinutuzumab. Resultaten visar att fyra år efter avslutad behandling, så
har 60 procent av tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk
leukemi, KLL, fortsatt längre progressionsfri överlevnad (PFS) och högre
andel av minimalt kvarvarande sjukdom (MRD). Resultaten presenterades
nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology
Association Congress).

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och
försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
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