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6.2 Julkisen yhteenvedon osat 
 
6.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä ja jakaumasta (epidemiologiasta) 
 
Munuaisensiirto on yksi tavallisimmista elinsiirtoleikkauksista. Ensimmäisen pelkän munuaissiirteensä 
saaneita vähintään 18-vuotiaita potilaita oli Yhdysvalloissa 4 669 vuonna 1995 ja vuonna 2003 jo 6 069. 
Eurooppalaisten elinsiirtokeskusten tietojen mukaan vuosina 1995–2003 ensimmäisen pelkän 
munuaissiirteensä sai 10 000–12 000 aikuispotilasta vuodessa. Yhdysvaltain koko väestöön verrattuna 
prosentuaalisesti suurempi osa munuaissiirrepotilaista oli afroamerikkalaisia. Suurin osa 
munuaissiirrepotilaista oli iältään 50–54-vuotiaita. Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa 
tehtyjen tutkimusten mukaan kuolemanriski oli ensimmäisenä elinsiirron jälkeisenä vuotena 4–7 %, 
kolmantena vuotena 9–18 % ja viidentenä vuotena 13 %. Kuolemanriski oli muita suurempi tupakoivilla 
elinsiirteen saajilla. Infektiot ja syöpä ovat munuaissiirrepotilaiden merkittäviä terveysriskejä. 
Munuaissiirrepotilailla ilmeneviä komplikaatioita ovat kuolema ja siirteen menetys, joiden lisäksi heillä voi 
olla kuoleman ja sairauskuorman kokonaisriskiin vaikuttavia sairauksia. Tällaisia sairauksia ovat 
sydänsairaus (12,9 %) ja kohonnut verenpaine (50–80 %). 
 
6.2.2 Tiivistelmä hoitohyödyistä 
 
Munuaisensiirto on paras hoito pitkälle edenneen munuaisten vajaatoiminnan myöhäisvaiheissa. Elinsiirteen 
saajan on käytettävä koko loppuelämän ajan immuunijärjestelmää heikentäviä lääkkeitä (immuunisalpaajia 
eli immunosuppressantteja), jotta uusi munuainen toimisi. Immuunisalpaajilla pyritään estämään potilaan 
immuunijärjestelmää hyökkäämästä uutta munuaissiirrettä vastaan ja aiheuttamasta siirteen hyljintää. 
Munuaissiirteen hyljinnän estoon on toistaiseksi käytetty eniten ns. kalsineuriinin estäjiä, joita ovat 
esimerkiksi siklosporiini ja takrolimuusi. Kalsineuriinin estäjiin kuuluvat lääkkeet voivat aiheuttaa 
haittavaikutuksina suoran munuaisvaurion, munuaissiirteen toiminnan viiveellä estävän ja munuaisen 
menetykseen johtavan vaurion sekä toisinaan potilaan kuoleman. Kalsineuriinin estäjien muita 
haittavaikutuksia ovat kolesteroliarvojen poikkeavuudet ja sydänsairaus. 
 

NULOJIX® (lääkeaineen yleisnimi: belatasepti) on myyntiluvan saanut immuunisalpaaja, jonka vaikuttava 
aine belatasepti on jälleen yksi hoitovaihtoehto munuaissiirrepotilaille. NULOJIX on hyväksytty 
käytettäväksi yhdessä kortikosteroidien ja mykofenolihappo (MPA) -nimisen lääkkeen kanssa 
aikuispotilaiden munuaissiirteen hyljinnän estoon. 
 
NULOJIXin hyöty ja turvallisuus munuaissiirrepotilaille perustuvat ensisijaisesti kolmen päätutkimuksen 
tuloksiin. Päätutkimuksiin kuuluivat kaksi laajaa, ns. kolmannen vaiheen tutkimusta ja yksi niitä edeltävä 
keskeinen toisen vaiheen tutkimus. Tutkimuksiin osallistuneet 1 425 hoidettua potilasta eli tutkittavaa 
jaettiin johonkin seuraavista kolmesta hoitoryhmästä: 
 

• Hoito 1: Tehostettu belataseptihoito (suuremmat annokset ja tiheämmät antovälit kuin hoidossa 2) 
• Hoito 2: Vähemmän tehostettu belataseptihoito – lopullinen hyväksytty annos saatavana potilaille 
• Hoito 3: Siklosporiini. 

 
Kaikki potilaat saivat myös mykofenolaattimofetiilia (MMF) ja steroideja. 
 
Päätutkimusten tulosten mukaan kuolemantapauksia ja elinsiirteen menetyksiä oli saman verran 
belataseptipohjaisissa hoito-ohjelmissa ja siklosporiiniryhmässä; sen sijaan munuaistoiminta – jota 
tutkimuksissa ensisijaisesti selvitettiin - oli 12 kuukauden aikapisteen kohdalla parempaa belataseptia 
saaneilla. 
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Kolmannen vaiheen tutkimuksissa 36 kuukauden tulosten mukaan elinsiirteen äkillistä hyljintää oli 
enemmän belataseptiryhmissä kuin siklosporiiniryhmässä, mutta belataseptin kokonaishyödyt 
(samanasteinen eloonjääneisyys kuin siklosporiinilla ja belataseptihoidon edulliset vaikutukset 
munuaistoimintaan, diabeteksen puhkeamiseen, verenpaineeseen ja lipidiarvoihin) olivat säilyneet. 
 
Kaikille tutkittaville tarjottiin mahdollisuutta jatkaa päätutkimuksen pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa. 
Ne tutkittavat, jotka joulukuussa 2012 päättivät jatkaa edelleen meneillään olevassa kolmannen vaiheen 
jatkotutkimuksessa, ovat nyt saaneet hoitoa vähintään 5 vuotta. Hyöty on yhä aiemman tutkimustiedon 
mukainen: potilaiden kuolemia ja siirteen menetyksiä on ilmennyt joko vähemmän tai yhtä paljon. Siirteen 
äkillistä hyljintää viiveellä on ilmennyt vain vähän. Myös munuaistoiminta belataseptilla hoidetuilla 
potilailla vaikuttaa vakaalta. 
 
Toisen vaiheen jatkotutkimuksiin otetut tutkittavat ovat nyt siis saaneet vähintään 9 vuotta hoitoa, jonka 
hyöty on säilynyt entisellään. 
 
6.2.3 Hoitohyötyihin liittyvät tuntemattomat seikat 
 
Päätutkimuksiin ja niitä tukeviin tutkimuksiin mukaan otetut potilaat kuvastivat munuaissiirrepotilaiden 
laajempaa joukkoa potilailla entuudestaan olleiden yleisten samanaikaisten sairauksien (esim. sydän- ja 
verisuonisairaus, verenpainetauti, diabetes mellitus ja loppuvaiheen munuaissairaus) suhteen. 
Munuaissiirteen saajista 20 % oli vähintään 65-vuotiaita, mikä on verrattavissa käytännön hoitotyössä 
munuaissiirteen saavien iäkkäiden potilaiden osuuteen. Enemmistö belataseptin kolmannen vaiheen 
päätutkimusten osallistujista oli valkoihoisia (70 %), ja 10 % oli mustaihoisia, 8 % aasialaisia ja 12 % 
luokiteltiin jonkin muun rodun edustajaksi. Rotujen välillä ei ollut kliinisesti merkityksellisiä eroja 
haittavaikutuksia ja vakavia haittavaikutuksia koskevien ilmoitusten määrissä. Kaikki nämä tutkitut 
potilasryhmät edustivat tyypillistä laajempaa, oikeassa elämässä elinsiirteen saavaa joukkoa. 
 
Lapsilla ja nuorilla ei ole kuitenkaan tehty kontrolloituja tutkimuksia, koska kliinisiin tutkimuksiin ei otettu 
mukaan alle 18-vuotiaita munuaissiirteen saajia. Belataseptin käytöstä ei ole tehty kontrolloituja 
tutkimuksia, joissa olisi ollut mukana raskaana olevia, eikä belataseptin vaikutusta raskauteen ja sen 
lopputulokseen ole vahvistettu. Kliinisiin tutkimuksiin ei myöskään ole otettu mukaan raskaana olevia tai 
imettäviä naisia. Siksi elinsiirteen hyljinnän estoon annetun belataseptihoidon riskeistä näille 
potilasryhmille ei ole saatavilla varmaa tietoa. 
 
 
6.2.4 Tiivistelmä turvallisuusseikoista 
 
6.2.4.1 Merkittäviä tunnistettuja riskejä 
 
Riski Tiedossa Estettävyys 
Elinsiirron jälkeinen 
lymfoproliferatiivinen häiriö 
(PTLD), joka ilmenee 
pääasiassa keskushermostossa 

PTLD voi ilmetä elinsiirron 
jälkeen, jos tietyt valkosolut 
alkavat lisääntyä 
hallitsemattomasti 
immuunijärjestelmän 
heikennyttyä. Kliinisissä 
päätutkimuksissa sekä PTLD:tä 
että aivoissa ilmenevää PTLD:tä 
esiintyi muita enemmän 
belataseptihoitoa saaneilla 
tutkittavilla. NULOJIX-hoito 
suurentaa riskiä sairastua 

• PTLD:n riski oli kliinisissä 
tutkimuksissa muita suurempi 
niillä tutkittavilla, jotka eivät 
olleet altistuneet Epstein-
Barrin virukselle (EBV). 
NULOJIXia ei saa antaa 
potilaalle, jolla ei ole näyttöä 
aiemmasta veren EBV-
infektiosta tai jonka EBV-
tilannetta ei tunneta. 

• Sytomegaloviruksen (CMV) 
aiheuttaman infektion 
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PTLD:ään, joka on eräänlainen 
syöpä. NULOJIX-hoidon 
yhteydessä PTLD ilmenee 
useammin aivoissa ja voi johtaa 
kuolemaan. 

estolääkitys on PTLD:n 
riskitekijä. 

• Elinsiirteen äkillisen hyljinnän 
hoitoon tarkoitettua lääkitystä, 
kuten antitymosyytti-
globuliinia T-solujen 
vähentämiseksi, on vältettävä. 
Elimistö tarvitsee T-soluja 
vastustaakseen sairauksia ja 
infektioita. T-solut saattavat 
aiheuttaa siirtomunuaisen 
hyljintää. 

Infektiot NULOJIX-hoito saattaa suurentaa 
riskiä saada infektio, myös vakava 
ja toisinaan mahdollisesti 
kuolemaan johtava infektio. 
Kliinisissä päätutkimuksissa 
infektioita ilmeni saman verran 
kaikissa hoitoryhmissä. 
Tutkittavilla, jotka saivat 
belataseptin vähemmän 
tehostettua hoitoa (hyväksyttyä 
NULOJIX-annosta), ilmeni 
kokonaisuudessaan vakavia 
infektioita vähemmän kuin 
tehostettua hoitoa tai siklosporiini 
A:ta saaneilla. Tuberkuloosi, 
herpes ja progressiivinen 
multifokaalinen 
leukoenkefalopatia eli PML 
(infektio, jonka kuvaus 
jäljempänä) olivat yleisempiä 
belataseptilla hoidetuilla 
tutkittavilla kuin siklosporiini 
A:lla hoidetuilla potilailla. 

• Potilas on tutkittava aktiivisten 
ja piilevien infektioiden, myös 
tuberkuloosin, varalta sekä 
ennen NULOJIX-hoitoa että 
sen aikana. 

• Sytomegalovirusinfektion 
(CMV) estolääkitystä 
suositellaan annettavaksi 
vähintään 3 kuukauden ajan 
elinsiirron jälkeen. Erityisen 
tärkeää tämä on potilaalle, 
jonka CMV-infektion riski on 
suurentunut. 

• Pneumocystis-tyyppisen 
keuhkokuumeen estolääkitystä 
suositellaan annettavaksi 
vähintään 6 kuukauden ajan 
elinsiirron jälkeen. 

Progressiivinen multifokaalinen 
leukoenkefalopatia (PML) 

PML on harvinainen aivoinfektio, 
jonka aiheuttaa nk. JC-virus ja 
joka johtaa usein vaikeaan 
haittaan tai kuolemaan. 
Belataseptin (NULOJIX) 
kliinisissä tutkimuksissa siihen 
sairastui 2 potilasta. 

• NULOJIXia ja muita 
elinsiirteen hyljinnän estoon 
käytettäviä immuunisalpaajia 
ei saa käyttää suositeltua 
suurempina annoksina. 

Äkillinen hyljintä 
steroidiannoksen nopean 
pienentämisen yhteydessä 
potilailla, joiden 
immunologinen riski on suuri 

Elimistö alkaa hylkiä 
munuaissiirrettä, kun 
immuunijärjestelmä aistii, että 
uusi munuaissiirre on erilainen tai 
vieras ja hyökkää sitä vastaan. 
Yhdessä elinsiirtokeskuksessa 
NULOJIX-hoidon yhteydessä 
ilmeni muita hoitoja enemmän 
munuaissiirteen hyljintää, myös 
vaikeaa munuaissiirteen hyljintää, 
silloin kun steroidiannosta 
pienennettiin nopeasti elinsiirron 
jälkeen. 

• Lääkärille suunnattuja 
tuotetietoja on päivitetty 
seuraavasti: varoitus 
steroidiannoksen 
pienentämisestä varoen, 
kokemus äkillisestä hyljinnästä 
tuossa yhdessä 
elinsiirtokeskuksessa ja 
NULOJIXin kliinisissä 
päätutkimuksissa käytetyt 
steroidiannokset. 

• Steroidiannosta saa muuttaa 
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vain lääkäri. 
 

6.2.4.2 Merkittäviä mahdollisia riskejä 
 
Taulukko 6.2.4.2-1: Merkittäviä mahdollisia riskejä 
 
Riski Tiedossa 
Pahanlaatuiset sairaudet tai 
syövät (muut kuin PTLD), 
myös muut ihosyövät kuin 
melanooma 

Potilailla, jotka käyttävät munuaissiirteen vuoksi immuunijärjestelmää 
heikentäviä lääkkeitä (kuten NULOJIXia), on riski sairastua syöpään, 
etenkin ihosyöpään. Kliinisissä tutkimuksissa pahanlaatuisia sairauksia (tai 
syöpiä), pois lukien PTLD, ilmeni kokonaisuudessaan vähemmän 
myyntiluvassa hyväksyttyä belataseptiannosta saaneilla potilailla kuin 
siklosporiinia saaneilla potilailla. 
 

Autoimmuniteetti (eli 
sairaus, jossa potilaan 
immuunijärjestelmä erehtyy 
hyökkäämään ja tuhoamaan 
omaa tervettä kudosta) 

NULOJIX voi teoriassa aiheuttaa autoimmuniteettia. 
Autoimmuunitapahtumia ilmeni vähän, ja vain muutamia tapahtumia 
pidettiin vakavina tai sellaisina, että NULOJIX-hoito oli lopetettava. 

Immunogeenisuus 
(NULOJIXin tunnistavat 
vasta-aineet) 

Potilaalle voi kehittyä vasta-aineita NULOJIXia kohtaan. Tällöin 
NULOJIX ei ehkä ole yhtä tehokas (eli ei toimi yhtä hyvin) kuin 
tavallisesti tai ilmenee autoimmuniteettia (ks. edeltävä kohta). Kliinisissä 
tutkimuksissa NULOJIX-hoidolle erityisiä vasta-aineita ilmeni 
suhteellisen pienellä potilasjoukolla eikä vasta-ainemuodostus lisääntynyt 
merkitsevästi niillä tutkittavilla, jotka keskeyttivät belataseptihoidon 
≥ 56 päiväksi. Vasta-aineiden ja tutkittavan turvallisuuden, tehon tai 
farmakokinetiikan välillä ei ollut ilmeistä yhteyttä. 

Tiputukseen (infuusioon) 
liittyvät reaktiot 

Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin NULOJIXin aiheuttamia reaktioita. 
Vakavia äkillisiä tiputukseen liittyviä reaktioita ilmeni kuitenkin harvoin. 
NULOJIXia ei saa käyttää, jos NULOJIX tai jokin sen sisältämä aine on 
aiemmin aiheuttanut allergisia reaktioita. 

Poikkeuskäyttö NULOJIX on hyväksytty käytettäväksi vain aikuisille 
munuaissiirrepotilaille, jotka ovat altistuneet Epstein-Barrin virukselle. 
NULOJIXia ei saa käyttää potilaalle, joka ei ole altistunut EBV:lle ennen 
elinsiirtoa tai jonka EBV-tilannetta ei tunneta. NULOJIXin käyttöä ei 
suositella muiden elinsiirteiden kuin munuaissiirteen saaneille. Sitä ei 
myöskään suositella lapsille ja nuorille. 

Vierassiirteen (elinsiirteen)  
laskimotukos 

Vierassiirteen tukoksia ilmeni enemmän belatasepti- kuin siklosporiini A 
-ryhmissä IM103027-tutkimuksessa, jossa potilaat saivat myös muita kuin 
parhaita mahdollisia elinsiirteitä. Tukoksia ilmeni suurin piirtein saman 
verran kuin IM103008-tutkimuksessa, jossa käytettiin tavanomaiset 
kriteerit täyttäviä elinsiirteitä. 

 
6.2.4.3 Merkittäviä puuttuvia tietoja 
 
Taulukko 6.2.4.3-1: Merkittäviä puuttuvia tietoja 
 
Riski Tiedossa 
Raskaus ja imetys NULOJIXin vaikutusta raskauteen ja imetykseen ei 

tunneta. Belataseptin käytöstä raskaana oleville 
naisille ei ole tehty kontrolloituja tutkimuksia. 
Kliinisiin tutkimuksiin ei ole myöskään otettu 
mukaan raskaana olevia tai imettäviä naisia eikä 
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naisia, jotka eivät ole pystyneet tai halunneet käyttää 
raskaudenehkäisyä. Hedelmällisessä iässä olleiden 
naisten oli esitettävä negatiivinen tulos 
raskaustestistä ennen jokaista belatasepti-tiputusta. 
Tutkimuksen aikana raskaaksi tulleiden naisten 
osallistuminen lopetettiin heti ja heidät ohjattiin 
synnytyslääkärin vastaanotolle. 

Lapset ja nuoret (alle 18 v) Belataseptin käytöstä alle 18-vuotiaille ei ole tehty 
kliinisiä tutkimuksia. Lääkkeen käytön 
turvallisuudesta tälle potilasryhmälle ei voida tehdä 
mitään johtopäätöksiä. 

Maksan vajaatoimintapotilaat Belataseptin käyttöä tutkittaville, joiden maksan 
toiminta on heikentynyt merkitsevästi, ei ole tutkittu. 
Lääkkeen käytön turvallisuudesta tälle 
potilasryhmälle ei voida tehdä mitään 
johtopäätöksiä. 

Hoidon uudelleen aloittaminen pitkän tauon jälkeen Saatavilla on vain vähän tietoa pitkän tauon jälkeen 
annetun belataseptin vaikutuksesta. Sellaisia 
turvallisuuteen liittyviä tapahtumia, jotka ilmenevät 
pitkän tauon jälkeen uudelleen aloitetussa 
belataseptihoidossa, ei kerätä järjestelmällisesti. 

 

 

6.2.5 Tiivistelmä lisätoimenpiteistä turvallisuusriskien minimoimiseksi 

NULOJIXin riskeistä kerrotaan terveydenhoitopalveluja tarjoaville ja potilaille ensisijaisesti tuotetiedoissa 
eli valmisteyhteenvedossa (SmPC). Hoidon riskejä voidaan pienentää osin myös erityisohjeilla tai 
toimenpiteillä. Ne NULOJIXin käyttöön liittyvät riskit, jotka vaativat tavanomaisten tuotetietojen lisäksi 
riskienminimointitoimia (tai muita tapoja pienentää riskiä), ovat keskushermostossa ilmenevä PTLD, 
infektiot, PML, elinsiirteen äkillinen hyljintä steroidiannoksen nopean pienentämisen yhteydessä potilailla, 
joiden immunologinen riski on suuri ja vierassiirteen laskimotukos. Näihin liittyvät riskienminimointitoimet 
on kuvattu seuraavissa taulukoissa: 



 

 

 

6  

  Version 1:  7 February 2014 
 

 

Taulukko 6.2.5-1:  Merkittävä tunnistettu riski - Elinsiirron jälkeinen lymfoproliferatiivinen häiriö 
(PTLD), joka ilmenee keskushermostossa (maallikkokielellä) 

 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

• Tuotetiedot pienentävät sekä PTLD:n että keskushermostossa ilmenevän PTLD:n riskiä seuraavasti: 

o Vasta-aihe (eli voimakas suositus olla käyttämättä valmistetta): NULOJIXia ei saa käyttää 
potilaalle, jolla ei ole näyttöä aiemmasta Epstein-Barrin viruksen (EBV) aiheuttamasta 
veren infektiosta tai jonka EBV-tilannetta ei tunneta. EBV on PTLD:n suuri riskitekijä. 

o PTLD:n ja keskushermostossa ilmenevän PTLD:n riskitekijöiden kuvaus 

o Suositus käyttää sytomegaloviruksen (CMV) estolääkitystä. CMV on PTLD:n tunnettu 
riskitekijä. 

o Erityishuomion kiinnittäminen siihen, että hermostossa (tai aivoissa), ajattelussa ja 
käyttäytymisessä ilmenevät merkit ja oireet on tärkeää todeta jo varhain, jotta mahdollisesti 
aivoissa ilmenevän PTLD:n vaikutusta voidaan vähentää. 

• Tutkimuksissa käytettävillä riskienminimoinnin lisätoimilla pyritään syventämään ymmärrystä 
PTLD:n riskeistä ja sen ilmenemisestä aivoissa. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

Potilaskortti, joka kehottaa lääkkeen käyttäjää kertomaan oireistaan ja huolenaiheistaan terveydenhoidon 
ammattilaiselle ja ohjaa potilaan lukemaan pakkausselosteen. 

 
 
Taulukko 6.2.5-2:  Merkittävä tunnistettu riski - Infektiot (maallikkokielellä) 
 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Valmisteyhteenvedossa eli tuotetiedoissa kuvataan NULOJIXin aiheuttama koko immuunijärjestelmän 
heikkenemisriski ja tämän vaikutus infektioon, kehotetaan antamaan immuunisalpaajia saavalle potilaalle 
riittävä estolääkitys sytomegalovirusta (CMV) ja yleistä keuhkokuumetyyppiä (Pneumocystis-
keuhkokuumeen) vastaan sekä tutkimaan potilas tarkoin aktiivisen tai piilevän tuberkuloosin varalta 
infektioriskin pienentämiseksi ja mahdollisesti ilmenevien infektioiden vaikutuksen pienentämiseksi. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

Potilaskortti, joka kehottaa lääkkeen käyttäjää kertomaan oireistaan ja huolenaiheistaan terveydenhoidon 
ammattilaiselle ja ohjaa potilaan lukemaan pakkausselosteen. 
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Taulukko 6.2.5-3:  Merkittävä tunnistettu riski - Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia 
(PML) (maallikkokielellä) 

 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Valmisteyhteenvedossa eli tuotetiedoissa kuvataan NULOJIXin aiheuttama koko immuunijärjestelmää 
heikentävä vaikutus ja tämän vaikutus PML:n riskiin. Valmisteyhteenvedossa kerrotaan myös, ettei 
belataseptia ja muita immuunisalpaajia saa käyttää suositeltua suurempina annoksina. 
Valmisteyhteenvedossa korostetaan, että on tärkeää havaita jo varhain hermostossa (tai aivoissa), ajattelussa 
ja käyttäytymisessä ilmenevät merkit sekä vähentää immuunijärjestelmää heikentävää hoitoa tai lopettaa se 
mahdollisesti ilmenevän PML:n vaikutuksen pienentämiseksi. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

Potilaskortti, joka kehottaa lääkkeen käyttäjää kertomaan oireistaan ja huolenaiheistaan terveydenhoidon 
ammattilaiselle ja ohjaa potilaan lukemaan pakkausselosteen. 

 

Taulukko 6.2.5-4:  Merkittävä tunnistettu riski - elinsiirteen äkillinen hyljintä steroidiannoksen 
nopean pienentämisen yhteydessä potilailla, joiden immunologinen riski on suuri (maallikkokielellä) 
 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Tavoite on pienentää elinsiirteen äkillisen hyljinnän riskiä varoittamalla hoitavaa lääkäriä vähentämästä 
steroidien käyttöä nopeasti, erityisesti jos potilaalla on munuaissiirteen hyljinnän riski. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

Lääketurvallisuustiedote  

Kaikille NULOJIXia määrääville lääkäreille jaettava lääketurvallisuustiedote sisältää varoituksen, että 
belataseptiin on markkinoilletulon jälkeen yhdistetty munuaissiirteen äkillisen hyljinnän lisääntymistä 
steroidiannoksen nopean pienentämisen yhteydessä. Munuaissiirteen hyljintäreaktio on ollut erityisen 
vaikea niillä potilailla, joilla on 4–6 HLA-yhteensopimattomuutta. Elimistö alkaa hylkiä elinsiirrettä, kun 
immuunijärjestelmä aistii, että uusi siirtomunuainen on erilainen tai vieras ja hyökkää sitä vastaan. 

 

Taulukko 6.2.5-5:  Merkittävä tunnistettu riski - vierassiirteen laskimotukos (maallikkokielellä) 
 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Laskimotukoksen riskin minimointi ja mahdollisesti ilmenevän tukoksen vaikutuksen vähentäminen 
tuotetietojen sisältämien varoitusten avulla. 
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Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

Tutkijan tiedotteeseen (tarkoitettu kliinisiin tutkimuksiin) on lisätty tietoa elinsiirteen tukoksesta ja 
menetyksestä belataseptin ja alemtutsumabin yhdistelmähoidossa tutkijalähtöisessä tutkimuksessa. 

 

6.2.6  Myyntiluvan saamisen jälkeinen kehityssuunnitelma 
 
Taulukko 6.2.6-1:  Luettelo tutkimuksista myyntiluvan saamisen jälkeisessä kehityssuunnitelmassa 
 
Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

IM103008 LTE Belataseptin turvallisuus 
ja siedettävyys 
pitkäaikaiskäytössä 

Belataseptin 
kliinisen profiilin 
säilyminen yli 
3 vuoden ajan 

Vuoden 5 
tietokanta 
lukittiin 
elokuussa 
2012 
(yhteen-
veto-
raportti 
liitteessä 
12). 
Pitkä-
aikainen 
jatko-
tutkimus 
on ollut 
käynnissä 
jo yli 
5 vuotta. 

12 kuukauden 
kuluessa viimeisen 
potilaan 
lopetuskäynnin 
jälkeen 
pitkäkestoisessa 
jatkotutkimuksessa 

IM103027 Belataseptin turvallisuus 
ja siedettävyys 
pitkäaikaiskäytössä 

Belataseptin 
kliinisen profiilin 
säilyminen yli 
3 vuoden ajan 

Vuoden 5 
tietokanta 
lukittiin 
elokuussa 
2012 
(yhteen-
veto-
raportti 
liitteessä 
12). 
Pitkä-
aikainen 
jatko-
tutkimus 
on ollut 
käynnissä 
jo yli 

12 kuukauden 
kuluessa viimeisen 
potilaan viimeisen 
käynnin jälkeen 
pitkäkestoisessa 
jatkotutkimuksessa 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

5 vuotta. 

Lapsia koskeva 
farmakokineettinen 
tutkimus (BMS  
IM103-144) 

Tutkimuksessa 
selvitetään belataseptin 
farmakokinetiikkaa 
lapsilla 

Tutkimuksessa 
selvitetään, onko 
belataseptin 
farmako-
kinetiikassa 
lapsilla eroja  

Tutki-
muksen 
suunni-
teltu 
aloitus 
2013 

Tammi–maaliskuu 
2020 

Etenevä ENLiST-
rekisteritutkimus (BMS 
IM103076) 

Tutkimuksessa 
selvitetään 
vahvistettujen PTLD- ja 
keskushermostossa 
ilmenevien PTLD-
tapausten 
ilmaantuvuutta 
Yhdysvalloissa 
belataseptilla hoidetuilla 
aikuisilla 
munuaissiirrepotilailla 

Aikuisten 
munuaissiirre-
potilaiden riski 
saada PTLD, 
keskus-
hermostossa 
ilmenevä PTLD 
tai PML 

Aloitettu Lokakuu 2011, 
huhtikuu 2012, 
lokakuu 2012, 
huhtikuu 2013, 
lokakuu 2013,  
huhtikuu 2014, 
lokakuu 2014, 
huhtikuu 2015, 
lokakuu 2015, 
heinäkuu 2015, 
lokakuu 2015, 
tammikuu 2016, 
huhtikuu 2016, 
heinäkuu 2016, 
lokakuu 2016, 
tammikuu 2017, 
huhtikuu 2017, 
heinäkuu 2017, 
lokakuu 2017, 
tammikuu 2018, 
huhtikuu 2018, 
heinäkuu 2018, 
lokakuu 2018, 
tammikuu 2019 

CTS-tulosten takautuva 
analyysi (BMS 
IM103089) 

Tutkimuksessa 
arvioidaan belataseptin 
käytön ja PTLD:n riskiä 
eurooppalaisilla 
munuaissiirteen saajilla 

Aikuisten 
munuaissiirre-
potilaiden 
PTLD:n riski 

Aloitettu Toukokuu 2012, 
toukokuu 2013, 
toukokuu 2014, 
toukokuu 2015, 
toukokuu 2016, 
toukokuu 2017, 
toukokuu 2018, 
toukokuu 2019, 
toukokuu 2020, 
toukokuu 2021 

United Network for 
Organ Sharing -tietojen 
takautuva analyysi 

Tutkimuksessa 
arvioidaan belataseptin 
käytön ja PTLD:n riskin 

Aikuisten 
munuaissiirre-
potilaiden 

Aloitettu Lokakuu 2011, 
huhtikuu 2012, 
lokakuu 2012, 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

(BMS IM103075) yhteyttä 
yhdysvaltalaisilla 
munuaissiirteen saajilla 

PTLD:n riski  huhtikuu 2013, 
lokakuu 2013, 
huhtikuu 2014, 
huhtikuu 2015, 
huhtikuu 2016, 
huhtikuu 2017, 
huhtikuu 2018 

Raskaana olevien 
elinsiirtopotilaiden 
kansallinen rekisteri 
(BMS IM103061) 

Raskauden lopputulos 
belataseptin käyttäjillä 
Yhdysvalloissa 

Mahdolliset 
vaikutukset 
raskauden 
lopputulokseen 

Aloitettu Heinäkuu 2012, 
heinäkuu 2013, 
heinäkuu 2014, 
heinäkuu 2015, 
heinäkuu 2016, 
heinäkuu 2017, 
heinäkuu 2018 

 
6.2.6.1  Myyntiluvan ehtona olevat tutkimukset 

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat vaatineet kolme tutkimusta (IM103074, IM103075, IM103076) ja 
Euroopan terveysviranomaiset kaksi (IM103077, IM103089). Yhdessä nämä tutkimukset antavat tietoa 
belataseptin käyttötavoista ja PTLD:n ja PML:n riskeistä belataseptin todellisessa käytössä. 


	6.2.5 Tiivistelmä lisätoimenpiteistä turvallisuusriskien minimoimiseksi

