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6.2 Julkisen yhteenvedon osat 
 
6.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä ja jakaumasta (epidemiologiasta) 
 
Aikuisten nivelreumapotilaiden lukumäärä eri väestöissä vaihtelee eri puolilla maailmaa. Pohjois-Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että nivelreumaa sairastaa näiden alueiden 
väestöstä enimmillään 1 %. Etelä-Euroopan maissa esiintyvyydeksi arvioidaan alle 1 %, ja aikuisia 
nivelreumapotilaita vaikuttaisi olevan prosentuaalisesti vähemmän myös kehitysmaissa ja afrikkalaista 
syntyperää olevissa kansoissa. Toisaalta nivelreuman esiintyvyys Yhdysvaltain alkuperäisväestöön kuuluvilla 
intiaaneilla on osoitettu yhdeksi maailman suurimmista. 
 
Nivelreuma on yleisempi naisilla kuin miehillä: sitä esiintyy 2 - 4 kertaa enemmän naisilla kuin miehillä. 
Toisaalta nivelreuma on yleensä vaikeampi miehillä kuin naisilla. Nivelreuma voi puhjeta missä iässä 
tahansa, mutta Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Norjassa se diagnosoidaan monesti naisilla 55 -
64 vuoden iässä ja miehillä 65 - 75 vuoden iässä. 
 
Nivelreumapotilailla on usein muitakin sairauksia, kuten infektioita, sydänsairauksia ja syöpiä. Nämä ja 
nivelreumapotilaiden muut sairaudet voivat suurentaa kuolleisuutta. 
 
Reumasairauksia saattaa esiintyä myös lapsilla; yleisin on juveniili idiopaattinen polyartriitti (JIA). JIA 
puhkeaa alle 16 vuoden iässä ja aiheuttaa nivelissä tulehduksen (turvotusta, lämmöntunnetta ja liikekipua) ja 
jäykkyyttä yli kuuden viikon ajaksi. Useimmat JIA-tutkimukset on tehty Yhdysvalloissa ja Pohjois-Euroopan 
maissa, mutta lukuisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että noin 1 - 4 lasta tuhannesta sairastuu 
JIA:aan. Sairauden kesto ja vaikeusaste riippuvat monista tekijöistä, myös JIA-tyypistä (niitä on kolme), 
sairastumisiästä ja muista tekijöistä. JIA:n määritelmä on vaihdellut vuosien varrella, mutta sitä todetaan 
yleensä enemmän eurooppalaista syntyperää olevilla lapsilla. JIA:aa sairastavilla lapsilla voi olla myös muita 
koko terveyden vaarantavia sairauksia, kuten infektioita ja maksa- ja munuaisvaivoja. 
 
6.2.2 Tiivistelmä hoitohyödyistä 
 
Abataseptin vaikutusmekanismi eroaa nivelreuman muista nykyhoidoista. Abatasepti estää, ei kuitenkaan 
kokonaan, monia T-soluvälitteisen autoimmuniteetin toimintoja ja tulehdusta, myös tulehdusreaktioita 
välittävien sytokiinien (kuten IL-6:n ja tuumorinekroositekijän [TNF]) sekä autovasta-aineiden (kuten 
reumatekijän) tuotantoa. 
 
Abataseptin tehoa koskeneissa tutkimuksissa on osoitettu, että abataseptin vaikutukset ovat ensi- ja 
toissijaisesti selvitettyjen seikkojen (päätemuuttujien) suhteen yhdenmukaisia ja tilastollisesti vankasti 
todistettavissa. Yhdessä näiden tutkimusten tulokset osoittavat, että abatasepti on selvästi tehokas 
nivelreuman merkkien ja oireiden hoidossa, tuottaa merkittävän kliinisen vasteen, parantaa fyysistä 
toimintakykyä, estää rakenteellisten vaurioiden etenemisen ja parantaa keskivaikeaa ja vaikeaa nivelreumaa 
sairastavien elämänlaatua. Abataseptilla on osoitettu myös yhdenmukainen teho sellaisissa potilasryhmissä, 
joilla ei ole saavutettu riittävää vastetta nykyisiin lääkehoitoihin, ei myöskään biologisiin lääkkeisiin 
kuulumattomiin tautiprosessia hidastaviin reumalääkkeisiin (DMARD) tai TNF:n estäjiin. Pitkäaikaiset 
havainnoivat jatkotutkimukset sekä laskimoon että ihon alle annossa ovat osoittaneet, että teho säilyy 
hoidon jatkuessa. Abataseptia on tutkimuksissa verrattu kahteen vaikuttavaan aineeseen, TNF:n estäjään, 
jotka on osoitettu yhtä tehokkaiksi, myös rakenteellisten vaurioiden estossa. 
 
Abatasepti on yleensä ollut turvallinen ja siedettävyysprofiililtaan erinomainen. Koska abatasepti vaikuttaa 
immuunijärjestelmään, infektiot ja malignit sairaudet on tunnistettu mahdollisina erityisinä huolenaiheina, ja 
niitä on tutkittu perusteellisesti koko kliinisen tutkimusohjelman ajan. Infektioiden kokonaisesiintyvyys oli 
hieman suurentunut abataseptilla hoidetuilla potilailla, mutta niiden vaikeusaste, hoito ja lopputulos olivat 
samankaltaiset kuin lumelääkkeellä hoidetuilla potilailla. Vakavat virus-, sieni- ja mykobakteeri-infektiot 
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olivat melko harvinaisia. Abataseptin todistetun tehon vuoksi infektioriski on suhteellisen vaatimaton ja 
hyväksyttävä. Malignien sairauksien kokonaisilmaantuvuus abataseptin käytön yhteydessä oli verrattavissa 
lumelääkkeeseen. Myös sekä laskimoon että ihon alle antoa koskeneet pitkäaikaiset seurantatutkimukset 
ovat osoittaneet, että satunnaistettujen jaksojen turvallisuus säilyi jopa 8 vuoden ajan. Harvinaisempien 
haittatapahtumien arviointiin kliinisissä tutkimusohjelmissa liittyy kuitenkin olennaisia rajoituksia. 
Valmisteen markkinoilletulon jälkeen kerätyt lääketurvatiedot arviolta 182 585 potilasvuodesta tukevat 
kliinisessä tutkimusohjelmassa todettua turvallisuusprofiilia. 
 
Kokonaisarvio abataseptin hyödyistä ja riskeistä nivelreuman hoidossa on siis kaiken kaikkiaan edullinen. 
Abatasepti on vakiintunut hoitovaihtoehto keskivaikeaan tai vaikeaan aktiiviseen nivelreumaan, ja sen 
turvallisuusprofiili on hyvä.268 
 
6.2.3 Hoitohyötyihin liittyvät tuntemattomat seikat 
 
Kun T-solujen kostimulaatiota muutetaan, sopeutuva immuunijärjestelmä saattaa muuntua tietyiksi 
autovasta-aineiksi. Tällainen vaikutus saattaisi muuttaa vastetta pysyvästi, niin että se säilyy myös hoidon 
loputtua. Parhaillaan tutkitaan, vaikuttaako nivelreuman varhaisvaiheessa annettu abataseptihoito vielä 
hoidon lopettamisen jälkeen. Tämä saattaisi olla abataseptin ainutlaatuinen etu autoimmuunisairauden 
hoidossa. 
 
6.2.4 Tiivistelmä turvallisuusseikoista 
 
6.2.4.1 Merkittäviä tunnistettuja riskejä 
 
Taulukko 6.2.4.2-1: Merkittäviä tunnistettuja riskejä 
 
Riski Tiedossa Estettävyys 
Infektio ORENCIA suurentaa infektioiden 

riskiä. Kliinisissä tutkimuksissa 
infektioita ilmeni kaiken 
kaikkiaan hieman enemmän 
ORENCIAA saaneilla potilailla; 
sen sijaan vaikeusaste, hoito ja 
hoitotulos olivat samankaltaiset 
kuin lumelääkettä saaneilla 
potilailla. ORENCIAN käytön 
yhteydessä on ilmoitettu vakavia 
infektioita, myös sepsistä ja 
keuhkokuumetta. Osa näistä 
infektioista on johtanut 
kuolemaan. Reumahoitoihin on 
yhdistetty hepatiitti B:n uudelleen 
aktivoituminen. 

• Potilas on tutkittava 
tuberkuloosin varalta ennen 
ORENCIA-hoidon 
aloittamista. 

• Potilas on tutkittava 
virushepatiitin varalta 
julkaistujen ohjeistojen 
mukaisesti ennen ORENCIA-
hoidon aloittamista. 

• ORENCIA-hoidon saa aloittaa 
aktiivista infektiota 
sairastavalle vasta, kun 
infektio on hallinnassa.  

• ORENCIAA ei saa antaa 
yhdessä nivelreumaan 
tarkoitettujen biologisten 
lääkkeiden, kuten TNF:n 
estäjien (esim. adalimumabi, 
etanersepti ja infliksimabi), 
kanssa, koska tämä saattaa 
suurentaa infektioiden riskiä. 

• Lääkärin on harkittava tarkoin 
ORENCIAN sopivuutta 
potilaalle, jolla on ollut 
aiempia toistuvia infektioita tai 
infektioille mahdollisesti 
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altistavia perussairauksia. 
• Jos potilaalle kehittyy uusi 

infektio ORENCIA-hoidon 
aikana, häntä on seurattava 
tarkoin. 

• Potilaan on heti mentävä 
lääkäriin, jos hänelle 
ilmaantuu infektioihin 
viittaavia oireita, kuten 
kuumetta, sitkeää yskää, 
painonlaskua tai 
haluttomuutta. 

 
Tiputukseen (infuusioon) liittyvät 
reaktiot (laskimoon annettava 
abatasepti) 

Kliinisissä tutkimuksissa 
havaittiin laskimoon annetun 
ORENCIAN aiheuttamia 
reaktioita. Vakavia äkillisiä 
infuusiotapahtumia ilmeni 
harvoin. Henkeä uhkaavia 
reaktioita voi kuitenkin ilmetä.  

• ORENCIAA ei saa käyttää, jos 
abatasepti tai ORENCIAN 
jokin apuaine on aiemmin 
aiheuttanut allergisia 
reaktioita. 

• Potilaan on heti mentävä 
lääkäriin, jos hänellä ilmenee 
allergiseen reaktioon viittaavia 
oireita, kuten puristavaa 
tunnetta rinnassa, hengityksen 
vinkunaa, vaikeaa huimausta 
tai pyörryttävää tunnetta. 

 

6.2.4.2 Merkittäviä mahdollisia riskejä 
 
Taulukko 6.2.4.2-1: Merkittäviä mahdollisia riskejä 
 
Riski Tiedossa 
Pahanlaatuiset sairaudet  Immuunijärjestelmää heikentävien lääkkeiden (kuten ORENCIAN) käyttö 

saattaa aiheuttaa syöpäriskin. Kliinisissä tutkimuksissa maligneja 
sairauksia ilmeni abataseptia saaneilla kaiken kaikkiaan yhtä paljon kuin 
lumelääkettä saaneilla. ORENCIAN mahdollista osuutta pahanlaatuisten 
sairauksien, kuten lymfooman, kehittymisessä ihmiselle ei tunneta. 
 

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

Immunogeenisuus 
(ORENCIAN tunnistavat 
vasta-aineet) 

Potilaalle voi kehittyä vasta-aineita ORENCIALLE. Tällöin ORENCIA ei 
ehkä ole yhtä tehokas (eli ei toimi yhtä hyvin) kuin tavallisesti tai ilmenee 
autoimmuunihäiriöitä. Kliinisissä tutkimuksissa ORENCIAN käytön 
yhteydessä ilmeni suhteellisen vähän sille erityisiä vasta-aineita. Vasta-
aineiden ja tutkittavan potilaan turvallisuuden, hoidon tehon tai 
farmakokinetiikan välillä ei ollut ilmeistä yhteyttä. 
 

Raskaus ORENCIAN vaikutukset raskauteen eivät ole tiedossa. Kontrolloiduissa 
tutkimuksissa ei ole selvitetty ORENCIAN käyttöä raskaana olevilla. 
Lisäksi kliinisistä tutkimuksista suljettiin pois raskaana olevat ja imettävät 
naiset sekä naiset, jotka eivät pystyneet tai halunneet käyttää 
raskaudenehkäisyä. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä 
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luotettavaa ehkäisymenetelmää ORENCIA-hoidon aikana ja 14 viikon 
ajan viimeisestä annoksesta. ORENCIAA ei saa käyttää raskausaikana 
ilman lääkärin erityissuositusta. 
 

Progressiivinen 
multifokaalinen 
leukoenkefalopatia (PML) 

PML on harvinainen aivoinfektio, jonka aiheuttaa nk. JC-virus ja joka 
johtaa usein vaikeaan haittaan tai kuolemaan. PML voi ilmetä 
immuunijärjestelmää heikentävän hoidon, kuten ORENCIA-hoidon, 
yhteydessä. 
 

Pistokohdan reaktiot (ihon alle 
annettava abatasepti) 

Ihon alle annettava ORENCIA voi toisinaan aiheuttaa lievää ärsytystä 
pistokohdan lähellä. Tällaista voi ilmetä, ja haitan pitäisi olla lievä tai 
keskivaikea. 
 

Antovirhe (ihon alle annettava 
abatasepti) 

Jos ohjeita ihon alle annettavasta ORENCIA-hoidosta ei noudateta tarkoin, 
seurauksena voi olla vaurio tai lääke ei ehkä vaikuta yhtä tehokkaasti kuin 
oikein annettuna. 

 
6.2.4.3 Merkittäviä puuttuvia tietoja 
 
Taulukko 6.2.4.3-1: Merkittäviä puuttuvia tietoja 
 
Riski Tiedossa 
Rokotukset ORENCIALLA hoidetulle potilaalle voidaan antaa samanaikaisesti 

rokotteita, lukuunottamatta eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita. 
Eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita ei saa antaa abataseptin kanssa 
samanaikaisesti eikä 3 kuukauteen sen käytön lopettamisesta. Saatavilla ei 
ole tietoja siitä, onko infektioita välittynyt toissijaisesti ORENCIAA 
saaneille potilaille sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat saaneet eläviä 
taudinaiheuttajia sisältäneitä rokotteita. Immuunijärjestelmään vaikuttavat 
lääkevalmisteet (kuten ORENCIA) saattavat heikentää joidenkin 
rokotusten tehoa. 
 
Eksploratiivisissa tutkimuksissa on arvioitu abataseptin vaikutusta 
rokotuksen aikaansaamaan vasta-ainevasteeseen terveillä tutkittavilla sekä 
influenssa- ja pneumokokkirokotteiden aikaansaamaan vasta-
ainevasteeseen nivelreumapotilailla. Tulokset viittasivat siihen, että 
abatasepti saattaa heikentää immuunivasteen tehokkuutta, mutta se ei 
estänyt merkitsevästi kykyä kehittää kliinisesti merkitsevä tai positiivinen 
immuunivaste. 
 
Abataseptia on arvioitu avoimessa tutkimuksessa, jossa 
nivelreumapotilaille annettiin pneumokokkirokote, joka antaa suojan 23:a 
(23-valenttinen rokote) eri pneumokokkityyppiä vastaan. 
Pneumokokkirokotuksen jälkeen 62:lle abataseptilla hoidetuista 
112 potilaasta kehittyi riittävä immuunivaste, jossa vasta-ainepitoisuudet 
pneumokokkipolysakkaridirokotteelle vähintään kaksinkertaistuivat. 
 
Abataseptia on arvioitu myös avoimessa tutkimuksessa, jossa 
nivelreumapotilaille annettiin kausi-influenssarokote, joka antaa suojan 
3:a eri influenssavirusta (3-valenttinen rokote) vastaan. 
Influenssarokotuksen jälkeen 73:lle abataseptilla hoidetuista 119 potilaasta 
kehittyi riittävä immuunivaste, jossa vasta-ainepitoisuudet 3-valenttiselle 
influenssarokotteelle vähintään nelinkertaistuivat. 
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Maksan ja munuaisten 
vajaatoiminta 

ORENCIAA ei ole tutkittu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan 
vajaatoiminta. Valmisteen käytön turvallisuudesta tälle potilasryhmälle ei 
voida tehdä johtopäätöksiä. 
 

Yhdistelmähoito, joka sisältää 
biologisia lääkkeitä 

ORENCIAA ei saa antaa yhdessä nivelreuman biologisten lääkkeiden, 
kuten TNF:n estäjien (esim. adalimumabin, etanerseptin ja infliksimabin), 
kanssa. Näyttö ei riitä suosittelemaan ORENCIAN ottamista yhdessä 
anakinran ja rituksimabin kanssa. Muiden biologisten lääkkeiden 
ottaminen voisi lisätä ORENCIAN vaikutuksia immuunijärjestelmään. 
 

Iäkkäät henkilöt Vakavien infektioiden ja malignien sairauksien esiintymistiheydet olivat 
kliinisissä tutkimuksissa suuremmat yli 65-vuotiailla abataseptilla 
hoidetuilla potilailla kuin alle 65-vuotiailla. ORENCIAA on käytettävä 
iäkkäille varoen. Yli 65-vuotiaille voidaan käyttää samaa ORENCIA-
annosta kuin muillekin. 

 

6.2.5 Tiivistelmä lisätoimenpiteistä turvallisuusriskien minimoimiseksi 

Tässä mainitut riskienminimoinnin lisätoimenpiteet ovat seuraavia riskejä varten: infektiot, tiputukseen 
liittyvät reaktiot ja pistokohdan reaktiot.  

Taulukko 6.2.5-1:  Turvallisuuteen liittyvä seikka maallikkokielellä (infektiot) 
 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Infektioriskin pienentäminen ja mahdollisesti ilmenevien infektioiden vaikutuksen vähentäminen edellyttää, 
että potilas ymmärtää, että häneltä on saatava riittävät esitiedot, hänet on tutkittava infektioiden (kuten 
tuberkuloosin ja hepatiitin) varalta ennen abataseptihoidon aloittamista,  ja että hänen on hakeuduttava heti 
lääkärinhoitoon, jos infektioiden oireita hoidon aikana ilmenee. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

• Potilaskortti 
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Taulukko 6.2.5-2:  Turvallisuuteen liittyvä seikka maallikkokielellä (tiputukseen liittyvät reaktiot) 
 

Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Mahdollisesti ilmenevien vakavien allergisten reaktioiden vaikutuksen vähentämiseksi potilaan on tärkeää 
tiedostaa allergisten reaktioiden riski ja että hänen on hakeuduttava heti lääkärinhoitoon, jos vakavan 
reaktion oireita kehittyy. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

• Potilaskortti. 

 

Taulukko 6.2.5-3: Turvallisuuteen liittyvä seikka maallikkokielellä (pistokohdan reaktiot) 
 
Riskienminimointitoimi/-et 

Tavoite ja perustelut 

Mahdollisesti ilmenevien vakavien allergisten reaktioiden vaikutuksen vähentämiseksi potilaan on tärkeää 
tiedostaa allergisten reaktioiden riski ja että hänen on hakeuduttava heti lääkärinhoitoon, jos vakavan 
reaktion oireita kehittyy. 

Tärkeimmät riskienminimoinnin lisätoimenpiteet 

• Potilaskortti. 

 

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 

Vaihe II 

IM103002 

Turvallisuus ja teho 
pitkäaikaiskäytössä 

Teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Tulokset 
toimitettu 

Joulukuu 2005  

Vaihe II 

IM101100LT 

Turvallisuus ja teho 
pitkäaikaiskäytössä 

Teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Tulokset 
toimitettu 

Syyskuu 2009 

Vaihe III Turvallisuus ja teho Teho pitkäaikais- Tulokset Syyskuu 2009 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

IM101101LT pitkäaikaiskäytössä käytössä 

 

toimitettu 

Vaihe III 

IM101102LT 

Turvallisuus ja teho 
pitkäaikaiskäytössä 

Teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Tulokset 
toimitettu 

Syyskuu 2009 

Vaihe III 

IM101029LT 

Turvallisuus ja teho 
pitkäaikaiskäytössä 

Teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Tulokset 
toimitettu 

Syyskuu 2009 

Vaihe III 

IM101031LT 

Turvallisuus ja teho 
pitkäaikaiskäytössä 

Teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Tulokset 
toimitettu 

Syyskuu 2009 

Vaihe IIIb 

IM101043 

Teho lyhyt- ja 
pitkäaikaiskäytössä, 
vertailuaineena TNF:n 
estäjä 

 

Teho Tulokset 
toimitettu 

Lokakuu 2006 / 
Syyskuu 2009 

Vaihe III 

IM101064 

Teho lyhyt- ja 
pitkäaikaiskäytössä 
potilailla, joilla ei ollut 
riittävää vastetta TNF:n 
estäjään 

 

Teho potilailla, 
joilla ei ollut 
riittävää vastetta 
TNF:n estäjään 

 

Tulokset 
toimitettu 

Syyskuu 2009 

Vaihe II 

IM101063 

Ihon alle annettavan 
valmisteen 
farmakokinetiikka, 
siedettävyys ja teho 
lyhyt- ja 
pitkäaikaiskäytössä 

 

Ihon alle 
annettavan 
valmisteen teho 
pitkäaikais-
käytössä 

Tutkimus 
päättynyt 

Toukokuu 2009 / 
Heinäkuu 2011 / 
Maaliskuu 2014 

Vaihe III 

IM101174 

Laskimoon ja ihon alle 
annettavien 
valmisteiden tehon ja 
turvallisuuden 
lyhytkestoinen 
vertailututkimus, ihon 
alle annettavan 
valmisteen turvallisuus 
ja teho 

Laskimoon ja 
ihon alle 
annettavien 
valmisteiden 
kliininen 
vastaavuus, ihon 
alle annettavan 
valmisteen 
turvallisuus 
pitkäaikais-

Pitkä-
aikais-
tutkimus 
kesken 

Heinäkuu 2011 / 
Maaliskuu 2016 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

pitkäaikaiskäytössä 

 

käytössä 

Vaihe IIIb 

IM101167 

Hoidon lopetuksen ja 
uudelleenaloituksen 
turvallisuus ja teho 

 

Ihon alle annon 
teho pitkäaikais-
käytössä  

Pitkä-
aikais-
tutkimus 
kesken 

Heinäkuu 2011 / 
Maaliskuu 2015 

Vaihe IIIb 

IM101173 

Abataseptin 
immunogeenisuus ja 
ihon alle annon teho 
ilman kyllästysannosta 
ja immuunihoitoa 

Ihon alle annon 
teho lyhyt- ja 
pitkäaikais-
käytössä ilman 
kyllästysannosta 
laskimoon 
monoterapiana 

 

Pitkä-
aikais-
tutkimus 
kesken 

Heinäkuu 2011 / 
Maaliskuu 2015 

Vaihe IIIb 

IM101185 

Turvallisuus 
siirryttäessä laskimoon 
annosta ihon alle antoon  

Ihon alle annon 
teho pitkäaikais-
käytössä 

 

Pitkä-
aikais-
tutkimus 
kesken 

Heinäkuu 2011 / 
Maaliskuu 2015 

Vaihe III 

IM101033 

Teho ja turvallisuus 
lapsipotilailla 

Teho 
lapsipotilailla 

Tulokset 
toimitettu 

Joulukuu 2008 / 
Toukokuu 2012 

Vaihe III 

IM101129 

Pitkäaikaiskäytön 
turvallisuus ja teho 
japanilaispotilailla 

 

Teho japanilais-
potilailla 

Tutkimus 
päättynyt 

Maaliskuu 2013 

Vaihe III 

IM101250 

Vertailututkimus 
laskimoon ja ihon alle 
annon tehosta ja 
turvallisuudesta 
japanilaispotilailla 

 

Teho japanilais-
potilailla 

Kesken Maaliskuu 2014 

Vaihe III 

IM101124 

Lyhyt- ja 
pitkäaikaiskäytön 
turvallisuus ja teho 
korealaispotilailla 

 

Teho korealais-
potilailla 

Tutkimus 
päättynyt 

Maaliskuu 2013 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

Vaihe III 

IM101023 

Teho ja turvallisuus 
varhaisvaiheen 
nivelreumassa 

 

Teho 
varhaisvaiheen 
nivelreumassa 

Tutkimus 
päättynyt 

Syyskuu 2009 

Vaihe IIIb 

IM101119 

Magneettikuvien 
muutokset 
abataseptihoidon 
yhteydessä 

 

Teho ja vaikutus 
kudokseen 

Tutkimus 
päättynyt 

Helmikuu 2012 

Vaihe IIIb 

IM101179 

Kaikukuvien muutokset 
abataseptihoidon 
yhteydessä 

 

Teho ja vaikutus 
kudokseen 

Tutkimus 
päättynyt 

Maaliskuu 2013 

Vaihe III 

IM101301 

Ihon alle annettavan 
valmisteen 
farmakokinetiikka, 
turvallisuus ja teho 
lapsipotilailla 

 

Ihon alle annon 
teho 
lapsipotilailla 

Tutkimuk-
sen aloitus 

Maaliskuu 2019 

Vaihe III 

IM101365 

Turvallisuus ja teho 
japanilaisilla 
lapsipotilailla 

 

Teho 
japanilaisilla 
lapsipotilailla 

Tiivistelmä Päätetään 
myöhemmin 

Vaihe IIIb 

IM101338 

Teho, joka ilmenee 
rakenteellisen vaurion 
estymisenä 
japanilaispotilailla 

Teho, joka 
ilmenee 
rakenteellisen 
vaurion 
estymisenä 
japanilaispotilailla 

 

Tutkimus-
suunnitel-
ma 

Maaliskuu 2019 

Vaihe IIIb 

IM101235 

Tutkimus, jossa 
verrataan ihon alle 
annettavan valmisteen 
tehoa ja turvallisuutta 
TNF:n estäjään ilman 
kyllästysannosta 
laskimoon 

 

Ihon alle annon 
teho ilman 
kyllästysannosta 
laskimoon 

Kesken 2013 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

Vaihe IIIb 

IM101226 

Abataseptin teho joko 
metotreksaatin kanssa 
tai ilman sitä 
nivelreuman hyvin 
varhaisessa vaiheessa ja 
vaikutukset hoidon 
lopettamisen jälkeen 

Teho 
varhaisvaiheen 
nivelreumassa ja 
mahdolliset 
vaikutukset 
hoidon 
lopettamisen 
jälkeen 

 

Kesken Maaliskuu 2014 

Laskimoon annettavaa 
valmistetta ja 
nivelreumaa 
koskeneiden 
päätutkimusten 
jatkotutkimus 
(yhdistetty 
turvallisuusanalyysi) 

Tutkimuksessa 
arvioidaan abataseptin 
turvallisuutta 
pitkäaikaiskäytössä 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
malignit 
sairaudet, 
autoimmuuni-
häiriöt, 
immunogeenisuus
, raskaus, iäkkäät 

 

Tutkimus 
päättynyt 

Lokakuu 2011 

Ei-kliininen tutkimus 
nuorilla rotilla 

Tutkimuksessa pyritään 
selvittämään 
autoimmuniteetin ja 
immunogeenisuuden 
mahdollinen korrelaatio 

 

Immunogeenisuus Tutkimus 
päättynyt 

Lokakuu 2012 

Yhteenveto ihon alle 
annettavan abataseptin 
pitkäaikaisesta 
immunogeenisuus-
tutkimuksesta 

Lisäpäivitys ihon alle 
annettavan abataseptin 
immunogeenisuudesta 
neljän keskeneräisen 
IIIb-tutkimuksen 
(IM101174, IM101173, 
IM101167, IM101185) 
kumulatiivisten 
yhdistettyjen tulosten 
perusteella 

 

Immunogeenisuus Tutkimus 
päättynyt 

Maaliskuu 2013 

Pneumokokkirokotetta 
koskeva IM101174- ja 
IM101185-tutkimusten 
alatutkimus 

Tutkimuksessa 
arvioidaan vasta-
ainevastetta 
tavanomaiseen 23-
valenttiseen 
pneumokokki-

Rokotus Tutkimus 
päättynyt 

Helmikuu 2012 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

rokotteeseen aikuisilla 
nivelreumapotilailla, 
jotka saavat vakaata 
abataseptiannosta ihon 
alle ja peruslääkityksenä 
tautiprosessia hidastavia 
reumalääkkeitä 
(DMARD) ja joilla ei 
ole osoitettu suojaavia 
vasta-ainepitoisuuksia 
pneumokokin 
antigeeneille 
lähtötilanteessa 

 

Influenssarokotetta 
koskeva IM101174-
tutkimussuunnitelman 
alatutkimus 

Tutkimuksessa 
arvioidaan vasta-
ainevastetta kausi-
influenssan 3-
valenttiseen 
virusrokotteeseen 
aikuisilla 
nivelreumapotilailla, 
jotka saavat vakaata 
abataseptiannosta ihon 
alle ja peruslääkityksenä 
tautiprosessia hidastavia 
reumalääkkeitä 
(DMARD) ja joilla ei 
ole osoitettu suojaavia 
vasta-ainepitoisuuksia 
influenssan antigeeneille 
lähtötilanteessa 

 

Rokotus Tutkimus 
päättynyt 

Maaliskuu 2013 

Nivelreuman hoidossa 
käytettävien 
tautiprosessia 
hidastavien 
reumalääkkeiden 
(DMARD) ja 
biologisten lääkkeiden 
turvallisuus 
(IM101045A) 

Tutkimuksessa 
arvioidaan hoidon 
kohteena olevien 
infektioiden 
ilmaantuvuutta 
sairaalahoidossa olevilla 
abataseptille altistetuilla 
(anto laskimoon ja ihon 
alle) potilailla verrattuna 
DMARD-lääkkeille ja 
biologisille lääkkeille 
altistetuilla potilailla; 
eksploratiiviset 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
autoimmuuni-
häiriöt, 
pistoreaktiot, 
yhdistelmäkäyttö 
biologisten 
lääkkeiden 
kanssa, iäkkäät 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2016 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

analyysit käytöstä 
lapsille ja 
poikkeuskäytöstä 

 

Havainnoiva 
kohorttitutkimus, jossa 
arvioidaan hoidon 
turvallisuutta ja 
lopputulosta 
abataseptilla ja muilla 
reumalääkkeillä 
hoidetuilla potilailla 
(IM101045B) 

Tutkimuksessa 
verrataan infektioiden, 
malignien sairauksien ja 
kuoleman riskiä 
potilailla, joille 
aloitetaan 
abataseptihoito, ja 
potilailla, joiden hoitoa 
joko täydennetään 
biologisilla lääkkeillä ja 
DMARD-lääkkeillä tai 
jotka siirtyvät niihin 
muusta hoidosta 

 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
malignit 
sairaudet, 
autoimmuunihäiri
öt, raskaus, 
pistoreaktiot, 
yhdistelmäkäyttö 
biologisten 
lääkkeiden 
kanssa, iäkkäät 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2016 

Autoimmuunipotilaiden 
raskauden aikaista 
abataseptialtistusta 
koskeva OTIS-
jatkotutkimus 
(IM101121) 

Tutkimuksessa 
arvioidaan merkittävien 
synnynnäisten 
poikkeavuuksien tai 
vikojen riskiä 
abataseptille sikiöaikana 
altistuneilla lapsilla 

 

Raskaus Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2014 

 

Ruotsissa ARTIS-
rekisterin avulla 
valmisteen 
markkinoilletulon 
jälkeen tehty tutkimus 
abataseptihoidon 
turvallisuudesta 
(IM101125) 

Tutkimuksessa 
verrataan lyhyen ja 
pitkän aikavälin vakavia 
haittavaikutuksia ja 
kuolleisuutta 
abataseptille altistettujen 
potilaiden ja muiden 
biologisille lääkkeille ja 
DMARD-lääkkeille 
altistettujen potilaiden 
välillä 

 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
malignit 
sairaudet, 
autoimmuuni-
häiriöt, raskaus, 
PML, 
pistoreaktiot, 
iäkkäät 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2018 

Havainnoiva RABBIT- 
pitkäaikaistutkimus 

Tutkimuksessa 
verrataan lyhyen ja 

Infektiot, 
tiputukseen 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

nivelreuman hoidosta 
biologisilla lääkkeillä 
(IM101127)  

pitkän aikavälin 
turvallisuutta 
(haittavaikutuksia) ja 
kuolleisuutta rekisterissä 
olevien abataseptille 
altistettujen potilaiden ja 
muille biologisille 
lääkkeille ja DMARD-
lääkkeille altistettujen 
potilaiden välillä 

 

liittyvät reaktiot, 
malignit 
sairaudet, 
autoimmuuni-
häiriöt, raskaus, 
PML, 
pistoreaktiot, 
iäkkäät 

toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2018 

Valmisteen 
markkinoilletulon 
jälkeen tehty 
abataseptin 
turvallisuutta 
pitkäaikaishoidossa 
koskeva havainnoiva 
tutkimus, jossa 
käytettiin Kanadan 
Brittiläisen Kolumbian 
provinssissa koottua 
väestöpohjaista 
nivelreumapotilaiden 
kohorttia (IM101213) 

 

Tutkimuksessa 
verrataan infektioiden, 
malignien sairauksien, 
kuolleisuuden ja 
pesäkekovettumataudin 
ilmaantuvuutta 
abataseptille altistettujen 
potilaiden ja muille 
biologisille lääkkeille ja 
DMARD-lääkkeille 
altistettujen potilaiden 
välillä 

Infektiot, malignit 
sairaudet, 
autoimmuuni-
häiriöt (MS), 
yhdistelmäkäyttö 
biologisten 
lääkkeiden 
kanssa, iäkkäät 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2018 

Monikansallinen 
seurantatutkimus 
hoitorekistereissä 
olevista abataseptilla 
hoidetuista potilaista 
(IM101211) 

Tutkimuksessa 
arvioidaan 
abataseptipotilaiden 
demografisia piirteitä ja 
malignien sairauksien, 
infektioiden, tiputukseen 
liittyvien reaktioiden, 
autoimmuuni-
tapahtumien ja 
kuolleisuuden 
ilmaantuvuutta 

 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
malignit 
sairaudet, 
autoimmuuni-
häiriöt, iäkkäät 

Kesken Väliaikaiset 
tulokset 
toimitetaan joka 
helmikuu 
yhteenveto-
raportissa 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 
joulukuu 2018 

Havainnoiva 
rekisteritutkimus 
abataseptin käytöstä 
juveniilin idiopaattisen 
artriitin hoidossa 
(IM101240) 

Tutkimuksessa 
luonnehditaan ja 
arvioidaan abataseptin 
turvallisuutta JIA:n 
tavanomaisessa 
kliinisessä hoidossa: 

Infektiot, 
tiputukseen 
liittyvät reaktiot, 
malignit  
sairaudet, 
autoimmuuni-

Kesken Päivitys 
tutkimukseen 
otettujen potilaiden 
lukumäärästä: 
vuosittain 
helmikuussa v. 
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Tutkimus/aktiviteetti 
(myös 
tutkimusnumero) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvä 
selvitettävä 
seikka 

Tila Tavoiteaikataulu 
(väliaikaisten ja) 
lopullisten 
tutkimustulosten 
toimittamiselle 

infektiot, malignit  
sairaudet, autoimmuuni-
häiriöt 

häiriöt, 
immunogeenisuus
, raskaus 

 

2011 alkaen 

Väliaikainen 
tutkimusraportti: 

30.6.2014 

30.6.2019 

30.6.2024 

Lopullinen 
tutkimusraportti: 

viimeistään 
30.6.2029 

 
 

6.2.6.1  Myyntiluvan ehtona olevat tutkimukset 

Myyntiluvan ehtona ovat tutkimukset IM101121 ja IM101240. Tutkimukset IM101045A, IM101045B, 
IM101125, IM101127, IM101211, IM101212 ja IM101213 ovat osa myyntiluvan jälkeen tehtäviä 
epidemiologisia nivelreumatutkimuksia, joita on päivitettävä säännöllisesti. 

6.3 Tiivistelmä riskienhallintasuunnitelman muutoksista 

Taulukko 6.3-1: Tärkeimmät riskinhallintasuunnitelman muutokset  

Versio Päivämäärä Turvallisuutta 
koskevat seikat 

Huomio 

v02 1.9.2006 Tunnistettu riski  

  Hepatiitti Potilas on hyvä tutkia 
hepatiitti B:n varalta ACR-
ohjeiston mukaan, kunnes 
enemmän pitkäaikaistietoja on 
saatavilla. 

  Tiputukseen liittyvät 
tapahtumat 

Tiputukseen liittyvien 
vakavien haittavaikutusten 
riskiä pidettiin pienenä 

 


	6.2.5 Tiivistelmä lisätoimenpiteistä turvallisuusriskien minimoimiseksi

