
Tärkeää tietoa lääkärille
Lue tämä esite huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa Stelara®-
valmisteesta (ustekinumabista).

Potilaat, joille ei pidä antaa 
Stelara®-valmistetta

Vasta-aiheet

Stelara®-valmistetta ei pidä antaa potilaille, 
joilla on kliinisesti merkittävä aktiivinen 
infektio (esim. aktiivinen tuberkuloosi), eikä 
potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä 
vaikuttavalle aineelle (ustekinumabille) tai 
jollekin valmisteen apuaineelle.1

Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet

Potilasta on neuvottava hakeutumaan lääkäriin, 
jos hän havaitsee infektioon tai allergiseen 
reaktioon viittaavia oireita tai löydöksiä. Jos 
potilaalle kehittyy vakava infektio, potilaan 
tilaa on seurattava tarkoin eikä Stelara®-hoitoa 
saa antaa, ennen kuin infektio on parantunut.

Infektiot

Stelara® saattaa lisätä infektiovaaraa ja aktivoida 
latentteja infektioita uudelleen. Stelara®-
hoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos 
harkitaan sen antamista kroonista infektiota 
sairastaville tai toistuvia infektioita aiemmin 
sairastaneille potilaille.1

Stelara®-hoitoa saaneilla potilailla havaittiin 
kliinisissä tutkimuksissa vakavia bakteeri-, 
sieni- ja virusinfektioita.1

Psoriaasi- ja/tai nivelpsoriaasipotilailla 
tehdyissä kliinisissä lumelääkekontrolloiduissa 
tutkimuksissa infektioiden ja vakavien 
infektioiden yleisyys oli yhtä suuri Stelara®-
hoitoa saaneiden ja lumehoitoa saaneiden 
potilaiden ryhmissä:1

•  infektioiden yleisyys oli Stelara®-hoitoa 
saaneilla 1,27 ja lumelääkehoitoa 
saaneilla 1,17 potilasvuotta kohden.

•  vakavia infektioita esiintyi 0,01 potilasvuotta 
kohden sekä Stelara®-hoitoa saaneilla potilailla 
että lumelääkehoitoa saaneilla potilailla.

Kliinisten psoriaasi- ja nivelpsoriaasitutkimusten 
kontrolloitujen ja kontrolloimattomien 
jaksojen aikana Stelara®-hoitoa saaneiden 
potilaiden seurannassa:1

•  infektioiden yleisyys oli 0,86 
potilasvuotta kohden.

•  vakavien infektioiden yleisyys oli 0,01 
potilasvuotta kohden.

•  raportoituja vakavia infektioita olivat 
divertikuliitti, selluliitti, keuhkokuume, 
umpilisäketulehdus, sappirakon tulehdus 
ja sepsis.

Kliinisissä tutkimuksissa potilaille, joilla oli la-
tentti tuberkuloosi ja jotka saivat samanaikaisesti 
isoniatsidihoitoa, ei kehittynyt tuberkuloosia.1

Yliherkkyysreaktiot

Vakavia yliherkkyysreaktioita, jotka ovat joissakin 
tapauksissa ilmaantuneet useita päiviä hoidon 
jälkeen, on raportoitu valmisteen markkinoille 
tulon jälkeen. Anafylaksiaa ja angioedeemaa 
on esiintynyt. Jos potilaalle ilmaantuu anafylak-
tinen tai muu vakava yliherkkyysreaktio, 
Stelara®-valmisteen antaminen on lopetettava 
ja asianmukainen hoito on aloitettava.1

Stelara®-valmisteella tehtyjen kliinisten psoriaasi- 
ja nivelpsoriaasitutkimusten kontrolloitujen 
jaksojen aikana ihottumaa ja nokkosihottumaa 
on kumpaakin havaittu alle 1 %:lla potilaista.1
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Luonnonkumi (lateksi) yliherkkyys

Esitäytetyssä ruiskussa olevan neulan suoja-
korkin raaka-aineena on käytetty kuivatettua 
luonnonkumia (lateksin johdannaista), joka 
voi aiheuttaa allergisia reaktioita luonnon-
kumille yliherkille henkilöille.1

Pahanlaatuiset kasvaimet

Immunosuppressiiviset lääkeaineet, kuten 
Stelara®, saattavat suurentaa pahanlaatuisten 
kasvainten riskiä. Osalle Stelara®-hoitoa 
kliinisissä tutkimuksissa saaneista potilaista 
kehittyi ihon ja muita kuin ihon pahanlaatuisia 
kasvaimia. Tutkimuksia ei ole tehty potilailla, 
joilla on aiemmin todettu pahanlaatuisia 
kasvaimia, tai potilailla, joiden hoitoa 
jatkettiin sen jälkeen, kun heille oli kehittynyt 
pahanlaatuinen kasvain Stelara®-hoidon 
aikana. Hoidossa on siksi noudatettava 
varovaisuutta harkittaessa Stelara®-hoidon 
antamista tälle potilasryhmälle.1

Kaikkia potilaita, mutta erityisesti yli 60-vuotiaita 
potilaita, potilaita jotka ovat aiemmin saaneet 
PUVA-hoitoa, sekä potilaita, jotka ovat saaneet 
pitkäkestoista immuunisalpaajahoitoa, on 
seurattava ei-melanooma ihosyövän 
ilmaantumisen havaitsemiseksi.1

Kliinisten psoriaasi- ja nivelpsoriaasitutkimusten 
lumelääkekontrolloitujen jaksojen aikana:1

•  pahanlaatuisten kasvainten esiintyvyys, 
ei-melanooma ihosyöpää lukuun ottamatta, 
oli Stelara®-hoitoa saaneiden potilaiden 
seurantajakson aikana 0,16 sataa 
potilasvuotta kohden verrattuna 0,35:een 
lumelääkehoitoa saaneilla.

•  ei-melanooma ihosyövän esiintyvyys oli 0,65 
sataa potilasvuotta kohden Stelara®-hoitoa 
saaneiden potilaiden seurannassa verrattuna 
0,70:een lumelääkehoitoa saaneilla.

Kliinisten psoriaasi- ja nivelpsoriaasitutkimusten 
kontrolloitujen ja kontrolloimattomien jaksojen 
aikana Stelara®-hoitoa saaneilla potilailla:1

•  pahanlaatuisten kasvainten ilmaantuvuus 
ei-melanooma ihosyöpää lukuun ottamatta 
oli 0,56 sataa potilasvuotta kohden, mikä 
on verrattavissa väestössä keskimäärin 
odotettavissa olevaan ilmaantuvuuteen 
(vakioitu ilmaantuvuuden suhdeluku = 0,92 
[95 %:n luottamusväli: 0,69; 1,20], 
korjattu iän, sukupuolen ja rodun mukaan).

•  yleisimmin ilmaantuneita pahanlaatuisia 
kasvaimia, ei-melanooma ihosyöpää lukuun 
ottamatta, olivat eturauhassyöpä, melanooma, 
kolorektaalisyöpä ja rintasyöpä.

•  ei-melanooma ihosyövän esiintyvyys 
Stelara®-hoitoa saaneilla potilailla oli 
0,50 sataa potilasvuotta kohden.

•  tyvi- ja okasolusyövän esiintyvyyden suhde 
(4:1) on verrannollinen väestössä 
odotettavissa olevaan suhteeseen.

Ennen Stelara®-hoidon aloittamista
Psoriaasin hoitoa koskevissa biologisten lääkkei-
den käyttösuosituksissa neuvotaan, että potilaalle 
on tehtävä ensin täydellinen anamneesi ja 
terveystarkastus. Tarkastukseen pitää sisältyä 
tuberkuloosiseulonta, salmonellaseulonta, 
ei-tuberkuloottinen mykobakteeriseulonta ja 
pahanlaatuisten kasvainten seulonta.2

Tuberkuloosi

Stelara® saattaa lisätä infektiovaaraa ja aktivoida 
latentteja infektioita uudelleen. Potilailta on 
tutkittava tuberkuloosi-infektion mahdollisuus 
ennen Stelara®-hoidon aloittamista.1

Tuberkuloosin seulontaa varten voi olla paikallisia 
ohjeita tai seulonta voidaan suorittaa muiden 
julkaistujen ohjeiden, kuten Yhdysvaltojen 
National Psoriasis Foundation säätiön antamien 
ohjeiden (National Psoriasis Foundation 
consensus statement on screening for latent 
tuberculosis infection in patients with psoriasis 
treated with systemic and biologic agents) 
mukaisesti.3

Latentin tuberkuloosi-infektion hoito on 
aloitettava ennen Stelara®-valmisteen anta-
mista. Tuberkuloosihoidon antamista on 
harkittava ennen Stelara®-hoidon aloittamista 
myös, jos potilaalla on aiemmin ollut latentti 
tai aktiivinen tuberkuloosi, jonka riittävästä 
hoidosta ei voida varmistua.1

Stelara®-hoitoa saavien potilaiden tilaa on 
seurattava tarkoin hoidon aikana ja sen jälkeen, 
aktiivisen tuberkuloosin merkkien ja oireiden 
havaitsemiseksi. Stelara®-hoitoa ei saa antaa, 
jos potilaalla on aktiivinen tuberkuloosi.1

Seuraavassa kuvassa esitetään ehdotus seulon-
takäytännöksi. Mahdollisia paikallisia suosituksia 
ja käytäntöjä on noudatettava.



Mukailtu lähteestä Doherty SD et al.3

Mahdollisia paikallisia suosituksia ja käytäntöjä on noudatettava.

Kerää esitiedot tuberkuloosin riskitekijöiden 
kartoittamiseksi / Tee tuberkuliinikoe iholle

Onko ihokovettuma 48–72 tunnin kuluttua 
kooltaan vähintään 5 mm?

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

Aloita Stelara®-hoito

Aloita Stelara®-hoito latentin 
tuberkuloosi-infektion

hoitojakson päätyttyä tai 1−2 kuukauden 
hoidon jälkeen, jos kliininen tila sitä edellyttää

Aloita Stelara®-hoito tuberkuloosin 
hoitojakson päätyttyä. Stelara®-hoito voidaan 
aloittaa 2 kuukauden kuluttua, jos kliininen tila 
sitä ehdottomasti edellyttää, kunhan potilas on 
hoitomyönteinen ja tuberkuloosialttius tiedetään

Ota keuhkoröntgenkuva

Tee diagnostinen 
ysköstutkimus

Anna lähete erikoislääkärille aktiivisen 
tuberkuloosin normaaliin hoitoon

Aloita latentin tuberkuloosi-infektion 
hoito, jos keuhkoröntgenkuva on stabiili

Ovatko yskösviljelyt 
positiivisia?

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

Viittaavatko löydökset
aktiiviseen tuberkuloosiin?

EI KYLLÄ

Epäilläänkö immuunisuppressiota?

Tukevatko kliiniset tai epidemiologiset löy-
dökset latentin tuberkuloosi-infektion epäilyä?

Tuberkuloosi-infektion seulontakäytäntö ennen 
Stelara®-hoidon aloittamista
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STELARA, ustekinumabi, injektioneste (liuos) 45 mg ja 90 mg. Indikaatiot: Läiskäpsoriaasi: kohtalaisen tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisille, 
jotka eivät ole saaneet vastetta muihin systeemisiin hoitoihin, mukaan lukien siklosporiini-, metotreksaatti- tai PUVAhoito, (psoraleeni-ultravioletti-A), 
tai joille nämä hoidot ovat vasta-aiheisia, tai jotka eivät ole sietäneet tällaisia hoitoja. Nivelpsoriaasi: yksin tai yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen 
nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta aikaisempaan hoitoon ei-biologisilla sairauden kulkua muuttavilla 
reumalääkkeillä. Annostus: Käyttö vain psoriaasin tai nivelpsoriaasin diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja seurannassa. 
Sekä läiskä- että nivelpsoriaasin hoitoon STELARA-annostukseksi suositellaan aloitusannoksena 45 mg ihon alle, minkä jälkeen annetaan 45 mg 
annos 4 viikon kuluttua ja sen jälkeen aina 12 viikon välein. Jos potilaan paino on yli 100 kg, aloitusannos on 90 mg ihon alle, minkä jälkeen 
annetaan 90 mg annos 4 viikon kuluttua ja sen jälkeen aina 12 viikon välein. Vasta-aiheet: : Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
Kliinisesti merkittävä aktiivinen infektio. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Infektiot: Ustekinumabi saattaa lisätä infektiovaaraa ja aktivoida 
latentteja infektioita uudelleen. STELARA-hoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos harkitaan sen antamista kroonista infektiota sairastaville tai 
toistuvia infektioita aiemmin sairastaneille potilaille. Potilailta on tutkittava tuberkuloosi-infektion mahdollisuus ennen STELARA-hoidon aloittamista. 
STELARA-hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on aktiivinen tuberkuloosi. Latentin tuberkuloosi-infektion hoito on aloitettava ennen STELARA-valmisteen 
antamista. Potilasta on neuvottava hakeutumaan lääkärinhoitoon, jos hänelle ilmaantuu infektioon viittaavia merkkejä tai oireita. Pahanlaatuiset 
kasvaimet: Immunosuppressiiviset lääkeaineet, kuten ustekinumabi, saattavat suurentaa pahanlaatuisten kasvainten riskiä. Yliherkkyysreaktiot: 
Vakavia allergisia reaktioita, jotka joissakin tapauksissa ovat ilmaantuneet useita päiviä hoidon lopettamisen jälkeen, on raportoitu markkinoille 
tulon jälkeen. Anafylaksiaa ja angioedeemaa on esiintynyt. Esitäytetyn ruiskun suojus sisältää luonnonkumia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita 
luonnonkumille yliherkillä henkilöillä. Jos potilaalle ilmaantuu anafylaktinen tai muu vakava yliherkkyysreaktio, STELARA-valmisteen antaminen on 
lopetettava ja asianmukainen hoito on aloitettava. Rokotukset: Eläviä viruksia tai eläviä bakteereja sisältävien rokotteiden (esim. BCG-rokotteen) 
antamista STELARA-hoidon aikana suositellaan välttämään. STELARA-hoitoa saaville potilaille voidaan antaa inaktivoituja taudinaiheuttajia sisältäviä 
tai eläviä taudinaiheuttajia sisältämättömiä rokotteita. Samanaikainen immunosuppressiivinen hoito: Psoriaasitutkimuksissa ei ole arvioitu 
STELARA-hoidon tehoa ja turvallisuutta yhdistelmänä immunosuppressiivisten lääkkeiden, mukaan lukien biologiset lääkkeet, tai valohoidon 
kanssa. Nivelpsoriaasitutkimuksissa metotreksaatin samanaikainen anto ei näyttänyt vaikuttavan STELARA-hoidon tehoon tai turvallisuuteen. 
Immunoterapia: STELARA-hoitoa ei ole arvioitu potilailla, jotka ovat saaneet allergian siedätyshoitoa. Ei tiedetä, vaikuttaako STELARA allergian 
siedätyshoitoon. Erityisryhmät: Pediatriset potilaat: STELARAn turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. 
Iäkkäät potilaat (≥ 65-vuotiaat): Annosmuutos ei ole tarpeen iäkkäillä potilailla, mutta koska iäkkäillä henkilöillä esiintyy yleensä enemmän infektioita, 
on näiden potilaiden hoidossa noudatettava varovaisuutta. Maksan tai munuaisten vajaatoiminta: : Näillä potilailla ei ole tehty erityisiä tutkimuksia. 
Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Vaiheen III tutkimusten populaatiofarmakokineettisessä analyysissä selvitettiin psoriaasi-
potilaiden yleisimmin käyttämien samanaikaisten lääkitysten (esim. parasetamolin, ibuprofeenin, asetyylisalisyylihapon, metformiinin, atorvastatiinin, 
levotyroksiinin) vaikutusta ustekinumabin farmakokinetiikkaan. Näiden lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä ei havaittu viitteitä yhteisvaikutuksista. 
Metotreksaatin, tulehduskipulääkkeiden ja suun kautta otettavien kortikosteroidien samanaikainen anto tai aiempi altistus tuumorinekroositekijä- 
alfan (TNF-α:n) estäjille ei vaikuttanut ustekinumabin farmakokinetiikkaan nivelpsoriaasia sairastavilla potilailla. Metotreksaatin samanaikainen anto 
ei myöskään näyttänyt vaikuttavan STELARA-hoidon tehoon tai turvallisuuteen. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: STELARA-valmisteen käyttöä 
on varotoimenpiteenä syytä välttää raskaana oleville naisille. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana 
ja 15 viikon ajan hoidon jälkeen. Ei tiedetä, erittyykö ustekinumabi ihmisellä äidinmaitoon. Koska ustekinumabista saattaa aiheutua haittavaikutuksia 
imetettävälle lapselle, päätös imetyksen lopettamisesta hoidon ajaksi ja 15:ksi viikoksi hoidon jälkeen tai STELARA-hoidon lopettamisesta on tehtävä 
ottamalla huomioon imetyksen hyödyt lapselle ja STELARA-hoidon hyödyt äidille. Vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Vaikutus 
ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: STELARA-hoidolla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: 
Ustekinumabihoitoon liittyvien kliinisten Psoriaasi- ja nivelpsoriaasitutkimusten kontrolloiduissa ja kontrolloimattomissa osioissa yleisimpiä 
haittavaikutuksia (>5 %:lla) olivat nenän ja nielun tulehdus, päänsärky sekä ylähengitystieinfektiot. Vakavin STELARA-hoitoa koskeva raportoitu 
haittavaikutus on vakava yliherkkyysreaktio, anafylaksia mukaan lukien. Lisätiedot: Ks. valmisteyhteenveto www.janssen.fi Reseptilääke, rajoitetusti 
peruskorvattava (35%) erillisselvityksen perusteella sairausnumeroilla 319 ja 313. Pakkaukset ja hinnat 1.5.2014: STELARA 45 mg injektioneste, 
liuos, 1 esitäytetty kerta-annosruisku (45 mg / 0,5 ml), TMH: 2850,30€; VMH + ALV: 3489,18€ STELARA 90 mg injektioneste, liuos, 1 esitäytetty 
kerta-annosruisku (90 mg / 1 ml), TMH: 3021,54€; VMH + ALV: 3696,37€. Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo. Puh. 0207 531 300, 
faksi 0207 531 301, sähköposti jacfi@its.jnj.com


