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•  B-hepatiitin (HBV) reaktivaatio
Ehkäisy:
TNF-salpaajien kuten in�iksimabin käyttö voi johtaa B-hepatiitin reaktivaatioon HBV-infektion kantajilla. 
Tämä voi joissain tapauksissa olla henkeä uhkaavaa. Potilaat on testattava HBV-infektion varalta ennen 
in�iksimabihoidon aloittamista.
Seuranta:
Jos HBV-infektion kantaja tarvitsee in�iksimabihoitoa, häntä on seurattava tarkoin B-hepatiitin 
reaktivaation oireiden ja löydösten varalta koko hoidon ajan ja useiden kuukausien ajan hoidon 
päättymisen jälkeen.
HBV-infektion reaktivaatio voi ilmetä HBV-replikaation lisääntymisenä, minkä jälkeen kehittyy maksavaurio 
ja toipumisen merkkejä. On erityisen tärkeää tiedostaa asia nykyistä paremmin. Tila voi olla myös 
subkliininen ja korjautua itsestään.
Toimenpiteet:
Jos HBV-infektio reaktivoituu, in�iksimabihoito on lopetettava ja tehokas viruslääkitys sekä asianmukainen 
tukihoito aloitettava.

•  Maksa- ja sappitietapahtumat
Ehkäisy:
In�iksimabin markkinoilletulon jälkeen on havaittu hyvin harvoin ikterusta ja ei-infektioperäistä hepatiittia, 
joihin on joskus liittynyt autoimmuunihepatiitin piirteitä. Tilan mahdollisuus on otettava huomioon 
in�iksimabihoitoa aloitettaessa.
Seuranta:
Jos in�iksimabihoitoa saavalle potilaalle kehittyy maksan toimintahäiriön oireita tai löydöksiä, hänet on 
arvioitava maksavaurion varalta (ks. myös B-hepatiitin reaktivaatio). Potilaat, joiden ALAT-arvot (ALAT = 
alaniiniaminotransferaasi) ja ASAT-arvot (ASAT = aspartaattiaminotransferaasi) suurenivat, olivat yleensä 
oireettomia. Yleensä poikkeavuudet lievittyivät tai korjautuivat, kun in�iksimabihoitoa jatkettiin, se 
lopetettiin tai muuta samanaikaista hoitoa muutettiin.
Toimenpiteet:
Jos potilaalle kehittyy ikterus ja/tai ALAT-arvo suurenee ≥ 5 kertaa normaaliarvojen ylärajan suuruiseksi, 
in�iksimabihoito lopetetaan ja poikkeavuus arvioidaan perusteellisesti.

•  Suoliston ja perianaalialueen absessit (Crohnin taudissa)
Ehkäisy:
Jos potilaalla on �stuloiva Crohnin tauti ja akuutteja märkiviä �steleitä, in�iksimabihoitoa ei saa aloittaa 
ennen kuin mahdolliset infektiolähteet, etenkin absessit, on suljettu pois.
Seuranta:
In�iksimabihoitoa saaville potilaille on tehtävä säännöllisiä lääkärintarkastuksia, joissa mm. etsitään 
�steleihin viittaavaa anamneesitietoa.
Toimenpiteet:
In�iksimabihoidon lopettamista on harkittava, jos tämä tila kehittyy hoidon aikana. Asianmukaisiin 
kirurgisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

•  Systeeminen lupus erythematosus / lupuksen kaltainen oireyhtymä
Ennaltaehkäisy:
TNF-salpaajahoidon aiheuttama suhteellinen TNFα-puutos voi käynnistää autoimmuuniprosessin.
Seuranta:
Jos potilaalle kehittyy in�iksimabihoidon jälkeen lupuksen kaltaiseen oireyhtymään viittaavia oireita ja 
kaksisäikeisen DNA:n (natiivi DNA, dsDNA) vasta-aineiden testi on positiivinen, in�iksimabihoitoa ei saa 
enää antaa. Oireena voi olla nivelkipu tai valoherkkä ihottuma poskilla tai käsivarsilla.
Toimenpiteet:
In�iksimabihoito on lopetettava. Kipu ja ihottuma hoidetaan oireenmukaisesti esim. tulehdusta hillitsevillä 
lääkkeillä, paikallisesti annettavilla kortikosteroideilla jne.

•  Sarkoidoosi / sarkoidoosin kaltaiset reaktiot
Ehkäisy:
Jos potilaalle kehittyy sarkoidoosin kaltaiseen reaktioon viittaavia oireita (jotka ovat kuitenkin hyvin 
harvinaisia in�iksimabihoidon yhteydessä), in�iksimabia ei saa enää antaa.
Seuranta:
In�iksimabihoitoa saavien potilaiden vointia on seurattava tarkoin sarkoidoosiin tai sarkoidoosin kaltaisiin 
reaktioihin viittaavien oireiden ja löydösten varalta (lähinnä hengenahdistus tai yskä, mutta joskus 
ihottuma jne.).
Toimenpiteet:
In�iksimabihoito on lopetettava. Potilaalle annetaan asianmukaista oireenmukaista hoitoa, johon kuuluu 
esim. bronkodilatoivia lääkkeitä, mukolyyttejä, antibiootteja jne.

Viite
1. Remsima (in�iksimabi) valmisteyhteenveto, 2013.

Infuusiokortti

•  Infuusiokortti, 8 viikon välein annettava hoito 3. hoitojaksosta alkaen

•  Infuusiokortti, 6–8 viikon välein annettava hoito 3. hoitojaksosta alkaen
(selkärankareumapotilaille)
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Infliksimabihoitoon voi liittyä vakavia, mahdollisesti henkeä 
uhkaavia haittavaikutuksia, jotka on ehkäistävä tai tunnistettava 
ja hoidettava mahdollisimman ripeästi.

Tässä esitteessä kerrotaan
•  Vakavien ja mahdollisesti henkeä uhkaavien haittavaikutusten, mm. tuberkuloosin ja muiden 

vakavien infektioiden, riskistä
•  Potilaskortista
•  Potilaan infuusiokortista
Potilaiden seulontalomakkeessa kerrotaan asianmukaisesta seulonnasta ja potilasvalinnasta. Lomake 
toimitetaan tämän esitteen mukana.

Tuberkuloosiriskin minimoimiseksi Celltrion Healthcare toimittaa jokaisessa Remsima™-pakkauksessa 
potilaskortin. Sekä potilaskortti että pakkausseloste on luettava. On hyvä käydä potilaskortti läpi potilaan tai 
hoitajan kanssa ja varmistaa näin, että he ymmärtävät sen. (Tämän esitteen takasivulla on potilaskortin kopio.)

On tärkeää kirjata muistiin potilaalle annetun Remsima-lääkkeen pakkauksen eränumero.
Mahdollisen haittavaikutuksen yhteydessä raporttiin kirjataan annetun valmisteen eränumero ja 
kauppanimi. Potilaille on laadittu myös infuusiokortti, johon voidaan kirjata infuusion kauppanimi ja 
eränumero. (Tämän esitteen lopussa on infuusiokortin kopio.)
Täydellinen haittavaikutusluettelo, ks. valmisteyhteenveto.

Näitä materiaaleja ja lisätietoja tuotteesta voi pyytää paikalllisen edustajan toimistosta:
Orion Pharma
PL 400
02601 Espoo
tai www.aesculapius.�

Paikallisen edustajan yhteystiedot haittavaikutusraportointia varten:
Drug Safety
Orion Oyj
Orionintie 1 
PL 65, 02101 Espoo

Fimean yhteystiedot haittavaikutusraportointia varten:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea
www.�mea.�

Infliksimabiin liittyvät riskit
•  Vakavat infektiot, mm. sepsis ja opportunisti-infektiot

Ehkäisy:
In�iksimabi on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea infektio, esim. sepsis, absessi tai                        
opportunisti-infektio (esim. pneumokystoosi, kandidiaasi, listerioosi tai aspergilloosi) (ks. myös                         
”Tuberkuloosi” jäljempänä). Kliinisen kokemuksen mukaan in�iksimabihoito heikentää joidenkin potilaiden 
elimistön kykyä torjua infektioita. Tuumorinekroositekijän (TNF) salpaajia kuten in�iksimabia käyttävät 
potilaat ovat tavallista alttiimpia vakaville infektioille. 
Varovaisuus on tarpeen, jos in�iksimabihoitoa harkitaan potilaalle, jolla on krooninen infektio tai                      
anamneesissa toistuvia infektioita tai joka käyttää parhaillaan immunosuppressanttihoitoa. Potilaille on 
kerrottava mahdollisista infektion riskitekijöistä, ja heitä on kehotettava välttämään niille altistumista 
asianmukaiseen tapaan.
Seuranta:
TNFα-toiminnan esto voi peittää infektioiden oireet kuten kuumeen. On kriittisen tärkeää, että vakavien 
infektioiden epätyypilliset kliiniset oireet ja harvinaisten, epätavallisten infektioiden tyypilliset kliiniset 
oireet tunnistetaan varhain, jotta diagnoosi- ja hoitoviive pystytään minimoimaan. Potilaita on seurattava 
huolellisesti infektioiden varalta ennen in�iksimabihoitoa, sen aikana ja sen jälkeen. In�iksimabin 
poistuminen elimistöstä voi kestää jopa kuusi kuukautta, joten seurantaa on jatkettava koko tämän ajan.
Jos in�iksimabihoitoa saavalle potilaalle kehittyy vakava systeemisairaus, on epäiltävä invasiivisia 
sieni-infektioita kuten aspergilloosia, kandidiaasia, pneumokystoosia, histoplasmoosia, koksidioidomykoosia 
tai blastomykoosia. Invasiiviset sieni-infektiot voivat olla disseminoituneita eivätkä paikallisia, ja antigeeni- ja 
vasta-ainetestit voivat tuottaa negatiivisen tuloksen joillakin potilailla, joilla on aktiivinen infektio.
Toimenpiteet:
Jos potilaalle kehittyy uusi vakava infektio tai sepsis, in�iksimabin käyttö on lopetettava ja asianmukainen 
mikrobi- tai sienilääkitys on aloitettava, kunnes infektio saadaan hallintaan. Jos sieni-infektiota epäillään, on 
harkittava asianmukaista empiiristä sienilääkitystä diagnostisten tutkimusten aikana. Tällöin on otettava 
huomioon sekä vaikean sieni-infektion riski että sienilääkityksen riskit.

•  Tuberkuloosi
Ehkäisy:

In�iksimabi on vasta-aiheinen potilailla, joilla on tuberkuloosi tai muu vaikea infektio (ks. myös ”Vakavat 
infektiot, mm. sepsis ja opportunisti-infektiot”).
In�iksimabihoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu aktiivista tuberkuloosia. Useimmissa raportoiduissa 
tapauksissa tuberkuloosi oli muualle kuin keuhkoihin paikantuvaa, joko paikallista tai disseminoitunutta. 
Ennen in�iksimabihoidon aloittamista kaikki potilaat on arvioitava aktiivisen ja inaktiivisen (’latentin’) 
tuberkuloosin varalta. Arviointiin on kuuluttava tarkka anamneesi, jossa selvitetään mm. henkilökohtainen 
tuberkuloositausta   tai   mahdolliset   aiemmat   tuberkuloosikontaktit   sekä   aiempi   ja/tai   nykyinen 
immunosuppressanttihoito. Kaikille potilaille on tehtävä asianmukaiset seulontakokeet, esim. tuberkuliinikoe, 
rintakehän röntgenkuvaus tai gammainterferonin vapautumiseen perustuva IGRA-testi (paikalliset 
suositukset mahdollisia). On suositeltavaa kirjata testit potilaskorttiin ja potilaan seulontalomakkeelle.
Jos potilaalla todetaan aktiivinen tuberkuloosi, in�iksimabihoitoa ei saa aloittaa. Jos potilaalla todetaan 
inaktiivinen (’latentti’) tuberkuloosi, latentin tuberkuloosin hoito tuberkuloosilääkkeillä on aloitettava 
ennen in�iksimabihoidon aloittamista. Jos potilaalla on useita tai merkittäviä tuberkuloosin riskitekijöitä ja 
latentin tuberkuloosin testitulos on negatiivinen, on harkittava tuberkuloosilääkityksen käyttöä ennen 
in�iksimabihoidon aloittamista. Tuberkuloosilääkityksen käyttöä ennen in�iksimabihoidon aloittamista on 
harkittava myös siinä tapauksessa, että potilaalla on aiemmin ollut latentti tai aktiivinen tuberkuloosi eikä 
asianmukaisen hoitojakson toteutumista pystytä vahvistamaan. Katso ystävällisesti myös Suomen 
Reumatologisen Yhdistyksen ohjeistus (http://www.reumatologinenyhdistys.�/ohjeet_etu_laakitys.html)
Seuranta:
Potilaita on seurattava huolellisesti tuberkuloosin varalta in�iksimabihoidon aikana ja sen jälkeen. In�iksimabin 
poistuminen elimistöstä voi kestää jopa kuusi kuukautta, joten seurantaa on jatkettava koko tämän ajan.
Toimenpiteet:
Kaikkia potilaita on neuvottava ottamaan yhteys lääkäriin, jos in�iksimabihoidon aikana tai sen jälkeen 
ilmaantuu tuberkuloosiin viittaavia oireita tai löydöksiä (esim. yöhikoilua, pitkittynyttä yskää, 
laihtumista/painonlaskua tai lievää kuumetta). Tällöin aloitetaan asianmukainen hoito, johon kuuluu 
tuberkulostaatteja, immuunitoimintaa stimuloivia aineita jne.

•  Vakava infuusioreaktio
Ehkäisy:
In�iksimabiin on liittynyt akuutteja infuusioreaktioita kuten anafylaktista sokkia ja viivästyneitä                          
yliherkkyysreaktioita (ks. myös ”Seerumitauti (viivästynyt yliherkkyysreaktio)”). Akuutit infuusioreaktiot 
kuten anafylaktiset reaktiot voivat kehittyä infuusion aikana (sekunneissa) tai muutaman tunnin kuluessa 
infuusion jälkeen. Lievien ja ohimenevien reaktioiden ehkäisemiseksi voidaan antaa esim. antihistamiini-, 
hydrokortisoni- ja/tai parasetamoliesilääkitys. 
In�iksimabille voi kehittyä vasta-aineita, ja tähän on liittynyt infuusioreaktioiden esiintymistiheyden 
suurenemista. Immunomodulaattorien samanaikaiseen käyttöön on liittynyt in�iksimabivasta-aineiden 
ilmaantuvuuden ja infuusioreaktioiden esiintymistiheyden pienenemistä. Samanaikaisen                                      
immunomodulaattorihoidon vaikutus oli voimakkaampi jaksottaisen hoidon kuin ylläpitohoidon 
yhteydessä. Vasta-aineiden kehittymisen riski on suurempi, jos potilas lopettaa immunosuppressanttihoidon 
ennen in�iksimabihoitoa tai sen aikana. In�iksimabivasta-aineita ei pystytä aina havaitsemaan  
seeruminäytteistä. 
Rajalliset kokemukset valmisteen uudelleenannostelusta psoriaasipotilaille viittaavat siihen, että 
infuusioreaktioiden, myös vakavien reaktioiden, ilmaantuvuus suurenee.
Seuranta:
Potilaita on seurattava tarkoin anafylaktisten ja anafylaktistyyppisten oireiden varalta. Infuusioreaktioiden 
oireita voivat olla hengenahdistus, nokkosihottuma, kasvojen turvotus ja hypotensio.
Toimenpiteet:
Akuutin infuusioreaktion yhteydessä in�iksimabi-infuusio keskeytetään heti. Ensiaputarvikkeita kuten 
adrenaliinia, antihistamiineja, kortikosteroideja ja intubointivälineet on oltava saatavilla. 
Jos infuusioreaktio kehittyy nopeutetun infuusion yhteydessä, myöhempien infuusioiden yhteydessä 
voidaan harkita hitaampaa antonopeutta, jos hoitoa päätetään jatkaa.

•  Seerumitauti (viivästynyt yliherkkyysreaktio)
Ehkäisy:
In�iksimabi on vasta-aiheinen potilailla, joilla on anamneesissa yliherkkyyttä in�iksimabille.
Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että viivästyneiden yliherkkyysreaktioiden riski suurenee  
in�iksimabin käyttötauon pidetessä.
Seuranta:
Viivästyneen yliherkkyysreaktion oireita ja löydöksiä voivat olla lihaskipu ja/tai nivelkipu ja kuume ja/tai 
ihottuma, kutina, kasvojen, käsien tai huulten turvotus, nielemisvaikeudet, nokkosihottuma, kurkkukipu ja 
päänsärky. Jos potilas saa hoitoa uudelleen pitkän (esim. alle 1 vuoden) tauon jälkeen, hänen vointiaan on 
seurattava tarkoin viivästyneen yliherkkyysreaktion oireiden ja löydösten varalta.
Toimenpiteet:
Potilaita kehotetaan ottamaan heti yhteys lääkäriin, jos heille kehittyy mikä tahansa viivästynyt                        
haittatapahtuma. In�iksimabivasta-aineita ei aina voida määrittää seeruminäytteistä. Vakavien reaktioiden 
ilmaantuessa on annettava oireenmukaista hoitoa. Uusia in�iksimabi-infuusioita ei saa enää antaa.

•  Lymfooma (muu kuin hepatospleeninen T-solulymfooma, HSTCL)
Ennaltaehkäisy:
Mahdollisuutta, että TNF-salpaajia käyttävälle potilaalle kehittyy lymfooma tai muu syöpätauti, ei voida 
sulkea pois. In�iksimabia käyttävillä lapsilla ja aikuisilla voi olla suurentunut lymfoomien tai muiden syöpien 
riski. Varovaisuus on tarpeen, jos harkitaan in�iksimabihoidon aloittamista aiemmin syövän sairastaneelle 
potilaalle tai syöpätautiin sairastuneen potilaan in�iksimabihoidon jatkamista.
Seuranta ja toimenpiteet:
Riskiryhmään    kuuluvien    potilaiden    vointia    on    seurattava    tarkoin.   Jos    tauti    kehittyy,    harkitaan                                  

in�iksimabihoidon lopettamista. Tauti hoidetaan ajankohtaisen onkologisen hoitoprotokollan mukaisesti.

•  Hepatospleeninen T-solulymfooma
Ehkäisy:
Mahdollisuutta, että in�iksimabihoitoa saavalle potilaalle kehittyy hepatospleeninen T-solulymfooma, ei 
voida sulkea pois. Atsatiopriinin tai 6-merkaptopuriinin (6-MP) ja in�iksimabin yhdistelmähoidon käyttöön 
liittyvää hepatospleenisen T-solulymfooman riskiä on pohdittava tarkoin, jos potilaalla on Crohnin tauti tai 
haavainen koliitti, etenkin, jos kyseessä on nuori tai nuori aikuinen mies.
Seuranta ja toimenpiteet: Ks. seuranta- ja toimenpideohjeet kohdasta ”Lymfooma”.

•  Leukemia
Ehkäisy:
Markkinoilletulon jälkeen TNF-salpaajahoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu leukemiaa. Lymfooma- ja 
leukemiariski on joka tapauksessa suurentunut nivelreumapotilailla, joilla on pitkäkestoinen, hyvin 
aktiivinen tulehdussairaus.
Seuranta ja toimenpiteet: Ks. seuranta- ja toimenpideohjeet kohdasta ”Lymfooma”.

•  Lasten syöpätaudit
Ennaltaehkäisy:
Mahdollisuutta, että TNF-salpaajaa kuten in�iksimabia saavalle lapselle tai nuorelle kehittyy syöpätauti, ei 
voida sulkea pois.
Noin puolet lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla ilmoitetuista syöpätaudeista oli lymfoomia. Markkinoille 
tulon jälkeen TNF-salpaajahoitoa kuten in�iksimabia saaneilla potilailla on ilmoitettu harvoin                           
hepatospleenistä T-solulymfoomaa. Kaikki in�iksimabihoitoon liittyneet tapaukset koskivat potilaita, joilla 
oli Crohnin tauti tai haavainen koliitti. Useimmiten kyseessä oli nuori tai nuori aikuinen mies, joka sai myös 
atsatiopriini- tai 6-merkaptopuriinihoitoa samanaikaisesti in�iksimabin kanssa tai juuri ennen sitä. 
Atsatiopriinin tai 6-merkaptopuriinin ja in�iksimabin yhteiskäyttöön liittyvää mahdollista riskiä on 
pohdittava tarkoin.
Seuranta ja toimenpiteet: Ks. seuranta- ja toimenpideohjeet kohdasta ”Lymfooma”.

Muut vakavat riskit
•  Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

Ehkäisy:
In�iksimabi on vasta-aiheinen potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea sydämen vajaatoiminta (New York 
Heart Association -järjestön [NYHA] luokka III/IV). In�iksimabin markkinoilletulon jälkeen in�iksimabia 
käyttäneillä potilailla on ilmoitettu sydämen vajaatoiminnan pahenemista, johon ei välttämättä liity 
tunnistettavia presipitaatiotekijöitä. Markkinoilletulon jälkeen on myös ilmoitettu harvoin sydämen 
vajaatoiminnan puhkeamista, mm. sydämen vajaatoimintaa potilailla, joilla ei tiedetty olleen aiempaa 
sydän- tai verisuonitautia. Osa näistä potilaista on ollut alle 50-vuotiaita.
Seuranta:
In�iksimabin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on lievä sydämen vajaatoiminta 
(NYHA-luokka I/II), ja potilaiden vointia on seurattava tarkoin.
Toimenpiteet:
In�iksimabihoitoa ei saa jatkaa, jos potilaalle kehittyy uusia sydämen vajaatoimintaoireita tai sydämen 
vajaatoimintaoireet pahenevat. Sydämen vajaatoiminta hoidetaan ajankohtaisten hoitostandardien 
mukaisesti, tyypillisesti mm. sydämen supistusvoimaa parantavilla lääkkeillä, diureeteilla jne.

•  Myeliinikatosairaudet
Ehkäisy:
Jos potilaalla on entuudestaan myeliinikatosairaus tai ääreishermoston myeliinikatosairaus (kuten MS-tauti, 
optikusneuriitti, Guillain–Barrén oireyhtymä, krooninen in�ammatorinen demyelinoiva polyneuropatia tai 
multifokaalinen motorinen neuropatia) tai jos tällainen sairaus on puhjennut äskettäin, TNF-salpaajahoidon 
hyötyjä ja riskejä on punnittava tarkoin ennen in�iksimabihoidon aloittamista.
Seuranta:
In�iksimabihoitoa saaville potilaille on tehtävä säännöllisiä lääkärintarkastuksia, joissa mm. etsitään 
anamneesitietoa keskushermosto-oireista ja  löydöksistä.
Toimenpiteet:
In�iksimabihoidon lopettamista on harkittava, jos tällainen sairaus kehittyy. Neurologisten oireiden ja 
löydösten asianmukaista oireenmukaista hoitoa on harkittava.

•  Hematologiset reaktiot
Ehkäisy:
TNF-salpaajia kuten in�iksimabia saaneilla potilailla on ilmoitettu pansytopeniaa, leukopeniaa, neutropeniaa 
ja trombosytopeniaa.
Seuranta:
Kaikille in�iksimabihoitoa saaville potilaille on tehtävä säännöllisesti verikokeita (mm. verenkuvan 
määritys). Yleiset haittavaikutukset kuten neutropenia, leukopenia ja anemia on pidettävä mielessä. Kaikkia 
potilaita on neuvottava kääntymään heti lääkärin puoleen, jos heille kehittyy in�iksimabihoidon aikana 
verenkuvan häiriöihin viittaavia oireita tai löydöksiä (esim. pitkittynyt kuume, mustelmanmuodostus, 
verenvuoto, kalpeus).
Toimenpiteet:
Jos potilaalla on dokumentoituja merkitseviä verenkuvan muutoksia, on harkittava in�iksimabihoidon 
lopettamista. Asianmukaista hoitoa kuten verensiirtoja jne. on harkittava.
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