
EMA/183255/2015  

 
 

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto 

– Ristempa (pegfilgrastiimi) 
 
 

Tämä on Ristempa-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään 

toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan, että Ristempa-valmisteen käyttö on mahdollisimman 

turvallista. Lisätietoja riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedoista saat tästä.  

Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa tulisi lukea yhdessä Ristempa-valmistetta koskevan 

Euroopan julkisen arviointilausunnon (EPAR) yhteenvedon ja Ristempan valmistetietojen kanssa. Nämä 
ovat saatavissa Ristempan EPAR-sivulta.  
 

Tietoa sairauden esiintyvyydestä  
 

Ristempaa käytetään lyhentämään neutropenian (neutrofiilien eli erään valkosolutyypin vajauksen) 

kestoa ja vähentämään kuumeisen neutropenian esiintymistä infektioiden ehkäisemiseksi 

syöpäpotilailla, jotka saavat solunsalpaajia (soluja tuhoavia syöpälääkkeitä).  

Solunsalpaajahoito aiheuttaa neutropeniaa (valkosoluvajausta), josta voi seurata infektio ja sairaus. 

Infektioriski kasvaa sen mukaan, mitä vaikeampi ja pitkäkestoisempi neutropenia on. Ristempa lisää 

valkosolujen määrää ja lyhentää näin neutropenian kestoa ja vähentää kuumeisen neutropenian 

esiintymistä.  

Jopa 70 % syöpäpotilaista saa neutropenian. Kuumeisen neutropenian kehittymisriskiä lisääviä 

tekijöitä ovat esimerkiksi syövän tyyppi ja sen hoitoon käytettävien lääkkeiden tyyppi ja annostus 

(joillakin potilailla riski on yli 20 %). Iäkkäillä potilailla (≥ 65 vuotta), naisilla, potilailla, joilla on muita 

terveysongelmia, sekä potilailla, joilla on ollut aiemmin kuumeinen neutropenia tai infektio, kuumeisen 

neutropenian kehittyminen on muita todennäköisempää. Lähes 10 % potilaista, jotka tulevat 

sairaalahoitoon kuumeisen neutropenian vuoksi, kuolee. Riski on noin puolet suurempi potilailla, joilla 

on muita terveysongelmia (esim. sydän-, keuhko-, maksa- tai munuaissairaus) tai joille kehittyy 

bakteeri- tai sieni-infektio.  

 

Yhteenveto hoidon hyödyistä 

 
Ristempa on sama lääke kuin Neulasta, joka on jo saanut myyntiluvan EU:ssa.  

Ristempaa on tutkittu kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui 467 solunsalpaajahoitoa saavaa 

rintasyöpäpotilasta. Kummassakin tutkimuksessa yhtä Ristempa-injektiota verrattiin toisen lääkkeen, 

filgrastiimin, monipistoshoitoon kullakin neljästä solunsalpaajahoitojaksosta. Tehokkuuden 

päämittarina oli vaikean neutropenian kesto ensimmäisen solunsalpaajahoitojakson aikana. 

Ristempa lyhensi vaikean neutropenian kestoa yhtä tehokkaasti kuin filgrastiimi. Kummassakin 

tutkimuksessa vaikean neutropenian kesto oli Ristempaa ja filgrastiimia saavilla potilailla noin 1,7 

vuorokautta ensimmäisen solunsalpaajahoitojakson aikana, kun kesto on 5–7 vuorokautta potilailla, 

jotka eivät saa kumpaakaan lääkettä.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp


Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 

 

Tiedot Ristempan turvallisuudesta lapsille ovat rajalliset. Ristempaa ei ole tutkittu raskaana olevilla tai 

imettävillä naisilla. Ristempaa ei saa käyttää raskauden aikana, ellei tämä ole selkeästi välttämätöntä. 

Ristempaa ei saa käyttää imetyksen aikana.  

 

Yhteenveto turvallisuustiedoista 

 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Pernan suureneminen tai pernan 

repeämä (vaikea splenomegalia 

/ pernan repeämä) 

Pernan suureneminen on 

harvinaista Ristempaa saavilla 

potilailla (alle 1 potilaalla 

100:sta). Pernan suureneminen 

voi lisätä pernan repeämän 

riskiä. Pernan repeämä voi 

johtaa kuolemaan, ellei sitä 

havaita ja hoideta ajoissa. 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hänellä on 

kipua vasemmalla ylävatsassa, 

vasemmalla kylkiluiden 

alapuolella tai olkapään 

kärjessä, sillä syynä voi olla 

pernan suurentuminen tai 

repeäminen. 

 

Ihon verisuonten tulehdus (ihon 

vaskuliitti)  

 

Ihon verisuonten tulehdus on 

harvinaista Ristempaa saavilla 

potilailla. Tulehdus, joka 

rajoittuu ihon pieniin 

verisuoniin, paranee yleensä 

hyvin.  

 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hän 

huomaa ihossaan muutoksia, 

kuten sinipunaisia tai punaisia 

täpliä tai kuhmuja, pienistä 

pisteistä muodostuvia rykelmiä, 

laikkuja, mustelmia tai 

paukamia.  

 

Sinipunaiset, koholla olevat, 

kivuliaat haavaumat raajoissa ja 

toisinaan kasvojen ja 

kaulanalueella ja kuume 

(Sweetin oireyhtymä) 

Sweetin oireyhtymä on 

harvinainen haittavaikutus 

Ristempa-hoitoa saavilla 

potilailla. 

Sweetin oireyhtymän riskiä 

lisäävien sairauksien, kuten 

infektioiden, hoitaminen voi 

auttaa ehkäisemään Sweetin 

oireyhtymää. 

Vaikea allerginen reaktio 
(anafylaktinen reaktio) 

Allergiset reaktiot, vaikea 

allerginen reaktio (anafylaksia), 

ihottuma ja/tai paukamat 

(nokkosihottuma), ovat 

harvinaisia Ristempaa saavilla 

potilailla. 

Potilaat, jotka ovat allergisia 

pegfilgrastiimille tai jollekin 

muulle lääkkeen ainesosista, 

eivät saa ottaa Ristempaa. 

Allergisia reaktioita voidaan 

hallita lopettamalla lääkkeen 

antaminen välittömästi ja 

hoitamalla oireita. Ristempaa ei 

saa antaa uudelleen potilaalle, 

joka saa vaikean allergisen 

reaktion. Ristempaa ei saa 

antaa potilaille, jotka ovat olleet 

aiemmin yliherkkiä 



pegfilgrastiimille tai 

filgrastiimille. 

 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hänellä 

ilmenee vaikeita allergisen 

tyyppisiä reaktioita, kuten 

punoitusta, ihottumaa ja koholla 

olevia kutiavia ihoalueita, tai 

vaikeita allergisia reaktioita, 

kuten anafylaksiaa (heikkouden 

tunnetta, verenpaineen laskua, 

hengitysvaikeuksia, kasvojen 

turpoamista). 

 

Veren tihkuminen pienistä 

verisuonista lähellä oleviin 

kehon onteloihin ja lihaksiin 

(kapillaari- eli hiussuonivuoto-

oireyhtymä)  

 

Veren tihkuminen pienistä 
verisuonista voi aiheuttaa 
alhaista verenpainetta 

(hypotensio), veren 
väkevöitymistä 
(hemokonsentraatio) ja veren 
proteiinialbumiinin niukkuutta 
(hypoalbuminoosi). Tätä tilaa, 
joka voi olla hoidon viivästyessä 

hengenvaarallinen, on 
raportoitu Ristempa-hoidon 
yhteydessä harvoin (ilmenee 
alle 1 potilaalla 1 000:sta).  

 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hänellä 

ilmenee turvotusta tai 

pöhöttyneisyyttä, joihin saattaa 

liittyä harventunutta 

virtsaamistarvetta, 

hengitysvaikeuksia, vatsan 

turpoamista ja täysinäisyyden 

tunnetta sekä yleistä 

väsymyksen tunnetta. Jos 

potilaalla ilmenee näitä oireita, 

hänen on käännyttävä heti 

lääkärin puoleen, sillä oireet on 

hoidettava välittömästi. 

 

Vaikea keuhkotulehdus, joka 

aiheuttaa hengitysvaikeuksia 

(vaikeita keuhkoihin liittyviä 

haittatapahtumia, kuten 

interstitiaalinen keuhkosairaus 

ja akuutti 

hengitysvaikeusoireyhtymä 

[ARDS]) 

ARDS on harvinainen Ristempaa 
saavilla potilailla (alle 1 

potilaalla 100:sta). 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hänellä 

ilmenee yskää ja 

hengenahdistusta, sillä ne 

voivat olla akuutin 

hengitysvaikeusoireyhtymän 

(ARDS) varhaisia merkkejä. 

Ristempa-hoito voidaan lopettaa 

ja potilasta hoitaa 

asianmukaisesti. 

Perinnöllisen punasoluihin 

vaikuttavan veritaudin 

paheneminen (sirppisolukriisi 

potilailla, joilla on 

sirppisolusairaus) 

Sirppisolukriisi, jonka oireita 

ovat esimerkiksi vaikea luu-, 

rinta-, suolisto- tai nivelkipu, on 

harvinainen (alle 1 potilaalla 

100:sta) Ristempaa saavilla 

sirppisolupotilailla. 

Potilaille, joilla on 

sirppisolusairaus, saa antaa 

Ristempaa vasta, kun hoidon 

riskit ja hyödyt on arvioitu 

huolellisesti. 

 



Potilaan on kerrottava lääkärille, 

jos hänellä on sirppisolutauti, 

anemia (veren alhainen 

punasolumäärä) tai siihen 

liittyvä sairaus, jonka vuoksi 

veren punasoluista tulee sirpin 

muotoisia. 

Lihas- ja luustokipu (tuki- ja 

liikuntaelinten kipuun liittyvät 

oireet)  

Tuki- ja liikuntaelinten kipuun 

liittyvät oireet ovat hyvin yleisiä 

potilailla, jotka saavat 

solunsalpaajia ja Ristempaa (yli 

1 potilaalla 10:stä). Tuki- ja 

liikuntaelinten kipuun liittyvät 

oireet ovat yleensä lieviä tai 

keskivaikeita, ja niitä voidaan 

hoitaa kipulääkityksellä. 

Potilaan on käännyttävä 

lääkärin puoleen, jos hänellä 

ilmenee tuki- ja liikuntaelinten 

kipuun liittyviä oireita tai yleistä 

nivel- ja lihassärkyä tai -kipua. 

Tällä hetkellä ei ole saatavilla 

tietoa siitä, miten tätä 

haittavaikutusta voidaan 

ehkäistä. 

Veren valkosolujen 

lisääntyminen (leukosytoosi) 

 

Ristempaa annetaan 

valkosolujen määrän 

lisäämiseksi. Siten on myös 

mahdollista, että valkosolut 

lisääntyvät liikaa (leukosytoosi). 

 
Leukosytoosia on raportoitu 
harvoin Ristempaa saavilla 
potilailla (alle 1 potilaalla 

100:sta). 

Valkosolujen säännöllinen 

seuranta on suositeltavaa 

Ristempa-hoidon aikana. 

Annoksen pienentäminen tai 

hoidon keskeyttäminen voi 

korjata leukosytoosin. 

Veden hyytymistä edistävien 

verisolujen (verihiutaleiden) 

väheneminen 

(trombosytopenia) 

Verihiutaleiden vähäisyyttä on 

raportoitu yleisesti (yli 1 

potilaalla 100:sta) Ristempaa 

koskevissa kliinisissä 

tutkimuksissa. 

Potilaan verihiutalemäärä on 

tarkistettava säännöllisesti 

Ristempa-hoidon aikana. 

Tärkeät mahdolliset riskit  

Riski  Mitä tiedetään  

Verisyövän kehittyminen 

(akuutti myelooinen leukemia 

[AML]) / sairaudet, joita 

ilmenee luuytimen verta 

muodostavien solujen 

vaurioituessa 

(myelodysplastinen oireyhtymä 

[MDS])  

 

Koska Ristempa stimuloi veren valkosolujen tuotantoa, on 

teoriassa mahdollista, että Ristempa voi liittyä verisyövän 

kehittymiseen (AML) tai sairauksiin, joita ilmenee luuytimen verta 

muodostavien solujen vaurioituessa (MDS). Ei tiedetä, liittyykö 

Ristempa tähän riskiin, mutta Ristempaa on käytettävä harkiten 

AML-potilailla, eikä sitä saa käyttää lainkaan MDS-potilailla.  

 

Immuunijärjestelmää 

stimuloivien aineiden 

(sytokiinien) vapautuminen 

(sytokiinien 

vapautumisoireyhtymä)  

On raportoitu tapauksista, joissa sytokiinien vapautumisoireyhtymä 
saattaa liittyä pegfilgrastiimiin. 

 

Sytokiinien vapautumisoireyhtymän oireita ovat esimerkiksi 

pahoinvointi, päänsärky, sydämen tiheälyöntisyys, alhainen 

verenpaine, ihottuma ja hengenahdistus. Useimmat reaktiot ovat 



 lieviä tai keskivaikeita, mutta reaktio voi olla myös vaikea, 

hengenvaarallinen tai kuolemaan johtava. Joillakin potilailla saattaa 

ilmetä vaikeita, hengenvaarallisia reaktioita, jotka edellyttävät 

välitöntä lääketieteellistä hoitoa ja Ristempa-hoidon lopettamista.  

Lääkitykseen liittyvät virheet, 
kuten yliannostus  

Ristempan yliannostuksen vaikutuksia ei tunneta. Potilaan on 
kerrottava lääkärille, jos hän on saanut enemmän Ristempaa kuin 
lääkäri on määrännyt. 

Lääkkeen yhteisvaikutus litiumin 
kanssa  
 
 

Vaikutuksia, joita tämän lääkkeen samanaikaisella käytöllä litiumin 

kanssa voi olla, ei tunneta. Koska litium edistää erään 

valkosolutyypin, neutrofiilien, vapautumista ja Ristempa auttaa 

kehoa tuottamaan lisää neutrofiileja, on teoriassa mahdollista, että 

näiden kahden aineen yhdistelmä voi aiheuttaa valkosolumäärän 

lisääntymisen normaalialueen yläpuolelle (leukosytoosi). Tätä 

yhteisvaikutusta ei ole tutkittu virallisesti, joten 

toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että näiden lääkkeiden yhteiskäyttö 

olisi haitallista.  

 

Muu kuin hyväksyttyjen 

käyttöaiheiden mukainen käyttö 

(myyntiluvasta poikkeava 

käyttö)  

 

 

On tiedossa, että pegfilgrastiimia on käytetty myyntiluvasta 

poiketen AML:n ja MDS:n hoitoon, perifeerisen veren kantasolujen 

afereesiin/keräämiseen sekä idiopaattisen neutropenian / 

agranulosytoosin ja määrittämättömän leukemian hoitoon. Tietoja 

Ristempan toimivuudesta tai haittavaikutuksista muiden 

sairauksien hoidossa ei ole saatavilla. 

Vasta-aineiden tuotannon 

(immunogeenisuuden) riski, 

josta voi seurata vaikutuksen 

häviäminen tai allergisia 

reaktioita 

Kuten kaikkien suurten hoitoproteiinien osalta, on olemassa 

teoreettinen riski, että Ristempa-hoitoa saavilla potilailla voi 

kehittyä lääkkeelle vasta-aineita, jolloin lääke ei ehkä tehoa tai 

potilaalla ilmenee allergisia reaktioita. Ei tiedetä, kehittyykö 

Ristempaa saavilla potilailla lääkkeelle vasta-aineita tai miten usein 

tätä tapahtuu, ja tältä osin tarvitaankin lisätietoja.  

 

Pienellä määrällä potilaita on esiintynyt immuunivastetta 

Ristempalle, mutta vaste ei heikentänyt proteiinin toimintaa, joten 

Ristempa vaikutti edelleen, eikä potilailla ilmennyt 

haittavaikutuksia.  

 

Luun sisäosan ulkopuolella 

tapahtuva verisolujen 

muodostuminen ja kehittyminen 

(ekstramedullaarinen 

hematopoieesi) 

Verisolujen tuotanto tapahtuu normaalisti luiden sisällä 
(luuydinontelossa). Jos verisoluja alkaa muodostua luuydinontelon 
ulkopuolella, seurauksena voi olla verisairauksia. On mahdollista, 
että Ristempa voi lisätä tätä vaikutusta.  

 

  

Puuttuvat tiedot  

Riski Mitä tiedetään 

Käyttö alle 18-vuotiaille lapsille  
 

Tiedot Ristempan käytöstä lapsille ovat rajalliset.  
 

Riskit raskauden ja imetyksen 

aikana  

Ristempaa ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. Ristempaa ei 
saa käyttää raskauden aikana, ellei tämä ole selkeästi 
välttämätöntä.  



  

Ristempaa ei ole tutkittu imettävillä naisilla. Ristempaa ei saa 

käyttää imetyksen aikana. Potilasohjeessa naisia kehotetaan 

keskustelemaan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen 

tämän lääkkeen ottamista, jos he ovat raskaana tai imettävät, 

epäilevät olevansa raskaana tai suunnittelevat raskautta.  
 

 

Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi  
 

Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, 

apteekkihenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa 

lääkkeen käytöstä, riskeistä ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan 

valmisteyhteenvedon tiedot lyhyesti maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa 

mainitut toimet ovat tavanomaisia riskienminimointitoimia. 

 

Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat osa lääkkeen valmistetietoja. Ristempan 

valmistetiedot ovat saatavissa Ristempan EPAR-sivulta.  
 
Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi.  
 

Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen  
 
Ei oleellinen  
 

Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  
 
Ei oleellinen 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2015. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp

