
KEYTRUDA® 
(pembrolitsumabi)

▼   Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 
koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen 
haittavaikutuksista.

Terveydenhuollon
ammattilaiset

Lue oheinen valmisteyhteenveto  
ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä

Usein kysytyt
kysymykset

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen 
soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.
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Tutustu KEYTRUDA®-valmisteen (pembrolitsumabi) valmisteyhteenvetoon ja tähän 
koulutusesitteeseen ennen kuin määräät KEYTRUDA-valmistetta. Ne yhdessä kertovat, miten 
KEYTRUDA-valmistetta käytetään, ja auttavat:

• ymmärtämään mahdollisia haittavaikutuksia

• haittavaikutusten asianmukaisessa hoidossa

• potilasoppaan ja potilaskortin hyödyntämisessä

• varmistamaan, että haittavaikutuksista ilmoitetaan asiaankuuluvalla ja asianmukaisella tavalla.

Tämä koulutusmateriaali on myyntiluvan myöntämiselle asetettu pakollinen ehto. Merck Sharp 
& Dohme (MSD) on tuottanut tämän esitteen tiedot onkologeille, onkologisille hoitajille, sairaala-
apteekkihenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat KEYTRUDA-
valmistetta saavien potilaiden hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan 
epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Katso tämän esitteen sivulta 11, miten haittavaikutuksista 
ilmoitetaan.

Mihin tätä esitettä käytetään?

Lue oheinen valmisteyhteenveto ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä.

KEYTRUDA on humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu PD-1 (programmed 
death-1) -reseptoriin ja salpaa sen vuorovaikutuksen ligandien PD-L1 ja PD-L2 kanssa. PD-
1-reseptori on T-solujen aktiivisuuden negatiivinen säätelijä, jonka on osoitettu osallistuvan 
T-soluihin liittyvien immuunivasteiden säätelyyn. KEYTRUDA tehostaa T-soluvasteita, kuten 
kasvainten kasvua ehkäiseviä vasteita, estämällä PD1-reseptoria sitoutumasta PD-L1- ja 
PD-L2-ligandeihin, joita ilmentyy antigeenejä esittelevissä soluissa ja saattaa ilmentyä 
kasvaimissa tai muissa soluissa kasvaimen mikroympäristössä. 

Mihin KEYTRUDA-valmistetta käytetään?

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen 
soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA on vasta-aiheinen potilaille, jotka ovat yliherkkiä valmisteen vaikuttavalle 
aineelle, pembrolitsumabille, tai jollekin seuraavista apuaineista: L-histidiini, 
L-histidiinihydrokloridimonohydraatti, sakkaroosi tai polysorbaatti 80.

Mitä on KEYTRUDA® (pembrolitsumabi)?
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Mitä haittavaikutuksia KEYTRUDA®-valmisteen 
(pembrolitsumabin) käyttöön saattaa liittyä?

Kaikkien KEYTRUDA-annostusten (2 mg/kg kolmen viikon välein tai 10 mg/kg kahden tai 
kolmen viikon välein) turvallisuutta on arvioitu kliinisissä tutkimuksissa 1 012 potilaalla. Tässä 
potilasjoukossa KEYTRUDA-valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (> 10 %) olivat ripuli (15 %), 
pahoinvointi (12 %), kutina (25 %), ihottuma (25 %), nivelsärky (13 %) ja väsymys (33 %). Suurin 
osa raportoiduista haittavaikutuksista kuului vaikeusasteluokkaan 1 tai 2. Vakavimmat kliinisesti 
merkitykselliset haittavaikutukset olivat immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia ja vaikeita 
infuusioon liittyviä reaktioita.

Immuunijärjestelmään liittyvät haittavaikutukset

Useimmat KEYTRUDA-hoidon aikana ilmenevät immuunijärjestelmään liittyvät 
haittavaikutukset olivat korjautuvia, ja niitä hoidettiin keskeyttämällä KEYTRUDA-hoito sekä 
antamalla kortikosteroideja ja/tai tukihoitoa. Immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia on 
ilmennyt myös viimeisen KEYTRUDA-annoksen jälkeen.

Seuraavia immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia on ilmoitettu KEYTRUDA-hoitoa 
saaneilla potilailla:

• immuunijärjestelmään liittyvä pneumoniitti

• immuunijärjestelmään liittyvä paksusuolitulehdus

• immuunijärjestelmään liittyvä maksatulehdus

• immuunijärjestelmään liittyvä munuaistulehdus

•  immuunijärjestelmään liittyvät umpierityssairaudet (kuten hypofysiitti, tyypin 1 diabetes, 
diabeettinen ketoasidoosi, hypotyreoosi, hypertyreoosi ja kilpirauhastulehdus)

• muut immuunijärjestelmään liittyvät haittavaikutukset (uveiitti, niveltulehdus, myosiitti, 
    haimatulehdus, vaikeat ihoreaktiot, myasteeninen oireyhtymä, näköhermotulehdus, 
    rabdomyolyysi, hemolyyttinen anemia ja osittaiset kohtaukset, joita ilmenee potilaalla, 
    jolla on tulehduspesäkkeitä aivoparenkyymissä).

Infuusioon liittyvät reaktiot

KEYTRUDA-hoitoa saavilla potilailla on raportoitu vaikeita infuusioreaktioita. 

Immuunijärjestelmään liittyvien haittavaikutusten ja infuusioon liittyvien reaktioiden 
esiintymistiheydet on esitetty KEYTRUDA-valmisteen valmisteyhteenvedon kohdassa 4.8.

Haittavaikutukset
Miten KEYTRUDA®-valmistetta 
(pembrolitsumabia) annetaan?

•  Syövän hoitoon perehtyneen erikoislääkärin on aloitettava hoito ja valvottava sen toteuttamista.

•  Suositeltu KEYTRUDA-annos on 2 mg/kg, joka annetaan 30 minuutin infuusiona laskimoon   
kolmen viikon välein. KEYTRUDA-hoitoa jatketaan taudin etenemiseen saakka tai kunnes 
ilmaantuu toksisia vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä.

•  Epätyypillisiä vasteita on havaittu (kasvaimen ohimenevää kasvua alkuvaiheessa tai pieniä uusia 
leesioita ensimmäisten kuukausien aikana, minkä jälkeen kasvain alkaa pienentyä).

• Jos potilaan kliininen tila on vakaa, kun ensimmäisiä viitteitä taudin etenemisestä havaitaan, 
   suositellaan hoidon jatkamista, kunnes taudin eteneminen on varmistunut.

Raskaus ja imetys

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä KEYTRUDA-hoidon aikana 
ja vähintään 4 kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen. KEYTRUDA-valmistetta ei pidä käyttää 
raskauden aikana, paitsi jos naisen kliininen tila vaatii pembrolitsumabihoitoa.

Ei tiedetä, erittyykö KEYTRUDA ihmisen rintamaitoon. Vasta-aineiden tiedetään voivan 
erittyä ihmisen rintamaitoon, joten vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida 
poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko KEYTRUDA-hoito ottaen 
huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja KEYTRYDA-hoidosta koituvat hyödyt 
äidille.

Lue oheinen valmisteyhteenveto ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä.
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Miten KEYTRUDA®-valmistetta (pembrolitsumabia) saavien potilaiden 
immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia seurataan ja 
hoidetaan?

Keskustele KEYTRUDA-hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä immuunijärjestelmään liittyvistä ja muista 
haittavaikutuksista potilaan kanssa ennen hoidon aloittamista.

Epäillyt immuunijärjestelmään liittyvät haittavaikutukset on tutkittava asianmukaisesti etiologian 
varmistamiseksi tai muiden syiden poissulkemiseksi. Haittavaikutusten vaikeusasteen mukaan:

•  Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta ja anna kortikosteroideja. Kun oireet ovat lievittyneet 
vaikeusasteelle, joka on enintään 1, aloita kortikosteroidin asteittainen vähentäminen, jota jatketaan 
vähintään 1 kuukauden ajan.

•  Harkitse KEYTRUDA-hoidon aloittamista uudelleen 12 viikon kuluessa viimeksi annetusta KEYTRUDA-
annoksesta, jos haittavaikutus pysyy korkeintaan vaikeusasteen 1 tasolla ja kortikosteroidiannos on 
korkeintaan 10 mg prednisonia vuorokaudessa tai vastaavalla tasolla.

• Lopeta KEYTRUDA-hoito pysyvästi, jos mikä tahansa vaikeusasteen 3 toksinen vaikutus ilmaantuu 
   toisen kerran tai jos ilmaantuu mikä tahansa vaikeusasteen 4 immuunijärjestelmään liittyvä 
   toksinen haittavaikutus.

• Niiden rajallisten tietojen perusteella, joita on saatu kliinisistä tutkimuksista potilailla, joiden 
   immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia ei saatu hallintaan käyttämällä kortikosteroideja, 
   muiden systeemisten immunosuppressiivisten lääkeaineiden antamista voidaan harkita.

Haittavaikutukset

Infuusioon liittyvät reaktiot

KEYTRUDA®-hoitoa (pembrolitsumabia) saavilla potilailla on raportoitu vaikeita infuusioon liittyviä 
reaktioita, kuten lääkeyliherkkyyttä, anafylaktista reaktiota, yliherkkyyttä ja sytokiinien vapautumiseen 
liittyvää oireyhtymää.  

Miten infuusioon liittyviä reaktioita hoidetaan?

•  Vaikeissa infuusioreaktioissa lopeta infuusion anto ja lopeta KEYTRUDA-hoito pysyvästi.
•  Jos infuusioreaktio on lievä tai kohtalainen, KEYTRUDA-hoitoa voidaan jatkaa tarkassa valvonnassa.
•  Esilääkitystä kuumelääkkeellä ja antihistamiinilla voidaan harkita.

Immuunijärjestelmään 
liittyvä pneumoniitti

Immuunijärjestelmään 
liittyvä maksatulehdus

Immuunijärjestelmään 
liittyvä munuaistulehdus

Immuunijärjestelmään 
liittyvät umpierityssai-
raudet

•  Pneumoniittiin viittaavat oireet ja löydökset.
•  Pneumoniittiepäily on varmistettava kuvantamistutkimuksella ja muut 
 syyt on suljettava pois.

•  Anna kortikosteroidihoitoa vaikeusasteen ≥ 2 tapahtumissa (prednisonia tai vastaavaa 1–2 mg/kg/vrk aloitusannoksena, ja   
annosta pienennetään asteittain).

•   Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta, jos pneumoniitin vaikeusaste on 2.

•   Lopeta KEYTRUDA-hoito pysyvästi, jos pneumoniitin vaikeusaste on 3 tai 4 tai kyseessä on uusiutunut vaikeusasteen 2 
pneumoniitti.

•  Hypofysiittiin viittaavat oireet ja löydökset (aivolisäkkeen etulohkon 
vajaatoiminta ja lisämunuaisten sekundaarinen vajaatoiminta mukaan 
lukien); muut syyt on suljettava pois.

•  Verensokeriarvon nousu tai muut diabetekseen viittaavat oireet ja 
löydökset.

•  Kilpirauhasen toiminnan muutokset (hoidon alkaessa, säännöllisesti 
  hoidon aikana ja kliiniseen arvioon perustuvan tarpeen mukaan) ja 
  kilpirauhasen toimintahäiriön kliiniset oireet ja löydökset.

• Kun kyseessä ovat immuunijärjestelmään liittyvät umpierityssairaudet, pitkäaikainen hormonikorvaushoito saattaa olla 
  tarpeellinen.   

•  Anna kortikosteroidihoitoa sekundaariseen lisämunuaisten vajaatoimintaan ja muuta hormonikorvaushoitoa kliinisen 
  tarpeen mukaan.

•   Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta, jos potilaalla on oireinen hypofysiitti, kunnes se on saatu hallintaan 
hormonikorvaushoidolla. Aivolisäkkeen toimintaa ja hormonien pitoisuuksia on seurattava asianmukaisen 
hormonikorvaushoidon varmistamiseksi.

•  Anna insuliinihoitoa tyypin 1 diabetekseen, ja vaikeusasteen 3 hyperglykemiassa pidättäydy KEYTRUDA-hoidosta, kunnes 
 aineenvaihdunta on saatu tasapainoon.

•   Hypotyreoosiin voidaan antaa hormonikorvaushoitoa KEYTRUDA-hoitoa keskeyttämättä ja ilman kortikosteroideja. 

•   Hypertyreoosia voidaan hoitaa oireidenmukaisesti. Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta tai lopeta KEYTRUDA-hoito 
pysyvästi, jos hypertyreoosin vaikeusaste on 3 tai 4.

•   Potilaille, joilla on ollut vaikeusasteen 3 tai 4 hypertyreoosi, joka on lievittynyt korkeintaan vaikeusasteen 2 tasolle, voidaan tarpeen 
mukaan harkita KEYTRUDA-hoidon jatkamista kortikosteroidihoidon asteittaisen vähentämisen jälkeen. Kilpirauhasen toimintaa ja 
hormonien pitoisuuksia on seurattava asianmukaisen hormonikorvaushoidon varmistamiseksi.

•  Maksan toiminnan muutokset (hoidon alkaessa, säännöllisesti 
hoidon aikana ja kliiniseen arvioon perustuvan tarpeen mukaan) ja 
maksatulehduksen oireet; muut syyt on suljettava pois.

•  Anna kortikosteroidihoitoa:

     - Vaikeusaste 2: prednisonia tai vastaavaa  0,5–1 mg/kg/vrk aloitusannoksena, ja annosta pienennetään asteittain. 
     - Vaikeusaste ≥ 3: prednisonia tai vastaavaa 1–2 mg/kg/vrk, ja annosta pienennetään asteittain.

•  Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta tai lopeta se pysyvästi sen mukaan, kuinka voimakkaasti maksaentsyymiarvot 
ovat kohonneet.

•  Munuaistoiminnan muutokset; muut syyt on suljettava pois.

•  Anna kortikosteroidihoitoa vaikeusasteen ≥ 2 tapahtumissa (prednisonia tai vastaavaa 1–2 mg/kg/vrk aloitusannoksena, ja 
annosta pienennetään asteittain).

•  Sen mukaan, kuinka voimakkaasti kreatiniiniarvot ovat kohonneet:

     - Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta, jos munuaistulehduksen vaikeusaste on 2.

     - Lopeta KEYTRUDA-hoito pysyvästi, jos munuaistulehduksen vaikeusaste on 3 tai 4.

•  Paksusuolitulehdukseen viittaavat oireet ja löydökset; muut syyt on 
suljettava pois.

•  Anna kortikosteroidihoitoa vaikeusasteen ≥ 2 tapahtumissa (prednisonia tai vastaavaa 1–2 mg/kg/vrk aloitusannoksena, ja 
annosta pienennetään asteittain).

•   Pidättäydy toistaiseksi KEYTRUDA-hoidosta, jos paksusuolitulehduksen vaikeusaste on 2 tai 3.

•   Lopeta KEYTRUDA-hoito pysyvästi, jos paksusuolitulehduksen vaikeusaste on 4.
Seuranta

Hoito

Lue oheinen valmisteyhteenveto ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä.

Immuunijärjestelmään 
liittyvä paksusuolen- 
tulehdus
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Potilasoppaassa on tuotu esiin tärkeää tietoa KEYTRUDA®- (pembrolitsumabi-) hoidosta. 
Voit käyttää opasta apuna, kun aloitat keskustelun hoidosta potilaan kanssa. Potilaat voivat 
tarvittaessa tutustua potilasoppaaseen omatoimisesti ymmärtääkseen paremmin omaa 
hoitoaan.

Potilasoppaassa kerrotaan hoidosta ja lisäksi siinä kuvataan tarkasti, mitä potilaan on tehtävä, 
jos hänelle ilmaantuu haittavaikutuksia (immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia).

Jokainen opas sisältää potilaskortin, joka potilaan on pidettävä aina mukanaan ja joka 
potilaan on näytettävä kaikilla käynneillä terveydenhuollon ammattilaisen luona KEYTRUDA-
valmisteen määrääjää lukuun ottamatta. Kehota potilasta täyttämään kaikki kortin oleelliset 
kohdat, mukaan lukien hoitavan yksikön, potilaan ja muun potilasta auttavan henkilön kaikki 
yhteystiedot. Tämä kortti voi olla erityisen hyödyllinen, jos potilas joutuu päivystykseen 
sellaiseen terveydenhuollon yksikköön, jossa potilasta ei välttämättä tunneta.

Varmista, että potilas ymmärtää, miten potilaskorttia käytetään. Huolehdi siitä, että kortti 
sisältää hoitoa koskevat keskeiset tiedot ja tiedot haittavaikutusten asianmukaisesta hoidosta. 
Korosta, että on tärkeää, että potilas täyttää kortin ja pitää sitä aina mukanaan.

Tärkeintä on muistuttaa potilaalle, että jos hänelle ilmaantuu haittavaikutus, hänen on 
hakeuduttava välittömästi hoitoon.

Mikä on Potilasopas? Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoa KEYTRUDA®-valmisteesta (pembrolitsumabista) saa valmisteyhteenvedosta, joka 
löytyy Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta (http://www.ema.europa.eu), tai puhelimitse 
yrityksestä MSD Finland Oy, numerosta 09 804 650.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan 
arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista seuraavalle taholle: 

www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
00034 FIMEA

Haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös MSD Finland Oy:lle puhelimitse 
(09 804 650) tai sähköpostitse (finland.pharmacovigilance@merck.com).

Lue oheinen valmisteyhteenveto ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä.
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Aikuisille edenneen melanooman hoitoon

Lue oheinen valmisteyhteenveto ennen KEYTRUDA-valmisteen määräämistä.


