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Keytruda (pembrolitsumabi) 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 
 
 
 

Tämä on Keytruda-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että Keytruda-valmistetta käytetään mahdollisimman 
turvallisesti. Lisätietoa riskienhallintasuunnitelman yhteenvedosta, katso tästä. 

 
Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa tulee lukea yhdessä Euroopan julkisen 
arviointilausunnon (EPAR) yhteenvedon ja Keytruda-valmisteen valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen kanssa, jotka ovat saatavilla Keytruda-valmisteen EPAR-sivuilla. 

 
Tietoa sairauden esiintyvyydestä 

 
Keytruda on tarkoitettu melanooman (tietyn ihosyöpätyypin) hoitoon, kun melanooma on 
lähettänyt etäpesäkkeitä (levinnyt kehon muihin osiin) tai sitä ei voida poistaa leikkauksella. 
Tätä syöpätyyppiä todetaan maailmanlaajuisesti yhä suuremmalla määrällä ihmisiä. Vaikka 
alle 5 % ihosyöpätapauksista on melanoomaa, se aiheuttaa eniten ihosyöpäkuolemia. 
Ultraviolettivalo, valkoihoisuus ja korkea ikä ovat melanooman tärkeimmät riskitekijät. 

 
Vuonna 2012 todettiin 28:ssa Euroopan maassa noin 82 750 uutta melanoomatapausta. 
Noin kuudessa äskettäin todetussa tapauksessa sadasta melanooma ei voida leikata tai se 
on lähettänyt etäpesäkkeitä. Voidaan arvioida, että näissä 28:ssa Euroopan maassa olisi 
vuodessa lähes 5000 äskettäin todettua leikkaukseen sopimatonta tai etäpesäkkeitä 
lähettänyttä melanoomatapausta. 

 
Yhteenveto hoidon hyödyistä 

 
Keytruda-valmisteen vaikuttava aine on pembrolitsumabi. Kahdessa tällä lääkkeellä 
toteutetussa päätutkimuksessa Keytruda-valmisteen on osoitettu olevan tehokas 
hoidettaessa potilaita, joilla on edennyt pahanlaatuinen melanooma (melanooma, jota ei 
voida poistaa leikkauksella tai joka on levinnyt koko elimistöön). Ensimmäiseen 
tutkimukseen osallistui 540 potilasta, jotka olivat aiemmin saaneet melanooman hoitoon 
ipilimumabia, joka on myös monoklonaalinen vasta-aine. Potilaat saivat joko Keytruda-
valmistetta 2 mg/kg kolmen viikon välein tai Keytruda-valmistetta 10 mg/kg kolmen viikon 
välein tai solunsalpaajahoitoa (syövän hoitoon käytettyjä lääkkeitä). Varhaiset tulokset 
osoittivat, että 6 kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen sairaus ei ollut pahentunut 34 %:lla 
Keytruda-hoitoa saaneista potilaista eikä 16 %:lla solunsalpaajahoitoa saaneista potilaista. 

 
Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin 834 potilasta, jotka eivät olleet aiemmin saaneet 
ipilimumabia. Potilaat saivat joko Keytruda-valmistetta tai ipilimumabia. Varhaiset tulokset 
osoittivat, että Keytruda-hoitoa saaneilla potilailla aika, jolloin heidän sairautensa ei 
pahentunut, oli jopa 5,5 kuukautta, kun ipilimumabia saaneilla potilailla se oli 2,8 kuukautta. 
Tutkimuksessa todettiin myös, että Keytruda-hoitoa saaneiden potilaiden kokonaiselinaika 
oli pidempi kuin ipilimumabia saaneilla potilailla. Jopa 71 % potilaista eli vähintään 12 
kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen, kun ipilimumabia saaneilla potilailla vastaava luku oli 
58 %. 

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/003820/human_med_001886.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


 
 
 

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 

Keytruda-valmistetta ei ole tutkittu seuraavilla potilasryhmillä: 
 
• potilaat, joilla on kohtalainen tai vaikea 

maksasairaus; 
• potilaat, joilla on vaikea munuaissairaus; 

 
• potilaat, joilla on autoimmuunisairaus (sairaus, jossa potilaan immuuni- eli 

puolustusjärjestelmä hyökkää potilaan omaa elimistöä vastaan);  
 
• potilaat, joilla on ihmisen immuunikatovirusinfektio (HIV) tai B- tai C-hepatiitti 

(maksatulehdus); 
 
• alle 18-vuotiaat potilaat (lapset ja nuoret); 

 
• raskaana olevat naiset; 

 
• imettävät naiset; 

 
• potilaat, joilla on pitkäaikaislääkitys (yli 2 vuotta); 

 
• potilaat, jotka kuuluvat muihin etnisiin ryhmiin kuin valkoihoisiin; 

 
• potilaat, jotka käyttävät muita lääkkeitä, joiden vaikutus kohdistuu elimistön 

immuunivasteeseen; 
 
• potilaat, jotka ovat saaneet yliherkkyysreaktion (allergisen reaktion) Keytruda-

valmisteen kaltaiselle lääkevalmisteelle; 
 
• potilaat, joilla on ollut vaikea (vaikeusaste 3) immuunijärjestelmään liittyvä 

haittavaikutus, joka on vaatinut yli 12 viikkoa kestäneen kortikosteroidihoidon, tai 
henkeä uhkaava immuunijärjestelmään liittyvä haittavaikutus aiemman tai nykyisen 
ipilimumabihoidon aikana. 

 
Yhteenveto turvallisuustiedoista 

 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 
Aivolisäkkeen eli aivojen 
alla sijaitsevan 
hormoneja tuottavan 
rauhasen tulehdus 
(hypofysiitti); 
 
Tämän rauhasen 
toiminnan väheneminen, 
joka johtaa yhden tai 
useamman sen 
tuottaman hormonin 
puutokseen tai 
vähentyneeseen 
tuotantoon 
(aivolisäkkeen etulohkon 
vajaatoiminta tai 

Aivolisäkkeen tulehdusta on 
raportoitu yleisesti Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 
(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
sadasta). 
 
Hoitamaton aivolisäkkeen 
tulehdus (aivolisäkkeen 
etulohkon vajaatoiminta ja 
sekundaarinen lisämunuaisen 
vajaatoiminta mukaan lukien) 
saattaa olla hengenvaarallinen 
kilpirauhasta ja lisämunuaisia 
säätelevien tärkeiden hormonien 
puutteen vuoksi. 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille, 
jos Keytruda-hoidon aikana 
ilmenee jokin seuraavista oireista, 
jotka saattavat viitata 
aivolisäkkeen tulehdukseen: 
äänen madaltuminen, lihassäryt, 
heitehuimaus tai pyörtyminen, 
itsepintainen tai epätavallinen 
päänsärky. Lääkärin on tutkittava 



 
 

sekundaarinen 
lisämunuaisen 
vajaatoiminta) 

 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään 
(immuunijärjestelmään). 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

potilas aivolisäkkeen sairauden 
merkkien ja oireiden varalta ja 
hoidettava potilasta sen 
mukaisesti. Keytruda-hoitoon 
liittyvää aivolisäkesairauden 
kehittymistä ei voida ehkäistä, 
mutta sitä voidaan hoitaa 
asianmukaisesti 
hormonikorvaushoidolla, jos 
aivolisäkkeessä todetaan 
tulehdus. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
aivolisäkkeen etulohkon 
vajaatoiminta, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta 
(hypotyreoosi), 
kilpirauhasen liikatoiminta 
(hypertyreoosi) ja 
kilpirauhastulehdus 
(tyreoidiitti) 

Keytruda-hoitoa saaneilla 
potilailla on raportoitu 
kilpirauhasen toimintahäiriöitä 
(sekä kilpirauhasen liika- että 
vajaatoimintaa voi esiintyä 1–10 
potilaalla sadasta ja 
kilpirauhastulehdusta voi 
esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Kilpirauhasen toimintahäiriöitä 
voi esiintyä milloin tahansa 
Keytruda-hoidon aikana. 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa 
aiheuttaa normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille, 
jos Keytruda-hoidon aikana 
ilmenee jokin seuraavista oireista, 
jotka saattavat viitata 
kilpirauhastulehdukseen: painon 
nousu tai lasku, hiustenlähtö, 
paleleminen, ummetus, 
lisääntynyt hikoilu tai nopea 
sydämen syke. 
 
Kilpirauhashormonien tuotantoa 
on seurattava säännöllisesti 
(hoidon alkaessa, hoidon aikana 
ja lääkärin arvioon perustuvan 
tarpeen mukaan) ja hoidettava 
asianmukaisesti. Keytruda-
hoitoon liittyvän 
kilpirauhassairauden kehittymistä 
ei voida ehkäistä, mutta jos se 
todetaan, sitä voidaan tarpeen 
mukaan hoitaa 
hormonikorvaushoidolla. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
kilpirauhasen toimintahäiriö, 
lääkäri saattaa päättää lopettaa 
Keytruda-hoidon tilapäisesti tai 
pysyvästi. 

Silmätulehdus (uveiitti) Silmätulehdusta on raportoitu 
melko harvoin Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 



 
 

(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Hoitamaton silmätulehdus 
saattaa pahentuessaan johtaa 
jopa näkökyvyn menetykseen. 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
silmän normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja vahingoittumisen. 

immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille, jos 
Keytruda-hoidon aikana ilmenee 
näön muutoksia. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
silmätulehdus, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. Potilas 
saattaa tarvita hoitoa, kuten 
steroideja (käytetään tulehduksen 
hoitoon). 

Suolistotulehdus 
(paksusuolitulehdus) 

Paksusuolitulehdusta on 
raportoitu yleisesti Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 
(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
sadasta). 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa 
aiheuttaa ruuansulatuskanavan 
normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

Potilaan pitää kertoa lääkärille, jos 
hänellä on immuunijärjestelmän 
sairaus, kuten Crohnin tauti tai 
haavainen paksusuolitulehdus. 
Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille, jos 
Keytruda-hoidon aikana ilmenee 
jokin seuraavista oireista, jotka 
saattavat viitata 
paksusuolitulehdukseen: ripuli tai 
tihentynyt ulostamistarve, mustat, 
tervamaiset, tahmeat ulosteet tai 
veri tai lima ulosteissa, vaikea 
vatsakipu tai vatsan aristus. 
 
Lääkärin on tutkittava potilas 
paksusuolitulehduksen merkkien 
ja oireiden varalta ja hoidettava 
niitä asianmukaisesti. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
paksusuolitulehdus ja ripuli, 
lääkäri saattaa päättää lopettaa 
Keytruda-hoidon tilapäisesti tai 
pysyvästi. Potilas saattaa tarvita 
hoitoa, kuten steroideja 
(käytetään tulehduksen hoitoon). 

Haimatulehdus 
(pankreatiitti) 

Haimatulehdusta on raportoitu 
melko harvoin Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 
(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 



 
 

Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
haiman normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja vahingoittumisen. 

 
Potilaan pitää välittömästi kertoa 
lääkärille, jos hänelle ilmaantuu 
haimatulehduksen merkkejä tai 
oireita, joita voivat olla voimakas 
vatsakipu, pahoinvointi ja 
oksentelu.  
 
Jos potilaalle kehittyy 
haimatulehdus, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. Potilas 
saattaa tarvita hoitoa, kuten 
steroideja (käytetään tulehduksen 
hoitoon). 

 Maksatulehdus (hepatiitti) Maksatulehdusta on raportoitu 
melko harvoin Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 
(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Hoitamaton maksatulehdus 
saattaa muuttua 
hengenvaaralliseksi. 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
maksan normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja vahingoittumisen. 

Ennen Keytruda-hoidon aloitusta 
potilaan pitää kertoa lääkärille, jos 
hänellä on aiemmin ollut 
maksavaurio tai hänelle on tehty 
elinsiirto. Potilaan pitää myös 
kertoa lääkärille muista 
käyttämistään lääkkeistä, jotka 
saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille, jos 
Keytruda-hoidon aikana ilmenee 
jokin seuraavista oireista, jotka 
saattavat viitata 
maksatulehdukseen: pahoinvointi, 
oksentelu, näläntunteen 
heikkeneminen, kipu vatsan 
oikealla puolella, ihon tai 
silmänvalkuaisten keltaisuus, 
virtsan tumma väri, 
verenvuotoalttius tai normaalia 
herkempi mustelmien 
muodostuminen. 
 
Lääkäreiden on tarkkailtava 
potilasta maksan toiminnan 
muutoksiin viittaavien merkkien ja 
oireiden suhteen ja hoitaa niitä. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
maksatulehdus, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. Potilas 
saattaa tarvita hoitoa, kuten 
steroideja (käytetään tulehduksen 
hoitoon). 

Riittämätön haiman 
insuliinintuotanto (tyypin 1 

Tyypin 1 diabetestä sekä 
diabeettistä ketoasidoosia 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 



 
 

diabetes) (diabeteksen vaarallinen 
komplikaatio, joka ilmaantuu, 
kun elimistö tuottaa liikaa veren 
happoja, joita kutsutaan 
ketoneiksi) on raportoitu melko 
harvoin Keytruda-valmistetta 
käyttäneillä potilailla (voi 
esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Hoitamaton diabeettinen 
ketoasidoosi saattaa muuttua 
hengenvaaralliseksi. 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
normaalien insuliinia tuottavien 
solujen tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hänellä ilmenee mahdollisia 
kohonneen verensokerin 
merkkejä tai oireita, kuten 
voimakkaampi nälän tai janon 
tunne, tihentynyt virtsaamistarve 
tai painon lasku. 
 
Lääkäreiden on tarkkailtava 
potilaita diabeettisen 
ketoasidoosin merkkien ja 
oireiden varalta, joita voivat olla 
pahoinvointi, oksentelu, väsymys. 
Potilas saattaa tarvita välitöntä 
hoitoa. 
 
Jos potilaalle kehittyy diabetes, 
lääkäri saattaa päättää lopettaa 
Keytruda-hoidon tilapäisesti tai 
pysyvästi. Potilas saattaa tarvita 
insuliinihoitoa. 

Lihastulehdus (myosiitti) Lihastulehdusta, joka aiheuttaa 
heikkoutta ja lihassärkyä, on 
raportoitu melko harvoin 
Keytruda-valmistetta 
käyttäneillä potilailla (voi 
esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa 
aiheuttaa lihaksen normaalin 
kudoksen tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hänellä ilmenee lihassärkyä 
tai -heikkoutta. 

Munuaistulehdus (nefriitti) Munuaistulehdusta, joka on 
mahdollisesti 
hengenvaarallinen sairaus ja 
voi johtaa munuaisten 
vajaatoimintaan, on raportoitu 
melko harvoin Keytruda-
valmistetta käyttäneillä potilailla 
(voi esiintyä 1–10 potilaalla 
tuhannesta). 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 

Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hänellä on munuaisvaurio tai 
hänelle on tehty munuaisensiirto 
ennen Keytruda-hoidon aloitusta. 
Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, 



 
 

Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa 
aiheuttaa munuaisen normaalin 
kudoksen tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

jos Keytruda-hoidon aikana 
ilmenee muutoksia virtsan värissä 
tai määrässä.  
 
Lääkäreiden on tarkkailtava 
potilaita munuaisten toiminnan 
muutosten havaitsemiseksi. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
munuaistulehdus, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. 
Steroidihoitoa voidaan tarvita. 

Keuhkotulehdus 
(pneumoniitti) 

Keuhkotulehdusta on raportoitu 
yleisesti Keytruda-valmistetta 
käyttäneillä potilailla (voi esiintyä 
1–10 potilaalla sadasta). 
 
Keuhkotulehdus voi olla vakava 
ja johtaa kuolemaan. 
 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa aiheuttaa 
keuhkojen normaalin kudoksen 
tulehtumisen ja vahingoittumisen. 

Ennen Keytruda-hoidon aloitusta 
potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hänellä on ollut keuhkokuume 
tai keuhkotulehdus. Potilaan pitää 
kertoa lääkärille muista 
käyttämistään lääkkeistä, jotka 
saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos Keytruda-hoidon aikana 
ilmenee jokin seuraavista oireista, 
jotka saattavat viitata 
keuhkotulehdukseen: 
hengenahdistus, rintakipu tai 
yskä. 
 
Lääkärin on tutkittava potilas 
keuhkokuumeen merkkien ja 
oireiden varalta ja hoidettava niitä 
asianmukaisesti. 
 
Jos potilaalle kehittyy 
keuhkokuume, lääkäri saattaa 
päättää lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. 
Steroidihoitoa voidaan tarvita. 

Vaikeat ihoreaktiot Vaikeita ihoreaktioita (kuten 
hilseilevä ihottuma, 
monimuotoinen 
punavihoittuma, Stevens-
Johsonin syndrooma, vaikea 
kutina (aste ≥ 3), ihottuma, 
yleistynyt ihottuma ja 
makulopapulaarinen ihottuma) 
on raportoitu yleisesti 
Keytruda-valmistetta 
käyttäneillä potilailla (voi 
esiintyä 1–10 potilaalla 
sadasta) 

Potilaan pitää kertoa lääkärille 
muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan 
immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi 
steroidit, kuten prednisoni.  
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hänelle kehittyy mahdollisesti 
vaikean ihoreaktion merkkejä tai 
oireita, kuten ihottumaa. 
 
Jos potilaalle kehittyy vaikea 



 
 

 
Keytruda vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmään. 
Normaalin kudoksen lähellä 
olevien immuunisolujen 
aktivoituminen saattaa 
aiheuttaa normaalin 
ihokudoksen tulehtumisen ja 
vahingoittumisen. 

ihoreaktio, lääkäri saattaa päättää 
lopettaa Keytruda-hoidon 
tilapäisesti tai pysyvästi. 
Steroidihoitoa voidaan tarvita. 

Lääkkeen antoon liittyvät 
reaktiot (infuusioon liittyvät 
reaktiot) 

Keytruda-valmistetta 
annettaessa on yleisesti 
raportoitu infuusioon liittyviä 
reaktioita (voi esiintyä 1–10 
potilaalla sadasta). 

Potilaan on kerrottava lääkärille, 
jos hän on saanut allergisen 
reaktion muista monoklonaalisia 
vasta-aineita sisältävistä 
hoidoista, kuten ipilimumabista. 
 
Potilaita on tarkkailtava infuusioon 
liittyvien reaktioiden merkkien ja 
oireiden varalta, joita voivat olla 
hengenahdistus, kutina tai 
ihottuma, heitehuimaus tai kuume. 
Jos potilaalle kehittyy vakava 
infuusioon liittyvä reaktio, Keytruda-
infuusio on lopetettava välittömästi 
ja potilasta on hoidettava 
asianmukaisesti. 
 
Jos potilaalle kehittyy lieviä tai 
kohtalaisia infuusioon liittyviä 
reaktioita, potilas voi jatkaa 
Keytruda-hoitoa huolellisessa 
seurannassa. Potilaalle on 
etukäteen määrättävä lääkkeitä 
reaktioiden ehkäisemiseksi. 

 
 

Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään 
Suolen puhkeaminen 
suolitulehduksen seurauksena 
(suolitulehduksesta johtuva 
suolen perforaatio) 

Koska Keytruda vaikuttaa elimistön immuunijärjestelmään, 
normaalin kudoksen lähellä olevien puolustussolujen 
aktivoituminen voi aiheuttaa ruuansulatuskanavan normaalin 
kudoksen tulehtumisen ja vahingoittumisen, mikä voi johtaa 
suolen repeämään. 
 
Potilaan pitää kertoa lääkärille muista käyttämistään lääkkeistä, 
jotka saattavat heikentää potilaan immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi steroidit, kuten prednisoni. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille, jos Keytruda-hoidon aikana 
ilmenee jokin seuraavista oireista, jotka saattavat viitata 
suolitulehdukseen: ripuli tai tihentynyt ulostamistarve, voimakas 
vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, varsinkin, jos häntä on hoidettu 
suolitulehduksen (ripulin) vuoksi Keytruda-hoidon aikana sekä 
vaikea vatsakipu tai vatsan aristus. Jos potilaalla ilmenee suolen 



 
 

repeämä suolitulehduksen seurauksena, lääkäri saattaa päättää 
lopettaa Keytruda-hoidon tilapäisesti tai pysyvästi. Lääkärin 
antama hoito, kuten leikkaus, voi johtaa paranemiseen ja lopettaa 
tilan pahenemisen. 

Vasta-aineiden kehittyminen 
(immuunivaste) lääkkeelle 
(immunogeenisuus) 

Hoidossa käytettävien vasta-aineiden, kuten pembrolitsumabin, 
vaarana on, että ne voivat aiheuttaa vasta-aineiden muodostumista 
lääkkeelle. Nämä vasta-aineet voivat heikentää lääkkeen vaikutusta. 
Tähän mennessä Keytruda-valmiste on osoittanut vähäistä kykyä 
aiheuttaa vasta-aineiden muodostumista.  

 
Puuttuvat tiedot 

 
Puuttuvia tietoja ovat tiedot lääkkeen turvallisuudesta, jotka eivät ole tällä hetkellä 
saatavilla. 
 
Riski Mitä tiedetään 
Turvallisuus potilailla, joilla on kohtalainen tai 
vaikea maksasairaus 

Keytruda-valmisteen poistuminen kehosta ei 
eronnut potilailla, joilla on lieviä 
maksaongelmia, ja potilailla, joilla on 
normaali maksantoiminta. Keytruda-
valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on 
kohtalainen tai vaikea maksasairaus. 

Turvallisuus potilailla, joilla on vaikea 
munuaissairaus 

Keytruda-annoksen sovittaminen ei ole 
tarpeen potilailla, joilla on lievä tai 
kohtalainen munuaissairaus. Keytruda-
valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on 
vaikea munuaissairaus. 

Turvallisuus potilailla, joilla on 
autoimmuunisairaus (sairaus, jossa potilaan 
immuuni- eli puolustusjärjestelmä hyökkää 
potilaan omaa elimistöä vastaan) 

Keytruda-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, 
joilla on aktiivinen autoimmuunisairaus. Siksi 
ei ole saatavilla tietoa tämän lääkkeen 
turvallisuudesta potilailla, joilla on aktiivinen 
autoimmuunisairaus. 

Turvallisuus potilailla, joilla on HIV tai B- tai 
C-hepatiitti 

Keytruda-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, 
joilla on HIV tai B- tai C-hepatiitti. Siksi tietoa 
tämän lääkkeen turvallisuudesta potilailla, 
joilla on HIV tai B- tai C-hepatiitti, ei ole 
saatavilla. 

Käyttö alle 18-vuotiaille melanoomapotilaille 
(lapsille ja nuorille) 

Keytruda-valmisteen käyttöä lapsille ja 
nuorille tutkitaan parhaillaan. Tällä hetkellä 
Keytruda-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 
lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan tunneta. 



 
 

Riski Mitä tiedetään 
Käyttö raskauden tai imetyksen aikana Tietoja ei ole Keytruda-valmisteen käytöstä 

raskaana oleville naisille. Kokeellisilla malleilla 
toteutettujen tutkimusten tulokset osoittavat, että 
lääkkeeseen liittyy vaurioitumisriski, joka voi 
lisätä sikiökuolemien ja keskenmenojen määrää. 
 
Keytruda-valmistetta ei pidä käyttää raskauden 
aikana, paitsi jos naisen kliininen tila edellyttää 
Keytruda-hoitoa. Naisten, jotka voivat tulla 
raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä 
Keytruda-hoidon aikana ja vähintään 4 
kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen. 
 
Keytruda-valmistetta käyttävien naisten on 
ilmoitettava lääkärille, jos he ovat raskaana, 
epäilevät olevansa raskaana tai suunnittelevat 
lapsen hankkimista tai imettävät. 
 
Keytruda-hoidon aikana ei pidä imettää. Ei 
tiedetä, erittyykö Keytruda ihmisen rintamaitoon 
eikä sitä, miten Keytruda vaikuttaa 
vastasyntyneisiin ja imeväisiin. On päätettävä, 
lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko 
Keytruda-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta 
aiheutuvat hyödyt lapselle ja Keytruda-hoidosta 
koituvat hyödyt äidille. 

 
Pitkän aikavälin turvallisuus Tietoa tämän lääkkeen pitkän aikavälin 

turvallisuudesta ei ole saatavilla. Siksi on 
mahdollista, että tällä hetkellä tuntemattomia 
haittavaikutuksia voi ilmaantua Keytruda-
valmisteen pitkäaikaisessa käytössä. 

Turvallisuus eri etnisissä ryhmissä Koska tietoa Keytruda-valmisteen käytöstä eri 
etnisissä ryhmissä on vähän, rodun vaikutusta 
Keytruda-valmisteen käyttöön ei voida arvioida. 

Mahdolliset yhteisvaikutukset elimistön 
puolustusjärjestelmää (immuunijärjestelmää) 
heikentävien lääkeaineiden kanssa 

Ei tiedetä, onko Keytruda-valmisteella 
yhteisvaikutuksia immuunijärjestelmää 
heikentävien lääkeaineiden kanssa. 
 
Potilaan on kerrottava lääkärille muista 
käyttämistään lääkkeistä, jotka heikentävät 
potilaan immuunijärjestelmää. Tällaisia 
lääkkeitä voivat olla esimerkiksi steroidit, kuten 
prednisoni. 



 
 

Riski Mitä tiedetään 
Turvallisuus potilailla, jotka ovat saaneet 
allergisen reaktion muista monoklonaalisista 
vasta-aineista 

Ei tiedetä, aiheuttaako Keytruda 
samankaltaisen allergisen reaktion potilailla, 
jotka ovat aiemmin saaneet allergisen reaktion 
monoklonaalisesta vasta-aineesta. 
 
Nämä lääkkeet ovat kuitenkin jossain määrin 
samankaltaisia, joten varovaisuutta on 
noudatettava, kun Keytruda-valmistetta 
annetaan tälle potilasryhmälle. 

Turvallisuus potilailla, joilla on ollut vakavia 
ipilimumabin aiheuttamia reaktioita, joiden 
vuoksi he ovat saaneet steroidihoitoa yli 12 
viikon ajan, tai jotka ovat saaneet 
hengenvaarallisia reaktioita aiemmasta 
ipilimumabihoidosta, tai joilla edelleen on 
reaktioita tai joita tällä hetkellä hoidetaan 
ipilimumabin aiheuttaman reaktion vuoksi. 

Ei tiedetä, aiheuttaako Keytruda samankaltaisen 
tai pahemman reaktion potilailla, joilla on ollut 
ipilimumabin aiheuttama reaktio. 
 
Nämä lääkkeet ovat kuitenkin samankaltaisia, 
joten varovaisuutta on noudatettava, kun 
Keytruda-valmistetta annetaan tälle 
potilasryhmälle. 

 
 

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 saatavissa Fimean verkkosivujen 
kautta www.fimea.fi.  
 
Tämän lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön liittyy erityisehtoja ja rajoituksia 
(riskien minimoinnin lisätoimia). Kattavat tiedot näistä ehdoista ja mahdollisen 
koulutusmateriaalin keskeisistä osista on julkaistu Euroopan lääkeviraston 
lääkevalmisteasiakirjoissa, joihin on löydettävissä linkki Fimean verkkosivujen kautta. 
Näiden lisätoimien toteuttamisesta kussakin maassa sovitaan kuitenkin yhdessä lääkkeen 
valmistajan ja kansallisen viranomaisen kanssa. 
 
Tällaisia lisätoimia seuraavien riskien minimoimiseksi ovat:  

 
Immuunijärjestelmään liittyvät haittavaikutukset (immuunijärjestelmään liittyvä 
aivolisäkkeen tulehdus (aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta ja sekundaarinen 
lisämunuaisen vajaatoiminta mukaan lukien), keuhkokuume, kilpirauhassairaudet 
(kilpirauhasen liikatoiminta, kilpirauhasen vajaatoiminta, kilpirauhastulehdus), 
silmätulehdus, suolitulehdus, haimatulehdus, maksatulehdus, tyypin 1 diabetes, 
lihastulehdus, munuaistulehdus, vaikeat ihoreaktiot) ja infuusioon liittyvät reaktiot 
 
Riskien minimoinnin lisätoimet: Esite terveydenhuollon ammattilaisille ja potilasopas sekä 
potilaskortti 
Tavoite ja perustelu: Immuunijärjestelmään ja infuusioon liittyvien haittavaikutusten 
ymmärtämyksen ja tietoisuuden lisääminen 

http://www.fimea.fi/


 
 

Kuvaus: 
• Kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden odotetaan määräävän Keytruda-valmistetta, 

toimitetaan esite, jossa on tietoa lääkkeen käytöstä ja haittavaikutusten, erityisesti 
immuunijärjestelmän toimintaan liittyvien haittavaikutusten, hoitamisesta. 

• Potilaalle toimitetaan potilasopas ja potilaskortti, jota hänen on aina pidettävä 
mukanaan. Potilaskortti sisältää tietoa lääkkeen riskeistä sekä ohjeet siitä, milloin 
potilaan on otettava yhteyttä lääkäriin oireiden ilmaantuessa. 

 
 

Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
 

Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät 
seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraportt
ien aikataulu 

Vaiheen I tutkimus 
MK-3475-
lääkeaineen 
käytöstä yksinään 
potilailla, joilla on 
etenevä, 
paikallinen, 
edennyt tai 
metastasoitunut 
karsinooma, 
melanooma tai ei-
pienisoluinen 
keuhkokarsinooma 
(NSCLC) (P001) 

1. Arvioida ja määritellä 
MK-3475:n siedettävyyttä 
ja turvallisuutta yksinään 
aikuisilla potilailla, joilla 
on leikkaukseen 
soveltumaton edennyt 
karsinooma (NSCLC tai 
melanooma). 
2. Arvioida MK-3475:n 
kasvaimen kasvua 
ehkäisevää vaikutusta 
melanoomassa ja 
NSCLC:ssä RECIST 1.1 -
kriteerien mukaisesti 
(Response Evaluation 
Criteria In Solid Tumors). 
3. Arvioida kasvaimen 
vasteen laajuutta, joka 
korreloi 
biomarkkeripositiivisuusast
een kanssa sellaisten 
potilaiden kasvaimissa, 
jotka eivät aiemmin ole 
saaneet ipilimumabia ja 
joita hoidetaan MK-
3475:llä tarkoituksena 
tutkia PD-L1-määrityksen 
raja-arvoa ja kehittää sitä 
edelleen aiemmin 
ipilimumabilla 
hoitamattomien 
melanoomapotilaiden 
kasvainnäytteillä. 
4. Arvioida MK-3475-
lääkkeen kasvaimen 
kasvua ehkäisevää 
vaikutusta RECIST 1.1 -

Immuunijärjestelm
ään liittyvät 
haittavaikutukset 
aivolisäkkeen 
tulehduksessa 
(aivolisäkkeen 
etulohkon 
vajaatoiminta ja 
sekundaarinen 
lisämunuaisen 
vajaatoiminta 
mukaan lukien), 
kilpirauhassairaus 
(kilpirauhasen 
vajaatoiminta, 
kilpirauhasen 
liikatoiminta), 
silmätulehdus, 
suolitulehdus, 
haimatulehdus, 
maksatulehdus, 
tyypin 1 diabetes, 
lihastulehdus, 
munuaistulehdus, 
keuhkokuume, 
vaikeat ihoreaktiot, 
infuusioon liittyvät 
reaktiot, suolen 
puhkeaminen 
suolitulehduksen 
seurauksena, 
immunogeenisuus 
 
Pitkän aikavälin 
turvallisuus 

Aloitettu Tutkimuksen 
loppuraportti 
joulukuussa 
2016 



 
 

Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät 
seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraportt
ien aikataulu 

kriteerien mukaisesti 
valikoimattomilla potilailla, 
joilla on ipilimumabiin 
reagoimaton melanooma, 
ja potilailla, joilla on 
ipilimumabiin reagoimaton 
melanooma sekä PD-L1-
positiivisia kasvaimia. 
5. Arvioida MK-3475:n 
kasvaimen kasvua 
ehkäisevää vaikutusta 
RECIST 1.1 -kriteerien 
mukaisesti potilailla, joilla on 
NSCLC ja joille on aiemmin 
annettu ainakin yhtä 
systeemista hoitoa ja joiden 
kasvaimet ilmentävät 
korkeaa PD-L1-tasoa. 

Satunnaistettu, 
vaiheen II 
tutkimus 
Keytruda-
valmisteen 
käytöstä 
verrattuna 
solunsalpaajahoito
on potilailla, joilla 
on edennyt 
melanooma (MEL) 
(P002) 

Ensisijaiset tavoitteet: 
 

1. Arvioida elinaikaa ilman 
taudin etenemistä potilailla, 
joilla on ipilimumabiin 
reagoimaton edennyt 
melanooma ja jotka saavat 
joko MK-3475-lääkettä 
(Keytruda) tai 
solunsalpaajahoitoa. 
 
2. Arvioida 
kokonaiselinaikaa 
potilailla, joilla on 
ipilimumabiin 
reagoimaton edennyt 
melanooma ja jotka 
saavat joko MK-3475-
lääkettä tai 
solunsalpaajahoitoa. 

 
Toissijaiset tavoitteet: 

 
Arvioida yksinään 
annetun MK-3475-
lääkkeen annosten 2 
mg/kg ja 10 mg/kg 
turvallisuutta, 
siedettävyyttä ja 
haittavaikutuksia. 

Immuunijärjestelm
ään liittyvät 
haittavaikutukset 
aivolisäkkeen 
tulehduksessa 
(aivolisäkkeen 
etulohkon 
vajaatoiminta ja 
sekundaarinen 
lisämunuaisen 
vajaatoiminta 
mukaan lukien), 
kilpirauhassairaus 
(kilpirauhasen 
vajaatoiminta, 
kilpirauhasen 
liikatoiminta), 
silmätulehdus, 
suolitulehdus, 
haimatulehdus, 
maksatulehdus, 
tyypin 1 diabetes, 
lihastulehdus, 
munuaistulehdus, 
keuhkokuume, 
vaikeat ihoreaktiot, 
infuusioon liittyvät 
reaktiot, suolen 
puhkeaminen 
suolitulehduksen 
seurauksena, 
immunogeenisuus 
 
Pitkän aikavälin 
turvallisuus 

Aloitettu Tutkimuksen 
loppuraportti: 
tammikuu 
2017 



 
 

Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät 
seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraportt
ien aikataulu 

Satunnaistettu, 
kontrolloitu, 
kolmihaarainen 
vaiheen III 
monikeskustutkim
us, jossa 
arvioidaan kahden 
MK-3475-
annostuksen 
turvallisuutta ja 
tehoa verrattuna 
ipilimumabiin 
potilailla, joilla on 
edennyt 
melanooma 
(P006) 

Ensisijaiset tavoitteet 
 
1. Arvioida elinaikaa ilman 
taudin etenemistä potilailla, 
joilla on edennyt 
melanooma ja jotka saavat 
joko MK-3475-lääkettä tai 
ipilimumabia. 
 
2. Arvioida 
kokonaiselinaikaa potilailla, 
joilla on edennyt 
melanooma ja jotka saavat 
joko MK-3475-lääkettä tai 
ipilimumabia. 

 
 Toissijaiset tavoitteet: 
 Arvioida MK-3475:n 

turvallisuutta, 
siedettävyyttä ja 
haittavaikutuksia 
verrattuna ipilimumabiin. 

Immuunijärjestelm
ään liittyvät 
haittavaikutukset 
aivolisäkkeen 
tulehduksessa 
(aivolisäkkeen 
etulohkon 
vajaatoiminta ja 
sekundaarinen 
lisämunuaisen 
vajaatoiminta 
mukaan lukien), 
kilpirauhassairaus 
(kilpirauhasen 
vajaatoiminta, 
kilpirauhasen 
liikatoiminta), 
silmätulehdus, 
suolitulehdus, 
haimatulehdus, 
maksatulehdus, 
tyypin 1 diabetes, 
lihastulehdus, 
munuaistulehdus, 
keuhkokuume, 
vaikeat ihoreaktiot, 
infuusioon liittyvät 
reaktiot, suolen 
puhkeaminen 
suolitulehduksen 
seurauksena, 
immunogeenisuus 

 
Pitkän aikavälin 
turvallisuus 

Aloitettu Tutkimuksen 
loppuraportti 
tammikuussa 
2017 

Vaiheen I/II 
tutkimus 
pembrolitsuma
bin (MK-3475) 
käytöstä 
lapsille, joilla on 
edennyt 
melanooma tai 
PD-L1- 
positiivinen, 
edennyt, 
uusiutunut tai 
hoitoon 
reagoimaton 
kiinteä kasvain tai 
lymfooma (P051) 

1. Määrittää annosta 
rajoittavan toksisuuden aste 
suurimmalla siedetyllä 
annoksella tai suurimmalla 
annettavalla annoksella 
pembrolitsumabia, kun sitä 
annetaan monoterapiana 6 
kuukauden – 18 vuoden 
ikäisille lapsille kaikissa 
käyttöaiheissa, mukaan 
lukien edennyt melanooma 
tai PD-L1-positiivinen, 
edennyt, uusiutunut tai 
hoitoon reagoimaton kiinteä 
kasvain tai lymfooma. 
 
2. Määritellä 
pembrolitsumabin 

Immuunijärjestelm
ään liittyvät 
haittavaikutukset 
aivolisäkkeen 
tulehduksessa 
(aivolisäkkeen 
etulohkon 
vajaatoiminta ja 
sekundaarinen 
lisämunuaisen 
vajaatoiminta 
mukaan lukien), 
kilpirauhassairaus 
(kilpirauhasen 
vajaatoiminta, 
kilpirauhasen 
liikatoiminta), 
silmätulehdus, 

Aloitettu Tutkimuksen 
loppuraportti 
heinäkuussa 
2019 



 
 

Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät 
seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraportt
ien aikataulu 

farmakokinetiikka, kun sitä 
annetaan monoterapiana 6 
kuukauden – 18 vuoden 
ikäisille lapsille kaikissa 
käyttöaiheissa, mukaan 
lukien edennyt melanooma 
tai PD-L1-positiivinen, 
edennyt, uusiutunut tai 
hoitoon reagoimaton kiinteä 
kasvain tai lymfooma. 
 
3. Määrittää haittavaikutusten 
sekä kliinisten menetelmien 
ja laboratoriomittausten 
perusteella pembrolitsumabin 
turvallisuutta ja tehoa, kun 
sitä annetaan monoterapiana 
6 kuukauden – 18 vuoden 
ikäisille lapsille kaikissa 
käyttöaiheissa, mukaan 
lukien edennyt melanooma 
tai PD-L1-positiivinen, 
edennyt, uusiutunut tai 
hoitoon reagoimaton kiinteä 
kasvain tai lymfooma. 
 
4. Arvioida RECIST 1.1-
kriteerien mukaisesti 
pembrolitsumabin kasvaimen 
kasvua ehkäisevää 
vaikutusta 6 kuukauden – 18 
vuoden ikäisillä lapsilla 
kaikissa kasvaintyypeissä, 
mukaan lukien edennyt 
melanooma tai PD-L1-
positiivinen, edennyt, 
uusiutunut tai hoitoon 
reagoimaton kiinteä kasvain 
tai lymfooma. 

suolitulehdus, 
haimatulehdus, 
maksatulehdus, 
tyypin 1 diabetes, 
lihastulehdus, 
munuaistulehdus, 
keuhkokuume, 
vaikeat ihoreaktiot, 
infuusioon liittyvät 
reaktiot, suolen 
puhkeaminen 
suolitulehduksen 
seurauksena, 
immunogeenisuus 
 
Turvallisuus 
lapsipotilaiden 
hoidossa 

 
 
 

Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 

Edellä mainitut tutkimukset ovat myyntiluvan edellytyksenä. 
 
Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 

 
Ei oleellinen. 

 
Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi heinäkuussa 2015. 
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