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VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 
 
VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 
 
Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti ovat tulehduksellisten suolistosairauksien 
kaksi yleisintä muotoa, ja niille on tyypillistä pitkäkestoinen inflammaatio suoliston eri osissa. 
Sairaudet kehittyvät tyypillisesti 20 ja 30 ikävuoden välillä, satunnaisesti myös yli 50-
vuotiaana. Yleisesti ottaen haavaista paksusuolitulehdusta ja Crohnin tautia sairastavilla on 
osoitettu olevan samanlainen elinajan odote kuin henkilöillä, joilla ei ole näitä sairauksia. 
Kuolleisuus kolorektaalisyöpään on kuitenkin suurempaa haavaista paksusuolitulehdusta ja 
Crohnin tautia sairastavilla kuin muilla henkilöillä. 
 
Haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin tapausten määrä lisääntyy 
maailmanlaajuisesti. Euroopassa noin 500 henkilöllä 100 000:sta on haavainen 
paksusuolitulehdus, ja vuosittain raportoidaan noin 24 uutta tapausta 100 000 henkilöä 
kohden. Euroopassa jopa 320 henkilöllä 100 000:sta raportoidaan olevan Crohnin tauti, ja 
vuosittain raportoidaan noin 13 uutta tapausta 100 000 henkilöä kohden. 
 
VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Entyvio-valmistetta on tutkittu yhdessä päätutkimuksessa keskivaikeaa tai vaikeaa aktiivista 
haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla aikuisilla, joille perinteinen tai TNFα-estäjähoito 
ei tehonnut tai jotka eivät sietäneet näitä hoitoja. Potilaat saivat joko Entyvio-valmistetta tai 
lumelääkettä, ja pääasiallinen tehon mittari oli niiden potilaiden osuus, joiden oireet 
helpottuivat 6 viikon hoidon jälkeen. Entyvio osoittautui tehokkaammaksi kuin lumelääke: 47 
%:lla (106/225) Entyvio-valmisteella hoidetuista potilaista oireet helpottuivat, kun 
lumelääkettä saaneilla prosenttiosuus oli 26 % (38/149). Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, 
että Entyvio-hoidolla teho säilyi 52 viikon aikana paremmin kuin lumelääkkeellä. 
 
Entyvio-valmisteen osoitettiin olevan tehokkaampi kuin lumelääke myös Crohnin taudin 
oireiden lievittämisessä. Yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui keskivaikeaa tai 
vaikeaa aktiivista Crohnin tautia sairastavia aikuisia, joille perinteinen tai TNFα-estäjähoito ei 
tehonnut tai jotka eivät sietäneet näitä hoitoja, 15 %:lla (32/220) Entyvio-hoitoa saaneista 
oireet paranivat 6 viikon hoidon jälkeen. Lumelääkettä saaneilla prosenttiosuus oli 7 % 
(10/148). Myös tässä tutkimuksessa teho säilyi paremmin 52 viikon aikana Entyvio-hoidolla 
kuin lumelääkkeellä. 
 
VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 
Päätutkimuksissa ja niitä tukevissa tutkimuksissa, joissa tarkasteltiin Entyvio-valmistetta 
haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoidossa, ei havaittu selvää eroa siinä, 
miten hyvin lääke tehoaa, kun tarkastellaan henkilön ikää, sukupuolta, rotua tai 
perussairauksia. Tärkeimmät kliiniset tutkimukset olivat vuoden kestoisia, jolloin saadaan 
tietoa suhteellisen lyhyestä lääkkeen käyttöajasta. On kuitenkin olemassa jonkin verran 
tietoa Entyvio-valmisteen tehosta pidempään jatkuneessa käytössä (yli 1 vuoden), ja 



lisätietoa pitkään jatkuvasta käytöstä kerätään parhaillaan käynnissä olevasta kliinisestä 
tutkimuksesta. 
 
VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 
Infuusioreaktiot ja yliherkkyys 
(allergiset reaktiot) 

Kliinisissä tutkimuksissa 
joillekin Entyvio-valmistetta 
saaneille potilaille (noin 4 
%:lle) tuli lieviä tai 
keskivaikeita 
infuusioreaktioita, 
tavallisimmin 24 tunnin 
sisällä Entyvio-hoidosta. 

Entyvio-valmistetta ei saa 
antaa potilaille, joiden 
tiedetään olevan allergisia 
valmisteelle tai jollekin sen 
aineosista. 
 
Lääkäri voi antaa potilaalle 
ennen Entyvio-valmisteen 
antoa lääkettä, jolla 
ehkäistään allergiset reaktiot. 
 
Kahden ensimmäisen 
antokerran aikana lääkäri tai 
sairaanhoitaja seuraa 
tarkasti potilaiden tilaa 
infuusion annon aikana ja 
noin kahden tunnin ajan 
annon jälkeen. Myöhempinä 
hoitokertoina (kahden 
ensimmäisen kerran jälkeen) 
potilaiden tilaa seurataan 
infuusion annon aikana ja 
noin tunnin ajan annon 
jälkeen. 
 
Jos potilaalle tulee mitä 
tahansa allergisen reaktion 
merkkejä (kuten hengityksen 
vinkumista, paukamia tai 
kutinaa) milloin tahansa 
hoidon aikana, hänen pitää 
ottaa välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. 

Ylähengitystieinfektiot. Näitä 
ovat mm. 
keuhkoputkitulehdus, 
influenssa, nasofaryngiitti 
(nenän ja nielun tulehdus) ja 
sinuiitti (nenän 
sivuonteloiden tulehdus) 

Kliinisissä tutkimuksissa noin 
25 %:lle Entyvio-valmisteella 
hoidetuista kehittyi 
ylähengitystieinfektio jossain 
vaiheessa. 

Ylähengitystieinfektiot ovat 
hyvin yleisiä väestössä eikä 
niitä ole helppo ehkäistä. 

 
Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään 
Maha-suolikanavan infektiot Koska Entyvio saattaa vaikuttaa elimistön kykyyn taistella 

suolistoinfektioita vastaan, sen käyttö saattaa suurentaa 



infektion tarttumisen mahdollisuutta. On tärkeää, että potilaat 
kertovat lääkärille, jos heillä on kuumetta tai vaikeita tai 
pitkittyneitä suolistovaivojen oireita. 
 
Jos potilaalla on jokin infektio, Entyvio-hoitoa ei pidä aloittaa, 
ellei lääkäri toisin neuvo. 

Muut vakavat infektiot Natalitsumabin, joka on samankaltainen lääkeaine, on 
osoitettu suurentavan harvinaisen mutta vakavan ja joskus 
kuolemaan johtavan aivoinfektion, progressiivisen 
multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riskiä. Vaikka 
kliinisten Entyvio-tutkimusten aikana ei raportoitu yhtään 
PML-tapausta, ei toistaiseksi ole käytettävissä riittävästi 
tietoa, että Entyvio-hoitoon liittyvän suurentuneen riskin 
mahdollisuus voitaisiin sulkea täysin pois. 

Käyttöaiheen vastainen 
käyttö (kuten käyttö lievän 
haavaisen 
paksusuolitulehduksen ja 
Crohnin taudin hoitoon, 
käyttö lasten/nuorten 
hoidossa, samanaikainen 
käyttö biologisten 
immunosuppressanttien 
kanssa) 

Tätä lääkettä ei ole testattu lievän haavaisen 
paksusuolitulehduksen tai lievän Crohnin taudin hoidossa. 
 
Tätä lääkettä ei ole testattu alle 18-vuotiaiden potilaiden 
hoidossa. 
 
Tätä lääkettä ei ole testattu sellaisten potilaiden hoidossa, 
jotka käyttävät myös biologisia lääkkeitä (kuten tiettyjä 
monoklonaalisia vasta-aineita), jotka estävät 
immuunijärjestelmän toimintaa. 

Syöpä Tiettyjen syöpien, kuten paksusuolisyövän, kehittymisen riski 
on suurentunut haavaista paksusuolitulehdusta ja Crohnin 
tautia sairastavilla potilailla. Jotkut haavaisen 
paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin hoidossa käytetyt 
lääkkeet voivat suurentaa joidenkin syöpien riskiä. 
 
Kaiken kaikkiaan kliinisten tutkimusten tulokset eivät viittaa 
siihen, että Entyvio-hoitoon liittyisi syöpäriskin suurenemista; 
tutkimuksissa raportoituja syöpätapauksia oli kuitenkin 
vähän ja pitkäkestoinen altistus lääkkeelle oli vähäistä. 
Pitkäkestoiset turvallisuusarvioinnit ovat käynnissä. 

 
Puuttuvat tiedot 
 
Riski  Mitä tiedetään 
Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana 

Ei tiedetä, miten Entyvio vaikuttaa raskaana oleviin naisiin. 
Sen vuoksi tämän lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden 
aikana, elleivät potilas ja lääkäri päätä, että hoidon hyöty on 
selvästi suurempi kuin naiselle ja lapselle mahdollisesti 
aiheutuva riski. 
 
Jos nainen on raskaana, epäilee olevansa raskaana tai 
suunnittelee lapsen hankkimista, hänen pitää keskustella 
lääkärin kanssa ennen Entyvio-hoidon aloittamista. 
 
Jos nainen voi saada lapsia, on suositeltavaa, että hän 
välttää raskaaksi tuloa Entyvio-hoidon aikana. Hänen pitää 
käyttää riittävää ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 4,5 
kuukauden ajan viimeisen hoidon jälkeen. 
 



Naisen pitää kertoa lääkärilleen, jos hän imettää tai 
suunnittelee imettämistä. Ei tiedetä, erittyykö Entyvio 
rintamaitoon, ja jos erittyy, minkälaisia vaikutuksia sillä voi 
olla lapseen. 

Käyttö lasten (alle 18-
vuotiaiden) ja iäkkäiden 
potilaiden (yli 65-vuotiaiden) 
hoidossa 

Entyvio-valmisteen käyttöä ei suositella lapsille tai nuorille 
(alle 18-vuotiaille), koska sen käytöstä tässä ikäryhmässä ei 
ole tietoa. 
 
Kliinisiin Entyvio-tutkimuksiin osallistui kaikkiaan 92 Crohnin 
tautia tai haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa 
potilasta, jotka olivat 65-vuotiaita tai sitä vanhempia, ja 
näistä 18 oli 75–80-vuotiaita. Entyvio-valmisteen 
turvallisuudessa tai tehossa ei ollut eroja näiden potilaiden ja 
nuorempien potilaiden välillä. 

Maksa-/munuais-
/sydänsairauksia sairastavat 
potilaat 

Entyvio-valmisteen turvallisuutta ja tehoa maksa-, munuais- 
tai sydänsairauksia sairastavien hoidossa ei tiedetä. 

Pitkän ajan turvallisuus Sellaisten potilaiden hoidosta, jotka ovat käyttäneet Entyvio-
valmistetta yli 4 vuotta, on vain vähän tietoa valmisteen 
turvallisuudesta. 

Potilaat, jotka ovat aiemmin 
altistuneet natalitsumabille 
tai rituksimabille tai ovat 
käyttäneet biologisia 
lääkkeitä 
(immunosuppressantteja) 
samanaikaisesti 

Aiemmin natalitsumabilla tai rituksimabilla hoidettuja potilaita 
ei ole otettu mukaan kliinisiin Entyvio-tutkimuksiin. On 
tiedossa, että nämä lääkkeet suurentavat harvinaisen mutta 
usein kuolemaan johtavan aivotulehduksen, progressiivisen 
multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riskiä. 
 
Jos näitä lääkkeitä käyttäneet potilaat siirtyvät käyttämään 
Entyvio-valmistetta, heidän tilaansa pitää seurata siltä 
varalta, että heille tulee PML:ään viittaavia merkkejä tai 
oireita (kuten tasapaino-ongelmia, tuntoaistin menetystä, 
muistinmenetystä). Jos näitä oireita ilmenee, potilaat pitää 
lähettää neurologin arvioitavaksi. 
 
Sellaisia tutkimuksia ei ole tehty, joissa olisi ollut biologisia 
immunosuppressantteja ja Entyvio-valmistetta 
samanaikaisesti käyttäviä potilaita. 

 
 
VI.2.5 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: 
 
Muut vakavat infektiot, mukaan lukien opportunistiset infektiot, kuten PML 
 
Riskien minimoinnin lisätoimet: Potilaskortti ja lääkärin koulutusesite 
Tavoite ja perustelu: Kertoa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille vakavien 
infektioiden, mukaan lukien opportunististen infektioiden ja PML:n, mahdollisesta riskistä ja 
olla tietoinen neurologisista oireista, jotka saattavat viitata PML:n puhkeamiseen. 
Kuvaus: 
Potilaskortti: 

• Muistuttaa potilaita siitä, että heillä saattaa olla riski saada infektioita ja että heidän 
pitää kysyä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos he voivat huonosti. 
Kiinnittää potilaiden huomio PML:n varhaisiin merkkeihin ja oireisiin. 

• Potilas voi näyttää Potilaskortin terveydenhuollon ammattilaisille, jotka eivät 
välttämättä tiedä, että potilasta hoidetaan Entyvio-valmisteella; näin he saavat tiedon 
vakavien infektioiden ja opportunististen infektioiden, mukaan lukien PML:n, 
mahdollisesta riskistä. 

Lääkärin koulutusesite: 
Lyhyt esite, joka antaa tietoa lääkäreille: 

• Varmistaa, että lääkäri on selvillä hoidon tunnistetuista ja mahdollisista riskeistä; 
helpottaa keskustelua potilaan kanssa. 

• Varmistaa, että lääkärit ovat tietoisia tarpeesta seurata potilaan tilaa PML:n 
neurologisten merkkien/oireiden varalta (johtuu toisen monoklonaalisen vasta-aineen 
(natalitsumabin) käyttöön liittyvästä PML:n riskin suurenemisesta) ja lähettävät 
potilaat tarvittaessa neurologille. 

 
VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
 
Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen 
tai tehoon 
liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttie
n aikataulu 

C130008 
Avoin faasin 3 
tutkimus, jolla 
pyritään 
määrittämään 
vedolitsumabin 
pitkän ajan 
turvallisuus ja teho 
hoidettaessa 
haavaista 
paksusuolitulehdus-
ta ja Crohnin tautia 
sairastavia potilaita 

Käynnissä 
oleva, 
kontrolloimaton, 
avoin tutkimus, 
jolla haetaan 
tukea Entyvio-
valmisteen 
pitkän ajan 
turvallisuudelle 
ja teholle 
hoidettaessa 
keskivaikeaa tai 
vaikeaa 
haavaista 
paksusuolituleh-
dusta tai 
Crohnin tautia 

Entyvio-
valmisteen 
pitkän ajan 
turvallisuus 
Määrittää 
pitkään jatkuvan 
vedolitsumabi-
hoidon teho, kun 
hoidetaan 
merkittäviä 
tulehdukselli-
seen 
suolistosairau-
teen liittyviä 
tapahtumia 
(sairaalahoidot, 
leikkaukset ja 

Käynnissä  Tutkimuksen 
loppuraportin 
suunniteltu 
ajankohta 
31.3.2017 



sairastavia 
potilaita 

toimenpiteet) ja 
tarkastellaan 
terveyteen 
liittyvää 
elämänlaatua 

MLN-0002_401 
Prospektiivinen 
seuranta-
/kohorttitutkimus 
vedolitsumabin 
turvallisuudesta 
verrattuna muihin 
tulehduksellisten 
suolistosairauksien 
hoitoon käytettäviin 
biologisiin lääkkeisiin 

Lisätä 
rutiininomaisia 
lääketurvatoi-
mia ja pyrkiä 
luonnehtimaan 
tarkemmin 
tunnistettuja ja 
mahdollisia 
riskejä sekä 
kerätä tietoa 
populaatioista, 
jotka eivät 
altistuneet tai 
altistuivat vain 
vähän 
vedolitsumabille 
faasin 3 
kliinisten 
tutkimusten 
aikana 
verrattuna 
muihin 
tulehduksellis-
ten 
suolistosairauk-
sien hoitoon 
käytettäviin 
biologisiin 
lääkkeisiin 

Luonnehtia 
tarkemmin 
joitakin Entyvio-
hoidon 
tunnistettuja 
riskejä, 
mahdollisia 
riskejä ja 
puuttuvaa tietoa 

Suunnitteilla 1.7.2018 
(väliraportti) 
30.6.2022 
(loppuraportti) 

 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 
Mikään yllä mainituista tutkimuksista ei ole myyntiluvan ehto. 
 
Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 
 
Ei oleellinen 
 
Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2014. 


