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EMA/775515/2014  

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) 

riskienhallintasuunnitelman yhteenveto  
 

Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, 
joilla varmistetaan, että Cosentyxiä käytetään mahdollisimman turvallisesti. Lisätietoa 
riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedoista, ks. tästä.  

Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa on luettava yhdessä Cosentyxin EPAR-yhteenvedon ja 

tuotetietojen kanssa, jotka ovat saatavilla Cosentyxin EPAR-sivulla.  

Tietoa sairauden esiintyvyydestä  

Cosentyx on lääke, jota käytetään läiskäpsoriaasin hoitoon. Läiskäpsoriaasi on tulehduksellinen 

sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä, mahdollisesti kutiavia ja kivuliaita läiskiä iholle ja joka voi 
oireilla myös päänahassa ja kynsissä.  

Psoriaasia on ilmoitettu esiintyvän noin 1–3,5 %:lla väestöstä, vaikka luku voikin vaihdella jonkin 
verran eri tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta ja maantieteellisestä sijainnista, riippuen. Psoriaasi 

puhkeaa todennäköisemmin niille, joiden suvussa on psoriaasia tai jotka tupakoivat, käyttävät 
alkoholia, ovat stressaantuneita tai joilla on ollut bakteeri- tai virusinfektioita.  

Psoriaasia sairastavilla muiden sairauksien (mm. muiden tulehduksellisten sairauksien, 
sydänsairauksien, diabeteksen ja verenpainetaudin) riski on suurentunut. Myös infektioiden, 
maksasairauden, masennuksen/ahdistuneisuuden ja hermostosairauksien riski on suurentunut.  

Psoriaasi on pitkäaikainen (krooninen) sairaus, joka saattaa vaatia kymmeniä vuosia kestävää 
pitkäaikaishoitoa.  

Yhteenveto hoidon hyödyistä  

Cosentyxin vaikuttava aine on sekukinumabi, joka kiinnittyy erääseen immuunijärjestelmän 
lähettimolekyyliin, interleukiini-17A:han, ja estää sen toimintaa. Interleukiini-17A osallistuu 
tulehdusprosessiin ja muihin psoriaasia aiheuttaviin immuunijärjestelmän prosesseihin. Kiinnittymällä 
interleukiini-17A:han ja estämällä sen toimintaa sekukinumabi vähentää immuunijärjestelmän 

aktiivisuutta ja sairauden oireita.  

Cosentyxiä on verrattu lumehoitoon 4 päätutkimuksessa, joihin osallistui 2 403 psoriaasipotilasta, 
joista osa oli saanut sairauteen aiemmin systeemistä hoitoa. Cosentyxin tehon päämittari oli 
psoriaasin vaikeusasteen lievittyminen ja läiskien pinta-alan pieneneminen 12 viikon jälkeen. Arviointi 

toteutettiin kahdella erillisellä pisteytysjärjestelmällä (PASI-pistemäärän [Psoriasis Area Severity 
Index] pieneneminen vähintään 75 % ja IGA-pistemäärän [Investigator's Global Assessment] 
pieneneminen 0:aan tai 1:een, mikä tarkoittaa oireetonta tai lähes oireetonta ihoa). Lisäksi yhdessä 

tutkimuksessa Cosentyxiä verrattiin toiseen hyväksyttyyn psoriaasihoitoon, etanerseptiin.  

Tutkimukset osoittivat, että Cosentyx lievittää psoriaasioireita tehokkaasti: kun 4 tutkimuksen tulokset 

yhdistettiin, 79 %:lla Cosentyxiä, 44 %:lla etanerseptiä ja 4 %:lla lumelääkettä käyttäneistä potilaista 
PASI-pistemäärä pieneni 75 %. IGA-pistemäärän 0 tai 1 saavutti 65 % Cosentyxiä, 27 % etanerseptiä 
ja 2 % lumelääkettä saaneista potilaista. Hyödyt olivat koko ajan havaittavissa, kun Cosentyx-hoitoa 
jatkettiin 52 viikon ajan.  

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/003729/human_med_001832.jsp
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Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta  

Psoriaasi on yleinen valkoihoisilla aikuisilla, joten useimmat potilaat kliinisissä tutkimuksissa olivat 
valkoihoisia ja 18–65-vuotiaita, mutta tutkimukseen otettiin myös 230 yli 65-vuotiasta potilasta. Ei ole 
näyttöä siitä, että tulokset olisivat erilaisia ei-valkoihoisilla potilailla. Cosentyxiä ei tutkittu raskaana 

olevilla tai imettävillä naisilla, lapsilla eikä potilailla, joilla on vaikea maksa-, munuais- tai 
sydänsairaus, joten Cosentyxin turvallisuudesta ja tehosta näillä potilailla ei ole tietoja. Useimmat 
tutkimukset eivät myöskään kestäneet yli vuotta. Jatkotutkimukset ovat meneillään tehon ja 
turvallisuuden arvioimiseksi yli vuoden kestävässä käytössä.  

Yhteenveto turvallisuustiedoista  

Tärkeät tunnistetut riskit 

Riski  Mitä tiedetään  Ehkäistävyys  

Infektiot  Tutkimuksissa potilaat olivat alttiimpia 
tietyille infektioille Cosentyx-hoidon 
aikana. Yleisin (havaittiin yli 1 käyttäjällä 

10:stä) oli ylähengitystieinfektio 
(flunssa). Valtaosa infektioista oli lieviä 
tai keskivaikeita ja helposti hoidettavissa.  

Potilaiden ja lääkärien on oltava 
valppaina infektioiden oireiden ja 
löydösten varalta, eikä Cosentyxiä saa 

antaa, jos vakava infektio on 
aktiivinen. Erityistä varovaisuutta on 
noudatettava, jos Cosentyxiä annetaan 
potilaille, joilla on parhaillaan 
pitkäaikainen infektio tai joilla on 
anamneesissa toistuvia infektioita. 

Cosentyxin yhteydessä ilmoitettujen 
infektioiden varhaisten merkkien 
tarkkailu mahdollistaa varhaisen 
hoidon.  

Neutrofiilien 
(infektioita 

torjuvien veren 
valkosolujen) 
niukkuus  
(neutropenia) 

Cosentyx saattaa pienentää tiettyjen 
veren valkosolujen, neutrofiilien, määrää. 

Viitearvoja pienemmät neutrofiiliarvot 
ovat melko harvinaisia (1–10 käyttäjällä 
1 000:sta). Useimmat tapaukset olivat 
vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, 

ei-vakavia ja korjautuvia eivätkä 
johtaneet infektioihin tai vaatineet 
Cosentyx-hoidon lopettamista.  

Lääkärien on oltava tietoisia 
Cosentyxin mahdollisesta 

vaikutuksesta neutrofiileihin. 
Tuotetiedot sisältävät turvallisuutta 
koskevia tietoja, jotka varoittavat 
lääkäreitä tällaisen vaikutuksen 

mahdollisuudesta. Rutiininomaiset 
verikokeet eivät ole tarpeen.  

Allerginen 

reaktio 
(yliherkkyys)  

Tutkimusten aikana Cosentyxiä saavilla 

potilailla on havaittu allergisia reaktioita, 
mm. nokkosihottumaa enintään 
1 käyttäjällä 10:stä, mutta useimmat 
reaktiot eivät olleet vakavia ja olivat 
luonteeltaan lieviä tai keskivaikeita.  

Cosentyxillä ei tule hoitaa potilaita, 

joilla on anamneesissa vaikea 
yliherkkyys jollekin lääkkeen aineelle. 
Jos potilaalle kehittyy vakava 
allerginen reaktio, Cosentyx-hoito on 
lopetettava välittömästi ja aloitettava 
asianmukainen hoito.  

Tuotetiedot sisältävät varoituksia 
lääkäreille ja potilaille, jotta he olisivat 
tietoisia tällaisten reaktioiden 
mahdollisuudesta.  
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Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski  Mitä tiedetään  

Syövät ja kasvaimet, jotka saattavat 
olla pahanlaatuisia (pahanlaatuiset ja 
määrittelemättömät kasvaimet)  

Jotkin immuunijärjestelmän toimintaan vaikuttavat lääkkeet 
saattavat suurentaa syöpien riskiä. Cosentyxiin liittyy näin 
ollen teoreettinen riski, vaikka toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, 
että Cosentyx suurentaisi syöpäriskiä. Tietoja ei ole riittävästi 
Cosentyxin käytöstä potilailla, joilla on tai on ollut syöpä.  

Sydäninfarktit ja aivohalvaukset 
(Vakavat haitalliset 
kardiovaskulaaritapahtumat) 

Sydämeen ja verenkiertoon kohdistuvien vaikutusten riski on 
psoriaasipotilailla usein suurentunut, sillä heillä on 
todennäköisemmin tunnettuja riskitekijöitä, joita ovat mm. 
suurentunut veren rasva- ja sokeripitoisuus, lihavuus ja 
kohonnut verenpaine. Ei ole toistaiseksi tiedossa, 

suurentaako Cosentyx sydän- ja verisuonisairauksien 
todennäköisyyttä (todennäköisyyden suurenemista havaittiin 
myös osalla lumehoitoa saaneista potilaista), mutta sitä 

pidetään toistaiseksi mahdollisena riskinä.  

Cosentyxin tehon heikentyminen 
vasta-aineiden takia 
(immunogeenisuus)  

Cosentyxin vaikuttava aine, sekukinumabi, on biologinen 
valmiste, joka voi aiheuttaa elimistössä vasta-
ainemuodostusta. Vasta-aineet hyökkäävät lääkettä vastaan, 
mikä voi neutraloida lääkkeen hoitovaikutuksen. Toistaiseksi 
hyvin harvalle Cosentyx-hoitoa saavalle potilaalle on 
kehittynyt vasta-aineita Cosentyxille 1 vuoden hoidon 

jälkeen. Noin puolet vasta-aineista oli neutraloivia (saattavat 
heikentää lääkkeen vaikutusta), mutta vaikutuksen 
heikentymistä ei todettu tutkittavilla, joille kehittyi tällaisia 
vasta-aineita.  

Crohnin tauti  Crohnin tauti on pitkäaikainen sairaus, joka voi pahentua 
ajoittain. Osalla Cosentyxiä saaneista potilaista ilmoitettiin 
Crohnin taudin pahenemista. Ei ole toistaiseksi tiedossa, 

vaikuttaako Cosentyx taudin pahenemiseen (taudin 
pahenemista havaittiin myös osalla lumehoitoa saaneista 
potilaista), mutta sitä pidetään toistaiseksi mahdollisena 

riskinä. Cosentyxiä ja sen vaikutuksia, mukaan lukien Crohnin 
tautiin kohdistuvia vaikutuksia, koskevien tietojen keräämistä 
jatketaan. Jos Cosentyxiä saavalla potilaalla on anamneesissa 
Crohnin tauti, häntä on seurattava tarkasti.  

Hepatiitti B -infektion 
uudelleenaktivoituminen  

Cosentyxiä ei ole tutkittu erityisesti potilailla, joilla on 
hepatiitti B -infektio. Tästä syystä infektion aktivoitumisen 
riskiä tässä populaatiossa ei tunneta, mutta koska Cosentyx 
vaikuttaa immuunijärjestelmään, tätä pidetään mahdollisena 
riskinä.  

Mahdolliset yhteisvaikutukset elävien 
rokotteiden kanssa Cosentyx-hoidon 

aikana  

Cosentyx vaikuttaa immuunijärjestelmään, joten se saattaa 
suurentaa infektioon sairastumisen tai infektion tartuttamisen 

riskiä, jos potilaalle annetaan eläviä mikrobeja sisältävää 
rokotetta. Elävillä rokotteilla (kuten vesirokkorokotteella) 

rokottamista on vältettävä Cosentyx-hoidon aikana.  

Rokotteet, jotka eivät sisällä eläviä mikrobeja (inaktivoidut 
rokotteet, kuten inaktivoitu influenssarokote), ovat turvallisia, 
ja voivat muodostaa asianmukaisen suojan Cosentyx-hoidon 

aikana.  
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Puuttuvat tiedot 

Riski  Mitä tiedetään  

Sikiön altistuminen Cosentyxille 
raskauden aikana  

Cosentyxin käyttöä erityisesti raskauden ja imetyksen aikana ei ole 
tutkittu, eikä tiedetä, kohdistuuko sikiöön riskejä. Cosentyxin 
käyttöä raskauden aikana on hyvä välttää varmuuden vuoksi. 
Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta 
ehkäisymenetelmää hoidon aikana. Cosentyxiä ja sen vaikutuksia, 
mukaan lukien raskauden aikaisia altistuksia, koskevien tietojen 

keräämistä jatketaan.  

Pitkäaikaisturvallisuutta 
ja -tehoa koskevat tiedot  

Cosentyxin pitkäaikaiskäytön turvallisuutta ja tehoa ei vielä 
tunneta. Cosentyxiä ja sen pitkäaikaisvaikutuksia koskevien 
tietojen keräämistä jatketaan.  

Käyttö lapsilla  Cosentyx-tutkimuksiin ei ole otettu mukaan alle 18-vuotiaita 
lapsia. Tästä syystä ei tiedetä, onko lääke turvallinen ja tehokas 

lapsilla.  

Potilaat, joilla on vaikea maksan 
vajaatoiminta  

Cosentyxiä ei ole tutkittu erityisesti potilailla, joilla on vaikea 
maksan vajaatoiminta. Tästä syystä ei tiedetä, onko lääke 
turvallinen ja tehokas tässä populaatiossa.  

Potilaat, joilla on vaikea 
munuaisten vajaatoiminta  

Cosentyxiä ei ole tutkittu erityisesti potilailla, joilla on vaikea 
munuaisten vajaatoiminta. Tästä syystä ei tiedetä, onko lääke 
turvallinen ja tehokas tässä populaatiossa.  

Potilaat, joilla on vaikea 
sydänsairaus tai hallitsematon, 
kohonnut verenpaine  

Cosentyxiä ei ole tutkittu erityisesti potilailla, joilla on vaikea 
sydänsairaus tai hallitsematon, kohonnut verenpaine. Tästä syystä 
ei tiedetä, onko lääke turvallinen ja tehokas tässä populaatiossa.  

 

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.  

Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat osa lääkkeen tuotetietoja. Cosentyxin tuotetiedot ovat 

saatavilla Cosentyxin EPAR-sivulla.  

Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp
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Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen  

Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista  

Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero)  

Tavoitteet  Käsiteltävät 
turvallisuuteen 
tai tehoon 

liittyvät seikat  

Tila  Väli- ja 
loppuraporttien 
aikataulu  

Psoriaasirekisteri  Rekisterin avulla 
arvioidaan 
maligniteettien 
ilmaantuvuutta ja 
luonnetta 

todellisuutta 
vastaavassa 
populaatiossa, joka 

koostuu Cosentyx-
hoitoa saavista, 
keskivaikeaa ja 
vaikeaa psoriaasia 

sairastavista 
potilaista.  

Rekisteriin kerätään 
myös psoriaasi-

hoitoihin (biologisiin 
ja ei-biologisiin) 
liittyviä tuloksia 
psoriaasipotilaista, 
jotta saadaan 
lisätietoa sairauden 
epidemiologiasta ja 

luonnollisesta 
kulusta, liitännäis-
sairauksista, 
nykyisistä hoito-
käytännöistä ja 
lääkehoitoon 

liittyvistä tehon ja 
turvallisuuden 
vertailutuloksista, 
mukaan lukien 
Cosentyxin 
harvinaiset 
haittavaikutukset, 

todellisuutta 
vastaavassa 

potilaspopulaatiossa.  

Pahanlaatuiset tai 
määrittelemättömät 
kasvaimet  

Suunnitteilla  Loppuraportti 
saatavilla:  
Vuoden 2024 
ensimmäinen 
vuosineljännes  

 

Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset  

Myyntiluvan ehdoissa ei ole mainittu mitään tutkimuksia.  
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Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  

Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset  

Ei oleellinen.  

 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi tammikuussa 2015.  

 


