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Terveyden
nhuollon amm
mattilaisille tarkoitettu
t
tiiedotus toisen
n primaarikaasvainten riskistä Revlim
mid
(lenalidom
midi) -hoitoa sa
aaneilla potila
ailla
Hyvä terveeydenhuollon ammattilainen
a
Yhteissopim
muksesta Euro
oopan lääkeviraaston (EMAn) ja Suomen läääkealan viranom
maisten FIMEA
An kanssa
Celgene Euurope Limited haluaa täten ilm
moittaa ihmisläääkekomitean selvityksen tulloksista, jotka koskevat
k
uudenn
primaarikasvainten riskiää Revlimid (len
nalidomidi) -hooitoa saaneilla potilailla.
p
• Uusienn primaarikassvainten esiinttymisen riski oon otettava huuomioon ennen Revlimid-hooidon
aloittaamista. Lääkä
ärien on arvioiitava potilaat h
huolellisesti en
nnen hoitoa jaa hoidon aikan
na käyttämälllä
tavano
omaista syöpääseulontaa uussien primaarik
kasvaintapaussten havaitsem
miseksi ja aloittettava
asianm
mukainen hoitto.
• Äsketttäin diagnosoiitua multippellia myeloomaaa koskevissa kliinisissä
k
tutk
kimuksissa (hyyväksymätön
käyttööaihe) uusien primaarikasva
p
ainten nelinkeertaista lisään
ntymistä havaiittiin Revlimid
diä saaneilla
potilaiilla (7,0 %) veerrattuna konttrolliryhmän p
potilaisiin (1,88 %). Vähäineen lisääntymin
nen havaittiin
myös hyväksytyssä
h
käyttöaiheesssa aiemmin hooitoa saaneilla multippeli myelooma -potiilailla
(3,98 / 100 potilasvu
uotta lenalidom
midia saaneillla potilailla veerrattuna vertaailuryhmän arvoon
1,38 / 100 potilasvuootta). Ei-invassiiviset uudet p
primaarikasvaimet koostuvvat ihon tyvisoolu- tai
uumoreita.
okasollusyövistä. Useimmat invasiivisista uusistta primaarikaasvaimista olivvat kiinteitä tu
Lenaliidomidin käytttöä muihin ku
uin hyväksyttyyihin käyttöaiiheisiin ei suossitella muutoin kuin
kliinissten tutkimustten yhteydessä
ä.
Lisätietoa
(
alueellaa on yhteiskäytttö deksametasonin kanssa
Revlimidinn hyväksytty kääyttöaihe Euroopan unionin (EU:n)
multippelinn myelooman hoidossa
h
potilaailla, jotka ovatt aikaisemmin saaneet vähintään yhtä hoitoaa. Koska uusieen
primaarikasvainten esiinttymisen on todettu lisääntyneeen nelinkertaissesti äskettäin ddiagnosoiduillaa, lenalidomidiihoitoa saanneilla multippelia myeloomaaa sairastavilla potilailla
p
vertaiiluryhmään verrrattuna, ihmisllääkekomitea on
o
selvittänyt Revlimidin hyyöty-riskisuhteeen hyväksytysssä käyttöaiheesssa. Valmisteyhhteenvetoon on
n lisätty uusi
varoitus, jooka kiinnittää huomiota
h
uudenn primaarikasvvainten riskiin. Lenalidomidinn turvallisuus ja
j tehokkuus onn
varmistettuu vain yhteiskäyytössä deksam
metasonin kansssa multippelin myelooman hooidossa potilaillla, jotka ovat
aikaisemmin saaneet vähiintään yhtä hoiitoa. Parhaillaaan käynnissä ollevat, lenalidom
midia koskevatt tutkimukset
jatkuvat su
uunnitelman mu
ukaan, mutta niiden
n
turvallisuuusseurantaa on tehostettu.
Ilmoituspyyyntö
Haluammee muistuttaa, etttä Revlimidin käyttöön
k
liittyvvistä haittavaik
kutuksista on illmoitettava kannsallisen
spontaanin raportointijärjestelmän mukaaisesti (Ohje 2/2010 Lääkkeiiden haittavaikuutusten ilmoitttaminen)
(http://www
w.fimea.fi/amm
mattilaiset/laakkkeiden_turvalllisuus/haittavaiikutuksista_ilm
moittaminen).
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Lisätietojaa
Lisätietoja varten pyydäm
mme ottamaan yhteyttä paikallliseen Celgenee-edustajaan:
Celgene Oyy,Lentäjäntie 3,
3 01530, Vantaaa
Puh: 9 774 215 00, medinfo.fi@ccelgene.com
Ystävällisin
n terveisin
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Liite: Revllimidin valmistteyhteenvedon
n versio, johon on muutokset on merkitty muuokkausmerkinnnöillä

