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Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för 
Adempas (riociguat) 
 

Information om sjukdomsförekomst  

Med pulmonell hypertension (PH) avses ett tillstånd med högt blodtryck i lungorna. Det är en långvarig 
handikappande sjukdom. Patienter med pulmonell hypertoni upplever ofta symptom såsom 
andfåddhet, yrsel, trötthet och svimning. Symtomen blir vanligen svårare när sjukdomen fortskrider. I 
vissa fall blir patienterna sängliggande. Ständigt högt blodtryck i lungorna hos patienter med pulmonell 
hypertoni leder ofta till hjärtsvikt och död.  

Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) drabbar främst vuxna och är en sällsynt form 
av pulmonell hypertension (3,2 fall per en miljon vuxna enligt en nyligen gjord uppskattning). CTEPH 
orsakas vanligen av blodproppar i lungorna. Hos de flesta patienter med blodpropp i lungorna är 
blodförtunnande läkemedel tillräckligt för att återställa blodflödet till lungorna och förhindra att denna 
form av pulmonell hypertension utvecklas. Hos ett fåtal patienter fungerar blodförtunnande läkemedel 
emellertid inte tillräckligt väl vilket innebär att dessa patienter kan utveckla CTEPH. Den bästa och 
möjligen även botande behandlingen för patienter som kan opereras är ett mycket specialiserat 
kirurgiskt ingrepp som kallas pulmonell endarterektomi (PEA). Alla patienter kan emellertid inte 
behandlas med pulmonell endarterektomi och en del patienter som genomgår pulmonell 
endarterektomi kommer fortfarande att ha CTEPH efter operationen. 

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en annan sällsynt form av pulmonell hypertension (15–52 fall 
per en miljon personer i europeiska studier) som på ett likartat sätt leder till döden hos både vuxna 
och barn. PAH kännetecknas av strukturella förändringar (kallas vaskulär remodeling) i lungartärerna. 
Artärernas väggar blir tjockare och utrymmet inuti artärerna blir mindre. Detta leder till begränsat 
blodflöde och ökning av blodtrycket i lungorna. Tre olika läkemedelsgrupper som får blodkärlen att 
slappna av används i nuläget för behandling av PAH: endotelinreceptorantagonister (ERA), 
fosfodiesteras-5 (PDE-5) hämmare och prostacyklinanaloger. Trots behandling fortskrider sjukdomen 
hos de flesta patienter med PAH och ingen botande behandling har ännu funnits.  

Sammanfattning av behandlingsnyttan 

CTEPH 

Den huvudsakliga kliniska studien för Adempas hos patienter med CTEPH kallas CHEST-1. Studien 
varade i 16 veckor och omfattade 262 patienter med CTEPH (som inte kunde opereras eller hos vilka 
CTEPH kvarstod eller uppstod på nytt efter operationen). Patienterna delades in i två grupper varav 
den ena fick Adempas (1,0–2,5 mg tre gånger dagligen) och den andra gruppen fick placebo 
(verkningslös behandling).  

Adempas förbättrade ansträngningskapaciteten (mätt som den sträcka patienterna klarade av att 
promenera under sex minuter) i högre grad än placebo: efter 16 veckor klarade patienter som fått 
behandling med Adempas av att promenera en längre sträcka (i genomsnitt 39 meter) under sex 
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minuter än vad de gjorde vid början av studien medan patienter som fick placebo promenerade (i 
genomsnitt) en 6 meter kortare sträcka under sex minuter än vad de gjorde vid början av studien.  

PAH 

Den huvudsakliga kliniska studien för Adempas hos patienter med PAH kallas PATENT-1. Studien 
varade i 12 veckor och omfattade 445 patienter med PAH. Patienterna delades in i tre grupper: en 
grupp fick en individuellt justerad dos av Adempas på 1,0–2,5 mg tre gånger dagligen, en mindre 
grupp (63 patienter) fick Adempas justerat till en lägre dos på 1,0–1,5 mg tre gånger dagligen och den 
tredje gruppen fick placebo. Adempas och placebo användes i kombination med andra  PAH-
behandlingar (ERA eller prostacykliner) enligt behov.  

Både vid användning med eller utan ERA eller prostacyklinanalog förbättrade Adempas 
ansträngningskapaciteten i högre grad än placebo: efter 12 veckor klarade patienter som behandlats 
med Adempas av att promenera en längre sträcka (i genomsnitt 30 meter) under sex minuter än vad 
de gjorde vid början av studien medan patienter som fick placebo promenerade (i genomsnitt) en 
6 meter kortare sträcka under sex minuter än vad de gjorde vid början av studien.  

Okänt gällande behandlingsnyttan 

CTEPH 

Majoriteten av patienterna som deltog i studierna var vita och/eller under 65 år. Det finns inget som 
tyder på att resultaten skulle se annorlunda ut bland icke-vita eller äldre patienter. 

Dosjustering av Adempas kan vara nödvändig för patienter som röker eller börjar/slutar röka under 
behandlingen. 

PAH 

Majoriteten av patienterna som deltog i studierna var vita och/eller under 65 år. Det finns inget som 
tyder på att resultaten skulle se annorlunda ut bland icke-vita eller äldre patienter. 

Dosjustering av Adempas kan vara nödvändig för patienter som röker eller börjar/slutar röka under 
behandlingen. 

Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt Förebyggbarhet 

Hypotension (lågt 
blodtryck) 

I placebokontrollerade kliniska studier 
utvecklade cirka 10 % av patienterna 
med CTEPH eller PAH som fick 
Adempas hypotension (lågt 
blodtryck); svåra/allvarliga fall var 
sällsynta (0,2–0,4 % av patienterna). 
Äldre patienter (65 år eller äldre) och 
patienter med nedsatt njurfunktion 
kan löpa ökad risk för hypotension. 
 

Under de första 
behandlingsveckorna med 
Adempas kommer blodtrycket 
att mätas för att fastställa rätt 
dos av Adempas. 
Blodtryckssänkningarna förekom 
oftast under den första 
dosjusteringen i CHEST-1- och 
PATENT-1-studien. Efter att man 
hittat lämplig dos för varje 
patient inträffade färre fall under 
resten av studieperioden.  

 Användning av Adempas i kombination 
med nitrater eller kväveoxidgivare 

Adempas får inte användas 
tillsammans med nitrater eller 
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Risk Vad är känt Förebyggbarhet 

såsom amylnitrit (läkemedel för 
behandling av högt blodtryck eller 
hjärtsjukdom) kan leda till 
hypotension (lågt blodtryck) och 
svimning. Patienter som behandlades 
med organiska nitrater togs inte med i 
de fas III kliniska studierna för 
Adempas på patienter med CTEPH och 
PAH (CHEST-1 och PATENT-1). 

kväveoxidgivare i någon som 
helst form. 

 Användning av Adempas tillsammans 
med en PDE-5-hämmare (såsom 
sildenafil, tadalafil eller vardenafil) kan 
leda till en ökning av den 
blodtryckssänkande effekten och 
således öka risken för hypotension. 
Patienter som behandlades med PDE-
5-hämmare togs inte med i de fas III 
kliniska studierna för Adempas på 
patienter med CTEPH och PAH. 

Adempas får inte användas 
tillsammans med en PDE-5-
hämmare. 

 Användning av Adempas tillsammans 
med starka hämmare av flera vägar 
som medieras av cytokrom P450 
(CYP) samt P-glykoprotein (P-
gp)/bröstcancerresistent protein 
(BCRP) (såsom ketokonazol [för 
behandling av svampinfektioner] eller 
ritonavir [för behandling av HIV]) 
leder till ökade nivåer av riociguat i 
blodet.  
 

Användning av Adempas 
tillsammans med starka 
hämmare av flera CYP- och P-
gp/BCRP-medierade vägar 
rekommenderas inte. 

 Användning av Adempas tillsammans 
med starka CYP1A1-hämmare (såsom 
erlotinib [för behandling av vissa typer 
av cancer]) eller starka hämmare av 
P-gp/BCRP (såsom ciklosporin A 
[används för att förebygga 
bortstötning av transplanterade 
organ]) kan leda till ökade nivåer av 
riociguat i blodet.  

Dessa läkemedel ska användas 
med försiktighet. Blodtrycket 
ska följas och sänkning av dosen 
Adempas övervägas. 
 

Motilitetsstörningar i övre 
delen av mag-
tarmkanalen 

I kliniska studier var 
motilitetsstörningar i övre delen av 
mag-tarmkanalen såsom dyspepsi 
(halsbränna), gastroesofageal 
refluxsjukdom (återflöde av magsyra 
upp i matstrupen), dysfagi 
(sväljningssvårigheter) och gastrit 
(magsäcksinflammation) vanliga hos 
patienter som fick Adempas. I de 
flesta fall var besvären milda eller 
måttliga.  

Hos patienter som får Adempas 
kan motilitetsstörningar i övre 
delen av mag-tarmkanalen 
lindras med hjälp av antacida 
eller protonpumpshämmare  
(läkemedel som redan är 
godkända för behandling av 
refluxsjukdom). 

Försämring av pulmonell 
venocklusiv sjukdom 
(PVOD) 

En särskild form av pulmonell 
hypertension (PVOD) som inte tidigare 
diagnostiserats hos patienten kan 
försämras på grund av behandling 
med Adempas. Detta tillstånd kan 
orsaka vätskeansamling i lungorna 
(lungödem) vilket leder till andfåddhet 
t.o.m. veckor eller månader efter att 

Läkarna ska vara 
uppmärksamma på tecken på 
lungödem och avbryta 
behandlingen med Adempas om 
patienten snabbt utvecklar 
lungödem efter att behandlingen 
påbörjats.  
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Risk Vad är känt Förebyggbarhet 

behandlingen med Adempas 
påbörjats. I sådana fall skall 
behandlingen med Adempas 
omedelbart avbrytas. 

Allvarlig 
blodupphostning/lungblöd
ning  

Hos patienter med CTEPH eller PAH 
kan blödning från lungorna 
förekomma på grund av underliggande 
sjukdom. Hos patienter med CTEPH 
eller PAH som fick Adempas i kliniska 
studier observerades i sällsynta fall 
allvarlig lungblödning (i ett fåtal fall 
med dödlig utgång). 
Patienter som nyligen drabbats av 
allvarlig lungblödning eller patienter 
som genomgått behandling för att 
stoppa blödning från lungornas 
blodkärl (pulmonell arteriell 
embolisering) kan löpa ökad risk.  
I kliniska prövningar på patienter med 
PAH och CTEPH fick de flesta patienter 
behandling med blodförtunnande 
läkemedel. Blodförtunnande läkemedel 
är en del av 
behandlingsrekommendationerna vid 
PAH och CTEPH. De allmänna 
behandlingsrekommendationerna för 
blodförtunnande läkemedel (bland 
annat optimal dosering) gäller också 
för patienter som får Adempas.  

Läkarna bör vara medvetna om 
risken för allvarlig 
blodupphostning/lungblödning. 
Användning av Adempas skall 
undvikas hos patienter som 
nyligen drabbats av allvarlig 
lungblödning och hos patienter 
som genomgått pulmonell 
arteriell embolisering.  
Noggrann kontroll av patienter 
som tar blodförtunnande 
läkemedel enligt sedvanlig 
medicinsk praxis 
rekommenderas. 
Vid blödning i lungorna ska 
förskrivaren regelbundet 
bedöma nytta/risk med fortsatt 
behandling. 
 

 

Viktiga eventuella risker 

Risk Vad är känt  

Blödning I de fas III kliniska prövningarna CHEST-1 och PATENT-1 observerades i 
sällsynta fall allvarliga blödningar från andra ställen än lungorna hos patienter 
med CTEPH eller PAH som fick Adempas. Dessa allvarliga blödningar förekom 
hos patienter som fick samtidig behandling med blodförtunnande läkemedel och 
var ofta förknippade med underliggande sjukdomstillstånd. Totalt sett 
överensstämde observationen med den förväntade förekomsten av blödningar 
hos användare av blodförtunnande läkemedel. Inga sådana händelser 
observerades emellertid hos patienter som fick placebo. 
I kliniska prövningar på patienter med PAH och CTEPH fick de flesta patienter 
behandling med blodförtunnande läkemedel. Blodförtunnande läkemedel är en 
del av behandlingsrekommendationerna vid PAH och CTEPH. De allmänna 
behandlingsrekommendationerna för blodförtunnande läkemedel (bland annat 
optimal dosering) gäller också för patienter som får Adempas.  

Embryo- och 
fostertoxicitet  
(eventuella skador 
på det ofödda 
barnet) 

Hos råttor som utsatts för Adempas observerades hjärtmissbildningar hos det 
växande fostret. Hos kaniner som utsatts för Adempas observerades missfall 
och fostertoxicitet. Det finns inga data från användningen av Adempas hos 
gravida kvinnor. Adempas får därför inte användas under graviditet. Månatliga 
graviditetstest rekommenderas och fertila kvinnor måste använda en effektiv 
preventivmetod under behandlingen med Adempas. 

Medicineringsfel Ett fåtal medicineringsfel (t.ex. överdosering, oavsiktligt intag) dokumenterades 
under det kliniska studieprogrammet för Adempas. Adempas är ett receptbelagt 
läkemedel och behandlingen ska påbörjas och följas upp av läkare med 
erfarenhet av behandling av PAH eller CTEPH. Patienterna ska rådas att alltid ta 
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Risk Vad är känt  

Adempas enligt läkarens anvisningar och rådfråga läkare eller apotekspersonal 
om de är osäkra.  

Njursvikt I fas III kliniska prövningar för Adempas på patienter med CTEPH och PAH 
(CHEST-1 och PATENT-1) rapporterades njursvikt oftare i gruppen som fick 
Adempas än i placebogruppen medan kliniska laboratorietest oftare visade 
tecken på försämrad njurfunktion hos placebogruppen än hos gruppen som fick 
Adempas. Totalt sett var förekomsten av nedsatt njurfunktion mycket ofta 
förknippad med underliggande sjukdomstillstånd såsom tidigare nedsatt 
njurfunktion i sjukdomshistorian. Nedsatt njurfunktion kan också förekomma till 
följd av den underliggande sjukdomens fortskridande (vilket förvärrar hjärtsvikt 
i höger hjärthalva) hos patienter med PAH. Man kunde inte hitta någon specifik 
signal som skulle tyda på eventuell negativ effekt av Adempas på 
njurfunktionen. Läkarna bör noggrant fastställa lämplig dos av Adempas för 
patienter med nedsatt njurfunktion. 

Icke-godkänd (off-
label) användning 
hos patienter 
under 18 år 

Säkerhet och effekt för Adempas hos barn och ungdomar under 18 år har inte 
ännu fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga. Studier på gnagare visar 
en ogynnsam effekt på växande skelett. Till dess att man vet mer om 
konsekvenserna av dessa fynd ska användning av Adempas till barn och 
ungdomar som växer undvikas. 

Behandling av 
patienter med 
befintligt 
förmaksflimmer 
(oregelbunden 
hjärtrytm) 

I det kliniska studieprogrammet för Adempas rapporterades förmaksflimmer och   
förmaksfladder (olika typer av oregelbunden hjärtrytm) oftare hos patienter 
som fick Adempas (1,7 % respektive 0,8 %) än hos patienter som fick placebo 
(0 % respektive 0,3 %). Data från rutinelektrokardiogram (EKG) bekräftade 
emellertid inte denna skillnad (EKG är en metod för att mäta hjärtats rytm och 
elektriska aktivitet). Förmaksflimmer/förmaksfladder var vanligare hos patienter 
som tidigare drabbats av någondera än hos patienter som inte hade gjort det. 
Totalt sett överenstämde kliniska studiedata för Adempas med den förväntade 
förekomsten av förmaksflimmer/förmaksfladder hos patienter med pulmonell 
hypertension. För att förbättra prognosen hos patienter med pulmonell 
hypertension och förmaksflimmer/förmaksfladder är det viktigt att ge 
behandling för att återställa normal hjärtrytm. 

Benförändringar och 
benbrott 

I det kliniska studieprogrammet för Adempas förekom benbrott sällan hos 
patienter med CTEPH eller PAH som fick placebo (0,3 %) eller Adempas 
(0,7 %). Kliniska studiedata för Adempas överensstämmer med den förväntade 
förekomsten av benbrott hos svårt sjuka patienter.   

Samtidig rökning 
(induktion av 
CYP1A1) 

Hos rökare är riociguatnivån i blodet 50–60 % lägre än hos icke-rökare. Rökare 
uppmanas därför att sluta röka. Dosjustering kan vara nödvändig för patienter 
som röker eller som börjar eller slutar röka under behandlingen. 

 

Information som saknas 

Risk Vad är känt 

Patienter med ett 
systoliskt blodtryck 
(blodtryck vid 
hjärtats 
sammandragning) 
under 95 mmHg vid 
behandlingsstart 

Behandling med Adempas kan leda till utveckling av hypotension (lågt 
blodtryck). Man känner inte till vilken effekt Adempas har hos patienter som 
redan har lågt blodtryck före behandlingen påbörjas. Adempas får därför inte 
användas till patienter med ett systoliskt blodtryck under 95 mmHg vid 
behandlingsstart. 

Patienter med svåra 
leverproblem 
(Child–Pugh C)  

Nedsatt leverfunktion leder till ökade nivåer av riociguat i blodet. Effekten av 
Adempas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C) har inte 
studerats och därför får Adempas inte användas hos dessa patienter. 

Patienter med 
kreatininclearance 

Nedsatt njurfunktion leder till ökade nivåer av riociguat i blodet. Data för 
patienter med kreatininclearance under 30 ml/min (d.v.s. gravt nedsatt 
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Risk Vad är känt 

under 30 ml/min 
(gravt nedsatt 
njurfunktion) eller 
som får 
dialysbehandling 

njurfunktion) är begränsade och det finns inga data för patienter på dialys. 
Adempas rekommenderas därför inte för användning till dessa patienter. 

Graviditet och 
amning 

Det finns inga data från användning av Adempas hos gravida kvinnor. 
Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (skadliga effekter 
under graviditet) och överföring via moderkakan. Adempas får därför inte 
användas under graviditet. Månatliga graviditetstest rekommenderas och fertila 
kvinnor måste använda effektiv preventivmetod under behandlingen med 
Adempas. 
Det finns inga tillgängliga data om användning av Adempas hos ammande 
kvinnor. Data från djur tyder på att riociguat utsöndras i mjölk. Adempas ska 
inte användas under amning på grund av risken för allvarliga biverkningar hos 
ammade spädbarn. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Amning 
ska avbrytas under behandlingen med detta läkemedel. 

Patienter  
under 18 år 

Säkerhet och effekt för Adempas hos barn och ungdomar under 18 år har inte 
ännu fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga. Studier på gnagare visar 
en ogynnsam effekt på växande skelett. Till dess att man vet mer om 
konsekvenserna av dessa fynd ska användning av Adempas till barn och 
ungdomar som växer undvikas. 

Patienter med 
CTEPH eller PAH i 
WHO funktionsklass 
IV (patienter som 
inte klarar av att 
utföra någon fysisk 
aktivitet utan 
symptom; 
andfåddhet och/eller 
trötthet kan 
förekomma t.o.m. 
vid vila)  

Patienter med WHO funktionsklass IV var inte fullständigt representerade i den 
fas III kliniska studien för Adempas (endast patienter som vid utgångsläget 
klarade av att promenera mera än 150 meter under 6 minuter togs med). 

Långtidssäkerhet i 
kliniskt bruk 

Långsiktiga säkerhetsdata finns redan tillgängliga från patienter som tagit 
Adempas i upp till 5 år under kliniska studier. Innehavaren av godkännande för 
försäljning kommer emellertid att samla in ytterligare information för att 
bekräfta långtidssäkerheten av Adempas utanför den kontrollerade kliniska 
miljön. 

Patienter med 
okontrollerbar 
hypertoni (högt 
blodtryck) 

Okontrollerbart högt blodtryck beror sannolikt på underliggande sjukdom i 
hjärta/blodkärl och har inget direkt samband med PAH och CTEPH. Man känner 
inte till vilken effekt Adempas har hos patienter med okontrollerbart högt 
blodtryck. 

 

Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder  

För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 
rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i 
form av bipackssedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipackssedeln är rutinmässiga 
riskminimeringsåtgärder.   

Produktresumén och bipackssedeln för Adempas kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi. 

Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. 

 

http://www.fimea.fi/
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Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning  

Förteckning över studier i utvecklingsplan 

Studie 
(studienummer)   

Mål Identifierade 
frågeställningar gällande 
säkerhet/effekt   

Status  Planerat 
datum för 
interims- och 
slutresultat   

EXPosurE 
Registry RiociguaT 
in patients with 
pulmonary 
hypertension 
(EXPERT) 
(exponeringsregis-
ter för riociguat) 

Det huvudsakliga 
målet med detta 
världsomfattande 
register är att 
övervaka 
säkerheten av 
riociguat vid 
verklig klinisk 
användning 

Viktiga kända risker: 
Blodtrycksfall 
• Inklusive blodtrycksfall 

på grund av 
läkemedelsinteraktioner 
med: 
o organiska nitrater 
o fosfodiesteras-5-

hämmare 
o starka hämmare av 

flera CYP- och P-
gp/BCRP-medierade 
vägar 

o starka CYP1A1-
hämmare och starka 
hämmare av P-
gp/BCRP 

Allvarlig blodupphostning /  
lungblödning 
Viktiga eventuella risker: 
Blödning 
Embryo- och fostertoxicitet  
Njursvikt 
Icke-godkänd (off-label) 
användning hos patienter 
under 18 år 
Behandling av patienter 
med befintligt 
förmaksflimmer  
Benförändringar och 
benbrott 
Samtidig rökning 
(induktion av CYP1A1) 

Information som saknas: 
Patienter vars systoliska 
blodtryck är 
under 95 mmHg före 
behandling 
Patienter med gravt 
nedsatt leverfunktion 
(Child–Pugh C)  
Patienter vars 
kreatininclearance är 
under 30 ml/min eller som 
får dialysbehandling  
Graviditet och amning 
Patienter under 18 år 
Patienter med CTEPH eller 
PAH i WHO funktionsklass 

Planerad Tillgängliga 
uppgifter 
kommer att 
läggas fram i 
PSUR/ PBRER 
Slutlig rapport 
beräknas vara 
klar i början av 
2019 
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Studie 
(studienummer)   

Mål Identifierade 
frågeställningar gällande 
säkerhet/effekt   

Status  Planerat 
datum för 
interims- och 
slutresultat   

IV  
Långtidssäkerhet i kliniskt 
bruk 
Patienter med 
okontrollerbart högt 
blodtryck 

In vitro-studier för 
att fastställa 
substrategen-
skaperna hos 
riociguat och 
metaboliten M-1 
gentemot 
transportproteiner 
hos människa 

Att ytterligare 
fastställa huruvida 
det kan 
förekomma 
interaktioner 
mellan riociguat 
eller M-1 och ett 
annat läkemedel  

Ej tillämpligt Pågående/ 
påbörjad 

Beräknat till 
december 2014 

In vitro-studier för 
att fastställa 
huruvida M-1 kan 
hämma 
effluxtranspor-
törerna MATE1 
och MATE2K i 
njurarna 

Att ytterligare 
fastställa huruvida 
det kan 
förekomma 
interaktioner 
mellan riociguat 
eller M-1 och ett 
annat läkemedel  

Okänd risk för interaktioner 
med andra läkemedel 

Pågående Beräknat till 
maj 2014 

 

Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning  

Ingen av ovannämnda studier är ett villkor för godkännandet av försäljning (första ansökan om 
försäljningstillstånd). 

 

Sammanfattning av uppdateringar av riskhanteringsplanen 

Ej relevant. 

 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 02-2014. 
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