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Ultomiris (ravulitsumabi) 
Yleistiedot Ultomiris-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Ultomiris on ja mihin sitä käytetään? 

Ultomiris-valmistetta käytetään seuraavien sairauksien hoitoon: 

• kohtauksittainen yöllinen hemoglobiinivirtsaisuus (PNH) aikuisilla ja vähintään 10 kg painavilla 
lapsilla. Se on sairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää punasoluja vastaan ja vaurioittaa niitä, 
mikä aiheuttaa anemiaa (punasolujen vähyys), trombooseja (verihyytymien muodostuminen 
verisuonissa), pansytopeniaa (verisolujen vähyys) ja tummavirtsaisuutta. 

• epätyypillinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (aHUS) aikuisilla ja vähintään 10 kg painavilla 
lapsilla. Se on sairaus, jossa immuunijärjestelmä aiheuttaa vaurioita, jotka johtavat anemiaan, 
trombosytopeniaan (veren hyytymiseen vaikuttavien verihiutaleiden määrän väheneminen) ja 
munuaisten vajaatoimintaan. 

• yleistynyt myasthenia gravis (gMG) aikuispotilailla. Se on sairaus, jossa immuunijärjestelmä 
hyökkää hermosolujen ja lihassolujen välisessä liitoskohdassa olevia reseptoreita vastaan ja 
vaurioittaa niitä aiheuttaen lihasheikkoutta ja väsymystä. 

PNH:n hoidossa Ultomirisia käytetään potilailla, joiden oireet viittaavat erittäin aktiiviseen tautiin, sekä 
potilailla, joita on hoidettu ekulitsumabilla (toisella PNH:n ja aHUSin hoitoon käytettävällä lääkkeellä) 
vähintään viimeiset kuusi kuukautta ja joiden osalta on näyttöä siitä, että hoito tehoaa. 

aHUSin hoidossa Ultomirisia käytetään potilailla, jotka joko eivät ole saaneet komplementin estäjiä 
(kuten ekulitsumabia) aikaisemmin tai jotka ovat saaneet ekulitsumabia vähintään kolme kuukautta ja 
joiden osalta on näyttöä siitä, että hoito tehoaa. 

gMG:ssä Ultomirisia käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa potilailla, joiden immuunijärjestelmä 
tuottaa tiettyä vasta-ainetta (eräs proteiinityyppi) lihassoluissa esiintyvää kohdetta, 
asetyylikoliinireseptoria, vastaan. 

Ultomirisin vaikuttava aine on ravulitsumabi. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Miten Ultomirisia käytetään? 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja se on annettava munuaissairauksia ja 
hermoston sairauksia tai verisairauksia sairastavien potilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin 
valvonnassa. 

Ultomirisia annetaan infuusiona (tiputuksena) laskimoon, ja suositusannos määräytyy potilaan painon 
perusteella. Potilaat saavat ensin aloitusannoksen (ns. latausannoksen) ja sen jälkeen 
ylläpitoannoksen, joka annetaan 4–8 viikon välein potilaan iän ja painon mukaan. PNH:n ja gMG:n 
osalta hoito on elinikäinen. aHUSin osalta lääkettä annetaan vähintään kuusi kuukautta, mutta lääkäri 
määrittää hoidon keston jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Potilaita seurataan mahdollisten reaktioiden 
varalta infuusion aikana sekä vähintään yksi tunti sen jälkeen. Jos infuusioon liittyviä reaktioita 
esiintyy, lääkäri voi hidastaa infuusiota tai lopettaa sen. 

Potilaille, joille tehdään plasmanvaihto (toimenpide, jolla poistetaan verestä tiettyjä vasta-aineita) tai 
jotka saavat plasmainfuusion tai immunoglobuliini G:tä (immuunivastetta muuntava vasta-aine) on 
annettava lisäannoksia Ultomirisia. 

Lisätietoa Ultomirisin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Ultomiris vaikuttaa? 

Ultomirisin vaikuttava aine, ravulitsumabi, on monoklonaalinen vasta-aine (eräs proteiinityyppi). Se on 
suunniteltu kiinnittymään C5-komplementtiproteiiniin, joka on kehon komplementtijärjestelmäksi 
kutsutun puolustusjärjestelmän osa. 

PNH:ssa, aHUSissa ja gMG:ssä komplementtiproteiinit ovat yliaktiivisia, mikä johtaa PNH:ssa 
punasolujen tuhoutumiseen, aHUSissa pienten verisuonien verihyytymiin (tromboottinen 
mikroangiopatia) sekä gMG:ssä hermojen ja lihasten välisissä liitoksissa olevien reseptoreiden 
vaurioihin, mikä aiheuttaa lihasheikkoutta. Salpaamalla komplementtiproteiinin C5 toimintaa Ultomiris 
estää immuunijärjestelmää vahingoittamasta soluja ja auttaa siten hallitsemaan näiden sairauksien 
oireita. 

Mitä hyötyä Ultomirisista on havaittu tutkimuksissa? 

Kohtauksittainen yöllinen hemoglobiinivirtsaisuus 

Kahdessa tutkimuksessa Ultomirisin osoitettiin olevan aikuisilla yhtä tehokas kuin ekulitsumabi veren 
punasolujen hajoamisen vähentämisessä ja PNH-potilaiden verensiirtojen tarpeen välttämisessä. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa 246 PNH-potilasta, joita ei ollut aiemmin hoidettu komplementin 
estäjällä, kuten ekulitsumabilla, saivat joko Ultomirisia tai ekulitsumabia. Kuuden hoitokuukauden 
jälkeen kummassakin ryhmässä havaittiin samanlaista hyötyä: potilaista vähintään kaksi kolmasosaa 
ei enää tarvinnut punasolusiirtoja (Ultomirisia saaneilla tämä luku oli 74 prosenttia ja ekulitsumabia 
saaneilla 66 prosenttia). Lisäksi LDH-entsyymin pitoisuus veressä oli muuttunut normaaliksi noin 
puolella kummankin ryhmän potilaista. 

Toiseen tutkimukseen osallistui 195 PNH-potilasta, joilla ei ollut oireita vähintään kuusi kuukautta 
kestäneen ekulitsumabihoidon jälkeen. Nämä potilaat joko jatkoivat ekulitsumabihoitoa tai vaihtoivat 
Ultomiris-hoitoon. Kuuden hoitokuukauden jälkeen veren LDH-entsyymin pitoisuuden muutos oli 
samankaltaista kummassakin ryhmässä. Lisäksi yhdenkään Ultomiris-hoitoa saaneen potilaan oireet 
eivät pahentuneet tänä aikana, kun taas ekulitsumabihoitoa jatkaneista niin kävi viidelle potilaalle. 
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Kolmannessa meneillään olevassa tutkimuksessa Ultomirisin hyötyjen osoitettiin olevan 
vertailukelpoisia 13 potilaalla, jotka olivat iältään 9–17-vuotiaita ja joita ei joko ollut hoidettu aiemmin 
komplementin estäjillä tai joiden sairaus oli tasapainossa ekulitsumabihoidolla. Kuuden kuukauden 
hoidon jälkeen kolmella viidestä aikaisemmin hoitamattomasta potilaasta sekä neljällä kahdeksasta 
aiemmin ekulitsumabia saaneesta potilaasta LDH-pitoisuus oli normaali. Lisäksi kolme viidestä 
aikaisemmin hoitamattomasta potilaasta ja kukaan kahdeksasta aiemmin hoitoa saaneesta potilaasta 
ei tarvinnut verensiirtoja hoidon aikana. Yhtiö toimitti lisätietoja sen osoittamiseksi, että lääkkeen 
vaikutustapa ja leviäminen elimistössä on samankaltaista lapsilla ja aikuisilla. 

Epätyypillinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä 

Kahdessa päätutkimuksessa Ultomiris vähensi aHUSin oireita tehokkaasti. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
niiden potilaiden määrää, joille kehittyi ”tromboottisen mikroangiopatian osalta täydellinen vaste”. 
Tämä tarkoittaa, että näiden potilaiden verihiutaleiden määrä ja LDH-pitoisuus olivat normaaleja ja 
seerumin kreatiniiniarvo (munuaisten toimintaa mittaava merkkiaine) parani vähintään 25 prosenttia 
kuuden kuukauden hoidon aikana. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa 30 potilasta (54 prosenttia) 56 aikuisesta ja nuoresta aHUS-potilaasta, 
joita ei ollut hoidettu komplementin estäjällä aikaisemmin, saavutti täydellisen vasteen tromboottisen 
mikroangiopatian osalta. Toiseen tutkimukseen osallistui lapsia ja nuoria, joita ei joko ollut hoidettu 
komplementin estäjällä aikaisemmin tai jotka olivat saaneet ekulitsumabia. Tässä tutkimuksessa 14 
potilaalle 18:sta (78 prosenttia) kehittyi täydellinen vaste tromboottisen mikroangiopatian osalta. Alle 
2-vuotiaista lapsista tietoja ei ollut riittävästi, jotta Ultomirisin teho alle 10 kg painavien lasten 
hoidossa olisi voitu osoittaa. 

Yleistynyt myasthenia gravis 

Ultomirisia verrattiin lumelääkkeeseen yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 175 aikuispotilasta, 
joilla oli oireita tavanomaisesta hoidosta huolimatta. Ultomiris-hoito lievensi potilaiden oireita ja heidän 
kykyään suoriutua päivittäisistä toimista MG-ADL-nimisen vakioasteikon mukaan. Asteikko mittaa 
sairauden vaikutusta potilaiden päivittäisiin toimiin. Asteikon pisteytys on välillä 0–24, ja suurempi 
pistemäärä viittaa vaikeampiin oireisiin. Yhteensä 26 viikon hoidon jälkeen Ultomiris vähensi MG-ADL-
pistemäärää 3,1 pisteellä, kun taas lumelääke vähensi pistemäärää 1,4 pisteellä. 

Mitä riskejä Ultomirisiin liittyy? 

Ultomirisin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat ripuli, pahoinvointi, oksentelu, väsymys, nasofaryngiitti (nenän ja nielun tulehdus), 
ylähengitystieinfektiot (nenän ja nielun infektiot) ja päänsärky. Vakavin haittavaikutus on 
meningokokki-infektio. Tämän bakteeri-infektion aiheuttaa Neisseria meningitidis, joka voi aiheuttaa 
aivokalvontulehduksen ja verenmyrkytyksen. 

Koska Ultomirisilla hoidettavat potilaat ovat muita alttiimpia infektioille, myös vakavalle 
meningokokkitaudille, Ultomirisia ei saa antaa potilaille, joilla on parhaillaan meningokokki-infektio. 
Sitä ei saa antaa myöskään potilaille, joita ei ole rokotettu tätä infektiota vastaan, elleivät he käytä 
asianmukaisia antibiootteja infektioriskin pienentämiseksi. Potilaiden on otettava antibiootteja kahden 
viikon ajan sen jälkeen, kun heidät on rokotettu. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Ultomirisin 
haittavaikutuksista ja sitä koskevista rajoituksista. 

Miksi Ultomiris on hyväksytty EU:ssa? 

Ultomiris on yhtä tehokas kuin ekulitsumabi PNH-potilaiden hoidossa. Se vähentää punasolujen 
hajoamista, jolloin myös verensiirtojen tarve pienenee. Vaikka tietoja ei ollut saatavilla alle 30 kg 
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painavista potilaista, hyötyjen odotettiin olevan samanlaisia näillä potilailla. Annostus vähintään 10 kg 
painavilla potilailla voidaan perustaa aHUSin hoidossa käytettäviin annoksiin ja muista tutkimuksista 
saatuun lisänäyttöön. 

aHUSin hoidossa Ultomirisia ei verrattu ekulitsumabiin, mutta Euroopan lääkevirasto katsoi 
toimitettujen tietojen perusteella, että aikuisille ja vähintään 10 kg painaville lapsille koituvat hyödyt 
olivat kliinisesti merkittäviä. Euroopan lääkevirasto totesi myös, että Ultomirisin hoitoaikataulu on 
potilaan kannalta parempi kuin ekulitsumabin (yksi infuusio kahdeksan viikon välein sen sijaan, että se 
annettaisiin kahden viikon välein). Turvallisuuden osalta on todettava, että Ultomirisin 
haittavaikutukset ovat samanlaiset kuin ekulitsumabin. 

Ultomiris oli gMG:n hoidossa lumelääkettä tehokkaampi sairauden oireiden hallinnassa. Tämä perustui 
tuloksiin tutkimuksista, joissa mitattiin sekä potilaiden että lääkäreiden arvioita siitä, miten hoito 
vaikuttaa sairauteen, kun tarkastellaan päivittäisistä toimista suoriutumista. Virasto katsoi myös, että 
Ultomirisia saaneilla potilailla sairaus pahenisi vähemmän todennäköisesti kuin lumelääkettä saaneilla 
potilailla tai he tarvitsivat sairaalahoitoa tai muuta hoitoa ensiapulääkkeillä vähemmän todennäköisesti 
kuin lumelääkettä saaneet potilaat. Turvallisuuden osalta uusia haittavaikutuksia ei havaittu, kun 
Ultomirisia käytettiin gMG-potilaiden hoitoon. 

Näin ollen virasto katsoi, että Ultomirisin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Ultomirisin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Ultomirisia markkinoiva yhtiö varmistaa, että lääkettä toimitetaan potilaiden käyttöön vain, kun 
terveydenhoitohenkilöstö on antanut kirjallisen vakuutuksen siitä, että potilaat on rokotettu tai he 
saavat antibioottihoitoa meningokokkitautia vastaan. Yhtiö myös toimittaa lääkettä määrääville 
lääkäreille ja sitä saaville potilaille tietoa lääkkeen turvallisuudesta sekä lähettää lääkettä määrääville 
lääkäreille ja farmaseuteille muistutuksen siitä, että Ultomirisia saavien potilaiden uudelleen 
rokottamisen tarve on tarkistettava. Potilaille annetaan potilaskortti, jossa selitetään meningokokki-
infektion oireet ja neuvotaan potilasta hakeutumaan välittömästi hoitoon, jos kuvattuja oireita ilmenee. 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Ultomirisin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Ultomirisin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. 
Ultomirisista ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan 
potilaiden suojelemiseksi. 

Muuta tietoa Ultomirisista 

Ultomiris sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 2. heinäkuuta 2019. 

Lisää tietoa Ultomirisista saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ultomiris. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 08-2022. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ultomiris
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