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Libtayo (semiplimabi) 
Yleistiedot Libtayo-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Libtayo on ja mihin sitä käytetään? 

Libtayo on syöpälääke, jota käytetään aikuisilla seuraavien sairauksien hoitoon: 

• Ihon okasolusyöpä, kun syöpä on paikallisesti edennyt (levinnyt lähialueelle) tai metastasoitunut 
(levinnyt kehon muihin osiin). Sitä käytetään potilailla, joille ei voida tehdä leikkausta tai antaa 
sädehoitoa taudin parantamiseksi. 

• Ihon tyvisolusyöpä, kun syöpä on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut. Sitä käytetään 
potilailla, jotka eivät siedä ns. hedgehog-reitin estäjällä (HHI) annettavaa hoitoa tai joiden sairaus 
on pahentunut tällaisen hoidon jälkeen. 

• Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), kun syöpä on paikallisesti edennyt eikä sitä voida hoitaa 
solunsalpaajahoidolla (syöpälääkkeillä) ja sädehoidolla tai kun syöpä on metastasoitunut. Sitä 
annetaan joko yksinään potilaille, joilla yli 50 prosentissa kasvainten soluista on PD-L1-nimistä 
proteiinia ja joilla ei ole EGFR-, ALK- ja ROS1-geeneissä mutaatioita, jotka osallistuvat ei-
pienisoluisen keuhkosyövän kehittymiseen, tai yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon 
kanssa potilailla, joilla vähintään yhdessä prosentissa kasvainten soluista on PD-L1-proteiinia ja 
joilla ei ole EGFR-, ALK- ja ROS1-geeneissä mutaatioita. 

• Kohdunkaulan syöpä, joka on uusiutunut tai metastasoitunut. Sitä käytetään potilailla, joiden 
sairaus on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. 

Libtayo-valmisteen vaikuttava aine on semiplimabi. 

Miten Libtayo-valmistetta käytetään? 

Libtayo-hoidon aloittavan ja sitä valvovan lääkärin on oltava perehtynyt syövän hoitoon. Lääkettä saa 
vain lääkärin määräyksestä. 

Libtayo annetaan infuusiona (tiputuksena) laskimoon kolmen viikon välein. Hoitoa voidaan jatkaa niin 
kauan kuin sairaus pysyy vakaana eikä potilaalla ilmenee kohtuuttomia haittavaikutuksia. 

Lisätietoa Libtayo-valmisteen käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 
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Miten Libtayo vaikuttaa? 

Libtayon vaikuttava aine semiplimabi on monoklonaalinen vasta-aine, eräs proteiinityyppi, joka on 
kehitetty tunnistamaan tietyissä immuunijärjestelmän soluissa (T-soluissa) tavattava reseptori (kohde) 
nimeltä PD-1 ja kiinnittymään siihen. Syöpäsolut voivat tuottaa proteiineja (PD-L1 ja PD-L2), jotka 
kiinnittyvät tähän reseptoriin ja estävät T-solujen toiminnan, jolloin T-solut eivät voi torjua syöpää. 
Kiinnittymällä reseptoriin semiplimabi estää PD-L1- ja PD-L2-proteiineja pysäyttämästä T-solujen 
toimintaa ja parantaa siten immuunijärjestelmän kykyä tappaa syöpäsoluja. 

Mitä hyötyä Libtayo-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Ihon okasolusyöpä 

Libtayo on tehokas ihon okasolusyövän hoidossa. Päätutkimukseen osallistui yhteensä 193 potilasta. 
Syöpäkasvain pieneni noin 39 prosentilla potilaista, joilla oli metastasoitunut syöpä ja jotka saivat 
Libtayo-valmistetta kolmen viikon välein noin vuoden ajan. Syöpäkasvain pieneni 44 prosentilla 
potilaista, joilla oli paikallisesti edennyt syöpä ja jotka saivat Libtayo-valmistetta kahden viikon välein 
noin kahden vuoden ajan. 

Tyvisolusyöpä 

Libtayo-hoidosta oli hyötyä potilaille, joilla oli joko paikallisesti edennyt tai metastasoitunut 
tyvisolusyöpä. Tutkimuksessa, johon osallistui Libtayo-hoitoa noin vuoden ajan saaneita potilaita, 
syöpäkasvain pieneni 32 prosentilla potilaista (27 potilaalla 84:stä), joilla oli paikallisesti edennyt 
sairaus, ja 29 prosentilla potilaista (10 potilaalla 35:stä), joiden sairaus oli metastasoitunut. Tässä 
tutkimuksessa Libtayota ei verrattu toiseen hoitoon. 

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä 

Tutkimuksessa, johon osallistui 710 edennyttä tai metastasoitunutta EGFR/ALK/ROS1-negatiivista ei-
pienisoluista keuhkosyöpää sairastavaa potilasta, joilla oli suuri PD-L1-pitoisuus (yli 50 prosentissa 
kasvainsoluja), Libtayo-hoitoa saaneet potilaat elivät pidempään (keskimäärin noin 22 kuukautta) kuin 
platinapohjaista solunsalpaajahoitoa saaneet potilaat (noin 14 kuukautta). Libtayo-hoitoa saaneet 
potilaat elivät keskimäärin 6,2 kuukautta ilman, että sairaus paheni, kun solunsalpaajahoitoa 
saaneiden potilaiden vastaava aika oli 5,6 kuukautta. 

Toiseen tutkimukseen osallistui 466 potilasta, joilla oli edennyt tai metastasoitunut EGFR/ALK/ROS1-
negatiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Tutkimuksessa havaittiin, että platinapohjaisen 
solunsalpaajahoidon kanssa annettu Libtayo pidensi sellaisten potilaiden elinaikaa, joiden kasvain 
tuottaa PD-L1-proteiinia vähintään yhdessä prosentissa soluista. Niistä 327 potilaasta, joilla vähintään 
yhdessä prosentissa kasvainten soluista on PD-L1-proteiinia, Libtayo-hoitoa ja platinapohjaista 
solunsalpaajahoitoa saaneet potilaat elivät keskimäärin 22 kuukautta, kun pelkkää platinapohjaista 
solunsalpaajahoitoa saaneiden vastaava aika oli 13 kuukautta. Lisäksi Libtayo-valmisteella ja 
solunsalpaajahoidolla hoidetut potilaat elivät noin 9 kuukautta ilman sairauden pahenemista, kun 
pelkkää solunsalpaajahoitoa saaneilla potilailla vastaava aika oli 6 kuukautta. 

Kohdunkaulan syöpä 

Päätutkimukseen osallistui 608 potilasta, joilla oli uusiutunut tai metastasoitunut kohdunkaulan syöpä, 
johon oli aiemmin annettu platinapohjaista solunsalpaajahoitoa. Libtayo-hoitoa saaneet potilaat elivät 
noin 12 kuukautta, kun solunsalpaajahoitoa saaneet elivät 8,5 kuukautta. Libtayo-hoitoa saaneet 
potilaat elivät keskimäärin 2,8 kuukautta ilman, että sairaus paheni, kun solunsalpaajahoitoa 
saaneiden vastaava aika oli 2,9 kuukautta. 
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Mitä riskejä Libtayo-valmisteeseen liittyy? 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Libtayo-valmisteen haittavaikutuksista ja sitä koskevista 
rajoituksista. 

Libtayoon liittyy immuunijärjestelmän toimintaan kohdistuvia haittavaikutuksia, jotka voivat olla 
vakavia. Useimmat haittavaikutukset kuitenkin häviävät asianmukaisella hoidolla tai lopettamalla 
lääkkeen käytön. 

Kun Libtayota käytetään yksinään, yleisimmät immuunijärjestelmään kohdistuvat vaikutukset (joita 
saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle kymmenestä) ovat hypotyreoosi (kilpirauhasen 
vajaatoiminta, johon liittyy väsymystä, painonnousua ja muutoksia ihossa ja hiuksissa), hypertyreoosi 
(kilpirauhasen liikatoiminta, joka voi aiheuttaa painonlaskua, hermostuneisuutta, nopeaa sykettä ja 
väsymystä), keuhkotulehdus (hengästymistä ja yskää aiheuttava tulehdus keuhkoissa), hepatiitti 
(maksatulehdus), koliitti (paksusuolitulehdus) ja ihoreaktiot. 

Kun Libtayo-valmistetta käytetään platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa, yleisimmät 
immuunijärjestelmään kohdistuvat vaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat kilpirauhasen vajaatoiminta, kilpirauhasen liikatoiminta, kilpirauhasen toimintaa 
säätelevän hormonin pitoisuuden suureneminen tai pieneneminen veressä (jotka voivat olla merkkejä 
kilpirauhasen vajaatoiminnasta tai liikatoiminnasta), ihoreaktiot ja keuhkotulehdus. 

Libtayon käytön yhteydessä on ilmoitettu sellaisista vakavista ihoreaktioista kuten Stevens-Johnsonin 
oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi (hengenvaarallisia reaktioita, joihin liittyy 
flunssankaltaisia oireita ja kivuliasta ihottumaa iholla, suussa, silmissä ja sukuelimissä). 

Miksi Libtayo on hyväksytty EU:ssa? 

Libtayo on tehokas hoidettaessa ihon okasolusyöpää, jonka hoitamiseen on vain harvoja 
hoitovaihtoehtoja silloin, kun se on levinnyt, sekä hoidettaessa tyvisolusyöpää, joille myyntiluvan 
myöntämisen hetkellä ei ollut saatavilla muita vaihtoehtoja toisen linjan hoidoksi (hoito, jota annetaan, 
kun ensimmäinen hoito ei ole riittävän tehokasta tai kun ensimmäisen hoidon teho lakkaa). Libtayon 
teho oli lupaava myös korkeaa PD-L1-pitoisuutta ilmentävän ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa 
sekä kohdunkaulan syövän hoidossa platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. 
Libtayo on myös tehokas yhdessä platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa sellaisen ei-
pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, jossa vähintään yksi prosentti kasvainsoluista tuottaa PD-L1-
proteiinia. 

Lääkkeen turvallisuuden osalta katsotaan, että sen haittavaikutukset ovat hallittavissa ja samanlaisia 
kuin muissa monoklonaalisiin vasta-aineisiin perustuvissa syöpähoidoissa havaitut haittavaikutukset. 

Euroopan lääkevirasto katsoi näin ollen, että Libtayosta saatava hyöty on sen riskejä suurempi ja että 
sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Libtayolle annettiin alun perin ehdollinen myyntilupa, koska lääkkeestä oli vasta tulossa lisää näyttöä. 
Koska yhtiö on toimittanut tarvittavat lisätiedot, ehdollinen myyntilupa on muutettu normaaliksi 
myyntiluvaksi. 

Miten voidaan varmistaa Libtayo-valmisteen turvallinen ja tehokas käyttö? 

Libtayo-valmistetta markkinoiva yhtiö toimittaa potilaita varten oppaan ja potilaskortin, joissa on tietoa 
lääkkeen immuunijärjestelmään kohdistuvien haittavaikutusten merkeistä ja oireista sekä ohjeet 
lääkärin puoleen kääntymisestä, jos oireita ilmaantuu. 



 
Libtayo (semiplimabi)   
EMA/101482/2023 Sivu 4/4 
 

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

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Libtayo-valmisteen käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. 
Libtayo-valmisteesta ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet 
suoritetaan potilaiden suojelemiseksi. 

Muuta tietoa Libtayo-valmisteesta  

Libtayo sai koko EU:n alueella voimassa olevan ehdollisen myyntiluvan 28. kesäkuuta 2019. Ehdollinen 
lupa muutettiin normaaliksi myyntiluvaksi 1. heinäkuuta 2022. 

Lisää tietoa Libtayo-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/libtayo. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 3–2023. 

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