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KEYTRUDA®
(pembrolizumab)

Hälso- och sjukvårdspersonal
Frågor och svar

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera
ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Innan förskrivning av KEYTRUDA
läs medföljande produktresumé.
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Hur kan jag använda denna broschyr?
Läs både produktresumén för KEYTRUDA (pembrolizumab) och denna informationsbroschyr innan
förskrivning av KEYTRUDA. Den sammantagna informationen kommer att öka förståelsen för hur
KEYTRUDA ska användas, och kommer att hjälpa dig att:
• Förstå potentiella biverkningar
• Hantera biverkningar på ett korrekt sätt
• Gå igenom patientbroschyren och patientkortet tillsammans med patienter
• Säkerställa att biverkningar rapporteras på ett korrekt sätt

Detta informationsmaterial är en obligatorisk del i villkoret för godkännandet för försäljning.
Informationen i denna broschyr tillhandahålls av MSD till onkologer, onkologisköterskor, farmaceuter
som arbetar med onkologi och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i behandlingen
av patienter som får KEYTRUDA. Hälso- och sjukvårdspersonal ombeds rapportera alla misstänkta
biverkningar. Se sidan 11 i denna broschyr för information om hur man rapporterar biverkningar.
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Innan förskrivning av KEYTRUDA, läs medföljande produktresumé.

Vad är KEYTRUDA (pembrolizumab)?
KEYTRUDA är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till programmerad celldöd-1 (PD-1)receptorn och blockerar dess interaktion med liganderna PD-L1 och PD-L2. PD-1-receptorn är en
negativ regulator av T-cellsaktivering som har visats vara involverad vid kontroll av T-cellsmedierat
immunsvar. KEYTRUDA potentierar T-cellssvaret, inklusive antitumoralt svar, genom att blockera
PD-1 från att binda till PD-L1 och PD-L2, vilka uttrycks på antigenpresenterande celler och kan
uttryckas av tumörceller eller andra celler i tumörens mikromiljö.

Vad är KEYTRUDA indicerat för?
För information om de godkända indikationerna för KEYRUDA, se den medföljande produktresumén.
KEYTRUDA är kontraindicerat för alla patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen,
pembrolizumab, eller mot något av följande hjälpämnen: L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat,
sackaros eller polysorbat 80.
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Hur administreras KEYTRUDA
(pembrolizumab)?
• Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.
• För rekommenderad dos av KEYTRUDA, se den medföljande produktresumén. Patienter ska
behandlas med KEYTRUDA till dess att sjukdomen progredierar eller oacceptabel toxicitet
uppträder.
• Atypiska svar (dvs. en initial, temporär ökning av tumörstorleken eller tillkomst av små nya lesioner
inom de första behandlingsmånaderna, följt av tumörkrympning) har observerats.
• Det rekommenderas att kliniskt stabila patienter med initialt tecken på sjukdomsprogression ska
stå kvar på behandling till dess att sjukdomsprogression har bekräftats.

Graviditet och amning
Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandling med KEYTRUDA och under
minst 4 månader efter den sista dosen. KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte
kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
Det är okänt om KEYTRUDA utsöndras i bröstmjölk. Eftersom det är känt att antikroppar kan utsöndras
i bröstmjölk, kan en risk för nyfödda/spädbarn inte uteslutas. Ett beslut bör fattas om man ska avbryta
amningen eller avbryta behandling med KEYTRUDA efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning
för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
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Biverkningar
Vilka biverkningar kan förknippas med behandling
med KEYTRUDA (pembrolizumab)?
Säkerheten för KEYTRUDA har utvärderats hos 3830 patienter med avancerat malignt melanon, ickesmåcellig lungcancer (NSCLC), klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) eller urotelial cancer i kliniska studier
med avseende på fyra doser (2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, 200 mg var 3:e vecka och 10 mg/kg
kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka). I denna patientgrupp var de vanligaste biverkningarna (>10%) vid
behandling med KEYTRUDA trötthet (21%), klåda (16%), hudutslag (13%), diarré (12%) och illamående
(10%). Majoriteten av de biverkningar som rapporterades var av grad 1 eller 2 i allvarlighetshetsgrad. De
mest kliniskt relevanta biverkningarna var immunrelaterade biverkningar och allvarliga infusionsrelaterade
reaktioner.

Immunrelaterade biverkningar
De flesta immunrelaterade biverkningar som förekom under behandling med KEYTRUDA var
reversibla och hanterades med uppehåll i behandlingen med KEYTRUDA, administrering av
kortikosteroider och/eller understödjande behandling. Immunrelaterade biverkningar har också
debuterat efter den sista dosen av KEYTRUDA. Immunrelaterade biverkningar som påverkar
mer än ett organsystem kan inträffa samtidigt.
Följande immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga och fatala fall, har rapporterats hos
patienter som fått KEYTRUDA i kliniska studier eller efter marknadsintroduktion:
•
•
•
•
•

Immunrelaterad pneumonit
Immunrelaterad kolit
Immunrelaterad hepatit
Immunrelaterad nefrit
Immunrelaterade endokrinopatier (inklusive hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos,
hypotyreos, hypertyreos och tyreoidit)
• Immunrelaterade hudbiverkningar inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk
epidermal nekrolys (TEN)
• Andra immunrelaterade biverkningar (uveit, artrit, myosit, myokardit, pankreatit, Guillain-Barrés
syndrom, avstötning av transplanterade organ efter behandling med pembrolizumab hos
mottagare av organdonation, myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och encefalit).

Infusionsrelaterade reaktioner
Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med
KEYTRUDA.

Komplikationer vid allogen hematopoetisk
stamcellstransplantation (HSCT)
Komplikationer vid allogen HSCT inklusive graft-versus-host disease (GVHD) har observerats hos
patienter som tidigare fått pembrolizumab för hematologiska maligniteter eller efter administrering av
pembrolizumab hos patienter med anamnes på allogen HSCT.
Frekvenserna av immunrelaterade biverkningar och infusionsrelaterade reaktioner finns angivna i
sektion 4.8 i produktresumén för KEYTRUDA.
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Biverkningar
Hur ska jag övervaka och hantera immunrelaterade biverkningar
hos patienter som får KEYTRUDA (pembrolizumab)?
Diskutera immunrelaterade och andra biverkningar som kan tänkas uppkomma under behandling med
KEYTRUDA med din patient, innan behandling påbörjas.
För biverkningar som misstänks vara immunrelaterade bör lämplig utvärdering utföras för att bekräfta
etiologin eller utesluta andra orsaker. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad:
• Senarelägg behandling med KEYTRUDA och ge kortikosteroider. Vid förbättring till grad ≤1,
påbörja nedtrappning av kortikosteroider och fortsätt nedtrappningen under minst 1 månad.
• Överväg att återuppta behandling med KEYTRUDA inom 12 veckor efter sista dosen med
KEYTRUDA om biverkningen kvarstår som grad ≤ 1 och kortikosteroiddosen har minskats till ≤10
mg prednison eller motsvarande per dag.
• Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA om någon grad ≥ 3 toxicitet inträffar en andra
gång och vid varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, med undantag för endokrinopatier som
kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling eller hematologisk toxicitet hos patienter med
cHL. För dessa ska behandling med KEYTRUDA senareläggas till dess att biverkningar återgår till
grad 0-1.
• Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA vid grad ≥3 av myokardit, encefalit eller
Guillain‑Barrés syndrom.
• För patienter vars immunrelaterade biverkningar inte kunde kontrolleras med kortikosteroider kan,
baserat på begränsade data från kliniska studier, andra systemiska immunsuppressiva läkemedel
övervägas.

Övervaka
Immunrelaterad
pneumonit

•Tecken och symtom på pneumonit.
• Misstänkt pneumonit ska utvärderas med radiologisk bilddiagnostik och andra orsaker
uteslutas.

Immunrelaterad
kolit

•Tecken och symtom på kolit; uteslut andra orsaker. Den potentiella risken för
tarmperforation bör beaktas.

Immunrelaterad
hepatit

•Förändringar av leverfunktionen (vid behandlingsstart, regelbundet under behandling

Immunrelaterad
nefrit

och närhelst indicerat vid kliniska fynd/utvärdering) och symtom på hepatit; uteslut
andra orsaker.

•Förändringar av njurfunktionen; uteslut andra orsaker.

•Tecken och symtom på hypofysit (inklusive hypopituitarism och sekundär
binjurebarksvikt); uteslut andra orsaker.
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Immunrelaterad
endokrinopati

•Hyperglykemi eller andra tecken och symtom på diabetes mellitus.

Immunrelaterade
hudbiverkningar

•Tecken och symptom på allvarliga hudreaktioner (inklusive Stevens-Johnsons syndrom
(SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN)); uteslut andra orsaker

• Förändringar av sköldkörtelfunktionen (vid behandlingsstart, regelbundet under
behandling och närhelst indicerat vid kliniska fynd/utvärdering) och kliniska tecken och
symtom på sköldkörtelrubbningar.

Innan förskrivning av KEYTRUDA, läs medföljande produktresumé.

Infusionsrelaterade reaktioner
Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med KEYTRUDA
(pembrolizumab), inklusive läkemedelsöverkänslighet, anafylaktisk reaktion, överkänslighet och
cytokinfrisättningssyndrom.

Hur ska infusionsrelaterade reaktioner behandlas?
•	 För allvarliga infusionsreaktioner ska infusionen avbrytas och behandling med KEYTRUDA ska sättas
ut permanent.
•	 Patienter med lindrig eller måttlig infusionsreaktion kan fortsätta att behandlas med KEYTRUDA
under noggrann övervakning.
• Premedicinering med febernedsättande läkemedel och antihistamin kan övervägas.

Hantera
Immunrelaterad
pneumonit

•Ge kortikosteroider vid grad ≥2 händelser (initial dos 1–2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller 		
motsvarande följt av nedtrappning).
• Senarelägg behandling med KEYTRUDA vid grad 2 pneumonit.
• Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA vid grad 3, grad 4 eller återkommande grad 2 pneumonit.

Immunrelaterad
kolit

•Ge kortikosteroider vid grad ≥2 händelser (initial dos 1–2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande
följt av nedtrappning).
•Senarelägg behandling med KEYTRUDA vid grad 2 eller grad 3 kolit.
• Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA vid grad 4 kolit.

Immunrelaterad
hepatit

•Ge kortikosteroider vid:
		
- Grad 2: initial dos 0,5–1 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande följt av nedtrappning.
		
- Grad ≥3: 1–2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande följt av nedtrappning.
•Beroende på omfattning av leverenzymförhöjningen, senarelägg eller sätt ut behandling med KEYTRUDA.

Immunrelaterad
nefrit

•Ge kortikosteroider vid grad ≥2 händelser (initial dos 1–2 mg/kg kroppsvikt /dag prednison eller
motsvarande följt av nedtrappning).
• Beroende på omfattning av kreatininförhöjningen:
		
- Senarelägg behandling med KEYTRUDA vid grad 2 nefrit.
		
- Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA vid grad 3 eller grad 4 nefrit.

Immunrelaterad
endokrinopati

• Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade
endokrinopatier. 
• Ge kortikosteroider för behandling av sekundär binjurebarksvikt och ge annan hormonell
substitutionsbehandling utifrån kliniskt behov.
• Senarelägg behandling med KEYTRUDA vid symtomatisk hypofysit tills händelsen kontrolleras med
hormonell substitutionsbehandling. Fortsatt behandling med KEYTRUDA kan, om indicerat, övervägas
efter kortikosteroidnedtrappning. Hypofysens funktion och hormonnivåer bör övervakas för att säkerställa
adekvat hormonell substitutionsbehandling
• Ge insulin för typ 1-diabetes och senarelägg behandling med KEYTRUDA i fall av grad 3 hyperglykemi tills
metabol kontroll uppnås.
• Hypotyreos kan behandlas med substitutionsbehandling utan behandlingsavbrott och utan
kortikosteroider.
•Hypertyreos kan behandlas symtomatiskt. Senarelägg eller sätt ut behandling med KEYTRUDA vid grad 3 eller
grad 4 hypertyreos.
•För patienter med grad 3 eller grad 4 hypertyreos som förbättrades till grad 2 eller lägre, kan fortsatt
behandling med KEYTRUDA övervägas efter nedtrappning av kortikosteroider om det funnits behov av
kortikosteroidbehandling. Sköldkörtelns funktion och hormonnivåer bör övervakas för att säkerställa adekvat
hormonell substitutionsbehandling.

Immunrelaterad
hudbiverkningar

•Senarelägg behandling med KEYTRUDA vid grad 3 eller misstänkt Stevens-Johnson syndrom (SJS) eller
toxisk epidermal nekrolys (TEN).
• Sätt permanent ut behandling med KEYTRUDA vid grad 4 eller bekräftad SJS eller TEN.
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Vad innehåller Patientbroschyren?
Viktig information om behandling med KEYTRUDA (pembrolizumab) har uppmärksammats i en
patientbroschyr. Du kan använda broschyren som ett hjälpmedel för att inleda en diskussion med
patienten om behandlingen. Patienter kan även läsa broschyren på egen hand för att bättre kunna
förstå sin behandling.
Förutom att ge en översikt över behandlingen, beskriver patientbroschyren i detalj vad patienten bör
göra om han/hon får en biverkning (såsom en immunmedierad biverkning eller infusionsrelaterad
reaktion).
Till varje patientbroschyr ska ett patientkort bifogas, som patienten ska bära med sig hela tiden och
visa upp vid andra vårdbesök än de som avser behandlingen med KEYTRUDA. Be patienten att fylla i
alla delar av kortet, inklusive kontaktuppgifter till behandlande läkare, patienten själv och de vårdgivare
som är viktiga för patienten. Detta kort kan vara särskilt användbart vid besök på akutmottagningar
och vårdinrättningar där patienten inte är känd.
Ta gärna tid att försäkra dig om att patienten förstår hur man använder patientkortet. Visa att det
innehåller sammanfattande information om behandling och hur man på lämpligt sätt hanterar
biverkningar. Betona vikten av att patienten fyller i kortet fullständigt och alltid bär det med sig.
Viktigast är att påminna patienten att om de upplever någon biverkning, omedelbart bör söka
läkarvård så att de snabbt får behandling vid behov.
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Innan förskrivning av KEYTRUDA, läs medföljande produktresumé.

Var kan jag få ytterligare information?
Mer information om KEYTRUDA (pembrolizumab) finns tillgänglig i produktresumén, på
www.fass.se, på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida (http://www.ema.europa.eu),
eller genom att kontakta Medicinsk Information på MSD på telefon: 077-570 04 88.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
Biverkningar bör även rapporteras till MSD via telefonnummer: 077-570 04 88 eller via e-post:
medicinskinfo@merck.com.
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KEYTRUDA

®

(pembrolizumab)

Vid behov av ytterligare information om användning av KEYTRUDA, eller om du behöver ytterligare
kopior av utbildningsmaterialet, kontakta Medicinsk Information på MSD via telefon: 077- 570 04 88
eller via e-post: medicinskinfo@merck.com.
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