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VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 

Tämä on Daklinzan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa on esitetty yksityiskohtaisesti 
tarvittavat toimet, joilla varmistetaan Daklinzan mahdollisimman turvallinen käyttö. Lisätietoa 
riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedoista löytyy täältä. 

Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa tulisi lukea yhdessä Euroopan julkisen arviointilausunnon 
(EPAR) ja Daklinzan tuotetietojen kanssa; nämä löytyvät Daklinzan EPAR-sivulta. 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 

Daklinzaa käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa C-hepatiittiviruksen (HCV) aiheuttaman 
kroonisen (pitkäaikaisen) infektion hoitoon. Tätä virusta kantaa arviolta 1,1–1,3% EU:n alueella asuvasta 
väestöstä, ja se voi aiheuttaa pitkäaikaisia komplikaatioita, kuten kirroosia (maksan arpeutuminen), 
maksan vajaatoimintaa tai maksasyöpää ja se voi mahdollisesti johtaa kuolemaan. 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna C-hepatiitti-infektioita on eniten läntisen Tyynenmeren, Kaakkois-
Aasian ja itäisen Välimeren alueilla. C-hepatiittivirusta on monta eri tyyppiä (eli genotyyppiä), joista 
Euroopassa yleisin on genotyyppi1. 

Infektioita on eniten nuorilla aikuisilla ja miehillä. HCV tarttuu tavallisesti verikontaktissa 
tartunnankantajaan. Tartunnan saamisessa merkittävimmät riskitekijät ovat huumeidenkäyttö, likaisten 
pistovälineiden käyttö ja verensiirrot. 

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 

Päätutkimuksessa, johon osallistui 211aikuista, Daklinzan (daklatasviirin) ja sofosbuviirin yhteiskäytön 
(johon saatettiin yhdistää ribaviriini) osoitettiin poistavan C-hepatiittiviruksia verestä tehokkaasti. 

Tutkimuspotilaiden HCV-infektio oli genotyyppiä1, 2 tai 3, ja hoito kesti 12 tai 24viikkoa. Useimmat 
potilaat eivät olleet saaneet aiempaa hoitoa C-hepatiittiin. Pienellä potilasjoukolla oli genotyypin1 HCV, 
mikä oli ollut vastustuskykyinen aiemmalle proteaasi-inhibiittorihoidolle (niin sanottu NS3/4A-estäjä 
telapreviiri tai bosepreviiri yhdessä pegyloidun alfainterferonin ja ribaviriinin kanssa). 

Kahdentoista viikon kuluttua suunnitellun hoidon päättymisestä veressä ei todettu mitään merkkejä 
viruksesta noin 99 %:lla (125:llä 126:sta) genotyypin1 potilaista, 96%:lla (25:llä 26:sta) genotyypin2 
potilaista eikä 89%:lla (16:lla 18:sta) genotyypin3 potilaista. 

Genotyypin 4 potilailla tehdyissä lisätutkimuksissa Daklinza osoitettiin yhtä tehokkaaksi genotyyppiä4 
kuin genotyyppiä1 vastaan. 

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 

Käynnissä on jatkotutkimuksia, joissa arvioidaan Daklinzaa yhdessä muiden viruslääkkeiden, erityisesti 
sofosbuviirin, kanssa. Tavoitteena on saada enemmän tietoa Daklinzan tehokkuudesta kaikkia 
HCV-genotyyppejä vastaan sekä sellaisten potilaiden hoidossa, joiden aiempi hoito pegyloidulla 
interferonilla on epäonnistunut; joilla on maksakirroosi ennen maksansiirtoa ja maksansiirron jälkeen tai 
joilla on sekä HCV- että HIV-infektio. Käynnissä olevissa tutkimuksissa selvitetään myös Daklinza-
hoidosta saatavan hyödyn kestoa, vastustuskykyä hoidolle ja maksasairauden etenemistä. 

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003768/human_med_001792.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Tärkeät tunnistetut riskit 

Daklinzalla ei ole tällä hetkellä tunnistettu merkittäviä riskejä. 

Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski Mitä tiedetään 

Maksaan kohdistuva myrkyllisyys 

(hepatotoksisuus) 

Daklatasviiriin on yhdistetty joitakin löydöksiä eläinten maksassa. 

Tämän merkitystä ihmiselle ei tiedetä. 

 

Pitkäaikaisissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa Daklinzaa on annettu 

yhdessä sofosbuviirin tai pegyloidun alfainterferonin ja ribaviriinin 

kanssa, maksaa koskeneiden verikokeiden tuloksissa ei todettu 

kliinisesti merkittäviä muutoksia. 

Vereen kohdistuva myrkyllisyys 

(hematologinen toksisuus) 

Daklatasviiriin on yhdistetty joitakin löydöksiä eläinten luuytimessä. 

Tämän merkitystä ihmiselle ei tiedetä. 

 

Kliinisissä tutkimuksissa joidenkin potilaiden verisolumäärät 

pienenivät, minkä ei odoteta aiheuttavan kliinisiä oireita. Verisolujen 

muutokset olivat samankaltaisia potilailla, jotka saivat samoja hoitoja 

ilman Daklinzaa. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole toistaiseksi havaittu 

kliinisesti merkittäviä veren muutoksia. 

Lääkeresistenssin kehittyminen 

(viruksen muuttuminen 

vastustuskykyiseksi 

lääkehoidolle) 

Keskeneräisestä seurantatutkimuksesta on saatavana vain vähän 

tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida hoitovasteen kestoa 

daklatasviirihoidon päätyttyä. Daklatasviirilla ja pegyloidulla 

alfainterferonilla/ribaviriinillä hoidetuilla potilailla on todettu relapseja 

(eli viruksen uusiutumista). Toistaiseksi yhdellä potilaalla 

(genotyyppi3) on ilmennyt virusrelapsi daklatasviiri- ja 

sofosbuviirihoidon jälkeen. 

Alkion ja sikiön kehitykseen 

kohdistuva  

toksisuus(syntymättömälle 

lapselle koituva haitta) 

Daklatasviirilla on osoitettu eläintutkimuksissa olevan 

alkiotoksisuutta ja teratogeenisiä vaikutuksia (vaikutuksia kohdussa 

olevalle syntymättömälle eläimen alkiolle). Tämän merkitystä 

ihmiselle ei tiedetä. 

 

Daklinzaa ei pidä käyttää raskauden aikana eikä sellaisten naisten 

hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä. 

Ei-käyttöaiheen mukainen käyttö 

lapsille ja nuorille 

Daklinzan turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja 

nuorten HCV-infektion hoidossa ei ole varmistettu.  

Puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään 

Raskaus ja imetys Daklinzan käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkittu. 

Daklinzaa ei pidä käyttää raskauden aikana. Äitiä on kehotettava 

olemaan imettämättä Daklinzan käytön aikana. 

Käyttö lapsille ja nuorille 

(alle18-vuotiaille) 

Daklinzan käyttöä lapsille ja nuorille ei ole tutkittu, ja siksi sen 

turvallisuutta ja tehoa näiden potilaiden hoidossa ei tunneta. 

Samanaikainen HIV- ja 

HCV-infektio 

Daklinzan turvallisuutta ja tehoa samanaikaista HIV- ja 

HCV-infektiota sairastavien hoidossa ei ole varmistettu. Tätä 



Riski Mitä tiedetään 

potilasryhmää koskevat tutkimukset ovat kesken (AI444043 ja 

AI444216). 

Samanaikainen B-hepatiitti 

(HBV)- ja HCV-infektio 

Daklinzan turvallisuutta ja tehoa samanaikaista HCV- ja 

HBV-infektiota sairastavien hoidossa ei ole tutkittu. 

Maksan vajaatoiminta ja 

hoitamaton maksasairaus 

(maksavaurio, joka vaikuttaa 

maksan normaaliin toimintaan) 

Daklinzan turvallisuutta ja tehoa maksan vajaatoimintaa ja 

hoitamatonta maksasairautta sairastavien hoidossa ei ole 

varmistettu. Yksi tutkimus on käynnissä (AI444215). 

Potilaat, joille on tehty 

maksansiirto 

Daklinzan turvallisuutta ja tehoa tämän potilasryhmän hoidossa ei 

ole varmistettu. Yksi tutkimus on kuitenkin käynnissä (AI444215). 

Afrikkalainen alkuperä Daklinzan turvallisuutta ja tehoa afrikkalaisperäisten potilaiden 

hoidossa ei ole varmistettu, mutta turvallisuusprofiilin ei odoteta 

olevan näillä potilailla erilainen kuin muilla potilailla. 

 

Yksi tutkimus on käynnissä (AI444038). Daklinzaa ja pegyloitua 

alfainterferonia saavia potilaita on seurattava hoidon aikana. 

Käyttö yli 65-vuotiaille Tutkimuksiin on otettu mukaan vain pieni joukko tämänikäisiä. 

Vaikka turvallisuusprofiilin ei odoteta olevan näillä potilailla erilainen 

kuin muilla potilailla, yli 65-vuotiaita potilaita on seurattava hoidon 

aikana erityisen tarkasti. 

Yhteisvaikutus sellaisten 

lääkkeiden kanssa, jotka voisivat 

vähentää Daklinzan vaikutuksia 

merkitsevästi 

Tietyt lääkkeet, jotka aktivoivat sytokromi P4503A (CYP3A4)- ja P-

glykoproteiinin kuljettaja (P-gp) -proteiineja, saattavat heikentää 

Daklinzan vaikutuksia. 

 

Suunnitteilla on useita tutkimuksia. Tutkimuksessa AI444093 

arvioidaan lääkeyhteisvaikutusten vuoksi tehtyjen Daklinzan 

annosmuutosten vaikutusta. Toisessa tutkimuksessa (AI444273) 

arvioidaan parhaillaan dolutegraviirin ja Daklinzan välistä 

lääkeyhteisvaikutusta terveillä aikuisilla. 

VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi 

Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, farmasisteille ja muille 
terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä ja 

suosituksista riskien minimoimiseksi. Potilaille on saatavana tietoa maallikkokielellä laaditussa 
pakkausselosteessa. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat tavanomaisia 
riskienminimointitoimia. 
 
Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat osa lääkkeen tuotetietoja. Daklinzan tuotetiedot 
ovat saatavissa Fimean verkkosivujen kautta www.fimea.fi. 

 
Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 
 



VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 

Tutkimus (tutkimuksen 

numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen 

tai tehoon 
liittyvät 

seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 

aikataulu 

AI444052: Faasi III 

satunnaistettu, avoin 

tutkimus, jossa verrataan 

daklatasviirin, pegyloidun 

alfainterferonin ja 

ribaviriinin yhdistelmähoitoa 

telapreviirin, pegyloidun 

alfainterferonin ja 

ribaviriinin 

yhdistelmähoitoon aiemmin 

hoitamattomilla 

genotyypin1 tutkittavilla 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste) 

/ antiviraalinen 

teho, turvallisuus 

ja 

farmakodynamiikk

a 

Daklatasviirin ja 

telapreviirihoidon 

vertailu 

 

(~600 potilasta) 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 

AI444038: Faasi III 

satunnaistamaton, avoin 

tutkimus, jossa tutkitaan 

daklatasviirin, pegyloidun 

alfainterferonin ja 

ribaviriinin yhdistelmähoitoa 

aiemmin hoitamattomilla, 

genotyypin1 tutkittavilla, 

jotka ovat 

afroamerikkalaisia, 

latinalaisamerikkalaisia tai 

Yhdysvalloissa asuvia 

latinalaisamerikkalaisia tai 

valkoihoisia 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste) 

/ antiviraalinen 

teho, turvallisuus 

ja 

farmakodynamiikk

a 

Rodun/etnisyyden 

arviointi. 

 

(~230 tutkittavaa) 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 

AI444043: Faasi III 

satunnaistamaton, avoin 

tutkimus, jossa tutkitaan 

daklatasviirin, pegyloidun 

alfainterferonin ja 

ribaviriinin yhdistelmähoitoa 

aiemmin hoitamattomilla, 

genotyypin1 tutkittavilla, 

joilla on myös HIV 

(~300 tutkittavaa) 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste) 

/ antiviraalinen 

teho, turvallisuus 

ja 

farmakodynamiikk

a 

Daklatasviirin 

käyttöä 

samanaikaista 

HIV- ja HCV-

infektiota 

sairastaville ei ole 

varmistettu. 

 

(~300 tutkittavaa) 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 

AI444046: Faasi III 

satunnaistamaton, avoin 

pitkäaikainen seuranta- ja 

havainnointitutkimus, joka 

koskee tehon säilymistä, 

Tehon säilyminen 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste), 

resistenssi, 

maksasairauden 

Daklatasviirin 

kliinisen hyödyn 

säilyminen laajassa 

havainnointitutkim

uksessa, johon 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

viimeisellä 

vuosineljänneksell

ä 2019 



Tutkimus (tutkimuksen 

numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen 

tai tehoon 
liittyvät 

seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 

aikataulu 

vastustuskykyä ja 

maksasairauden etenemisen 

kuvausta kroonista C-

hepatiittia sairastavilla, joita 

on aiemmin hoidettu 

daklatasviirilla ja/tai 

asunapreviirilla 

etenemisen  

kuvaaminen 

osallistuu aiempaa, 

daklatasviiria 

sisältänyttä hoitoa 

saaneita 

tutkittavia. 

 

(~1000 tutkittavaa) 

AI444215: Faasi III 

tutkimus, johon osallistuvat 

kirroosipotilaat saattavat 

myöhemmin tarvita 

maksansiirron tai jotka ovat 

sen jo saaneet 

(molemmissa tapauksissa 

genotyypit 1–6) 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste), 

antiviraalinen teho, 

turvallisuus, 

farmakodynamiikk

a 

Daklatasviirin 

käyttöä 

maksansiirtopotilail

le ei ole 

varmistettu. 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö heinäkuussa 

2015 

AI444216: Faasi III 

tutkimus aiemmin 

hoitamattomilla potilailla, 

joilla on myös HIV-infektio 

(genotyypit 1–6) 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste) 

/ antiviraalinen 

teho, turvallisuus 

ja 

farmakodynamiikk

a 

Daklatasviirin 

käyttöä 

samanaikaista 

HIV- ja HCV-

infektiota 

sairastaville ei ole 

varmistettu. 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö heinäkuussa 

2015 

AI444218: Kolmannen 

vaiheen tutkimus, jossa 

arvioidaan daklatasviirin ja 

sofosbuviirin 

yhdistelmähoitoa sekä 

aiemmin hoitamattomilla 

että aiemmin hoidetuilla 

potilailla, joilla on krooninen 

genotyypin 3 HCV-infektio 

Teho 

(pitkäaikainen 

virologinen vaste) 

/ antiviraalinen 

teho, turvallisuus 

ja 

farmakodynamiikk

a 

Kolmannen 

vaiheen tutkimus, 

jossa arvioidaan 

daklatasviirin 

käyttöä 

genotyypin 3 

potilaille. 

 

(~ 100 aiemmin 

hoitamatonta 

tutkittavaa ja 

50 aiempaa hoitoa 

saanutta 

tutkittavaa) 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 



Tutkimus (tutkimuksen 

numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen 

tai tehoon 
liittyvät 

seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 

aikataulu 

AI444273: Faasi I avoin 

ristikkäistutkimus, jossa 

arvioidaan dolutegraviirin ja 

daklatasviirin 

lääkeyhteisvaikutusta 

terveillä aikuisilla 

Dolutegraviirin ja 

daklatasviirin 

välinen 

lääkeyhteisvaikutu

s terveillä aikuisilla 

Näiden 

lääkeaineiden 

samanaikaisen 

annon vaikutusta 

farmakokinetiikkaa

n ei ole 

varmistettu. 

Aloitettu Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 

AI444093: Faasi I kliininen 

tutkimus, jossa arvioidaan 

darunaviirin/ritonaviirin tai 

lopinaviirin/ ritonaviirin 

vaikutusta daklatasviirin 

farmakokinetiikkaan 

terveillä tutkittavilla 

Lääke-

lääkeyhteisvaikutu

ksen vaikutus 

daklatasviirin 

farmakokinetiikkaa

n terveillä 

tutkittavilla 

Lääkeyhteisvaikutu

sten vuoksi 

tehtyjen 

daklatasviirin 

annosmuutosten 

vaikutusta ei ole 

varmistettu. 

Suunnitte

illa 

Lopullisen kliinisen 

tutkimusraportin 

jättö huhtikuussa 

2015 

Pediatrisille potilaille tehdyt 

tutkimukset: Pediatrista 

tutkimussuunnitelmaa (PIP-

numero EMEA-001191-

PIP01-11) on ehdotettu ja 

siitä on sovittu EMAN 

kanssa 2012 

(päätösnumero 

P/0166/2012) 

Teho ja 

turvallisuus alle 

18-vuotiailla 

lapsilla 

Daklatasviirin 

käyttöä lapsille ei 

ole varmistettu 

Suunnitte

illa 

Määritellään 

myöhemmin 

(kaikkia kliinisiä 

tutkimuksia on 

lykätty, ei 

tutkimussuunnitel

mia) 

In vitro 

-daklatasviiritutkimus, jossa 

käytetään ihmisen 

maksasoluista tehtyä mallia 

ja mahdollisesti yksilöllistä 

soluunoton kuljettajaa 

ilmentäviä soluja. Näiden 

avulla arvioidaan 

kuljettajien, myös OCT1:n 

merkitystä daklatasviirin 

erittymisessä maksa- ja 

sappiteitse 

Lisätutkimus, jossa 

selvitetään 

tiettyjen 

proteiinien 

(kuljettajien) 

osallisuutta 

daklatasviirin 

eliminaatiossa 

maksan kautta. 

Aktiivinen kuljetus 

saattaa osaltaan 

vaikuttaa 

daklatasviirin 

eliminaatioon 

maksan kautta ja 

olla 

farmakokineettisen 

vaihtelun lähde 

Suunnitte

illa 

Lopullisen 

tutkimusraportin 

jättö 

ensimmäisellä 

vuosineljänneksell

ä 2015 

 

Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 

Mikään edellä mainituista tutkimuksista ei ole ehto myyntiluvalle. 

VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  

Ei oleellinen. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 7/2014. 


