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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN YHTEENVETO 
 

Tämä on Triumeq-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa kuvataan toimenpiteet, jotka 
varmistavat Triumeq-valmisteen mahdollisimman turvallisen käytön. Lisätietoja riskienhallintasuunnitelmien 
yhteenvedoista löytyy tästä.  

Tämä riskienhallintasuunnitelman yhteenveto tulisi lukea yhdessä Euroopan julkisen arviointilausunnon 
(EPAR) yhteenvedon ja Triumeq-valmisteen valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen kanssa. Ne löytyvät 
Triumeq-valmisteen EPAR -sivuilta.  

Tietoa sairauden esiintyvyydestä  

Triumeq on viruslääke. Sillä hoidetaan potilaita, joilla on immuunikatoa (AIDS) aiheuttava ihmisen 
immuunikatovirus (HIV). HIV on virus, joka hyökkää immuunijärjestelmää (elimistön luonnollisia 
puolustusmekanismeja) vastaan ja heikentää sitä tuhoamalla tietyn tyyppisiä valkosoluja (CD4-positiivisia T-
soluja), joilla on merkittävä osa elimistön suojaamisessa erilaisia bakteereita, viruksia ja muita 
taudinaiheuttajia vastaan. Jos infektiota ei hoideta, HI-virus lisääntyy ja elimistön kyky taistella infektioita ja 
sairauksia vastaan heikkenee jatkuvasti.  

Vuonna 2011 maailmassa oli 34 miljoonaa HIV-tartunnan saanutta; 900 000 Länsi- ja Keski-Euroopassa ja 
1,4 miljoonaa Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Vuonna 2011 todettiin 2,5 miljoonaa uutta HIV-tartuntaa, 
mikä on viidenneksen (20 %) vähemmän kuin vuonna 2001. Vuonna 2010 maailmanlaajuisesti 3,4 
miljoonalla alle 15-vuotiaalla lapsella oli HIV-infektio (19 000 lapsella Euroopassa).  

HIV-infektioon ei ole parannuskeinoa, mutta taudin varhainen toteaminen ja tehokas hoito lääkkeillä, jotka 
estävät viruksen lisääntymisen, voivat pienentää HI-viruksen määrää veressä ja pitää sen pienenä, jolloin 
potilaat pysyvät terveinä ja elävät pidempään. Resistenssin kehittyminen HIV-infektion hoitoon käytetyille 
lääkkeille voi olla ongelma pitkäaikaista hoitoa saavilla potilailla. Se tarkoittaa, että ajan mittaan HI-virus ei 
enää pysy kunnolla hallinnassa tietyllä lääkkeiden yhdistelmällä ja hoitoa saatetaan joutua muuttamaan. 
Hoitoa saatetaan muuttaa myös haittavaikutusten vuoksi.  

Yhteenveto hoidon hyödyistä  

Triumeq on tabletti, joka sisältää kolmea HIV:n hoitoon jo käytössä olevaa vaikuttavaa ainetta: 
dolutegraviiria, abakaviiria ja lamivudiinia. Dolutegraviiri kuuluu integraasinestäjiksi kutsuttuihin HIV-
infektion hoitoon käytettäviin lääkkeisiin ja se on vaikuttava aine Tivicay-lääkevalmisteessa, joka sai 
myyntiluvan Euroopassa tammikuussa 2014. Abakaviiri ja lamivudiini ovat 
nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyymin estäjiksi kutsuttuja lääkkeitä ja ne ovat Kivexa-nimisen 
yhdistelmätabletin vaikuttavat aineet. Kivexa sai myyntiluvan Euroopassa vuonna 2004.  

Triumeq-valmisteen teho on osoitettu yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 833 potilasta. Potilaille 
annettiin dolutegraviiria, abakaviiria ja lamivudiinia kerran vuorokaudessa samaan aikaan tai toista kolmen 
lääkkeen yhdistelmää (Atriplaa), joka ei sisältänyt integraasinestäjää. 48 viikon hoidon jälkeen 88 % 
potilaista, jotka olivat saaneet Triumeq-valmisteen sisältämää yhdistelmää (364 potilasta 414:stä), oli 
reagoinut hoitoon, minkä osoitti virusmäärän pieneneminen veressä. Atriplaa saaneilla potilailla vastaava 
osuus oli 81 % (338 potilasta 419:stä). Toisessa tutkimuksessa osoitettiin, että kun Triumeq-valmistetta 
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otettiin kerran vuorokaudessa, vaikuttavien aineiden pitoisuudet elimistössä olivat samat kuin otettaessa 
Triumeq-valmisteen kolmea vaikuttavaa ainetta erikseen.  

Tulokset viidestä muusta tutkimuksesta, joissa käytettiin Tivicay-valmistetta (dolutegraviiri) ja Kivexa-
valmistetta (abakaviiri ja lamivudiini), otettiin myös huomioon, kun Triumeq-valmisteen käytölle annettiin 
myyntilupa.  

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta  

Dolutegraviirin, abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää ei ole tutkittu potilailla, joilla on poikkeavuuksia 
veren maksaentsyymiarvoissa (merkki mahdollisesta maksavauriosta) tai muissa laboratoriokokeiden 
tuloksissa, potilailla, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt, eikä potilailla, joilla on muita vakavia 
sairauksia.  

Tätä yhdistelmää ei myöskään ole tutkittu tiettyjä sairauksia sairastavilla henkilöillä (esim. syöpä, 
kohtalainen tai vaikea maksasairaus, hepatiitti B -infektio tai potilailla, joilla on äskettäin ollut verenvuoto 
ruuansulatusjärjestelmässä). Tätä yhdistelmää ei myöskään ole tutkittu raskaana olevilla tai imettävillä 
naisilla.  

Triumeq-valmistetta koskeviin tutkimuksiin osallistui pieni määrä yli 65-vuotiaita henkilöitä eikä yhtään 
tutkimusta tehty lapsilla. Varhaiset tutkimustulokset osoittavat, että Triumeq-annosta ei tarvitse muuttaa 
sukupuolen, etnisen taustan / rodun, painon, iän tai tupakoinnin perusteella.  

Yhteenveto turvallisuustiedoista  

Tärkeät tunnistetut riskit 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Allergiset reaktiot 
dolutegraviirille tai 
abakaviirille  

(yliherkkyysreaktiot) 

Triumeq sisältää abakaviiria ja 
dolutegraviiria. Nämä molemmat 
vaikuttavat aineet voivat aiheuttaa 
vakavan yliherkkyysreaktion, joka voi 
olla hengenvaarallinen, jos lääkkeen 
käyttöä ei lopeteta ja potilas ei saa 
hoitoa.  

Potilailla, joilla on HLA-B*5701-
geeni, on riski saada vakava 
yliherkkyysreaktio abakaviirille eikä 
heille saa antaa Triumeq-valmistetta.  

Myös potilaat, joilla ei ole tätä geeniä, 
voivat saada tämän 
yliherkkyysreaktion, mutta sen 
todennäköisyys on selvästi pienempi.   

Kliinisissä tutkimuksissa, joihin 
osallistui potilaita, jotka eivät olleet 
aiemmin saaneet hoitoa HIV-

Saatavilla on geenitesti, jolla voidaan 
selvittää, onko potilaalla HLA-B*5701-
geeni. Potilaalle on tehtävä testi ennen 
hoidon aloittamista, eikä Triumeq-
valmistetta saa antaa potilaille, joilla on 
HLA-B*5701-geeni, koska näillä potilailla 
allergisen reaktion kehittyminen on 
todennäköisempää.  

Valmisteyhteenvedossa varoitetaan 
lääkäreitä allergisten reaktioiden riskistä 
Triumeq-valmisteelle ja tarpeesta lopettaa 
hoito välittömästi, jos oireita ilmenee. 
Potilaille on kerrottava allergisten 
reaktioiden oireista (kuten vaikea 
ihottuma, ihottuma, johon liittyy 
lämmönnousua, rakkulat, kasvojen 
turvotus, hengitysvaikeudet jne.) ja 
tarpeesta hakeutua hoitoon 
mahdollisimman pian, jos tällaisia oireita 
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infektioon, kymmenellä  679 potilaasta 
(1 %:lla), jotka olivat saaneet Tivicay-
valmistetta (dolutegraviiria) ja Kivexa-
valmistetta (abakaviiria ja 
lamivudiinia), joista Triumeq-valmiste 
muodostuu, ilmeni allerginen reaktio. 
Viidessä tapauksessa 10 ilmoitetusta 
tapauksesta reaktiot katsottiin 
vakaviksi.  

Tulokset olivat samankaltaiset 
potilailla, jotka eivät saaneet 
kumpaakaan lääkettä osana HIV-
infektion hoitoa.  

ilmenee. Jokaisessa Triumeq-
pakkauksessa on varoituskortti, joka 
potilaan on pidettävä aina mukanaan. 
Varoituskortissa kuvaillaan allergisen 
reaktion oireita.  

Jos potilas on saanut allergisen reaktion, 
abakaviirin käytön aloittaminen uudelleen 
on hyvin vaarallista, vaikka geenitesti olisi 
negatiivinen. Kenenkään, joka on aiemmin 
saanut allergisen reaktion Triumeq-
valmisteelle tai jollekin sen aineosalle 
(dolutegraviirille, abakaviirille tai 
lamivudiinille), ei tulisi käyttää sitä enää.  

Maksavaurio 
[maksaan ja sappeen 
liittyvät sairaudet 
(lääkeaineen 
aiheuttama 
maksavaurio) ja muu 
kliinisesti merkittävä 
transaminaasiarvojen 
suureneminen]  

Joillakin HIV-potilailla tiedetään 
ilmenevän maksavauriota, jonka 
aiheuttajia voivat olla jotkin HIV-
infektion hoitoon käytetyt lääkkeet tai 
muut infektiot, kuten hepatiitti B tai C. 
Maksavaurion laajuus kuitenkin 
vaihtelee huomattavasti.  

Kliinisissä tutkimuksissa potilailta 
otettiin säännöllisesti verikokeet 
maksavaurion tutkimiseksi. Jonkin 
asteinen maksavaurio, jonka 
poikkeavat verikokeiden tulokset 
osoittivat, kehittyi 34 potilaalle 679 
potilaasta (5 %:lle), jotka eivät olleet 
aiemmin saaneet lääkkeitä HIV-
infektion hoitoon ja joita hoidettiin 
Tivicay-valmisteella (dolutegraviirilla) 
ja Kivexa-valmisteella (abakaviiri ja 
lamivudiini).  Maksaan kohdistuvat 
vaikutukset olivat verrattavissa 
vaikutuksiin potilailla, jotka olivat 
saaneet muita HIV-lääkkeitä, ja vain 
harvojen potilaiden täytyi lopettaa 
hoito.  

Jonkin asteinen maksavaurio kehittyi 
71 potilaalle  357 potilaasta (20 %:lle), 
jotka olivat aiemmin saaneet hoitoa 
HIV-infektioon, mutta eivät 
integraasin estäjää, ja joita oli hoidettu 
dolutegraviirilla yhdistelmänä muiden 
lääkkeiden kanssa. Tämä oli 

Säännölliset verikokeet maksavaurion 
tutkimiseksi kuuluvat HIV-potilaiden 
tavanomaiseen hoitoon.  

Valmisteyhteenvedossa nimenomaisesti 
suositellaan, että dolutegraviiria 
määräävien lääkärien on tutkittava 
maksavaurion varalta potilaat, joilla on 
myös hepatiitti B -infektio tai hepatiitti C -
infektio, ja varmistettava, että nämä 
infektiot ja HIV-infektio hoidetaan oikein.  
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verrattavissa 65 potilaaseen 362 
potilaasta (18 %:iin), joita hoidettiin 
raltegraviirilla (dolutegraviirin sijasta) 
osana käytettyä lääkeyhdistelmää. 
Kaiken kaikkiaan Triumeq-valmistetta 
saanvien potilaiden vakavan 
maksavaurion riskin uskotaan olevan 
samankaltainen kuin muilla nykyisin 
saatavilla olevilla HIV-lääkkeillä.  

Muut 
lääkevalmisteet ja 
Triumeq (lääkkeiden 
yhteisvaikutukset)  

Laboratoriokokeet viittaavat 
mahdolliseen riskiin, mikäli potilaita 
hoidetaan samanaikaisesti 
dolutegraviirilla (Triumeq-valmisteen 
yksi aineosa) ja dofetilidilla*. Tämä 
voi johtaa dofetilidin poikkeuksellisen 
suuriin, toksisiin pitoisuuksiin.  

Vakavan lääkkeiden yhteisvaikutuksen 
riskin vuoksi valmisteyhteenvedossa 
kehotetaan olla antamatta dofetilidia ja 
Triumeq-valmistetta potilaalle 
samanaikaisesti.  

*Huomautus ⎼ dofetilidilla ei ole myyntilupaa Euroopan unionissa. 

Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski  Mitä tiedetään  

Immuunijärjestelmän 
elpymisen aikana ilmenevä 
tulehdus (elpyvän 
immuniteetin 
tulehdusoireyhtymä)  

 

Elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymää tavataan HIV-potilailla, joiden 
immuunijärjestelmä on toipumassa HIV-lääkehoidon ansiosta. Elpymisen 
aikana elimistö saattaa reagoida olemassa olevaan infektioon, mikä aiheuttaa 
vaikean tulehduksen infektiokohdassa.  

Tutkimuksissa elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymää raportoitiin 
käytetystä annoksesta riippumatta vähän potilailla, jotka käyttivät 
dolutegraviiria ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää.  

Potilastutkimusten tulokset osoittavat, että dolutegraviiria ja abakaviirin ja 
lamivudiinin yhdistelmää saaneiden potilaiden riski saada elpyvän 
immuniteetin tulehdusoireyhtymä ei ole suurempi kuin potilailla, jotka saavat 
muita tehokkaita HIV-lääkkeitä.  

Vakava ihottuma  

 

Kliinisissä tutkimuksissa yhdellä dolutegraviiria ja abakaviirin ja 
lamivudiinin yhdistelmää saaneella potilaalla ilmoitettiin ilmenneen vakava 
ihottuma allergisen reaktion osana. Useimmat dolutegraviiria ja abakaviirin ja 
lamivudiinin yhdistelmää käyttäneillä potilailla ilmenneet ihottumat olivat 
lievempiä, ne ilmenivät 20 viikon sisällä lääkityksen aloittamisesta ja 
paranivat tavallisesti 2–3 viikon kuluttua, eikä potilaiden tarvinnut lopettaa 
hoitoa.  

Munuaisvaivat 
(munuaissairaudet)  

Munuaisvaivoja ilmoittaneiden potilaiden määrät olivat pieniä kaikissa 
tutkimuksissa. Munuaisvaivojen uskottiin kuitenkin johtuvan itse HIV-
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infektiosta, potilaan käyttämistä muista lääkkeistä tai sairauksista eikä  
dolutegraviirin ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmähoidosta.  

Vaikea ripuli, pahoinvointi 
(huonovointisuus), 
oksentelu tai mahakipu ja 
mahasuolikanavan 
haavaumat, haavat ja 
naarmut  

(maha-suolikanavan 
intoleranssi ja pinnalliset 
haavaumat)  

Dolutegraviirilla tehdyissä eläinkokeissa havaittiin vaikeaa ripulia ja 
mahahaavoja. Suurimmalla osalla Triumeq-tutkimuksiin osallistuneista 
potilaista ei ollut mahahaavojen tai mahalaukun tai suoliston haavojen ja 
naarmujen oireita tai merkkejä. Ripulin, pahoinvoinnin, oksentelun ja 
mahakivun kaltaiset suolistovaivat ovat joillakin dolutegraviiria ja 
abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää saaneilla potilailla ilmeneviä 
tunnettuja haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset ilmenevät yleensä 
hoidon alkuvaiheessa (pahoinvointi ensimmäisten 1 tai 2 viikon aikana ja 
ripuli ensimmäisten 6 viikon aikana lääkehoidon aloittamisesta). Useimpien 
potilaiden kohdalla Triumeq-hoitoa voidaan kuitenkin jatkaa, koska nämä 
haitat tavallisesti lievittyvät 2–4 viikossa eivätkä ne uusiudu.  

Kohonnut 
kreatiinikinaasientsyymiarvo 
(CK)  

(lihaksiin ja luustoon 
liittyvät tapahtumat / 
kohonnut kreatiinikinaasi)  

Dolutegraviiria (yhtä Triumeq-valmisteen aineosaa) saaneilla potilailla 
todettiin kreatiinikinaasin kohonneita pitoisuuksia. Tätä entsyymiä esiintyy 
lähinnä sydämessä, aivoissa ja lihaksissa. Suuret kreatiinikinaasiarvot voivat 
viitata esimerkiksi lihastulehdukseen (myosiittiin) ja lihaskudoksen 
hajoamiseen (rabdomyolyysiin). Tällaiset tilat ovat toisen HIV-lääkkeen, 
raltegraviirin, tunnettuja mahdollisia haittavaikutuksia. Koska raltegraviiri 
toimii samalla tavalla kuin dolutegraviiri, näitä haittoja voi ilmetä myös 
Triumeq-valmistetta käyttävillä potilailla.  

Triumeq-tutkimuksissa lihasvaivoja todettiin vain hyvin harvoin. 
Dolutegraviiria ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää saaneiden 
potilaiden kohonneet kreatiinikinaasiarvot olivat tilapäisiä ja niitä todettiin 
yleensä raskaan liikunnan jälkeen.  

Suuret lipaasientsyymin 
pitoisuudet (kohonneet 
lipaasiarvot, vaikeusasteet 3 
ja 4)  

Lipaasi on haiman tuottama entsyymi, joka edistää rasvan imeytymistä 
elimistöön. Kohonneita lipaasiarvoja on todettu dolutegraviiria (Triumeq-
valmisteen aineosaa) käyttävillä potilailla. Haima on 
ruuansulatusjärjestelmään kuuluva elin ja kohonneet lipaasiarvot voivat 
viitata haiman vaurioitumiseen (haimatulehdukseen). Abakaviiria ja/tai 
lamivudiinia (molemmat Triumeq-valmisteen aineosia) käyttäneillä potilailla 
on todettu haimatulehdusta, mutta ei tiedetä, oliko se näiden lääkeaineiden 
aiheuttamaa.  

Kaiken kaikkiaan kohonneet lipaasiarvot ja haimatulehdus eivät 
todennäköisesti vaikuta Triumeq-valmistetta käyttäviin potilaisiin. Näiden 
haittojen kehittymisen riski on samankaltainen potilailla, jotka saavat 
yleisesti käytettyjä HIV-lääkkeitä, efavirentsia, raltegraviiria tai darunaviiria 
ja ritonaviiria.  

Mielenterveysongelmat 
(psyykkiset häiriöt)  

 

Mielenterveysongelmat, kuten itsemurha-ajatukset ja itsetuhoiset ajatukset, 
ovat HIV-lääkkeenä käytetyn raltegraviirin tunnettuja riskejä. Koska 
raltegraviiri ja dolutegraviiri (Triumeq-valmisteen yksi aineosa) vaikuttavat 
HIV-infektioon samalla tavalla, Triumeq-valmisteen käytön yhteydessä voi 
myös ilmetä mielenterveysongelmia. Dolutegraviirilla ja dolutegraviirilla 
sekä abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmällä tehdyt tutkimukset kuitenkin 
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osoittavat, että ei ole syytä olettaa itsemurhan tai itsensä vahingoittamisen 
riskin suurenevan Triumeq-valmistetta käyttävillä potilailla. Tutkimuksissa 
on ilmoitettu pieni määrä potilaita, jotka harkitsivat itsemurhaa tai itsensä 
vahingoittamista. Suurimmalla osalla näistä potilaista oli aiemmin ollut 
mielenterveysongelmia.  

Herkkyys auringonvalolle 
(valotoksisuus)  

 

Dolutegraviiri (Triumeq-valmisteen yksi aineosa) absorboi valoa ja 
dolutegraviirilla tehdyissä eläinkokeissa lääkettä havaittiin rotan ihossa. 
Tämä voi merkitä sitä, että Triumeq-valmisteen käytön yhteydessä potilaat 
saattavat saada ihottumaa auringon valolle altistuneille ihoalueille. Tämän 
tyyppistä ihottumaa ei havaittu dolutegraviirilla ja abakaviirin ja lamivudiinin 
yhdistelmällä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.  

HIV-lääkkeitä, kuten 
abakaviiria ja lamivudiinia, 
pitkäaikaisesti käyttävien 
potilaiden syöpäriski 
(karsinogeenisuuden pitkän 
aikavälin riski)  

Tutkimukset hiirillä ja apinoilla ovat osoittaneet, että syövän esiintymistiheys 
voi olla suurempi antiretroviraalisia lääkkeitä (HIV-lääkkeitä, kuten 
abakaviiria, joka on Triumeq-valmisteen yksi aineosa) käyttävillä potilailla.  

Pitkäaikaisesti antiretroviruslääkkeitä käyttävien aikuisten tai lasten 
syöpäriskistä ei ole riittävästi tietoa.  

Eräässä tutkimuksessa seurattiin 12 069 aikuista potilasta 5 vuoden ajan. 
Tutkimuksessa ei todettu suurempaa AIDSiin liittyvää tai muuta kuin 
AIDSiin liittyvää kuolleisuutta pitkäaikaisen HIV-hoidon yhteydessä.  

Antiretroviruslääkkeitä on käytetty useiden vuosien ajan HIV-infektion 
hoitoon, eikä abakaviiria tai lamivudiinia (Triumeq-valmisteen kahta 
aineosaa) käyttävien HIV-tartunnan saaneiden potilaiden syöpäriskin 
kohoamisesta ole saatu tutkimuksissa vakuuttavaa näyttöä.  

Sydänkohtaukset ja muut 
vaikutukset sydänlihaksen 
verenkiertoon (iskeemiset 
sydäntapahtumat)  

Ei ole selvää, liittyykö abakaviirin käyttöön sydänsairauden riski. Kaksi 
tutkimusta viittaa sydänkohtauksen riskin suurenemiseen abakaviiria 
saaneilla potilailla hoitamattomiin potilaisiin verrattuna. Tätä kohonnutta 
riskiä ei kuitenkaan havaittu muissa tutkimuksissa, ei myöskään 
dolutegraviirilla ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmällä tehdyissä 
tutkimuksissa, eikä lääkkeen vaikutusmekanismi voi selittää mahdollisia 
sydämeen liittyviä vaikutuksia.  

Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana  

 

Triumeq-valmisteen raskauden aikaisen käytön odotetaan olevan harvinaista. 
Triumeq-valmisteella tehtyihin potilastutkimuksiin ei osallistunut raskaana 
olevia tai imettäviä naisia, joten Triumeq-valmisteen vaikutuksia raskauden 
aikana ei tunneta. Tähän mennessä abakaviiria raskauden aikana saaneille 
naisille syntyneiden lasten synnynnäisten poikkeavuuksien ei ole todettu 
lisääntyneen. Noin kolme 100 naisesta, jotka saivat abakaviiria ensimmäisen 
raskauskolmanneksen aikana, on synnyttänyt lapsen, joilla on synnynnäisiä 
poikkeavuuksia. Esiintymistiheydet olivat samankaltaiset, jos lääkettä 
käytettiin toisella tai kolmannella raskauskolmanneksella. Esiintymistiheys 
on sama kuin muilla samankaltaisilla HIV-hoidoilla.  
 
Triumeq-valmistetta saa käyttää raskaana oleville naisille vain, jos hoidosta 
potilaalle koituvat hyödyt ovat suuremmat kuin kehittyvälle vauvalle 
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aiheutuvat riskit.  
 
Yksi rotilla tehty tutkimus osoitti, että tiineenä olevat rotat, joille annettiin 
abakaviiria suurina annoksina, synnyttivät poikasia, joilla oli synnynnäisiä 
poikkeavuuksia. Emorottien elimistöjen lääkepitoisuudet olivat 10-kertaiset 
abakaviiria tavanomaisella annoksella (600 mg) käyttävillä ihmisillä 
todettaviin pitoisuuksiin nähden. Kaneilla tehdyissä tutkimuksissa ei todettu 
synnynnäisiä poikkeavuuksia.  
 
Kaikissa ihmisillä tehdyissä Triumeq-tutkimuksissa tuli raskaaksi 20 naista, 
jotka käyttivät tutkimuslääkkeitä (kaikki naiset eivät saaneet dolutegraviiria 
ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää):  
 
Seitsemän naista sai normaalin terveen lapsen, kuusi naista päätti tehdä 
abortin (valinnainen raskaudenkeskeytys) ja yhdellä naisella, joka sai Atripla-
valmistetta (efavirentsia, emtrisitabiinia ja 
tenofoviiridisoproksiilifumaraattia) oli kohdunulkoinen raskaus (ektooppinen 
raskaus). Kolme naista sai keskenmenon (spontaani keskenmeno): kaksi 
potilaista käytti Atriplaa ja yksi dolutegraviiria ja abakaviirin ja lamivudiinin 
yhdistelmää. Kolme raskautta jatkui tai niiden tulos ei ollut tiedossa.  

Länsimaissa suositellaan, että HIV-positiiviset naiset eivät imetä lapsiaan, 
jotta vältetään lapsen altistuminen virustartunnalle.  

Käyttö ihmisille, joilla on 
maksavaivoja (maksan 
vajaatoiminta)  

Triumeq-valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on maksasairaus.  

Abakaviiri pilkotaan maksassa. Ihmisillä, joilla on maksavaivoja, abakaviirin 
hajoaminen kestää pidempään, mikä saattaa johtaa lääkkeen suurempiin 
pitoisuuksiin veressä. Ihmiset, joilla on maksavaivoja, saattavat altistua lähes 
kaksinkertaisille abakaviirimäärille kuin ihmiset, joiden maksa toimii 
normaalisti ja jotka käyttävät samaa annosta. Lääkkeen poistuminen 
elimistöstä saattaa myös kestää noin puolitoista kertaa kauemmin.  

Valmisteyhteenvedossa kerrotaan Triumeq-valmisteen käytöstä potilaille, 
joilla on maksasairaus. Maksavaivoja kehittyy muita todennäköisemmin 
potilaille, joilla on myös hepatiitti tai jotka käyttävät suonensisäisiä huumeita 
tai väärinkäyttävät alkoholia.  

Ribaviriinin heikentynyt 
vaikutus hepatiitti C -
potilailla (mahdollinen 
abakaviirin ja ribaviriinin 
yhteisvaikutus potilailla, 
joilla on myös hepatiitti C -
infektio)  

Potilaat saattavat käyttää Triumeq-valmistetta yhdessä ribaviriini-nimisen 
lääkkeen kanssa, kun heillä on HIV-infektion lisäksi hepatiitti C -infektio. 
Elimistö hajottaa abakaviiria (Triumeq-valmisteen yhtä aineosaa) ja 
ribaviriiniä samalla tavalla, joten lääkkeet saattavat kilpailla keskenään siitä, 
miten elimistö niitä käsittelee. Tämä kilpailu saattaa heikentää ribaviriinin 
tehoa.  

Tähän mennessä muutamat tutkimukset ovat osoittaneet, että ribaviriinin teho 
heikkenee, kun sitä annetaan yhdessä abakaviirin kanssa, mutta julkaistujen 
tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia.  
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Puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään  

Käyttö iäkkäille potilaille  

 

Iäkkäillä potilailla ei ole tutkittu tapaa, jolla elimistö käsittelee Triumeq-
valmistetta, mutta ei ole odotettavissa, että Triumeq-valmisteen 
turvallisuusprofiili iäkkäillä potilailla olisi erilainen tai että iäkkäille tarvittaisiin 
erilainen annos kuin nuoremmille potilaille.  
 
Valmisteyhteenvedossa varoitetaan, että Triumeq-valmisteen käytöstä yli 65-
vuotiaiden potilaiden hoidossa on vähän tietoa.  

Käyttö lapsille ja nuorille  

 

Triumeq-valmisteen tai Tivicay- (dolutegraviiri) ja Kivexa- (abakaviiri ja 
lamivudiini) valmisteiden käyttöä ei ole vielä tutkittu alle 12-vuotiaiden lasten 
hoidossa.  

Meneillään olevassa tutkimuksessa selvitetään dolutegraviirin (Triumeq-
valmisteen yksi aineosa) turvallisuutta lasten ja nuorten eri ikäryhmissä. Tähän 
tutkimukseen osallistuneista iältään 12–17-vuotiaista 23 lapsesta saadut vähäiset 
tiedot eivät viittaa siihen, että dolutegraviirilla olisi erilainen turvallisuusprofiili 
tässä ikäryhmässä, kun valmistetta käytetään tavanomaisilla annoksilla (50 
milligrammaa kerran vuorokaudessa). Yksikään näistä 23 lapsesta ei käyttänyt 
Kivexa-valmistetta yhdistelmänä Tivicay-valmisteen kanssa (eli kukaan ei 
käyttänyt Triumeq-valmisteen kaikkia vaikuttavia aineita).  

Kivexa-valmistetta käytetään jo yli 12-vuotiaiden lasten hoidossa ilman 
turvallisuuteen liittyviä ongelmia.  

Pitkän aikavälin tietoa 
turvallisuudesta  

 

Muiden HIV-lääkkeiden kohdalla joidenkin turvallisuuteen liittyvien ongelmien 
ilmaantumiseen on kulunut pitkä aika. Raltegraviirilla ei ole kuitenkaan todettu 
pitkän aikavälin ongelmia ja se toimii samalla tavalla kuin dolutegraviiri 
(integraasinestäjä) ja oli luokkansa ensimmäinen HIV-lääke. Myöskään vuodesta 
1995 lähtien käytetyn abakaviirin tai vuodesta 1998 lähtien käytetyn 
lamivudiinin ei ole vahvistettu aiheuttavan pitkän aikavälin ongelmia.  

Triumeq-valmisteen kliiniset tutkimukset olivat kestoltaan 48–96 viikon pituisia 
ja osa potilaista jatkoivat dolutegraviirin ja abakaviirin ja lamivudiinin 
yhdistelmän käyttöä tutkimuksen päättymisen jälkeen, kunnes Triumeq-
valmistetta oli saatavilla lääkemääräyksellä. Tämän ansiosta pitkän aikavälin 
turvallisuuteen liittyviä tietoja on saatavilla vähintään 375 potilaasta, jotka ovat 
käyttäneet dolutegraviiria ja abakaviirin ja lamivudiinin yhdistelmää vähintään 
96 viikon ajan.  

Triumeq-valmisteen pitkän aikavälin turvallisuusvaikutuksia seurataan edelleen 
meneillään olevien tutkimusten aikana ja säännöllisen käytön aikana sen jälkeen, 
kun valmistetta on ollut saatavilla lääkemääräyksellä.  
 

Dolutegraviirin 
vuorovaikutus 

Melanokortiinit ovat hormonien (viestiaineiden) ryhmä, jotka vaikuttavat moniin 
elimistön prosesseihin, kuten haluun syödä, pigmentin muodostukseen, elimistön 
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melanokortiinireseptorien 
kanssa  

 

reagointiin vammaan tai infektioon ja energiatasoihin.  
 
Jotkin aineet pystyvät kiinnittymään samoihin reseptoreihin kuin melanokortiinit 
ja aiheuttamaan samanlaisia vaikutuksia. Ei ole tutkittu, onko Triumeq-
valmisteella vaikutuksia näihin reseptoreihin, mutta tämän tyyppistä vaikutusta 
ei havaittu Triumeq-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.  

 

Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi  

Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle ja 
muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä ja 
suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot lyhyesti 
maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat tavanomaisia 
riskienminimointitoimia.  

Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat osa valmisteen tuoteinformaatiota. Triumeq- valmisteen 
tuoteinformaatio on saatavilla Triumeq-valmisteen EPAR-sivuilta.  

Tämän lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön liittyy erityisehtoja ja rajoituksia (riskien 
minimoinnin lisätoimia). Kattavat tiedot näistä ehdoista ja mahdollisen koulutusmateriaalin keskeisistä osista 
on julkaistu Euroopan lääkeviraston lääkevalmisteasiakirjoissa (Liitteessä II), jotka on julkaistu Triumeq-
valmisteen EPAR-sivuilla. Näiden lisätoimien toteuttamisesta kussakin maassa sovitaan kuitenkin yhdessä 
lääkkeen myyntiluvan haltijan ja kansallisen viranomaisen kanssa.  

Tällaisia lisätoimia seuraavien riskien minimoimiseksi ovat:  

Allerginen reaktio abakaviirille (abakaviiriyliherkkyysreaktio) 

Riskien minimoinnin lisätoimet: Jokaisessa Triumeq-pakkauksessa on varoituskortti potilaalle.  

Lisäksi abakaviiria määrääville terveydenhuollon ammattilaisille toimitetaan koulutusmateriaalia.  

Tavoite ja perustelu: lisääntynyt ymmärrys ja tietoisuus abakaviirin aiheuttamasta yliherkkyysreaktiosta  

Kuvaus:  

Jokaisessa Triumeq-pakkauksessa on varoituskortti, joka potilaan on pidettävä aina mukanaan. Kortissa 
kuvataan abakaviirista johtuvan allergisen reaktion oireita ja varoitetaan potilaita siitä, että nämä reaktiot 
voivat olla hengenvaarallisia, jos Triumeq-hoitoa jatketaan. Varoituskortissa varoitetaan myös siitä, että jos 
Triumeq-hoito on lopetettu tämän tyyppisten reaktioiden vuoksi, potilas ei saa koskaan enää ottaa Triumeq-
valmistetta tai muuta abakaviiria sisältävää lääkettä, koska se voi johtaa verenpaineen laskemiseen 
hengenvaarallisen matalaksi tai jopa kuolemaan.  
Abakaviiria sisältäviä lääkkeitä määrääville terveydenhuollon ammattilaisille toimitetaan 
koulutusmateriaalia. Triumeq-valmistetta markkinoiva yritys seuraa koulutusohjelman toteutumista ja 
tarkistaa koulutusmateriaalin vuosittain. 
 

Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen  

Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksta  

Tutkimus Tavoitteet  Käsiteltävät Tila  Väli- ja 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002754/human_med_001796.jsp&mid=WC0b01ac058001d124%20
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(tutkimuksen 
numero)  
 

 turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät 
seikat  
 

 loppuraporttien 
aikataulu  
 

Prospektiivinen 
havainnoiva 
kohorttitutkimus 
dolutegraviiria 
saavilla potilailla 
(EuroSIDA-kohortti)  

Tutkia yliherkkyyden, 
maksatoksisuuden ja 
vakavan ihottuman riskiä  
 

Yliherkkyys 
Maksatoksisuus  
Vakava ihottuma  

Suunnitel
tu  
 

Huhtikuu 2020 
tai 10 kuukautta 
tutkimuksen 
päättymisestä  
 

Dolutegraviirin 
affiniteetti 
melanokortiinireseptor
eihin  
 

Arvioida dolutegraviirin 
affiniteettia 
melanokortiinireseptoreih
in  

Vuorovaikutus 
melanokortiiniresepto
rien kanssa  
 

Suunnitel
tu  
 

Neljäs 
vuosineljännes 
2014  
 

Valotoksisuustutkimus  
 

Arvioida dolutegraviirin 
valotoksisuutta  

Valotoksisuus  
 

Suunnitel
tu  
 

Neljäs 
vuosineljännes 
2014  
 

In vitro -tutkimus, 
jolla määritetään, 
onko dolutegraviiri 
OATP1B1:n ja 
OATP1B3:n 
substraatti  

Määrittää, onko 
dolutegraviiri 
OATP1B1:n ja 
OATP1B3:n substraatti  

Mahdolliset 
lääkeaineiden 
yhteisvaikutukset  
 

Suunnitel
tu  
 

Toinen 
vuosineljännes 
2014  
 

Tutkimus ING112578 
(P1093)  
 

Valita pitkäaikaiseen 
hoitoon pikkulapsille, 
lapsille ja nuorille 
tarkoitettu 
dolutegraviiriannos, jolla 
saavutetaan 
samankaltainen altistus 
kuin aikuisen 
dolutegraviiriannoksella, 
joka valittiin vaiheen IIb 
kliinisessä tutkimuksessa 
aikuisilla tutkittavilla, 
jotka eivät olleet 
aiemmin saaneet 
antiretroviruslääkkeitä 
(ING112276). 
Tutkimuksessa 
arvioidaan myös 
dolutegraviirin 
turvallisuutta, 
siedettävyyttä ja vakaan 
tilan farmakokinetiikkaa 

Käyttö alle 12-
vuotiaille potilaille  
 

Käynniss
ä  
 

Kohorttien 1 ja 
2a (6–18-
vuotiaat) tiedot 
saatavilla vuoden 
2014 toisella 
vuosineljänneksel
lä. 
 
Kohorttien 2b ja 
3 (2–12-vuotiaat) 
tiedot saatavilla 
vuoden 2016 
ensimmäisellä 
vuosineljänneksel
lä.  
 
Kohorttien 4 ja 5 
(ikä 4 viikosta 2 
vuoteen) tiedot 
saatavilla vuoden 
2017 toisella 
vuosineljänneksel
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yhdistelmänä muiden 
HIV-lääkkeiden kanssa  

lä. 
 
Lopulliset 
tulokset 
odotettavissa 
vuonna 2020 (3 
vuoden 
seurantajakso 
mukaan lukien). 
 

 

Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset  

Ei ole.  

Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  

Ei oleellinen.  

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi elokuussa 2014. 


