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Dutrebis (lamivudiini/raltegraviiri) 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 
 
Tämä on Dutrebis-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että Dutrebis-valmistetta käytetään mahdollisimman 
turvallisesti. Lisätietoa riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedoista, katso tästä.  
 
Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa on luettava yhdessä Dutrebis-valmisteen 
Euroopan julkisen arviointilausunnon (EPAR) yhteenvedon ja tuotetietojen kanssa, jotka ovat 
saatavilla Dutrebis-valmisteen EPAR-sivuilla. 
 
 
Tietoa sairauden esiintyvyydestä  
 
Dutrebis on lääkevalmiste, jolla hoidetaan potilaita, joilla on immuunikatoa eli aidsia aiheuttava 
HI-virus.  
 
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. Hoitamattomana HI-virus lisääntyy ja elimistön kyky taistella infektioita 
ja sairauksia vastaan heikkenee jatkuvasti. Vuonna 2012 yli 35 miljoonalla ihmisellä oli HIV-
tartunta ja määrä oli noussut vuoden 2011 34 miljoonasta (joista 900 000 Länsi- ja Keski-
Euroopassa ja 1,4 miljoonaa Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa). Vuonna 2012 noin 
2,3 miljoonalla ihmisellä todettiin HIV-tartunta. 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 vähentää HI-viruksen määrää veressä ja 
pitää määrän pienenä, jolloin potilaat pysyvät terveinä ja elävät pidempään. 
 
 
Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Dutrebis-valmiste on saatavana tabletteina, jotka sisältävät vaikuttavina aineina lamivudiinia ja 
raltegraviiria. Niitä on jo käytetty Euroopan unionissa (EU) yhtä vaikuttavaa ainetta sisältävinä 
lääkkeinä HIV-infektion hoitoon: lamivudiinia vuodesta 1996 ja raltegraviiria vuodesta 2007 
lähtien. Koska lamivudiini ja raltegraviiri on jo aiemmin hyväksytty erillisinä HIV-infektion hoitoon, 
lääkeyritys esitti tietoja tutkimuksista, joita käytettiin näiden lääkevalmisteiden myyntilupien 
saamiseksi, mukaan lukien tutkimuksen, johon osallistui 160 potilasta, jotka saivat raltegraviiria 
yhdessä lamivudiinin (ja lisäksi toisen HIV-lääkkeen, tenofoviirin) kanssa yhteensä 240 viikon 
ajan. Pääasiallisena tehon mittarina oli niiden potilaiden osuus, joilla viruksen määrä veressä 
(virustaakka) aleni alle tason 50 HIV-RNA-kopiota millilitrassa, ja se oli 68,8 %. 
 
Lääkeyritys tarkasteli myös tapaa, jolla Dutrebis imeytyi elimistöön, vertaamalla sitä kahteen 
tablettiin, joista toinen sisälsi lamivudiinia ja toinen raltegraviiria. Tutkimusten tulokset osoittivat, 
että Dutrebis-valmisteen aikaansaamat lamivudiinipitoisuudet elimistössä olivat samansuuruisia 

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/003823/human_med_001850.jsp


kuin erikseen otetulla lamivudiinilla. Vaikka raltegraviiripitoisuudet hiukan erosivat toisistaan, 
niiden katsottiin olevan yhtä tehokkaita viruksen hallinnassa. 
 
 
Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta  
 
Dutrebis-valmisteella tehtyihin tutkimuksiin on osallistunut vain vähän tai ei lainkaan alle 
6-vuotiaita lapsia, raskaana olevia naisia, iäkkäitä potilaita (yli 65-vuotiaita) ja potilaita, joilla on 
vaikea maksan vajaatoiminta. Siksi lääkkeen turvallisuutta ja tehoa näissä potilasryhmissä ei 
tiedetä. 
 
 
Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Immuunijärjestelmän 
elpymisen aikana ilmenevä 
tulehdus (elpyvän 
immuniteetin 
tulehdusoireyhtymä) 

Elpyvän immuniteetin 
tulehdusoireyhtymää on 
havaittu HIV-potilailla, joiden 
immuunijärjestelmä on 
toipumassa HIV-lääkehoidon 
ansiosta. Toipumisen aikana 
elimistö saattaa reagoida 
olemassa olevaan infektioon, 
mikä aiheuttaa vaikean 
tulehduksen infektiokohdassa. 
Elpyvän immuniteetin 
tulehdusoireyhtymää pidetään 
melko harvinaisena 
haittavaikutuksena Dutrebis-
hoitoa saaneilla potilailla 
(ilmenee alle yhdellä potilaalla 
sadasta).  

Tällä hetkellä ei näytä olevan 
erityisiä keinoja elpyvän 
immuniteetin 
tulehdusoireyhtymän 
ehkäisemiseksi. 
Terveydenhuollon 
ammattilaisten ja potilaiden on 
oltava tietoisia tämän reaktion 
mahdollisuudesta ja 
tarvittaessa mahdollisten 
infektioiden ja 
tulehdusoireiden hoidon 
tarpeesta.  

 

Lääkkeen heikentynyt teho 
HIV-infektiota vastaan 
(lääkeresistenssi)  

Hoidon aikana voi kehittyä 
lääkkeelle vastustuskykyisiä 
(resistenttejä) viruksia, ja 
koska hoito tehoaa niihin 
huonommin, hoito saattaa 
epäonnistua. Lisäksi 
lääkkeelle resistentit virukset 
voivat siirtyä ihmisestä 
toiseen. Virusten 
muuttumiselle resistenteiksi 
on monia syitä, kuten 
lääkkeen ottaminen ohjeiden 
vastaisesti esimerkiksi 
jättämällä annoksia väliin.  

Potilaiden on otettava lääke 
lääkärin määräyksen mukaan, 
jotta resistenssin 
todennäköisyys pienenee. 
Potilaita kehotetaan 
välttämään lyhyitäkin hoidon 
keskeytyksiä, sillä ne 
saattavat johtaa resistenssiin.  



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Muiden lääkkeiden 
vaikutukset Dutrebis-
valmisteeseen 
(yhteisvaikutukset rifampisiinin 
ja muiden voimakkaina 
UGT1A1:n induktoreina 
tunnettujen lääkkeiden 
kanssa; yhteisvaikutukset 
magnesiumia ja/tai alumiinia 
sisältävien antasidien eli 
haponestolääkkeiden kanssa)  

Dutrebis-valmistetta ei pidä 
käyttää tiettyjen lääkkeiden, 
kuten rifampisiiniantibiootin 
kanssa, sillä ne voivat lisätä 
Dutrebis-lääkevalmisteen 
toisen vaikuttavan aineen, 
raltegraviirin, hajoamista 
elimistössä ja siten vähentää 
valmisteen tehoa HIV-
infektiota vastaan.  
 
Joitakin antasideja (jotka 
sisältävät alumiinia tai 
magnesiumia), ei myöskään 
suositella käytettäväksi 
yhdessä Dutrebis-valmisteen 
kanssa, koska ne voivat 
vähentää elimistöön 
imeytyvän raltegraviirin 
määrää.  

Nämä vaikutukset voidaan 
estää välttämällä tällaisten 
lääkkeiden käyttöä potilaille, 
jotka käyttävät Dutrebis-
valmistetta. Jos rifampisiinin 
kaltaisen lääkkeen käyttö on 
välttämätöntä, on käytettävä 
Dutrebis-valmisteen sijasta 
sen vaikuttavia aineita, 
lamivudiinia ja raltegraviiria, 
yksittäin ja muutettava niiden 
annoksia erikseen tarpeen 
mukaan.  
 

Vaikuttavan aineen 
pitoisuuksien vaihtelu 
elimistössä ja pitoisuuksien 
vaihtelun mahdolliset 
vaikutukset lääkkeen 
turvallisuuteen ja tehoon 
(farmakokineettinen vaihtelu ja 
mahdolliset vaikutukset 
farmakodynamiikkaan)  
 
 

Dutrebis-annoksen ottamisen 
jälkeen vaikuttavien aineiden 
pitoisuudet elimistössä 
saattavat vaihdella sekä 
samalla potilaalla eri aikoina 
että potilaiden välillä.  
 
 

Dutrebis-valmisteen 
vaikuttavien aineiden 
pitoisuuksien vaihtelun ei ole 
tähän mennessä osoitettu 
vaikuttavan lääkkeen 
turvallisuuteen tai tehoon. 
Vaikka tällaisen vaihtelun 
riskiä ei voida sulkea pois, se 
voidaan minimoida ottamalla 
lääke säännöllisesti lääkärin 
määrääminä aikoina.  

Vakava ihottuma  Allergisia reaktioita, kuten 
vaikeita ja hengenvaarallisia 
ihoreaktioita, on ilmoitettu 
joillakin potilailla, jotka ovat 
käyttäneet raltegraviiria, 
Dutrebis-valmisteen toista 
vaikuttavaa ainetta.  

Tällä hetkellä ei näytä olevan 
erityisiä keinoja vakavan 
ihottuman ehkäisemiseksi, 
sillä vakavat lääkkeeseen 
liittyvät ihoreaktiot eivät 
yleensä ole ennustettavissa. 
Potilasta kehotetaan ottamaan 
nopeasti yhteyttä lääkäriin, jos 
hänelle kehittyy ihottuma.  



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Maitohapon kertyminen 
elimistöön 
(maitohappoasidoosi)  

Maitohappoasidoosia, 
vakavaa ja mahdollisesti 
hengenvaarallista 
haittavaikutusta, on ilmoitettu 
NRTI-lääkkeitä käyttäneillä 
potilailla harvoin (alle yhdellä 
potilaalla tuhannesta) (NRTI-
lääkkeet ovat 
nukleosidirakenteisia 
käänteiskopioijaentsyymin 
estäjiä, HIV-lääkkeiden ryhmä, 
johon lamivudiini, toinen 
Dutrebis-valmisteen 
vaikuttavista aineista, kuuluu). 
Maitohappoasidoositapauksis
sa tila on yleensä kehittynyt 
muutaman hoitokuukauden 
jälkeen. Oireet voivat kehittyä 
vähitellen ja niitä voivat olla 
epätavallinen lihaskipu ja -
heikkous, hengitysvaikeudet, 
nopea tai epäsäännöllinen 
sydämen syke, pahoinvointi, 
oksentelu, vatsakipu ja käsien 
tai jalkojen tunnottomuus tai 
paleleminen.  

Potilaita on tarkkailtava 
maitohappoasidoosin 
merkkien varalta, erityisesti 
jos heillä on kohonnut riski 
tämän tilan kehittymiselle 
(kuten potilailla, joilla on 
maksan perussairaus – ks. 
jäljempänä – tai ylipainoisilla 
potilailla, etenkin naisilla). 
Lääkärien on oltava erityisen 
varovaisia määrätessään 
Dutrebis-valmistetta potilaille, 
joilla maitohappoasidoosin 
kehittymisen riski on 
suurentunut. Potilaiden on 
otettava välittömästi yhteyttä 
lääkäriin, jos heillä on 
maitohappoasidoosin oireita, 
vaikka ne olisivat vain lieviä.  

Maksan suureneminen ja 
rasvan kertyminen maksaan 
(vaikea hepatomegalia ja 
rasvamaksa)  

Kun NRTI-lääkkeitä saaneille 
potilaille kehittyy 
maitohappoasidoosi (ks. 
edellä), siihen yleensä liittyy 
hepatomegaliaa (maksan 
suurenemista) tai rasvamaksa 
(rasvan kertyminen maksaan). 
Maksaongelmia, kuten 
rasvamaksaa, on ilmoitettu 
melko harvinaisena (alle 
yhdellä potilaalla sadasta) 
haittavaikutuksena Dutrebis-
valmistetta käyttävillä 
potilailla. Maksasairauden 
oireita ovat jatkuva 
pahoinvointi, vatsakipu, 
ruokahaluttomuus, virtsan 
tumma väri tai ihon tai 
silmänvalkuaisten keltaisuus.  

Jos potilaalla on 
maksasairauden oireita, 
hänen pitää ottaa yhteyttä 
lääkäriin. Säännölliset 
verikokeet maksavaurion 
selvittämiseksi kuuluvat HIV-
potilaiden tavanomaiseen 
hoitoon. Dutrebis-hoidon 
aikana suositellaan maksan 
toiminnan seurantaa potilailla, 
joilla on maksan perussairaus 
tai jotka ovat ylipainoisia, 
etenkin naisilla. Dutrebis-hoito 
on keskeytettävä aina, jos 
potilaalle kehittyy 
hepatomegalian oireita.  



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Haimatulehdus  
(pankreatiitti)  
 

Joillakin lamivudiinia saavilla 
potilailla on todettu 
haimatulehdus.  
Sen oireita ovat voimakas 
ylävatsan kipu, joka leviää 
selkään, pahoinvointi ja 
oksentelu tai nopea sydämen 
syke.  

Lääkäreitä kehotetaan 
varovaisuuteen, kun he 
käyttävät Dutrebis-valmistetta 
potilaille, joita on aiemmin 
hoidettu NRTI-lääkkeillä tai 
joilla on ollut haimatulehdus 
tai joilla on riskitekijöitä sen 
kehittymiselle. Dutrebis-hoito 
on lopetettava välittömästi, jos 
haimatulehdukseen viittaavia 
oireita ilmaantuu.  

 
 
Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään 

Rasvakudoksen poikkeava 
jakautuminen kehossa 
(lipodystrofia)  

Lipodystrofia tarkoittaa rasvakudoksen muuttunutta 
jakautumista kehossa. Sitä on havaittu erilaisten HIV-
lääkkeiden käytön yhteydessä, ja siksi se katsotaan Dutrebis-
valmisteen mahdolliseksi riskiksi. Rasvakudos saattaa 
vähentyä jaloista, käsivarsista tai kasvoista ja ylimääräistä 
rasvaa saattaa kertyä vatsaan. Potilaille, joilla on pieni 
painoindeksi, kun he aloittavat HIV-lääkityksen, saattaa 
kehittyä lipoatrofia. Lipoatrofia on lipodystrofian sellainen 
muoto, jossa rasvakudosta häviää. Iäkkäämmillä potilailla ja 
potilailla, jotka ovat ennestään lihavia tai ylipainoisia, rasvan 
kerääntyminen on todennäköisempää. 

Myyntiluvasta poikkeavan 
käytön (off-label-käytön) 
mahdollisuus lapsille, jotka 
ovat alle 6-vuotiaita tai 
painavat alle 30 kg; 
turvallisuushuolet, jotka 
liittyvät 6–11-vuotiaiden lasten 
mahdollisesti lisääntyneeseen 
raltegraviirialtistukseen  

On olemassa mahdollinen riski, että Dutrebis-valmistetta 
annetaan alle 6-vuotiaille lapsille tai 6–11-vuotiaille lapsille, 
jotka painavat alle 30 kg. Dutrebis-valmisteella ei ole 
hyväksyttyä käyttöaihetta näille potilasryhmille eikä sitä pidä 
antaa näille potilaille, koska valmisteen ei ole osoitettu antavan 
sopivia annoksia vaikuttavia aineita. On arvioitu, että 6–11-
vuotiaat lapset saattavat mahdollisesti altistua suhteellisen 
suurille raltegraviiriaineosan määrille painoonsa nähden muihin 
potilaisiin verrattuna.  

Pahanlaatuiset kasvaimet  Kaikilla HIV-tartunnan saaneilla potilailla saattaa olla riski 
saada pahanlaatuisia kasvaimia (syöpä), koska 
immuunijärjestelmä on heikentynyt. Rotilla, mutta ei hiirillä, 
tehtyjen kokeiden tulokset osoittavat, että raltegraviiriin saattaa 
liittyä nenän tai nielun syöpäkasvainten kehittymistä, joten 
tämä katsotaan Dutrebis-valmisteen mahdolliseksi riskiksi. 
Kliinisissä tutkimuksissa syöpä kehittyi kuitenkin yhtä monelle 
raltegraviiria käyttäneelle HIV-potilaalle kuin muita HIV-
lääkkeitä käyttäneille potilaillekin.  



Riski Mitä tiedetään 

Kohonneet 
maksaentsyymiarvot 
(kohonneet maksa-arvot 
verikokeissa)  

Dutrebis-valmisteen toista vaikuttavaa ainetta raltegraviiria 
käyttävien potilaiden verikokeista todettavat 
maksaentsyymiarvot saattavat kohota (mahdollinen merkki 
maksasairaudesta). Tämä riski on suurempi, jos potilaan 
maksan toiminta on ennestään heikentynyt ja jos potilaalla on 
lisäksi hepatiitti B tai hepatiitti C (maksatulehdus), ennen kuin 
lääkkeen käyttö aloitetaan.  
Potilaita kehotetaan kertomaan terveydenhuollon 
ammattilaisille, jos heillä on ollut aiemmin maksasairaus, kuten 
hepatiitti B tai hepatiitti C.  

Kohonnut kreatiinikinaasiarvo 
ja lihasvaurio (myopatia, 
rabdomyolyysi)  

Kreatiinikinaasi on entsyymi, jota vapautuu lihaksen 
vahingoittuessa tai venyessä, kuten rasituksessa. Lihasvaivoja, 
kuten rabdomyolyysiä (lihasten nopeaa hajoamista) tai 
myopatiaa (lihasheikkouttua), voi esiintyä HIV-infektion 
yhteydessä tai joidenkin lääkehoitojen jälkeen. Tällaisiin 
lääkkeisiin kuuluvat HIV-lääkkeet, kuten raltegraviiri (toinen 
Dutrebis-valmisteen vaikuttavista aineista) ja proteaasin 
estäjät, statiinit (kolesterolilääkkeet), kolkisiini, malarialääkkeet, 
klofibraatti ja kortikosteroidit. HIV-potilaat käyttävät usein monia 
lääkkeitä yhdessä, joten ongelman syyn määrittäminen voi olla 
vaikeaa.  
Potilaita kehotetaan ottamaan viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos 
heillä on selittämätöntä lihaskipua, lihasten aristusta tai 
lihasheikkoutta Dutrebis-valmisteen käytön aikana.  

Masennus, itsemurha-
ajatukset ja itsetuhoinen 
käyttäytyminen  

Joillakin raltegraviiria käyttäneillä potilailla, erityisesti potilailla, 
joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai psyykkinen sairaus, 
on ilmoitettu masennusta ja itsemurhaan liittyviä ajatuksia ja 
tekoja. Siksi tämä katsotaan Dutrebis-valmisteen mahdolliseksi 
riskiksi. Potilaita kehotetaan kertomaan lääkärille, jos heillä on 
ollut aikaisemmin masennusta tai psyykkinen sairaus.  

Dutrebis-valmisteen käyttö 
raskauden tai imetyksen 
aikana  

Dutrebis-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. 
Vaikka monet naiset ovat käyttäneet lamivudiinia (lääkkeen 
toista vaikuttavaa ainetta) raskauden aikana eikä siitä ole 
koitunut ilmeistä haittaa lapselle, rotilla tehtyjen kokeiden 
tulokset viittaavat siihen, että raltegraviiri, toinen vaikuttavista 
aineista, voi mahdollisesti vahingoittaa kehittyvää sikiötä. Näitä 
vaikutuksia ei ole havaittu kaneilla, eikä niiden merkitystä 
ihmiselle tunneta. 
 
Imettämistä ei suositella Dutrebis-hoidon aikana, ja joka 
tapauksessa suositellaan, että HIV-infektiota sairastavien 
naisten ei pidä imettää, koska lapsi voivat saada HIV-infektion 
rintamaidon välityksellä.  
Potilaiden on kysyttävä lääkäriltä, apteekista tai 
sairaanhoitajalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä 
raskauden tai imetyksen aikana.  

 
 



Puuttuvat tiedot 
 
Riski Mitä tiedetään 

Käyttö raskauden aikana  Raskaana olevilla naisilla ei ole tehty riittäviä ja hyvin 
kontrolloituja tutkimuksia Dutrebis-valmisteella. Käyttöä ei 
suositella raskauden aikana.  

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus iäkkäillä potilailla  

Dutrebis-valmisteen myyntiluvan myöntämistä tukeviin kliinisiin 
tutkimuksiin osallistui vain muutamia 65-vuotiaita tai sitä 
vanhempia potilaita, eikä tiedetä, olisiko heidän vasteensa 
erilainen kuin nuoremmilla potilailla.  

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus potilailla, joilla on 
myös hepatiitti B- tai -C-
virusinfektio (samanaikainen 
infektio)  

Vaikka raltegraviiri ja lamivudiini ovat erikseen annettuina 
lääkevalmisteina osoittautuneet turvallisiksi potilaille, joilla on 
samanaikainen hepatiitti B- tai -C-infektio, Dutrebis-valmisteen 
turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu tässä potilasryhmässä.  

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus potilailla, joilla on 
vaikea maksan vajaatoiminta  

Lamivudiinin ja raltegraviirin turvallisuutta ja tehoa ei ole 
varmistettu potilailla, joilla on vaikea maksan perussairaus. 
Siksi Dutrebis-valmisteen käytössä on noudatettava 
varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta.  

 
 
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.  
 
Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat osa lääkevalmisteen tuotetietoja. Dutrebis-
valmisteen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Dutrebis-valmisteen EPAR-
sivuilla sekä Fimean verkkosivujen kautta www.fimea.fi. 
 
Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 
 
 
Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
 
Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 
 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 
aikataulu 
 

Havainnoiva 
myyntiluvan 
myöntämisen 
jälkeen 
toteutettava 
turvallisuustutkim
us (058)  

Analyysin 
kokonaistavoitteena 
on tutkia kliinisesti 
merkittävien 
lääketieteellisten 
tapahtumien 
esiintyvyyttä 
raltegraviirihoidon 
jälkeen.  

Pahanlaatuiset 
kasvaimet, valikoidut 
kliinisesti merkittävät 
maksaan liittyvät 
tapahtumat, lipodystrofia, 
kaikista syistä johtuva 
kuolleisuus, tiedot 
pitkäaikaisturvallisuudest
a.  

Käynnissä  Loppuraportti 
toimitettiin 
kesäkuussa 
2014.  
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003823/human_med_001850.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003823/human_med_001850.jsp
http://www.fimea.fi/


Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 
 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 
aikataulu 
 

Havainnoiva 
myyntiluvan 
myöntämisen 
jälkeen 
toteutettava 
turvallisuustutkim
us 
(EPO8025.006) 

Sairauskertomustieto-
kantaa käytetään 
arvioimaan etukäteen 
määriteltyjen 
terveyteen liittyvien 
tapahtumien 
esiintyvyyttä HIV-
tartunnan saaneilla 
potilailla, joita 
hoidetaan 
raltegraviirilla 
tavanomaisen käytön 
mukaan myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen.  

Pahanlaatuiset 
kasvaimet, valikoidut 
kliinisesti merkittävät 
maksaan liittyvät 
tapahtumat, lipodystrofia, 
kaikista syistä johtuva 
kuolleisuus, vakava 
ihottuma, valikoidut 
kliinisesti merkittävät 
lihaksiin liittyvät 
tapahtumat, tiedot 
pitkäaikaisturvallisuudest
a.  

Käynnissä  
 

Loppuraportti 
toimitettiin 
joulukuussa 
2014.  
 

Yhteistyö D:A:D 
kohorttitutkimuks
en kanssa  

Myyntiluvan haltija 
tukee yhdessä 
muiden myyntiluvan 
haltijoiden kanssa 
D:A:D 
kohorttitutkimusta, 
jonka tarkoituksena 
on seurata 
retroviruslääkkeiden 
turvallisuutta 
Euroopassa.  

Seurattavia riskejä ovat 
muun muassa sydämeen 
ja verisuoniin kohdistuvat 
riskit; tutkimuksen 
tulokset eivät kuitenkaan 
koske ainoastaan 
raltegraviiria.  

Käynnissä  
 

Myyntiluvan 
haltija tukee 
yhteistyötä 
vuoteen 2017 
saakka, jolloin 
D:A:D päättyy.  

Tutkimus 022  Turvallisuuden, 
farmakokinetiikan 
(miten elimistö 
käsittelee lääkettä) ja 
tehon arviointi 4 viikon 
– 18 vuoden ikäisillä 
lapsipotilailla. 

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus tutkittavissa 
populaatioissa – 4 viikon 
– 18 vuoden ikäiset 
lapsipotilaat.  
 

Käynnissä  
 

Toimitetaan 
31.12.2017  
(Lopullinen viikon 
240 
tutkimusraportti) 

Tutkimus 022- 
purutabletin 
jäännöspitoisuus 
(Ctrough) -
alatutkimus 
(Versio 3.0, LOA 
#4)  

Kerätään lisää 
farmakokineettistä 
tietoa jäännös-
pitoisuudesta 
(Ctrough) 2 vuoden – 
alle 6 vuoden ikäisistä 
lapsipotilaista, jotka 
saavat valmistetta 
purutabletteina.  

Farmakokineettiset 
vaihtelut ja altistus 2 
vuoden – alle 6 vuoden 
ikäisillä lapsipotilailla.  

Käynnissä  
 

Toimitettu 
marraskuussa 
2014  
 

Tutkimus 083 
(toteutettiin 
USA:n 
ulkopuolella) 
(Erityislupa-  
ohjelma)  

Erityislupaohjelma, 
jonka tarkoituksena 
on tarjota 
raltegraviiripurutabletit 
ja -rakeet suspensiota 
varten potilaiden 
käyttöön, kunnes ne 
ovat kaupallisesti 
saatavilla.  

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus tutkittavissa 
populaatioissa – 4 viikon 
– alle 12 vuoden ikäiset 
lapsipotilaat.  
 

Käynnissä  
 

Haittavaikutuksia 
seurataan 
jatkuvasti ja niistä 
ilmoitetaan, kun 
uusia 
turvallisuushuolia 
ilmenee.  
 



Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 
 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai 
tehoon liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 
aikataulu 
 

Tutkimus 135 
(USA) 
(Erityislupa-  
ohjelma)  

Erityislupaohjelma, 
jonka tarkoituksena 
on tarjota 
raltegraviirirakeet 
suspensiota varten 
potilaiden käyttöön, 
kunnes ne ovat 
kaupallisesti 
saatavilla.  

Pitkäaikaisen käytön 
turvallisuus tutkittavissa 
populaatioissa – 4 viikon 
– alle 12 vuoden ikäiset 
lapsipotilaat.  

Käynnissä.  
 

Haittavaikutuksia 
seurataan 
jatkuvasti ja niistä 
ilmoitetaan, kun 
uusia 
turvallisuushuolia 
ilmenee.  

Retroviruslääkkei
den  
raskausrekisteri 
(Antiretroviral 
Pregnancy 
Registry)  

Retroviruslääkkeiden 
raskausrekisteri on 
kansainvälinen 
yhteistyöprojekti, 
jonka tarkoituksena 
on seurata altistusta 
retroviruslääkkeille 
raskauden aikana. 
Rekisterin 
tarkoituksena on 
tuottaa varhaisia 
signaaleja 
teratogeenisuudesta 
(epämuodostumista), 
kun rekisterin avulla 
seurattavia lääkkeitä 
käytetään raskauden 
aikana.  

Altistus raskauden 
aikana.  
 

Käynnissä  
 

Toimitetaan 
jokaisen 
määräaikaisen 
säännöllisesti 
toimitettavan 
turvallisuuskatsau
ksen yhteydessä 
(PSUR)  
 

 
 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 
Mikään edellä mainituista tutkimuksista ei ole myyntiluvan ehto. 
 
 
Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 
 
Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset  
 
Ei oleellinen.  
 
 
Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2015. 
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