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Espoossa  6. maaliskuuta, 2012 
 

Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille saksagliptiinin (Onglyza) yhteydestä vakaviin 

yliherkkyysreaktioihin ja akuuttiin haimatulehdukseen 

 

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen 

Tämä tiedote sisältää uusia tärkeitä turvallisuustietoja saksagliptiinin käytöstä ja siihen liittyvästä vakavien 

yliherkkyysreaktioiden ja akuutin haimatulehduksen riskistä. 

 

Tiivistelmä 

 Saksagliptiinin (Onglyza) käytön yhteydessä on ilmoitettu vakavia 

yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien angioedeemaa ja anafylaktisia reaktioita, sekä 

akuuttia haimatulehdusta. 

 Näiden turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi saksagliptiinin käytöstä on annettu 

seuraavat suositukset: 

 

Yliherkkyysreaktiot: 

 Saksagliptiini on nyt vasta-aiheinen potilaille, joille saksagliptiini tai mikä tahansa 

dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjä on aiemmin aiheuttanut vakavia 

yliherkkyysreaktioita, kuten anafylaktisen reaktion, anafylaktisen sokin tai 

angioedeemaa. 

 Jos potilaalla epäillään saksagliptiinin aiheuttamaa vakavaa yliherkkyysreaktiota, hoito 

on lopetettava. 

 

Haimatulehdus: 

 Potilaille on kerrottava akuutin haimatulehduksen tyyppioireesta eli pitkittyvästä, 

vaikeasta vatsakivusta. 

 Haimatulehdusta epäiltäessä saksagliptiinihoito on lopetettava. 

 
Tämän tiedotteen sisällöstä on sovittu Euroopan lääkeviraston kanssa. 
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Lisätietoa turvallisuusseikoista ja suositukset terveydenhuollon ammattilaisille 

Saksagliptiini on dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjä, joka on tarkoitettu käytettäväksi 

tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuispotilaille parantamaan glukoositasapainoa metformiiniin, 

tiatsolidiinidioniin, sulfonyyliureaan tai insuliiniin (joko yhdessä metformiinin kanssa tai ilman) 

yhdistettynä. 

 

Lääketurvallisuustietojen tarkastelussa on tullut esiin saksagliptiinin käyttöön liittyviä useita vakavia 

angioedeematapauksia ja vastaavia tapahtumia sekä anafylaktisia reaktioita. Lisäksi joissakin tapauksissa 

on ilmoitettu uudelleenaltistuksen (rechallenge) aiheuttaneen reaktion. Kaiken saatavilla olevan tiedon 

perusteella on päätetty kieltää saksagliptiinin käyttö potilailla, joilla jokin DPP-4:n estäjä on aiemmin 

aiheuttanut vakavan yliherkkyysreaktion, kuten anafylaksian tai angioedeeman. 

 

Valmisteen myyntiintulon jälkeen ilmoitettujen haimatulehdustapausten tarkastelussa on selvinnyt, että 

saksagliptiinihoidon aloittamisen jälkeen ilmenneet haimatulehduksen merkit hävisivät, kun hoito 

lopetettiin. Tämä viittaa syy-seuraussuhteeseen. Lisäksi haimatulehdus on muiden DPP-4 estäjien tunnettu 

haittavaikutus. 

Edellä esitetyn vuoksi Onglyzan (saksagliptiini) tuotetiedot on päivitetty yliherkkyyttä ja haimatulehdusta 

koskevilla tiedoilla. 

Haimatulehdusta tai vakavaa yliherkkyysreaktiota saksagliptiinille epäiltäessä hoito on lopetettava. 

 

Haittavaikutusilmoitukset 

Lääkkeiden haittavaikutusepäilyt kehotetaan ilmoittamaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimeaan (yhteystiedot, haittavaikutuslomake ja tarkemmat ohjeet: www.fimea.fi). 

 

Annattehan haittavaikutusilmoituksessanne kaikki mahdolliset tiedot, myös tiedot potilaan aiemmista 

sairauksista, mahdollisista muista samanaikaisista lääkityksistä, oireiden alkamisajankohdasta ja hoidon 

aloitus- ja lopetuspäivämääristä. 

http://www.fimea.fi/
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Voitte ilmoittaa Onglyzaa koskevat haittavaikutusepäilyt myös Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab:lle 

numeroon 09 2512 1230 tai sähköpostiosoitteeseen safety_finland@bms.com. 

 

Tiedotetta koskevat lisätiedot  

Mahdollisissa Onglyzan käyttöä koskevissa kysymyksissä voitte soittaa Oy Bristol-Myers Squibb 

(Finland) Ab:n lääketieteelliseen tietopalveluun (puh. 09 2512 1230) tai lähettää sähköpostia 

lääketieteelliselle johtajalle Pia Marttilalle (pia.marttila@bms.com). 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Pia Marttila 

Lääketieteellinen johtaja 

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 

 

 

 


