
Incresync 25 mg/30 mg, kalvopäällysteiset tabletit 
Incresync 25 mg/45 mg, kalvopäällysteiset tabletit 

Incresync 12,5 mg/30 mg, kalvopäällysteiset tabletit 
Incresync 12,5 mg/45 mg, kalvopäällysteiset tabletit 

 (alogliptiini ja pioglitatsoni) 
 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 
 
 
 
VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 
 
VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 
 
Diabetes on pitkäaikainen sairaus, joka koskee suurta osaa ihmisistä kaikkialla maailmassa. 
Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan yli 220 miljoonaa henkilöä sairastaa diabetesta 
maailmanlaajuisesti [1], ja kansainvälinen diabetesjärjestö (International Diabetes 
Federation) ennustaa, että yli 37 miljoonalla henkilöllä Euroopan maissa diagnosoidaan 
diabetes seuraavien 20 vuoden aikana [2]. Merkittävä huolenaihe on se, että 
keskimääräinen diabeteksen puhkeamisikä alenee, mikä tarkoittaa sitä, että potilaat 
tarvitsevat lääkitystä pidempään ja he myös tarvitsevat lisää hoitovaihtoehtoja. Arvioidaan, 
että diabetes saattaa aiheuttaa yli 4 miljoonaa kuolemaa vuosittain, ja diabetes oli 
pääasiallinen kuolinsyy Euroopassa vuonna 2008 [2]. Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat 
puolet (50 %) kaikista tyypin 2 diabetesta sairastavien kuolemista [2], ja 10–20 % tyypin 2 
diabeetikoista kuolee munuaisten vajaatoimintaan. Lisäksi näiden potilaiden hoitoon 
tarvittavat terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät edelleen. Vuonna 2002 tehdyssä 
tutkimuksessa (Centre for Health Economic, Tukholma) keskimääräisiksi 
vuosikustannuksiksi arvioitiin 29 miljardia euroa [3].  
 
VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Alogliptiinia/pioglitatsonia käytetään pienentämään veren sokeripitoisuutta aikuisilla tyypin 2 
diabeetikoilla. Glukoosipitoisuuden pienentäminen vähentää suuren glukoosipitoisuuden 
silmiin, hermostoon ja munuaisiin aiheuttamien vaurioiden mahdollisuutta. Alogliptiini 
vaikuttaa suurentamalla insuliinipitoisuutta elimistössä aterian jälkeen ja vähentämällä 
sokerin määrää elimistössä. Pioglitatsoni auttaa elimistöä käyttämään paremmin hyödyksi 
tuottamansa insuliinin. 
 
Kliinisiin alogliptiini/pioglitatsonitutkimuksiin on osallistunut yli 1 900 tyypin 2 diabetesta 
sairastavaa potilasta. Tutkimuksiin osallistuneet potilaat käyttivät jo yhtä tai useampaa 
erilaista diabeteslääkettä (esimerkiksi metformiinia tai sulfonyyliureaa), eikä heidän 
verensokeripitoisuutensa pysynyt hyvin tasapainossa heille määrätyllä hoidolla. Veren 
sokeripitoisuutta mitattiin glykosyloituneeksi hemoglobiiniksi (HbA1c) kutsutulla verikokeella, 
joka mittaa veren sokeritasapainoa pitkän ajan kuluessa. Alogliptiinin/pioglitatsonin osoitettiin 
pienentävän veren sokeripitoisuutta näissä tutkimuksissa.  
 
Tutkimuksen SYR-322-TZD-009 potilaat käyttivät tutkimuksen aloittaessaan pioglitatsonia 
joko yksinään tai yhdessä muiden lääkkeiden, mukaan lukien metformiinin tai sulfonyyliurean 
(toisentyyppinen diabeteslääke), kanssa. Potilaat saivat joko alogliptiiniä tai lumelääkettä. 
Verensokeritasapaino parani enemmän alogliptiini- kuin lumehoidolla, mikä näkyi HbA1c-
arvojen pienenemisenä viikolla 26. 
 



Tutkimuksen 01-06-TL-322OPI-004 potilaat käyttivät tutkimuksen aloittaessaan 30 mg:n 
pioglitatsoniannosta ja metformiinia. He saivat joko 25 mg alogliptiinia tämän hoidon lisäksi 
tai heidän pioglitatsoniannoksensa suurennettiin 30 mg:sta 45 mg:aan. 
Verensokeritasapaino parani enemmän, kun hoitoon lisättiin 25 mg:n alogliptiiniannos 
verrattuna pioglitatsoniannoksen suurentamiseen 30 mg:sta 45 mg:aan. HbA1c-arvon 
muutosta lähtötilanteesta mitattiin viikolla 26 ja viikolla 52, ja arvo pieneni enemmän 
alogliptiiniryhmässä kuin ryhmässä, jossa suurennettiin pioglitatsoniannosta. 
 
 
VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 
Noin 84 % kliinisiin alogliptiini/pioglitatsonitutkimuksiin osallistuneista potilaista oli alle 65-
vuotiaita ja hyvin harvat (< 2 %) olivat yli 75-vuotiaita. Useimmat tutkimuksiin osallistuneista 
potilaista olivat valkoihoisia (67 %). Yli puolella tutkimuksiin osallistuneista potilaista oli 
jonkinlaisia munuaisvaivoja (munuaisten vajaatoiminta) tutkimuksen alussa. 
Verensokeripitoisuuden pienenemät olivat samanlaisia erilaisissa potilasryhmissä, mukaan 
lukien munuaissairaat, eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat, eripainoiset ja erirotuiset.  
 
VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 
Alogliptiini ja pioglitatsoni 
Allergiset reaktiot 
(yliherkkyysreaktiot) 

Allergisia reaktioita on 
raportoitu sekä alogliptiini- 
että pioglitatsonihoidon 
yhteydessä. 
Allergiset reaktiot voivat olla 
vaikeita ja henkeä uhkaavia. 
Vakavan allergisen reaktion 
oireita voivat olla mm. 
ihottuma, ihosta nousevat 
punaiset läikät (paukamat), 
kasvojen, huulten, kielen ja 
kurkun turvotus, joka voi 
aiheuttaa hengitys- tai 
nielemisvaikeuksia, yleinen 
kutina ja lämmön tunne 
erityisesti päänahassa, 
suussa, kurkussa, 
kämmenissä ja jalkapohjissa 
(Stevens–Johnsonin 
oireyhtymä) 

Alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
ei pidä aloittaa, jos potilaalla 
on aiemmin ollut alogliptiinin, 
pioglitatsonin tai muun tämän 
lääkkeen aineosan 
aiheuttama allerginen 
reaktio. 
Jos allergisia reaktioita 
ilmenee, 
alogliptiini/pioglitatnosihoito 
pitää lopettaa.  

Maksasairaus 
(hepatotoksisuus) 

Maksavaivoja on raportoitu 
sekä alogliptiinin että 
pioglitatsonin käytön 
yhteydessä. On 
suositeltavaa, että kaikkien 
potilaiden 
maksaentsyymiarvot 
tutkitaan ennen 
alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
ja sen aikana.  

Alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
ei pidä aloittaa, jos potilaalla 
on maksasairaus. Potilaiden 
tilaa pitää tarkkailla 
varhaisten oireiden varalta ja 
hoito pitää lopettaa, jos 
havaitaan vakavia maksan 
poikkeavuuksia. 



Jos potilaan 
maksaentsyymiarvot ovat 
koholla hoitoa aloitettaessa 
tai jos hänellä on muita 
merkkejä maksasairaudesta, 
häntä ei saa hoitaa 
alogliptiinillä /pioglitatsonilla, 
Jos potilaalle kehittyy 
maksasairauteen viittaavia 
oireita, joita voivat olla 
selittämätön pahoinvointi, 
oksentelu, vatsakipu, 
uupumus, ruokahaluttomuus 
ja/tai virtsan tummuus, 
maksaentsyymiarvot pitää 
mitata. Jos keltaisuutta iholla 
tai silmänvalkuaisissa 
havaitaan, 
alogliptiini/pioglitatsonihoito 
pitää lopettaa. 

Alogliptiini 
Haimatulehdus 
(pankreatiitti) 

Pankreatiittia on raportoitu 
alogliptiinihoidon yhteydessä.  
Vaikea ja jatkuva vatsakipu, 
joka saattaa säteillä selkään, 
sekä pahoinvointi ja 
oksentelu voivat olla 
haimatulehduksen 
(pankreatiitin) merkki. 

Jos pankreatiittia epäillään, 
alogliptiini/pioglitatsonihoito 
pitää keskeyttää; jos akuutti 
pankreatiitti varmistuu, 
alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
ei saa aloittaa uudestaan. 
Varovaisuutta pitää 
noudattaa hoidettaessa 
potilaita, joilla on aiemmin 
ollut pankreatiitti. 

Pioglitatsoni 
Sydämen vajaatoiminta Pioglitatsoni voi aiheuttaa 

nesterentiota, mikä voi 
pahentaa sydämen 
vajaatoimintaa tai johtaa sen 
kehittymiseen. Jos potilaalla 
on vähintään yksi sydämen 
vajaatoiminnan kehittymisen 
riskitekijä (esim. aiempi 
sydänkohtaus, sydämen 
verisuonten sairauden 
aiheuttama rintakipu (angina) 
tai korkea ikä), hoito pitää 
aloittaa käyttämällä pienintä 
mahdollista 
pioglitatsoniannosta, ja 
annosta pitää suurentaa 
vähitellen. Sydämen 
vajaatoimintaa on raportoitu, 
kun pioglitatsonia on käytetty 
yhdessä insuliinin kanssa tai 
hoidettaessa potilaita, joilla 
on aiemmin ollut sydämen 

Aloglitpiini/pioglitatsonihoitoa 
ei saa aloittaa, jos potilaalla 
on sydämen vajaatoiminta. 
Potilaiden tilaa pitää seurata 
siltä varalta, että heille 
kehittyy sydämen 
vajaatoiminnan merkkejä ja 
oireita, painonnousua tai 
nesteretentiota, erityisesti jos 
potilaan sydämen toiminta ei 
ole riittävän hyvää. 
Alogliptiini/pioglitatsonihoito 
pitää lopettaa, jos sydämen 
vajaatoiminnan oireet 
pahenevat. 



vajaatoimintaa. Koska sekä 
insuliinin että pioglitatsonin 
tiedetään aiheuttavan 
nesteretentiota, molempien 
käyttäminen voi suurentaa 
riskiä. 

Nesteretentio (ääreisturvotus 
ja painonnousu) 

Kliinisissä 
pioglitatsonitutkimuksissa 
havaittiin näyttöä 
painonnoususta, joka 
lisääntyi käytettäessä 
suurempia annoksia, mikä 
voi johtua rasvan 
kertymisestä ja siihen voi 
joissakin tapauksissa liittyä 
nesteretentiota. 
Keskimääräinen 
painonnousu pioglitatsonia 
käyttävillä potilailla oli 2–3 kg 
vuoden aikana. 

Ruokavalion tarkkailu on osa 
diabeteksen hoitoa. Potilaita 
pitää kehottaa noudattamaan 
vähäkalorista ruokavaliota 
tiukasti, ja painoa pitää 
seurata tarkasti. 

Luunmurtumat Kliinisissä 
pioglitatsonitutkimuksissa 
havaittiin jonkin verran 
näyttöä luunmurtumariskin 
suurenemisesta naisilla. 
Murtumariski on noin 2 
kertaa suurempi 
pioglitatsonilla hoidetuilla 
naisilla verrattuna muuhun 
lääkehoitoon kliinisissä 
tutkimuksissa. Joissakin 
seurantatutkimuksissa on 
havaittu riskin suurenemista 
miehillä. 

Murtumariski pitää ottaa 
huomioon 
alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
käyttävien potilaiden pitkän 
ajan hoidossa. On hyvä 
noudattaa yleisiä 
luustoterveyden suosituksia 
ja seurata potilaan tilaa 
varhaisten oireiden 
kehittymisen varalta. 

Virtsarakkosyöpä Tutkimuksissa on havaittu 
virtsarakkosyövän riskin 
vähäinen suureneminen 
pioglitatsonilla hoidetuilla 
diabeetikoilla, erityisesti 
potilailla, joita hoidetaan 
suurimmilla annoksilla ja 
pisimpään. Oireita ovat 
verivirtsaisuus, 
virtsaamiskipu tai äkillinen 
virtsaamistarve. 

Alogliptiini/pioglitatsonihoitoa 
ei saa aloittaa, jos potilaalla 
on tai on aiemmin ollut 
virtsarakkosyöpä tai joilla on 
verivirtsaisuutta, jonka syytä 
ei ole tutkittu. Riskitekijät 
(kuten ikä, tupakointihistoria, 
altistuminen joillekin aineille 
työssä tai syöpähoidot tai 
solunsalpaajahoito, kuten 
syklofosfamidi, tai aiempi 
lantion alueelle annettu 
sädehoito) pitää tutkia ennen 
alogliptiini/pioglitatsonihoidon 
aloittamista. Jos virtsassa on 
verta, sen syy pitää tutkia 
ennen pioglitatsonihoidon 
aloittamista. Potilaiden pitää 
kertoa lääkärille 
mahdollisimman pian, jos 



heillä on verta virtsassa, 
virtsaamiskipua tai äkillistä 
virtsaamistarvetta. 

 
Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään 
Alogliptiini 
Ihovaivat, kuten rakkulat, 
haavaumat tai ihottuma 
(perifeeriset nekroottiset 
ihovauriot) 

Joidenkin samalla tavalla kuin alogliptiini vaikuttavien 
diabeteslääkkeiden käyttöön on liittynyt ihovaivoja eläimillä. 
Ihovaivoja pidetään sen vuoksi alogliptiinin mahdollisena 
riskinä. 
Näitä ihovaivoja ei ole havaittu alogliptiinin käytön 
yhteydessä. 

Maha-suolikanavan 
haittavaikutukset – 
vatsakipu, ripuli, 
ruuansulatusvaivat, närästys 
(maha-suolikanavan vaivat) 

Maha-suolikanavan haittavaikutuksia voi esiintyä 
korkeintaan yhdellä kymmenestä alogliptiinillä hoidetusta 
henkilöstä. Useimmilla potilailla vaikutukset olivat lieviä 
eivätkä potilaat lopettaneet lääkkeen käyttöä maha-
suolikanavan haittavaikutusten takia. 

Infektiot Ylähengitystietulehdusta ja nenän tulehdusta, jonka oireita 
ovat mm. kurkkukipu ja nenän tukkoisuus (nasofaryngiitti), 
voi esiintyä korkeintaan yhdellä kymmenestä alogliptiinillä 
hoidetusta henkilöstä. Useimmilla potilailla vaikutukset eivät 
olleet vakavia. 

Haimasyöpä Vaikuttaa siltä, että diabetesta sairastavilla on suurempi riski 
sairastua useisiin tavallisiin syöpiin, kuten haimasyöpään, 
kuin henkilöillä, joilla ei ole diabetesta. Tutkimuksessa on 
havaittu, että samanlaisia haimamuutoksia kuin 
haimasyövän yhteydessä esiintyvät voi esiintyä 
inkretiinihoitoa (lääkkeitä jotka vaikuttavat samalla tavalla 
kuin alogliptiini, yksi Incresync-valmisteen aineosista) 
saavilla potilailla. 
Kliinisistä tutkimuksista tai lääkärin määräämästä käytöstä ei 
ole saatu merkkejä siitä, että Vipidia-valmistetta käyttävillä 
potilailla olisi suurempi haimasyövän kehittymisen riski. 

Pioglitatsoni 
Maligniteetit Vaikuttaa siltä, että diabetesta sairastavilla on suurempi riski 

sairastua useisiin tavallisiin syöpiin, kuten haimasyöpään, 
kuin henkilöillä, joilla ei ole diabetesta. Syöpiä pidetään 
pioglitatsonin mahdollisena riskinä sen vuoksi, että 
virtsarakkosyövän riski on suurentunut hieman. 
Laboratoriotutkimukset ja eläinkokeet ovat aiheuttaneet 
keskustelua siitä, voiko pioglitatsonia aiheuttaa syöpää tai 
suojata siltä. 

Silmän takaosan turvotus 
(makulaturvotus) 

Diabeettinen makulaturvotus on yleinen diabeteksen 
komplikaatio ja se on yleinen diabeetikoiden näköhäiriöiden 
aiheuttaja. Useat tekijät vaikuttavat tyypin 2 diabetesta 
sairastavien makulaturvotukseen, esim. se, miten pitkään 
potilaalla on ollut diabetes, suuri verensokeripitoisuus tai 
korkea verenpaine, suuri veren rasvapitoisuus, kaihileikkaus 
ja nesterentio. Pioglitatsoniin liittyvää makulaturvotusta on 
raportoitu, vaikka monilla näistä potilaista oli myös säärien 
turvotusta. On epäselvää, aiheuttaako pioglitatsoni 
makulaturvotusta, mutta lääkäreiden on hyvä olla tietoisia 



tästä mahdollisuudesta, jos potilas kertoo näköhäiriöistä. 
Sydämen verisuonten 
kaventuminen tai 
tukkeutuminen (iskeeminen 
sydänsairaus) 

Vuonna 2007 tuotiin esille huoli sydänkohtausriskin 
suurenemisesta toisen sellaisen diabeteslääkkeen käytön 
yhteydessä, joka kuuluu samaan lääkeryhmään kuin 
pioglitatsoni. Pioglitatsonitutkimuksista saatu näyttö viittaa 
kuitenkin siihen, että pioglitatsonin käyttöön ei liity sydän- ja 
verisuonitapahtumien riskin suurenemista. 

Väärä käyttö tyypin 2 
diabeetikkojen hoidossa 
(käyttöaiheen vastainen 
käyttö ensi linjan hoitona 
tyypin 2 diabeteksessa) 

Koska pioglitatsonin käyttöön liittyy suurentunut 
virtsarakkosyövän ja sydämen vajaatoiminnan riski, 
alogliptiiniä/pioglitatsonia ei saa käyttää tyypin 2 diabeteksen 
hoidon aloitukseen (ensi linjan hoito) ja tätä yhdistelmähoitoa 
pitää käyttää vain siinä tapauksessa, että metformiinihoito ei 
ole tehonnut tai sitä ei voida käyttää. Koska pioglitatsoni 
pienentää veren sokeripitoisuutta, on epätodennäköistä, että 
lääkettä käytettäisiin muuhun tarkoitukseen kuin diabeteksen 
hoitoon. 

 
Puuttuvat tiedot 
 
Riski  Mitä tiedetään 
Potilaat, joilla on dialyysiä 
vaativa munuaissairaus 

Incresync-valmistetta ei saa käyttää, jos potilaalla on vaikea 
munuaissairaus, joka vaatii dialyysihoitoa. 

Raskaana olevat ja/tai 
imettävät naiset 

Alogliptiiniä/pioglitatsonia ei saa käyttää raskauden tai 
imetyksen aikana. 

Lapset ja nuoret Alogliptiinin/pioglitatsonin käytöstä alle 18-vuotiaiden 
potilaiden hoidossa ei ole tietoa, joten sen käyttöä ei 
suositella tälle ikäryhmälle 

Potilaat, joilla on vaikea 
sydämen vajaatoiminta 
(vaikeita toiminnanvajauksia, 
potilailla on oireita levossa ja 
he joutuvat yleensä olemaan 
vuodepotilaina) 
(vaikeaa sydämen 
vajaatoimintaa sairastavat 
potilaat, NYHA-luokka IV) 

Incresync-valmistetta ei saa käyttää, jos potilaalla on tai on 
aiemmin ollut sydämen vajaatoiminta.  

Potilaat, joilla on vaikea 
maksan toiminnan vajaus  
(vaikeaa maksan 
vajaatoimintaa sairastavat 
potilaat) 

Incresync-valmistetta ei saa käyttää, jos potilaalla on 
maksasairaus. 

 
 
VI.2.5 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 saatavissa Fimean verkkosivujen 
kautta www.fimea.fi. 

http://www.fimea.fi/


 
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, joihin on löydettävissä linkki Fimean verkkosivujen kautta. Näiden 
lisätoimien toteuttamisesta kussakin maassa sovitaan kuitenkin yhdessä lääkkeen 
valmistajan ja kansallisen viranomaisen kanssa. 
 
Tällaisia lisätoimia seuraavien riskien minimoimiseksi ovat: 
 
Virtsarakkosyöpä 
 
Riskien minimoinnin lisätoimet 
Tavoite ja perustelu: Korostaa terveydenhuollon ammattilaisille, esim. lääkäreille, 
sairaanhoitajille ja apteekkihenkilökunnalle, että virtsarakkosyövän riskin suhteen pitää olla 
varovainen. 
Pääasialliset lisätoimet riskien minimoimiseksi: 
Alogliptiinin/pioglitatsonin kiinteästä yhdistelmävalmisteesta jaetaan koulutuspaketti, joka 
koostuu alogliptiinin/pioglitatsonin valmisteyhteenvedosta, pakkausselosteesta ja lääkäreille 
tarkoitetusta määräämisohjeesta. 
Määräämisohje korostaa seuraavia: 

• Potilaiden valintakriteerit, mukaan lukien se seikka, että alogliptiiniä/pioglitatsonia ei 
saa käyttää ensi linjan hoitona, sekä sen painottaminen, että hoidon hyötyä pitää 
arvioida säännöllisesti. 

• Virtsarakkosyövän riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Sydämen vajaatoiminnan riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Varovaisuus hoidettaessa iäkkäitä, kun otetaan huomioon ikään liittyvät riskit 

(erityisesti virtsarakkosyöpä, murtumat ja sydämen vajaatoiminta). 
 
Sydämen vajaatoiminta 
 
Riskien minimoinnin lisätoimet 
Tavoite ja perustelu: Korostaa terveydenhuollon ammattilaisille, esim. lääkäreille, 
sairaanhoitajille ja apteekkihenkilökunnalle, että sydämen vajaatoiminnan suhteen pitää olla 
varovainen. 
Pääasialliset lisätoimet riskien minimoimiseksi: 
Alogliptiinin/pioglitatsonin kiinteästä yhdistelmävalmisteesta jaetaan koulutuspaketti, joka 
koostuu alogliptiinin/pioglitatsonin valmisteyhteenvedosta, pakkausselosteesta ja lääkäreille 
tarkoitetusta määräämisohjeesta. 
Määräämisohje korostaa seuraavia: 

• Potilaiden valintakriteerit, mukaan lukien se seikka, että alogliptiiniä/pioglitatsonia ei 
saa käyttää ensi linjan hoitona, sekä sen painottaminen, että hoidon hyötyä pitää 
arvioida säännöllisesti. 

• Virtsarakkosyövän riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Sydämen vajaatoiminnan riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Varovaisuus hoidettaessa iäkkäitä, kun otetaan huomioon ikään liittyvät riskit 

(erityisesti virtsarakkosyöpä, murtumat ja sydämen vajaatoiminta). 
 
Väärä käyttö tyypin 2 diabeetikkojen hoidossa (käyttöaiheen vastainen käyttö ensi 
linjan hoitona tyypin 2 diabeteksessa) 
 
Riskien minimoinnin lisätoimet 
Tavoite ja perustelu: Korostaa terveydenhuollon ammattilaisille, esim. lääkäreille, 
sairaanhoitajille ja apteekkihenkilökunnalle, että alogliptiini/pioglitatsoni on tarkoitettu 



käytettäväksi toisen tai kolmannen linjan hoitona aikuisten tyypin 2 diabeetikkojen hoidossa. 
Pääasialliset lisätoimet riskien minimoimiseksi: 
Alogliptiinin/pioglitatsonin kiinteästä yhdistelmävalmisteesta jaetaan koulutuspaketti, joka 
koostuu alogliptiinin/pioglitatsonin valmisteyhteenvedosta, pakkausselosteesta ja lääkäreille 
tarkoitetusta määräämisohjeesta. 
Määräämisohje korostaa seuraavia: 

• Potilaiden valintakriteerit, mukaan lukien se seikka, että alogliptiiniä/pioglitatsonia ei 
saa käyttää ensi linjan hoitona, sekä sen painottaminen, että hoidon hyötyä pitää 
arvioida säännöllisesti. 

• Virtsarakkosyövän riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Sydämen vajaatoiminnan riski ja oleelliset neuvot riskin minimoimiseksi 
• Varovaisuus hoidettaessa iäkkäitä, kun otetaan huomioon ikään liittyvät riskit 

(erityisesti virtsarakkosyöpä, murtumat ja sydämen vajaatoiminta). 
 
 
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 

Alogliptiini/pioglitatsoni 
Lääkkeen 
käyttötutkimus 
(SYR322-401) 

Seurata riskien 
minimoinnin 
lisätoimien tehoa 
virtsarakkosyövän, 
sydämen 
vajaatoiminnan ja 
käyttöaiheen 
vastaisen käytön 
(ensi linjan 
hoitona) suhteen 

Virtsarakko-
syöpä 
Sydämen 
vajaatoiminta 
Käyttöaiheen 
vastainen käyttö 
ensi linjan 
hoitona 

Suunnitteil-
la 
(muokatta-
vana) 

Loppuraportti 
toimitetaan 
joulukuun 2015 
lopussa 

Pioglitatsoni 
KPNC 
virtsarakkosyövän 
kohorttitutkimus 
(01-03-TL-OPI-
524) 

Testata 
virtsarakkosyövän 
suhteellista riskiä 
diabeetikoilla, 
jotka käyttävät 
pioglitatsonia 
verrattuna muita 
hoitoja saaviin 
diabeetikkoihin 

Virtsarakko-
syöpä 

Käynnissä Loppuraportti 
toimitetaan 
31.8.2014 
mennessä 

KPNC upotettu 
tapaus-verrokki-
tutkimus (01-03-
TL-OPI-524) 

Saada 
täydellisempi 
mittaus rodusta, 
diabeteksen 
kestosta ja mitata 
muita mahdollisia 
sekoittavia 
tekijöitä 

Virtsarakko-
syöpä 

Käynnissä  Loppuraportti 
toimitetaan 
31.8.2014 
mennessä 

     
PROactive- 1) Kerätä Maligniteetit Käynnissä Loppuraportti on 



tutkimuksen 
jatkoseuranta-
tutkimus 
(AD-4833-EC445) 

seurantatietoa 2 
vuoden välein 10 
vuoden ajan 
kaikista 
maligniteeteista 
pioglitatsonilla ja 
lumelääkkeellä 
hoidetuilla 
potilailla pitkällä 
aikavälillä 
2) Tutkia, 
vaikuttaako aiempi 
pitkäkestoinen 
pioglitatsonihoito 
ensisijaiseen 
yhdistelmä-
päätetapahtumaan 
(makrovaskulaari-
set tulokset), kun 
verrataan potilaita, 
jotka ovat aiemmin 
saaneet 
pioglitatsonia 
potilaisiin, jotka 
ovat aiemmin 
saaneet 
lumelääkettä 

Iskeeminen 
sydänsairaus 

käytettävissä 
31.7.2015 
mennessä 

Euroopan 
laajuinen useiden 
tietokantojen 
tutkimus, joka 
selvittää 
virtsarakkosyövän 
riskien 
ominaispiirteitä 
(ER12-9433) 
(aiemmin nimellä 
AD4833-410) 

Arvioida 
tarkemmin 
pioglitatsonin 
käytön ja 
virtsarakkosyövän 
yhteyttä tyypin 2 
diabeetikoilla 
neljässä Euroopan 
maassa: 
Suomessa, 
Alankomaissa, 
Ruotsissa ja Iso-
Britanniassa 

Virtsarakkosyöpä Käynnissä Loppuraportti on 
käytettävissä 
30.9.2014 
mennessä 

Lisäys 1 
tutkimukseen AD-
4833-403 
(kohorttitutkimus 
pioglitatsonista ja 
syövän 
ilmaantuvuudesta 
diabeetikoilla) 
1.1 
Eturauhassyöpä-
päätetapahtumaan 
liittyvät lisä-post-
hoc-analyysit 

Post-hoc-
analyysit, joilla 
tutkitaan 
tarkemmin 
eturauhassyövän 
riskiä 

Eturauhassyöpä Käynnissä Lisäanalyysin 
tulokset, jotka 
kattavat 
tavoitteen 1, 
tavoitteen 2 ja 
syövän astetta 
kuvaavan 
analyysin 
toimitetaan 
EMAan 
9.10.2014 
mennessä 
seuraavan 
määräaikaisen 
turvallisuus-



katsauksen 
yhteydessä 
(DLP-
päivämäärä 
31.7.2014). 
Tulokset 
analyyseistä, 
jotka kattavat 
tavoitteet 3, 4 ja 
5, toimitetaan 
31.5.2015 
mennessä. 

 
 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 
Mikään yllä mainituista ei ole myyntiluvan saamisen ehto. 
 
VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 
 
Version numero Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti 
7.0 18. kesäkuuta 

2014 
Maligniteetit KPNC ei-virtsarakon 

maligniteettien 
jatkokohorttitutkimuksen 
(AD4833-403) 
loppuraportti toimitettu 
helmikuussa 2014 / 
Actos-valmisteen 
myyntilupahakemus 
 
Lisäys 1 tutkimukseen 
AD-4833-403 
(pioglitatsonia ja syövän 
ilmaantuvuutta 
diabetespotilailla 
käsittelevät 
kohorttitutkimus) 
Eturauhassyöpä-
päätetapahtumaan 
liittyvät lisä-post-hoc-
analyysit 

7.0 18. kesäkuuta 
2014 

Puuttuvat tiedot 
Munuais- tai 
peritoneaalidialyysiä 
tarvitsevat potilaat 

Päivitetty niin että vastaa 
alogliptiiniä sisältävien 
tuotteiden puuttuvia 
tietoja 

7.0 18. kesäkuuta 
2014  

Puuttuvat tiedot 
Vaikeaa sydämen 
vajaatoimintaa 
(NYHA-luokka IV) 
sairastavat potilaat 
Käyttö vaikeaa 
maksan 
vajaatoimintaa 
sairastavien 

Otettu uudelleen mukaan 
niin että vastaa 
alogliptiiniä sisältävien 
tuotteiden puuttuvia 
tietoja 



potilaiden hoidossa 
7.0 18. kesäkuuta 

2014 
Pioglitatsonin-
alogliptiinin kiinteän 
yhdistelmävalmisteen 
kliinistä käyttöä 
diabeteksen 
hoidossa ja 
samanaikaisia muita 
sairauksia 
tarkastelevan 
käyttötutkimuksen 
sijaintipaikkaa 
pohditaan uudelleen.  

Myyntiluvan haltija 
ehdotti aikaisemmin, että 
lääkkeen käyttötutkimus 
tehtäisiin Alankomaiden 
PHARMO-populaatiosta. 
Takeda on kaupallisista 
syistä päättänyt olla 
aktiivisesti edistämättä 
alogliptiinin-pioglitatsonin 
kiinteää 
yhdistelmävalmistetta 
Alankomaissa. Näin ollen 
tuotteen odotettavissa 
oleva käyttö PHARMO-
populaatiossa on 
todennäköisesti 
minimaalista. Myyntiluvan 
haltija arvioi parhaillaan 
toteutettavuutta muissa 
maissa. 

6.0 13. joulukuuta 
2013 

Luunmurtumat 
naisilla muutettu 
luunmurtumiksi, mikä 
heijastelee 
seurantatietoa 
pioglitatsonin 
käytöstä miesten 
hoidossa 

 

6.0 13. joulukuuta 
2013 

Puuttuvat tiedot 
Käyttö sellaisten 
potilaiden hoidossa, 
joilla on 
samanaikaisesti 
sydän- ja 
verisuonitauti. 
Käyttö vaikeaa 
maksan 
vajaatoimintaa 
sairastavien 
potilaiden hoidossa. 

Pioglitatsonin (ja sen 
vuoksi 
alogliptiinin/pioglitatsonin) 
käyttö on aina ollut vasta-
aiheista näiden 
potilasryhmien hoidossa 
(SPC:n kohta 4.3), joten 
koska nämä potilaat eivät 
käytä alogliptiinin/ 
pioglitatsonin kiinteää 
yhdistelmävalmistetta, 
nämä tiedot on poistettu 
riskinhallintasuunnitel-
masta puuttuvina tietoina. 

6.0 13. joulukuuta 
2013 

Pioglitatsonin-
alogliptiinin kiinteän 
yhdistelmävalmisteen 
kliinistä käyttöä 
diabeteksen 
hoidossa ja 
samanaikaisia muita 
sairauksia 
tarkastelevan 
käyttötutkimuksen 
tutkimussuunnitelmaa 

Myyntiluvan haltija 
ehdotti aikaisemmin 
lääkkeen 
käyttötutkimuksen 
tekemistä Ison-Britannian 
CPRD-populaatiosta 
(Clinical Practice 
Research Datalink), jotta 
voitaisiin arvioida 
määräämisohjeiden 
noudattamista ja verrata 



on muutettu. käyttömalleja aiemmissa 
pioglitatsonin CPRD-
analyyseissä havaittuihin 
verrattuna. 
Takeda on kaupallisista 
syistä päättänyt olla 
aktiivisesti edistämättä 
alogliptiinin-pioglitatsonin 
kiinteää 
yhdistelmävalmistetta 
Isossa-Britanniassa. Näin 
ollen tuotteen 
odotettavissa oleva 
käyttö CPRD-
populaatiossa on 
todennäköisesti 
minimaalista. Myyntiluvan 
haltija on tutkinut muita 
vaihtoehtoja ja ehdottaa, 
että tutkimus tehdään 
Alankomaiden PHARMO-
populaatiossa. 
Tutkismussuunnitelma on 
pitkälti sama, mutta se on 
räätälöity PHARMO-
tietokannan 
erityisominaisuuksiin, 
tutkimuksen tuloksia 
voidaan verrata 
myyntiluvan haltijan 
aiempiin, pioglitatsonin 
määräämismalleja 
tarkastelleisiin PHARMO-
analyyseihin. 

 
 


