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Päivämäärä: 30.6.2014, Versio 1.1 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 
 

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 
 
Duloxetine ratiopharm 30 mg ja 60 mg kovat enterokapselit on tarkoitettu seuraavien sairaustilojen hoitoon 
aikuisilla: 

• masennus 
• perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu (johtuu raajojen hermovaurioista, joita voi esiintyä 

diabeetikoilla) 
• yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (pitkäaikainen jokapäiväisiin asioihin liittyvä ahdistuneisuus tai 

hermostuneisuus). 
 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 
 
Masennus on sairaustila, jossa potilaalla on jokapäiväistä elämää häiritseviä, mielialaan liittyviä häiriöitä. 
Oireisiin kuuluvat usein syvä surullisuus, arvottomuuden tunne, kiinnostuksen menetys mielipuuhia 
kohtaan, unihäiriöt, hitauden tunne ja ahdistuneisuus ja painonvaihtelut. Äskettäin suoritettujen analyysien 
perusteella noin 6,7 % kaikista ihmisistä tulee kokemaan vakavan masennuksen jossain elämänsä 
vaiheessa. 
 
Perifeeristä diabeettista neuropatiakipua kuvataan usein sanoilla polttava, viiltävä, pistävä, terävä, 
jomottava tai sähköiskumainen. Vaurioalueella voi esiintyä tunnottomuutta. Vaihtoehtoisesti kosketus, 
lämpö, kylmä tai paine voivat aiheuttaa kipua vaurioalueella. Hermovaurioiden aiheuttamaa kipua esiintyy 
arvioilta 20 - 40 %:lla diabeetikoista. Vuonna 2013 diabeteksen maailmanlaajuisen esiintyvyyden arvioitiin 
olevan 382 miljoonaa ihmistä, eli 8,3 % kaikista aikuisista. Noin 80 % asuu pieni- tai keskituloisissa maissa. 
Diabeettisen neuropatian synnyn ensisijainen riskitekijä on hyperglykemia. Tunnottomuus on erityisen 
vaarallinen oire, sillä se voi estää sairastunutta huomaamatta vammojen syntyä, mikä voi johtaa vakaviin 
infektioihin ja haavaumiin, diabeettisiin jalkahaavoihin ja jopa suurehkoihin amputaatioihin. 
 
Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä tyypillistä on liiallinen ja jatkuva murehtiminen, jota sairastuneen 
on vaikea kontrolloida, joka aiheuttaa merkittävää ahdistusta tai haittaa, ja jota ilmenee vähintään kuuden 
kuukauden ajan useampina päivinä kuin mitä on oireettomia päiviä. Muita oireita ovat psyykkiset 
ahdistuneisuuden oireet, kuten huolestuneisuus ja ärtyneisyys, sekä fyysiset (tai somaattiset) 
ahdistuneisuuden oireet, kuten lisääntynyt väsymys ja lihasjännitys. Sairauden taustalla epäillään olevan 
sekä geneettiset että ympäristötekijät. Tätä häiriötä sairastavien ihmisten määrät vaihtelevat eri maissa ja 
kulttuureissa. Euroopassa arvioitu 12 kuukauden esiintyvyys on 1,7 -3,4 %, ja esiintyvyys koko elinaikana 
on 4,3 - 5,9 %. 
 

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Valmisteen vaikuttava aine, duloksetiini, on serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä. Lääkkeen 
vaikutus perustuu hermoston välittäjäaineiden, 5-hydroksitryptamiinin (kutsutaan myös serotoniiniksi) ja 
noradrenaliinin, takaisinoton estoon aivojen ja selkäytimen hermosoluissa. 
 
Hermoston välittäjäaineet ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka mahdollistavat hermosolujen välisen viestinnän. 
Duloksetiini estää näiden välittäjäaineiden takaisinottoa hermosoluihin, mikä puolestaan lisää 
välittäjäaineiden pitoisuuksia hermosolujen välissä olevassa tilassa ja sitä kautta hermosolujen välistä 
viestintää. 
 
Hermoston välittäjäaineiden tehtävänä on ylläpitää hyvää mieltä ja vähentää kipuaistimuksia, joten näiden 
aineiden takaisinoton esto voi lievittää masennus- ja ahdistusoireita sekä neuropaattista (hermostoperäistä) 
kipua. 
 
Kliinisistä tutkimuksista kertyneen tiedon sekä usean vuoden kliinisen käyttökokemuksen perusteella 
duloksetiini on tehokas lääke sille hyväksytyissä indikaatioissa. 
 

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 
Duloksetiinilla ei ole tehty tutkimuksia indikaatiossa perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu alle 18-



vuotiailla potilailla. 
 

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 

Tärkeät tunnistetut riskit 
 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Maksavaurio Duloksetiinin käytön yhteydessä 
on raportoitu maksatulehdusta 
(joka voi aiheuttaa vatsakipua 
sekä ihon ja silmänvalkuaisten 
kellertävyyttä), maksan 
entsyymiarvojen nousua, 
maksan vajaatoimintaa sekä 
ihon ja silmänvalkuaisten 
kellertävää sävyä (keltatauti). 

Potilaiden, joilla on jokin 
maksasairaus, ei pidä käyttää 
tätä lääkettä. 
Potilaiden on keskusteltava 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa 
ennen duloksetiinihoidon 
aloittamista, jos he parhaillaan 
käyttävät jotakin toista sellaista 
lääkettä, joka saattaa aiheuttaa 
maksavaurioita. 

Itsemurhataipumus Itsemurha-ajatuksia ja 
itsetuhoista käytöstä on 
raportoitu duloksetiinihoidon 
aikana ja pian hoidon 
päättymisen jälkeen. 
 
Taipumus tällaisiin ajatuksiin on 
keskimääräistä 
todennäköisempää potilailla, 
- joilla on aiemmin esiintynyt 

itsemurha-ajatuksia tai 
ajatuksia itsensä 
vahingoittamisesta 

- jotka ovat nuoria aikuisia. 
Kliinisissä tutkimuksissa on 
todettu tavallista suurempi 
itsemurhakäyttäytymisen 
riski alle 25-vuotiailla 
aikuisilla, joilla on jokin 
psyykkinen sairaustila, jota 
hoidetaan 
masennuslääkkeellä. 

 
Masennukseen liittyy ajatuksia 
itsensä vahingoittamisesta tai 
itsemurhasta. Nämä ajatukset 
saattavat lisääntyä lääkehoidon 
alussa, sillä tällaisten 
lääkkeiden vaikutuksen 
alkamiseen menee jonkin aikaa 
– yleensä noin kaksi viikkoa, 
mutta joskus pidempään. 
Tällaiset ajatukset voivat 
lisääntyä myös, jos lääkitys 
lopetetaan äkillisesti.  
 

Potilaita, ja etenkin ns. korkean 
riskin potilaita, on seurattava 
huolellisesti erityisesti 
lääkehoidon alkuvaiheessa. 
Potilaita on ohjeistettava 
ottamaan yhteys lääkäriin tai 
hakeutumaan sairaalahoitoon 
välittömästi, jos heillä missä 
tahansa vaiheessa lääkehoitoa 
ilmenee ajatuksia itsensä 
vahingoittamisesta tai 
itsemurhasta.  



Hyperglykemia 
(kohonneet verensokeriarvot)  

Duloksetiinin käytön yhteydessä 
on raportoitu hyperglykemiaa, 
etenkin diabeetikoilla. 

Potilaiden on keskusteltava 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa 
ennen duloksetiinihoidon 
aloittamista, jos heillä on 
diabetes, tai jos heidän riskinsä 
sairastua diabetekseen on 
kohonnut. 
 
Potilaita on ohjeistettava 
kääntymään lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan puoleen, 
jos heillä duloksetiinihoidon 
aikana ilmenee kohonneeseen 
verensokeripitoisuuteen 
viittaavia oireita (kuten 
voimakas jano, runsas 
virtsaneritys, lisääntynyt 
ruokahalu ja heikko olo). 

Stevens-Johnsonin 
oireyhtymä  
(vakava sairaus, jonka 
yhteydessä ilmenee 
rakkuloita ihossa, suussa, 
silmissä ja sukupuolielimissä) 

Duloksetiinihoitoa saavilla 
potilailla on harvoissa 
tapauksissa raportoitu Stevens-
Johnsonin oireyhtymää.  

Potilaita on ohjeistettava 
välittömästi kertomaan 
lääkärilleen, jos heillä 
duloksetiinihoidon yhteydessä 
ilmenee vaikeaa ihottumaa, 
rakkuloita tai punaisia läiskiä 
ihossa. 
Potilas saattaa olla välittömän 
lääkärinhoidon tarpeessa. 

Ruoansulatuskanavan 
verenvuodot 
(verioksennukset tai mustat, 
tahmaiset ulosteet) 

Duloksetiinihoidon yhteydessä 
on melko harvoissa tapauksissa 
raportoitu ruoansulatuskanavan 
verenvuotoja (verioksennukset 
tai mustat, tahmaiset ulosteet). 

Potilaiden on keskusteltava 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa 
ennen duloksetiinihoidon 
aloittamista, jos heillä on joskus 
aiemmin ilmennyt 
verenvuotohäiriöitä (taipumusta 
mustelmiin). 
 
Potilaiden on myös 
keskusteltava lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa 
ennen duloksetiinihoidon 
aloittamista, jos he käyttävät 
muita verta ohentavia tai veren 
hyytymistä estäviä lääkkeitä, 
sillä tällaiset lääkkeet voivat 
lisätä verenvuotoriskiä. 



Serotoniinioireyhtymä 
(harvinainen reaktio, joka voi 
aiheuttaa ylitsepursuavaa 
riemua, uneliaisuutta, 
kömpelyyttä, levottomuutta, 
humalassa olemisen tunnetta, 
kuumetta, hikoilua tai 
lihasjäykkyyttä) 

Serotoniinioireyhtymää on 
raportoitu harvoissa 
tapauksissa. 
 
Duloksetiinin ja muiden 
serotoniinipitoisuutta nostavien 
lääkkeiden samanaikainen 
käyttö voi lisätä 
serotoniinioireyhtymän riskiä. 

Potilaiden ei pidä käyttää 
duloksetiinia samanaikaisesti 
ns. monoamiinioksidaasin 
estäjien (MAO:n estäjien) 
kanssa.  
 
Potilaiden on pidettävä 
vähintään 14 vrk:n tauko MAO:n 
estäjähoidon lopettamisen 
jälkeen ennen 
duloksetiinihoidon aloittamista. 
 
Potilaiden on myös odotettava 
vähintään 5 vrk:n ajan 
duloksetiinihoidon lopettamisen 
jälkeen ennen kuin he aloittavat 
mahdollisen hoidon MAO:n 
estäjällä. 
 
Potilaiden on keskusteltava 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa 
ennen duloksetiinihoidon 
aloittamista, jos he käyttävät 
muita lääkkeitä, kuten 
triptaaneja, tramadolia, 
tryptofaania, SSRI-lääkkeitä 
(esim. paroksetiini tai 
fluoksetiini), trisyklisiä 
masennuslääkkeitä (esim. 
klomipramiini, amitriptyliini), 
petidiinä, mäkikuismaa tai 
venlafaksiinia, sillä nämä 
saattavat lisätä 
haittavaikutusten riskiä. 
 

 
Tärkeät mahdolliset riskit 
 

Riski Mitä tiedetään (mukaan lukien syyt sille, miksi pidetään 
mahdollisena riskinä) 

Kardiovaskulaaritapah-
tumat 

Duloksetiinihoidon yhteydessä on raportoitu verenpaineen 
kohoamista ja myös tapauksia, joissa on ilmennyt hypertensiivistä 
kriisiä (vakava verenpaineen nousu, joka voi johtaa 
aivohalvaukseen). Tällaisia reaktioita on nähty etenkin potilailla, 
joiden verenpaine oli jo ennestään koholla. 
 
Tuntuvia sydämenlyöntejä (sydämentykytystä) ja nopeaa ja/tai 
epäsäännöllistä sykettä on myös raportoitu duloksetiinin käytön 
yhteydessä.  
 
Potilaiden ei pidä käyttää duloksetiinia, jos heidän verenpaineensa 
ei ole kontrollissa, tai jos he käyttävät fluvoksamiinia, jota yleensä 
määrätään masennuksen hoitoon, tai siprofloksasiinia tai 
enoksasiinia, joita yleensä käytetään tiettyjen infektioiden 
hoidossa. Verenpainetta on seurattava etenkin ensimmäisen 
hoitokuukauden aikana. Annoksen pienentämistä tai 
duloksetiinihoidon lopettamista asteittain on harkittava potilailla, 
joiden verenpaine jää pysyvästi koholle duloksetiinihoidon aikana. 



Verenvuototapahtumat 
ruoansulatuskanavan 
yläosassa (ruokatorvi, 
mahalaukku ja 
pohjukaissuoli) 
samanaikaisen NSAID-
lääkityksen (kipulääkkeet, 
kuten ibuprofeeni tai 
naprokseeni) yhteydessä 

Duloksetiinihoidon yhteydessä ruoansulatuskanavan verenvuotoja 
(verioksennukset tai mustat, tahmaiset ulosteet) on raportoitu 
melko harvoina tapauksina. NSAID-lääkkeiden samanaikainen 
käyttö saattaa lisätä verenvuotoriskiä. 

Munuaisten vajaatoiminta Vaikeaa munuaissairautta sairastavien potilaiden ei pidä käyttää 
tätä lääkettä. Potilaiden on keskusteltava lääkärin kanssa ennen 
duloksetiinihoidon aloittamista, jos heillä on jokin munuaissairaus. 

 
Puuttuvat tiedot 

 
Riski Mitä tiedetään 

Käyttö lasten ja alle 18-
vuotiaiden nuorten 
hoidossa 

Duloksetiinia EI pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten 
hoidossa. Alle 18-vuotiailla potilailla on tavallista suurempi 
haittavaikutusten (kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten ja 
vihamielisyyden – etenkin aggressiivisuuden, uhmakkaan 
käytöksen ja vihan) riski, jos he käyttävät tähän lääkeaineryhmään 
kuuluvia lääkkeitä. Tämän ikäryhmän osalta duloksetiinin 
pitkäaikaisturvallisuutta (esim. mahdolliset vaikutukset kasvuun, 
kypsymiseen sekä kognitiiviseen ja käytöksen kehittymiseen) ei 
myöskään ole vielä osoitettu. 

Käyttö raskauden aikana Duloksetiinin raskaudenaikaista turvallisuutta ja tehoa ei ole vielä 
osoitettu ihmisillä. Duloksetiinia olisi käytettävä raskauden aikana 
ainoastaan, jos hoidosta saatavat edut ylittävät vauvaan 
mahdollisesti kohdistuvat riskit. 
 
Kun muita vastaavanlaisia lääkkeitä (SSRI) käytetään raskauden 
aikana, ne saattavat lisätä riskiä vastasyntyneen vakavalle ns. 
keuhkoverenpaineen nousulle. Tällainen vauva hengittää tavallista 
nopeammin ja näyttää sinertävältä. Oireet alkavat yleensä 
ensimmäisten 24 tunnin kuluessa vauvan syntymästä. 
Duloksetiinin samankaltainen vaikutusmekanismi huomioiden, tätä 
mahdollista riskiä ei voida pois sulkea. 

Lääkkeen hyväksyttyjen 
indikaatioiden ulkopuolinen 
käyttö 

Duloksetiini on tarkoitettu masennuksen, yleistyneen 
ahdistuneisuusoireyhtymän (jatkuva ahdistuneisuus tai 
hermostuneisuus) ja perifeerisen diabeettisen neuropatiakivun 
(kuvataan usein polttavana, viiltävänä, pistävänä, terävänä, 
jomottavana tai sähköiskumaisena kipuna) hoitoon aikuisilla. 
Duloksetiinia EI pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten 
eikä vaikea-asteista maksan tai munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavien potilaiden hoidossa. Lääkäri voi päättää käyttää 
duloksetiinia myös sellaisen vaivan hoitoon, johon duloksetiinin 
käyttöä ei ole virallisesti hyväksytty. Mahdollisia haittavaikutuksia 
tällaisen käytön yhteydessä ei tunneta kovin hyvin. 
 

Samanaikainen käyttö 
tulehduskipulääkkeiden 
(NSAID) kanssa iäkkäiden 
(≥ 75-vuotiaiden) potilaiden 
hoidossa. 

Duloksetiinin käytössä on syytä varovaisuuteen hoidettaessa 
iäkkäitä potilaita. Duloksetiinin käytön yhteydessä on melko 
harvoissa tapauksissa raportoitu ruoansulatuskanavan 
verenvuotoja (verioksennukset tai mustat ja tahmaiset ulosteet). 
NSAID-lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa lisätä 
verenvuotoriskiä.  
Tiedot iäkkäiden potilaiden altistumisesta masennuksen tai 
yleistyneen ahdistuneisuusoireyhtymän enimmäisannokselle (120 
mg/vrk) ovat rajalliset.  



Pitkäaikaisturvallisuutta 
koskevat tiedot kroonisesta 
kivusta kärsivillä potilailla 

Perifeeristä diabeettista neuropatiakipua koskevat 
pitkäaikaisturvallisuustiedot puuttuvat. 
Näillä potilailla hoidosta saatavat terapeuttiset edut on arvioitava 
uudestaan säännöllisin välein (vähintään aina kolmen kuukauden 
välein). 

 
VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi 

 
Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 

 
VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

 
Ei oleellinen. 

 
VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 

 
Taulukko  Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset 
 

Version 
numero 

Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti 

Ei oleellinen Ei oleellinen Ei oleellinen Ei oleellinen 
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