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VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Duloxetine Orion on lääke, jota käytetään aikuisille seuraavien sairauksien hoidossa:

Masennus

Depressio eli masennus on sairaus, jossa henkilöllä esiintyy pitkäaikaista alakuloisuutta tai mielenkiinnon
puutetta asioihin, jotka aikaisemmin tuottivat mielihyvää. Lisäksi henkilöllä saattaa esiintyä energian
puutetta sekä ruokahalun tai unen häiriöitä.

Eri maissa (Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Espanja ja Yhdysvallat) tehtyjen arvioiden mukaan
noin 17,5 % väestöstä sairastaa masennusta.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on pitkäkestoista ahdistuneisuutta tai hermostuneisuutta arkisista
asioista. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön syytä ei tunneta, mutta perintötekijöillä ja
elämänkokemuksilla uskotaan olevan merkitystä häiriön synnyssä.

Sairastuneiden määrä vaihtelee maittain ja kulttuureittain. Sairaus näyttää kuitenkin olevan yleisempää
naisilla kuin miehillä maanosasta riippumatta. Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä näyttää myös
esiintyvän enemmän vanhemmassa väestössä 60 ikävuoteen asti, minkä jälkeen tapausten määrä alkaa
vähentyä. Arviolta 6,2 % (7,7 % naisista ja 4,6 % miehistä) väestöstä (18–64 vuotta) sairastuu
elinaikanaan yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön.

Perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu

Perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu on kipua, joka johtuu diabeteksen aiheuttamasta raajojen
hermopäätteiden vauriosta.

Perifeerista diabeettista neuropatiakipua esiintyy noin 16–26 %:lla diabetesta sairastavista.

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä

Duloksetiinin tehoa masennuksen hoidossa on verrattu lumelääkkeeseen kahdeksassa päätutkimuksessa,
joissa oli mukana yhteensä 2 544 potilasta. Kuudessa näistä arvioitiin masennuksen hoitoa ja mitattiin
oireissa tapahtuvia muutoksia enintään kuuden kuukauden ajan. Kahdessa muussa tutkimuksessa
arvioitiin oireiden palaamiseen kuluvaa aikaa potilailla, jotka olivat aikaisemmin hyötyneet
duloksetiinihoidosta. Näistä 288 potilaalla oli esiintynyt toistuvia masennusjaksoja jopa viiden vuoden
ajan. Vaikka masennusta koskevien tutkimusten tulokset olivat vaihtelevia, neljässä näistä tutkimuksista
duloksetiini oli lumelääkettä tehokkaampi. Kahdessa tutkimuksessa, joissa duloksetiinia hyväksytyllä
annoksella verrattiin lumelääkkeeseen, duloksetiini on lumelääkettä tehokkaampi. Myös oireiden
palaamiseen kuluva aika oli pidempi duloksetiinia käyttävillä potilailla lumelääkettä käyttäneisiin
verrattuna.



Duloksetiinin tehoa neuropatiakivun hoidossa on verrattu lumelääkkeeseen kahdessa 12 viikkoa
kestäneessä tutkimuksessa 809 aikuisella diabetespotilaalla. Pääasiallinen tehon mittari oli muutos
viikkokohtaisen kivun voimakkuudessa. Nämä tutkimukset osoittivat, että duloksetiini vähensi kipua
tehokkaammin kuin lumelääke. Molemmissa tutkimuksissa kivun lieveneminen oli ilmeistä ensimmäisestä
hoitoviikosta 12 viikkoon asti.

Duloksetiinin tehoa yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa on verrattu lumelääkkeeseen viidessä
tutkimuksessa, joissa oli mukana yhteensä 2 337 potilaasta. Neljässä tutkimuksessa arvioitiin taudin
hoitoa mittaamalla oireiden lievenemistä 9-10 hoitoviikon jälkeen. Viidennessä tutkimuksessa arvioitiin
oireiden palaamiseen kuluvaa aikaa 429 potilaalla, jotka olivat aikaisemmin hyötyneet
duloksetiinihoidosta. Duloksetiini oli tehokkaampi kuin lumelääke taudin hoidossa ja oireiden
uusiutumisen ehkäisyssä.

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta

Duloksetiinia ei pidä käyttää alle 18-vuotiaiden potilaiden hoitoon, koska sen hyötyä ei ole osoitettu.
Vasteessa ei todettu eroa nuorempiin potilaihin verrattuna tutkimuksissa, joissa duloksetiinia arvioitiin
erityisesti yli 65-vuotiailla masennuksesta tai ahdistuneisuudesta kärsivillä potilailla, mutta jotkut iäkkäät
voivat olla herkempiä duloksetiinin vaikutukselle.

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista

Tärkeät tunnistetut riskit

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys

Maksan toiminnan häiriöt
(maksaan kohdistuvat riskit)

Maksan toiminnan häiriöt, kuten
maksatulehdus, koholla olevat
maksaentsyymiarvot ja akuutti
(lyhytkestoinen) maksavaurio,
ovat melko harvinaisia haittoja,
joita saattaa esiintyä enintään
1 henkilöllä 100:sta. Maksan
vajaatoiminta tai ihon tai silmien
keltaisuus (ikterus) ovat
harvinaisia haittoja, joita saattaa
esiintyä enintään 1 henkilöllä
1 000:sta.

Maksan toiminnan häiriöt eivät
ole ehkäistävissä, koska niitä ei
voi ennustaa.
Potilaat, joilla on maksasairaus
tai jotka käyttävät runsaasti
alkoholia, eivät saa käyttää
duloksetiinia. Potilaiden ja heitä
hoitavien on tarkkailtava maksan
toiminnan häiriöiden merkkejä,
kuten ihon ja silmien
kellertymistä. Jos näitä
havaitaan, niistä on heti
kerrottava lääkärille.

Itsemurhayritykset ja -ajatukset
(itsetuhoisuus)

Itsemurhayritykset ja -ajatukset
ovat melko harvinaisia haittoja,
joita saattaa esiintyä enintään
1 henkilöllä 100:sta.

Tämä riski ei ole ehkäistävissä.
Potilaan on otettava heti yhteys
lääkäriin tai hakeuduttava
sairaalaan, jos hänelle ilmaantuu
milloin tahansa ajatuksia itsensä
vahingoittamisesta tai
itsemurhasta. Masennuksesta tai
ahdistusoireista kertominen
sukulaiselle tai läheiselle
ystävälle saattaa auttaa, ja
potilas voi pyytää heitä lukemaan
pakkausselosteen. Potilas voi
pyytää sukulaista tai läheistä
ystävää kertomaan, jos heidän
mielestään masennus tai
ahdistuneisuus pahenee tai jos



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys

he ovat huolestuneita potilaan
käyttäytymisessä tapahtuneista
muutoksista.

Potilaita, joilla on aiemmin
esiintynyt itsetuhoista käytöstä,
on seurattava huolellisesti hoidon
aikana.

Korkea verensokeri
(hyperglykemia)

Korkea verensokeri on melko
harvinainen haitta, jota saattaa
esiintyä enintään 1 henkilöllä
100:sta.

Potilaan on kerrottava lääkärille,
jos hänellä on diabetes.
Potilaiden ja heitä hoitavien on
tarkkailtava korkean
verensokerin oireita, joita ovat
esimerkiksi runsas virtsaaminen,
lisääntynyt juominen ja
voimattomuus.

Vakava sairaus, jossa iholla,
suussa, silmissä tai muissa kehon
osissa esiintyy rakkuloita
(Stevens-Johnsonin oireyhtymä)

Tämä on harvinainen sairaus,
joka saattaa esiintyä enintään
1 henkilöllä 1 000:sta.

Jos potilaalla on ollut tämä
sairaus, se voi uusiutua, mutta
se ei ole ennustettavissa.
Lääkäreiden on oltava tietoisia
tästä riskistä. Potilaiden ja heitä
hoitavien on tarkkailtava
rakkuloihin viittaavia oireita
iholla, suussa, silmissä tai muissa
kehon osissa ja jos näitä
ilmaantuu, otettava heti yhteys
lääkäriin/hakeuduttava lääkärin
hoitoon.

Maha- ja suolistoverenvuoto
(ruoansulatuskanavan
verenvuoto)

Tämä on melko harvinainen riski,
joka saattaa esiintyä enintään
1 henkilöllä 100:sta.

Tämä riski ei ole ehkäistävissä.
Lääkäreiden on oltava tietoisia
tästä riskistä. Duloksetiinia on
käytettävä varoen, jos potilas
käyttää antikoagulantteja
(verenohennuslääkkeitä, kuten
varfariinia) ja/tai verihiutaleiden
toimintaan vaikuttavia lääkkeitä
(kuten tulehduskipulääkkeitä
[NSAID-lääkkeet]) tai jos
potilaalla tiedetään olevan
verenvuototaipumus.

Tärkeät mahdolliset riskit

Riski Mitä tiedetään

Sydämeen ja verisuoniin liittyvät
häiriöt (kardiovaskulaariset
tapahtumat), kuten
sydänkohtaus, sydämen
vajaatoiminta ja aivohalvaus

Duloksetiinin käyttöön on kliinisissä tutkimuksissa liittynyt vähäistä
verenpaineen ja sydämen lyöntitiheyden nousua. Duloksetiinista
johtuvan verenpaineen ja sydämen lyöntitiheyden vähäisen nousun
pitkäkestoisia vaikutuksia ei tunneta. Verenpaine saattaa kohota
duloksetiinihoidon aikana, jos potilaalla on ennestään korkea
verenpaine ja käytössä verenpainelääke yhdessä
tulehduskipulääkkeen kanssa. Mahdollisia sydämeen kohdistuvia
vaikutuksia, joita pitää tarkkailla, ovat sydänkohtaukseen,
aivohalvaukseen ja sydämen vajaatoimintaan viittaavat oireet; kaikki



Riski Mitä tiedetään

nämä ovat hyvin harvinaisia.

Annoksen pienentämistä tai asteittaista hoidon lopettamista on
harkittava, jos potilaan verenpaine pysyy korkealla duloksetiinihoidon
yhteydessä.

Munuaisten vajaatoiminta Munuaisten toimintahäiriöitä on raportoitu hyvin harvoin kliinisissä
tutkimuksissa sekä kliinisen käyttökokemuksen aikana ilmenneissä
raporteissa. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu viitteitä siitä, että
munuaisten vajaatoiminnan riski olisi suurempi duloksetiinihoitoa
saavilla potilailla lumelääkkeeseen verrattuna.

Puuttuvat tiedot

Riski Mitä tiedetään

Altistuminen duloksetiinille
raskauden aikana (prospektiiviset
tiedot mahdollisista riskeistä
altistumisesta duloksetiinille
raskausaikana)

Tietoa duloksetiinin käytöstä raskaana olevilla naisilla on vain vähän;
tämän vuoksi mahdollisia sikiöön kohdistuvia riskejä ei tunneta.
Naisten ja heitä hoitavien lääkäreiden on harkittava huolella, onko
duloksetiinin käyttö tarpeen raskauden aikana.

Duloksetiiniannoksen 120 mg
käyttö iäkkäille potilaille

Duloksetiinin käytöstä iäkkäille potilaille on vähän tietoa.
Duloksetiinin annosta ei tarvitse muuttaa tämän ikäryhmän potilaille,
mutta iäkkäät voivat olla herkempiä duloksetiinille ja varovaisuutta
on noudatettava duloksetiinin enimmäisannoksen (120 mg/vrk)
käytössä tässä potilasryhmässä.

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.

Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi.

VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen

Ei oleellinen.

VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä

Ei oleellinen.


