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Jardiance (empagliflotsiini) 
Yleisiä tietoja Jardiance-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty 
EU:ssa 

Mitä Jardiance on ja mihin sitä käytetään? 

Jardiance on lääke, jota käytetään ruokavalioon ja liikuntaan yhdistettynä aikuisilla, joiden tyypin 2 
diabetes ei ole riittävän hyvin hallinnassa. Sitä voidaan käyttää yksinään potilailla, jotka eivät voi 
käyttää metformiinia (toinen diabeteshoito). Jardiancea voidaan käyttää myös muiden 
diabeteslääkkeiden lisänä. 

Jardiancea käytetään aikuisilla myös pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan oireiden hoitoon (sairaus, 
jossa sydän ei pumppaa verta elimistöön niin hyvin kuin sen pitäisi). 

Jardiancen vaikuttava aine on empagliflotsiini. 

Miten Jardiancea käytetään? 

Jardiancea on saatavana tabletteina (10 ja 25 mg), ja se on reseptivalmiste. 

Diabeteksen hoidossa suositeltu aloitusannos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan 
tarvittaessa nostaa 25 mg:aan vuorokaudessa potilailla, joille hoito sopii. 

Jos Jardiancea käytetään insuliiniin tai sulfonyyliureaan (lääkkeitä, jotka saavat elimistön tuottamaan 
insuliinia) yhdistettynä, näiden lääkkeiden annostusta on ehkä pienennettävä hypoglykemian (alhaisen 
verensokerin) riskin pienentämiseksi. 

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa suositeltu annos on 10 mg kerran vuorokaudessa. 

Lisätietoa Jardiancen käytöstä saa pakkausselosteesta tai lääkäriltä. 

Miten Jardiance vaikuttaa? 

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia tai se ei pysty käyttämään 
insuliinia tehokkaasti. Tällöin veren glukoosipitoisuus (sokeri) ei pysy hallinnassa, ja glukoosipitoisuus 
nousee. 

Jardiancen vaikuttava aine empagliflotsiini vaikuttaa estämällä munuaisissa olevan natrium-glukoosin 
kuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) toimintaa. Kun munuaiset suodattavat verta, SGLT2 estää 
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verenkierrossa olevaa glukoosia erittymästä virtsaan. Kun empagliflotsiini estää SGLT2:n toimintaa, 
munuaisten ja virtsan kautta poistuu enemmän glukoosia, jolloin veren glukoosipitoisuus pienenee. 

Empagliflotsiini auttaa myös elimistöä poistamaan natriumia. Tämä alentaa verenpainetta ja helpottaa 
sydämen pumppausta. 

Mitä hyötyä Jardiance-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Jardiancen myönteinen vaikutus veren glukoosiin on osoitettu neljässä päätutkimuksessa, joihin 
osallistui yli 2 700 potilasta. Jardiancea verrattiin lumelääkkeeseen yksinään käytettynä tai 
yhdistettynä muihin diabeteslääkkeisiin (metformiiniin, pioglitatsoniin tai metformiiniin sekä joko 
pioglitatsoniin tai sulfonyyliureaan). Tehon päämitta oli veren glykoituneen hemoglobiinin eli 
sokerihemoglobiinin (HbA1c:n) pitoisuuden muutos 24 hoitoviikon jälkeen. Tämä muutos ilmaisee, 
miten hyvin verensokeri on hallinnassa. Kun verensokeritaso laskee, myös HbA1c-pitoisuus laskee. 

Kaikki tutkimukset osoittivat HbA1c:n laskeneen Jardiancella vähän mutta kliinisesti merkittävästi 
enemmän kuin lumelääkkeellä: tutkimuksessa, jossa Jardiancea käytettiin ilman muita lääkkeitä, 
10 mg:n annos laski HbA1c:tä 0,74 % enemmän kuin lumelääke ja 25 mg:n annos 0,85 % enemmän 
kuin lumelääke. HbA1c laski vähän mutta kliinisesti merkittävästi myös silloin, kun Jardiancea 
käytettiin muihin lääkkeisiin yhdistettynä. Lisäksi tulokset viittasivat siihen, että Jardiance-hoito oli 
suotuisasti yhteydessä painon ja verenpaineen laskuun. 

Tätä tukevaa näyttöä saatiin myös kuudesta muusta tutkimuksesta. Jotkin niistä olivat jatkoa 
päätutkimuksille ja antoivat viitteitä siitä, että lääkkeen hyöty säilyi pitkäaikaisessa hoidossa. Näyttöä 
saatiin myös siitä, että lääkkeen yhdistäminen insuliiniin voi olla hyödyllistä. 

Toinen päätutkimus osoitti, että Jardiancen lisääminen tavanomaiseen hoitoon vähensi 
kardiovaskulaarisia (sydämeen ja verisuoniin liittyviä) haittavaikutuksia. Tutkimukseen osallistui tyypin 
2 diabetesta sairastavia potilaita, joilla jo oli kardiovaskulaarinen sairaus (kuten angina pectoris, 
sydänkohtaus tai aivohalvaus). Tehon päämittana oli jonkin suuren kardiovaskulaarisen tapahtuman 
esiintyminen kolmesta seuraavasta: aivohalvaus, sydänkohtaus tai kuolema kardiovaskulaarisen 
sairauden seurauksena. Tutkimukseen osallistuneita potilaita seurattiin keskimäärin 3,1 vuotta. 
Jardiancea saaneilla kardiovaskulaarisia tapahtumia oli potilaista 10,5 prosentilla (490 potilasta 
4 687:sta). Lumelääkettä saaneiden vastaava osuus oli 12,1 prosenttia (282 potilasta 2 333:sta). 

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa Jardiancella oli diabeteksesta riippumatta suotuisa vaikutus 
kahdessa tutkimuksessa, joihin osallistui 3 730 ja 5 988 potilasta. Heille annettiin joko Jardiancea tai 
lumelääkettä. Ensimmäisessä tutkimuksessa Jardiancea noin 14 kuukauden ajan käyttäneistä potilaista 
19,4 prosenttia (361 potilasta 1 863:sta) joutui sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan vuoksi tai 
kuoli sydän- ja verisuonitauteihin, kun vastaava osuus lumelääkettä saaneista oli 24,7 prosenttia (462 
potilasta 1 867:stä). Toisessa tutkimuksessa Jardiancea noin 23 kuukauden ajan käyttäneistä potilaista 
13,8 prosenttia (415 potilasta 2 997:stä) joutui sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan vuoksi tai 
kuoli sydän- ja verisuonitauteihin, kun vastaava osuus lumelääkettä saaneista oli 17,1 prosenttia (511 
potilasta 2 991:stä). 

Mitä riskejä Jardiance-valmisteeseen liittyy? 

Jardiancen yleisin haittavaikutus (jota saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) on hypoglykemia (alhainen verensokeri), kun lääkettä otetaan sulfonyyliurean tai 
insuliinin kanssa, ja alentunut nesteen määrä elimistössä, kun sitä käytetään sydämen vajaatoiminnan 
hoitoon. Pakkausselosteessa on luettelo Jardiancen ilmoitetuista haittavaikutuksista ja rajoituksista. 
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Miksi Jardiance on hyväksytty EU:ssa? 

Jardiancen osoitettiin olevan tehokas veren glukoosipitoisuuden alentamisessa tyypin 2 diabetesta 
sairastavilla potilailla, kun sitä käytettiin yksinään tai yhdessä muiden eri tavalla toimivien 
diabeteslääkkeiden kanssa. Jardiancen osoitettiin myös vähentävän kardiovaskulaarisia tapahtumia 
tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, joilla oli jo kardiovaskulaarinen sairaus, sekä potilailla, joilla 
oli pitkäaikainen sydämen vajaatoiminta diabeteksesta riippumatta. Lisäksi Jardiance-hoitoa saaneilla 
potilailla todettiin suotuisaa painon ja verenpaineen alenemista. Turvallisuuden osalta haittavaikutuksia 
pidettiin yleisesti ottaen hallittavina. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Jardiance-valmisteesta saatava 
hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Lääkkeen veren glukoosipitoisuutta alentava vaikutus on pienempi potilailla, joilla on 
munuaisongelmia, ja EMA suositteli, että munuaisten toiminnan perusteella lääkettä ei käytetä joillakin 
potilailla. 

Miten voidaan varmistaa Jardiancen turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Jardiancen käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Jardiancen käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Jardiance-
valmisteesta ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan 
potilaiden suojelemiseksi. 

Muuta tietoa Jardiancesta 

Jardiance sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 22. toukokuuta 2014. 

Lisää tietoa Jardiance-valmisteesta on saatavissa viraston verkkosivustolla 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jardiance. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 02-2022. 
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