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EPAR-yhteenveto 

Rasagiline Mylan 
rasagiliini 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta 
nimeltä Rasagiline Mylan. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt 
puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille sekä suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole 
antaa käytännön neuvoja Rasagiline Mylanin käytöstä. 

Potilas saa Rasagiline Mylanin käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

 

Mitä Rasagiline Mylan on ja mihin sitä käytetään? 

Rasagiline Mylania käytetään Parkinsonin taudin (etenevä aivojen toimintahäiriö, joka aiheuttaa 
vapinaa, liikkeiden hitautta ja lihasten jäykkyyttä) hoitoon aikuisilla. 

Rasagiline Mylania voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistelmähoitona levodopan (toinen Parkinsonin 
taudin hoitoon käytettävä lääke) kanssa potilailla, joilla on tilan vaihteluja. Tilan vaihteluja ilmenee, 
kun lääkityksen vaikutukset vaimenevat ja oireet palaavat ennen kuin on seuraavan annoksen aika. Ne 
liittyvät levodopan vaikutuksen vähenemiseen, kun potilas kokee äkillisiä vaihteluja normaalin 
liikkumiskyvyn (on) ja liikkumisvaikeuksien (off) välillä. 

Rasagiline Mylan on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. Tämä merkitsee sitä, että Rasagiline Mylan 
on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste Azilect. 
Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa. 

Rasagiline Mylanin vaikuttava aine on rasagiliini. 

Miten Rasagiline Mylania käytetään? 

Rasagiline Mylania on saatavana tabletteina (1 mg). Vakioannos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. 

Lääkevalmiste on reseptilääke. 

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Miten Rasagiline Mylan vaikuttaa? 

Rasagiline Mylanin vaikuttava aine, rasagiliini, on monoamiinioksidaasi B:n estäjä. Se estää dopamiinia 
aivoissa hajottavan monoamiinioksidaasi-B-nimisen entsyymin toiminnan. Dopamiinia tarvitaan 
liikkeiden ja koordinaation hallintaan. Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla dopamiinia tuottavat 
solut alkavat kuolla ja dopamiinin määrä aivoissa vähenee. Tällöin potilaat menettävät kykynsä hallita 
liikkeitään luotettavasti. Rasagiline Mylan nostaa dopamiinitasoa niissä aivojen osissa, jotka hallitsevat 
liikkeitä ja koordinaatiota, ja vähentää siten Parkinsonin taudin oireita, kuten jäykkyyttä ja liikkeiden 
hitautta. 

Miten Rasagiline Mylania on tutkittu? 

Koska Rasagiline Mylan on geneerinen lääke, tutkimukset potilailla ovat rajoittuneet kokeisiin sen 
biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi alkuperäisvalmisteeseen Azilectiin nähden. Kaksi lääkettä 
ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa. 

Mitkä ovat Rasagiline Mylanin hyödyt ja riskit? 

Koska Rasagiline Mylan on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen 
alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyötyjen ja riskien katsotaan olevan samat kuin 
alkuperäisvalmisteen. 

Miksi Rasagiline Mylan on hyväksytty? 

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Rasagiline Mylanin on osoitettu vastaavan laadullisesti 
Azilectia ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. 
Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Azilectin tavoin sen hyöty on havaittuja riskejä suurempi. 
Komitea suositteli käyttöluvan myöntämistä Rasagiline Mylanille EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Rasagiline Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Rasagiline Mylanin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty 
riskinhallintasuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytetty Rasagiline Mylania koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien 
terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Muita tietoja Rasagiline Mylanista 

Rasagiline Mylania koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports Lisää 
tietoa Rasagiline Mylanilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-
lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista. 

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004064/human_med_001969.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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