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EPAR-yhteenveto 

Zonisamide Mylan 
tsonisamidi 

Tämä asiakirja on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
lääkevalmistetta nimeltä Zonisamide 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 Zonisamide Mylanin käytöstä. 

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

Mitä Zonisamide Mylan on ja mihin sitä käytetään? 

Zonisamide Mylania käytetään potilailla, joilla on paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia 
(epilepsiakohtaus, joka alkaa tietyssä osassa aivoja), mukaan lukien potilaat, joilla on toissijaisesti 
yleistyviä kohtauksia (kohtaus, joka laajenee kaikkialle aivoihin). Sitä käytetään yksinään aikuisilla, 
joilla sairaus on vastikään todettu, ja lisälääkityksenä aikuisilla ja vähintään 6 vuoden ikäisillä lapsilla, 
jotka saavat jo muita epilepsialääkkeitä. 

Zonisamide Mylan on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. Tämä tarkoittaa sitä, että Zonisamide 
Mylan on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste 
Zonegran. 

Zonisamide Mylanin vaikuttava aine on tsonisamidi. 

Miten Zonisamide Mylania käytetään? 

Lääke on reseptivalmiste, ja sitä on saatavana kapseleina (25, 50 ja 100 mg). 

Kun Zonisamide Mylania käytetään yksinään otettuna vasta diagnosoiduilla aikuisilla, suositeltava 
aloitusannos on 100 mg kerran vuorokaudessa kahden viikon ajan. Annosta voidaan nostaa 100 mg 
kerrallaan kahden viikon välein. Tavallinen ylläpitoannos on 300 mg vuorokaudessa. 
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Kun Zonisamide Mylania käytetään aikuisilla aiemmin aloitetun hoidon lisänä, suositeltava aloitusannos 
on 25 mg kahdesti vuorokaudessa. Yhden tai kahden hoitoviikon kuluttua annosta voidaan nostaa 50 
mg:aan kahdesti vuorokaudessa, ja sen jälkeen sitä voidaan lisätä yhden tai kahden viikon välein 100 
mg kerrallaan potilaan vasteen mukaan. Zonisamide Mylania voidaan antaa kerran tai kaksi kertaa 
vuorokaudessa, kun sopiva annos on saavutettu. Tavallinen ylläpitoannos on 300–500 mg 
vuorokaudessa. 

Kun Zonisamide Mylania käytetään vähintään kuuden vuoden ikäisillä lapsilla aiemmin aloitetun hoidon 
lisänä, annos määräytyy lapsen painon mukaan. Suositeltava aloitusannos on 1 mg painokiloa kohden 
päivittäin. Yhden tai kahden viikon kuluttua päivittäistä annosta voidaan lisätä vähitellen 1 mg 
painokiloa kohden yhden tai kahden viikon välein, kunnes sopiva annos on saavutettu. Tavallinen 
ylläpitoannos on 300–500 mg vuorokaudessa lapsilla, jotka painavat yli 55 kg, ja 6–8 mg painokiloa 
kohden lapsilla, jotka painavat alle 55 kg. 

Annosta voi olla syytä lisätä hitaammin potilailla, joilla on maksa- tai munuaisongelmia, ja sellaisilla 
potilailla, jotka käyttävät tiettyjä muita lääkkeitä. Ennen Zonisamide Mylan -hoidon lopettamista 
annosta on pienennettävä vähitellen. Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Zonisamide Mylan vaikuttaa? 

Zonisamide Mylanin vaikuttava aine, tsonisamidi, on epilepsialääke. Epilepsiakohtaukset johtuvat 
aivojen sähkötoiminnan häiriöistä.  

Tsonisamidin uskotaan vaikuttavan estämällä hermosolujen pinnalla olevien huokosten, natrium- ja 
kalsiumkanavien, toimintaa, joiden kautta natrium tai kalsium tavallisesti kulkeutuu hermosoluihin. 
Kun kalsium ja natrium kulkeutuvat hermosoluihin, sähköimpulssit pääsevät siirtymään hermosolujen 
välillä. Salpaamalla nämä kanavat tsonisamidin odotetaan estävän epänormaalin sähköisen toiminnan 
leviämistä aivoissa ja siten vähentävän epileptisen kohtauksen syntymisen mahdollisuutta.  

Zonisamide Mylan vaikuttaa myös välittäjäaine gamma-aminobutyyrihappoon (GABA, jonka avulla 
hermosolut voivat viestiä keskenään). Tämä saattaa tasapainottaa aivojen sähköistä toimintaa. 

Miten Zonisamide Mylania on tutkittu? 

Koska Zonisamide Mylan on geneerinen lääke, tutkimukset potilailla ovat koskeneet vain kokeita sen 
biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi alkuperäisvalmisteeseen Zonegraniin nähden. Kaksi 
lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa. 

Mitkä ovat Zonisamide Mylanin hyödyt ja riskit? 

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

Miksi Zonisamide Mylan on hyväksytty? 

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Zonisamide Mylanin on osoitettu vastaavan laadullisesti 
Zonegrania ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten 
mukaisesti. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Zonegranin tavoin sen hyöty on havaittuja 
riskejä suurempi. Komitea suositteli käyttöluvan myöntämistä Zonisamide Mylanille EU:ssa. 
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Miten voidaan varmistaa Zonisamide Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

Lisää tietoa löytyy riskinarviointisuunnitelman yhteenvedosta. 

Muita tietoja Zonisamide Mylanista 

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

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004127/human_med_001971.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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