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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Cinacalcet Mylan 
sinakalseetti 

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

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

 

Mitä Cinacalcet Mylan on ja mihin sitä käytetään? 

Cinacalcet Mylan on lääke, jolla hoidetaan seuraavia aikuisten ja iäkkäiden potilaiden sairauksia:  

• Sekundaarinen hyperparatyroidismi, kun potilaalla on vakava munuaissairaus, jota on hoidettava 
dialyysilla veren puhdistamiseksi kuona-aineista. Hyperparatyroidismi on sairaus, jossa kaulassa 
olevat lisäkilpirauhaset tuottavat liikaa lisäkilpirauhashormonia (PTH:ta). Tämä saattaa nostaa 
veren kalsiumpitoisuuden hyvin suureksi ja aiheuttaa luusto- ja nivelkipuja sekä käsivarsien ja 
säärten epämuodostumia. ”Sekundaarinen” tarkoittaa, että sairaus on jonkin toisen sairauden 
aiheuttama. Cinacalcet Mylania voidaan käyttää osana hoitoa, jota annetaan fosfaatinsitojilla ja D-
vitamiinilla. 

• Hyperkalsemian (veren suuri kalsiumpitoisuus) hoitaminen potilailla, joilla on lisäkilpirauhasen 
kasvain (lisäkilpirauhasten syöpä) tai primaarinen hyperparatyroidismi ja joiden lisäkilpirauhasia ei 
voida leikata tai lääkäri katsoo, ettei niiden poisto ole tarpeen. ”Primaarinen” tarkoittaa, että 
hyperparatyroidismia ei ole aiheuttanut mikään muu sairaus. 

Cinacalcet Mylanin vaikuttava aine on sinakalseetti, ja se on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Cinacalcet Mylan on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo 
myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste. Cinacalcet Mylanin alkuperäisvalmiste on Mimpara.  

Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa. 

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf


 
Cinacalcet Mylan   
EMA/660638/2015  Sivu 2/3 
 

Miten Cinacalcet Mylania käytetään? 

Cinacalcet Mylania on saatavana 30 mg, 60 mg ja 90 mg tabletteina. Sekundaarisessa 
hyperparatyroidismissa aikuisten suositeltu aloitusannos on 30 mg kerran päivässä. Annosta 
muutetaan kahden tai neljän viikon välein potilaan PTH-arvon mukaan. Enimmäisannos on 180 mg 
kerran päivässä. PTH-arvo on mitattava aikaisintaan 12 tunnin kuluttua lääkkeen ensimmäisen 
antokerran jälkeen ja sen jälkeen 1–4 viikon välein aina, kun Cinacalcet Mylanin annosta on muutettu. 
Veren kalsiumpitoisuus on mitattava säännöllisesti ja aina viikon kuluessa siitä, kun Cinacalcet Mylanin 
annosta on muutettu. Kun ylläpitoannos on määritetty, kalsiumpitoisuus on mitattava kuukausittain ja 
PTH-pitoisuus on mitattava 1–3 kuukauden välein. 

Lisäkilpirauhasen syöpää tai primaarista hyperparatyroidismia sairastavilla potilailla Cinacalcet Mylanin 
suositeltu aloitusannos aikuisille on 30 mg kahdesti päivässä. Cinacalcet Mylanin annosta on 
suurennettava 2–4 viikon välein, ja enimmäisannos on 90 mg kolmesti tai neljästi päivässä sen 
mukaan, mikä on tarpeen, jotta veren kalsiumpitoisuus palautuu normaaliksi. 

Cinacalcet Mylan otetaan ruoan kanssa tai pian aterioinnin jälkeen. Lääkevalmistetta saa ainoastaan 
lääkärin määräyksestä. 

Miten Cinacalcet Mylan vaikuttaa? 

Cinacalcet Mylanin vaikuttava aine, sinakalseetti, vaikuttaa lisäämällä lisäkilpirauhasissa olevien 
kalsiumreseptoreiden herkkyyttä. Lisäkilpirauhaset puolestaan säätelevät PTH:n eritystä. Lisäämällä 
näiden reseptorien herkkyyttä sinakalseetti aiheuttaa PTH-hormonin tuotannon vähenemiseen 
lisäkilpirauhasissa. PTH-arvon pienenemisen ansiosta myös veren kalsiumpitoisuus vähenee. 

Miten Cinacalcet Mylania on tutkittu? 

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

Mitkä ovat Cinacalcet Mylanin hyödyt ja riskit? 

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

Miksi Cinacalcet Mylan on hyväksytty? 

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Cinacalcet Mylanin on osoitettu vastaavan laadullisesti 
Mimparaa ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. 
Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Mimparan tapaan sen hyödyt ovat havaittuja riskejä 
suuremmat. Komitea suositteli, että Cinacalcet Mylan hyväksytään käyttöön EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Cinacalcet Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Cinacalcet Mylanin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty 
riskinhallintasuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytetty Cinacalcet Mylania koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien 
terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 
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Lisätietoja on riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa. 

Muita tietoja Cinacalcet Mylanista 

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

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan lääkeviraston 
verkkosivustolla. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004014/WC500194329.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004014/human_med_001924.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004014/human_med_001924.jsp
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