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Dupixent (dupilumabi) 
Yleistiedot Dupixent-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Dupixent on ja mihin sitä käytetään? 

Dupixent-valmistetta käytetään seuraavien sairauksien hoitoon: 

• Keskivaikea tai vaikea atooppinen dermatiitti (atooppinen ekseema, jossa iho on kutiava, 
punoittava ja kuiva) vähintään 12-vuotiailla potilailla, kun iholle levitettävien hoitovalmisteiden 
teho ei riitä tai ne eivät sovi potilaalle. Lääkettä voidaan antaa myös vähintään 6 kuukauden ja 
enintään 12 vuoden ikäisille potilaille, joiden oireet ovat vaikeita. 

• Vaikea astma vähintään 6-vuotiailla potilailla, joiden astma ei ole riittävästi hallinnassa 
asianmukaisella yhdistelmähoidolla (inhaloitavan kortikosteroidin ja toisen astman hoitoon 
käytettävän lääkkeen yhdistelmällä). Dupixentia käytetään ylläpitohoidon lisänä, ja sitä annetaan 
vain potilaille, joilla on tyypin 2 tulehdukseksi kutsuttu hengitysteiden tulehdus. 

• Nenän ja sivuonteloiden tulehdus nenän hengitysteiden ahtautumisen (polyypit) yhteydessä 
(krooninen rinosinuiitti, johon liittyy nenäpolypoosia). Valmistetta käytetään aikuisilla paikallisen 
kortikosteroidihoidon lisänä, kun muut hoidot eivät ole tehonneet riittävän hyvin. 

• Aikuisten keskivaikea tai vaikea kyhmykutina, prurigo nodularis (pitkäaikainen ihosairaus, johon 
liittyvä ihottuma aiheuttaa kyhmyjä ja voimakasta kutinaa). Valmistetta käytetään paikallisesti 
käytettävien (iholle levitettävien) kortikosteroidien kanssa tai ilman niitä. 

• Eosinofiilinen ruokatorven tulehdus (ruokatorven allerginen sairaus) aikuisilla ja yli 12-vuotiailla 
lapsilla, jotka eivät voi käyttää tavanomaista hoitoa tai joilla se ei tehoa. 

Dupixentin vaikuttava aine on dupilumabi. 

Miten Dupixentia käytetään? 

Dupixentia on saatavana esitäytettyinä kyninä tai ruiskuina, jotka sisältävät dupilumabia 
injektionesteessä eri vahvuuksina. Injektio pistetään ihon alle, yleensä reiteen tai vatsaan. Suuret 
annokset annetaan kahtena injektiona kahteen eri kohtaan. Annos määräytyy potilaan iän ja painon 
sekä hoidettavan sairauden mukaan. 

Dupixent on reseptivalmiste. Hoidon saa aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta Dupixentilla hoidettavien 
sairauksien diagnosoinnista ja hoidosta. Jos lääkäri tai hoitaja katsoo sen asianmukaiseksi, potilaat tai 
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heidän hoitajansa voivat injektoida lääkkeen itse saatuaan siihen opastuksen. Lääke on tarkoitettu 
pitkäaikaiseen käyttöön, ja lääkärin on arvioitava lääkkeen käytön tarve vähintään vuosittain. 

Dupilumabia voidaan käyttää yhdessä paikallisesti käytettävien kortikosteroidien kanssa tai ilman niitä. 

Lisätietoa Dupixentin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Dupixent vaikuttaa? 

Atooppista dermatiittia, eräitä astman tyyppejä, kroonista rinosinuiittia, johon liittyy nenäpolypoosi, 
prurigo nodularisia ja eosinofiilista ruokatorven tulehdusta sairastavien potilaiden elimistö tuottaa 
suuria määriä proteiineja nimeltä interleukiini 4 ja interleukiini 13 (IL-4 ja IL-13). Ne voivat aiheuttaa 
ihon, hengitysteiden ja ruokatorven tulehduksia ja saada aikaan näiden sairauksien oireita. Dupixentin 
vaikuttava aine, dupilumabi, on monoklonaalinen vasta-aine (eräs proteiinityyppi), joka on kehitetty 
estämään IL-4:n ja IL-13:n reseptoreiden (kohteiden) toimintaa. Salpaamalla näiden reseptoreiden 
toiminnan dupilumabi estää IL-4:ää ja IL-13:a toimimasta ja lievittää näin sairauden oireita. 

Mitä hyötyä Dupixentista on havaittu tutkimuksissa? 

Atooppinen ihottuma 

Dupixent vähensi atooppisen dermatiitin laajuutta ja vaikeutta enemmän kuin lumelääke kolmessa 
päätutkimuksessa, joihin osallistui keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista dermatiittia sairastavia aikuisia. 
Ensimmäisessä tutkimuksessa, johon osallistui 740 potilasta, potilaille annettiin Dupixentia tai 
lumelääkettä yhdessä paikallisen kortikosteroidin (iholle siveltävä lääke, jota käytetään tulehduksen 
hoitoon) kanssa. Kahdessa muussa tutkimuksessa Dupixentia tai lumelääkettä käytettiin yksinään, ja 
näihin tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 379 potilasta. 

Kuudentoista viikon hoidon jälkeen 39 prosentilla ensimmäisen tutkimuksen potilaista, joille oli annettu 
Dupixentia kahden viikon välein, atooppinen dermatiitti oli parantunut kokonaan tai lähes kokonaan. 
Lumelääkettä saaneilla tämä osuus oli 12 prosenttia. Kun kahden muun tutkimuksen tulokset 
yhdistetään, 37 prosentilla potilaista, jotka olivat saaneet Dupixentia kahden viikon välein, atooppinen 
dermatiitti oli hävinnyt kokonaan tai lähes kokonaan. Lumelääkeryhmässä vastaava luku oli 
9 prosenttia. 

Lisäksi tehtiin tutkimus, johon osallistui 251 keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista dermatiittia 
sairastavaa nuorta, joiden ikä vaihteli 12 vuodesta 17 vuoteen. Tässä tutkimuksessa atooppinen 
dermatiitti oli hävinnyt kuudentoista hoitoviikon jälkeen kokonaan tai melkein kokonaan 24 prosentilla 
potilaista, jotka saivat Dupixentia kahden viikon välein, kun lumelääkettä saaneista vastaava osuus oli 
2 prosenttia. 

Lisäksi tehtiin tutkimus, johon osallistui 367 vaikeaa atooppista dermatiittia sairastavaa 6–12-vuotiasta 
lasta, joilla iholle levitettävät lääkevalmisteet eivät tehonneet riittävästi tai joille ne eivät sopineet. 
Kuudentoista viikon kuluttua oireiden vaikeusarviossa havaittiin, että atooppinen dermatiitti oli 
hävinnyt tai lähes hävinnyt 33 prosentilla potilaista, jotka saivat Dupixentia yhdessä paikallisen 
kortikosteroidihoidon kanssa. Vastaava osuus oli 11 prosenttia lumelääkettä ja kortikosteroidihoitoa 
saaneilla. 

Lisäksi tutkimuksessa, johon osallistui keskivaikeaa tai vaikeaa dermatiittia sairastavia vähintään 
6 kuukauden ja alle 6 vuoden ikäisiä lapsia, ihottuma parani 28 prosentilla potilaista (23 potilaalla 
83:sta), joita hoidettiin Dupixentilla ja paikallisesti käytettävällä kortikosteroidilla 16 viikon ajan. 
Lumelääkettä ja paikallista kortikosteroidia saaneiden potilaiden vastaava osuus oli 4 prosenttia 
(3 potilasta 79:stä). Yhteensä 53 prosentilla potilaista (44 potilasta 83:sta), joita hoidettiin Dupixentilla 
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ja kortikosteroidilla, ihon paranemisaste oli vähintään 75 prosenttia, kun lumelääkettä ja 
kortikosteroidia saaneiden potilaiden vastaava osuus oli vähintään 11 prosenttia (8 potilasta 11:stä). 

 

Astma 

Dupixentin osoitettiin vähentävän astman pahenemisvaiheiden määrää hoidon aikana kahdessa 
päätutkimuksessa, joissa oli mukana astmaa sairastavia potilaita, joiden sairaus ei ollut riittävän hyvin 
hallinnassa suuriannoksisten inhaloitavien kortikosteroidien ja muiden lääkkeiden yhdistelmällä. 
Ensimmäisessä tutkimuksessa, johon osallistui 1 902 vähintään 12-vuotiasta potilasta, vakavien 
pahenemisvaiheiden lukumäärä vuodessa oli 0,46 potilailla, jotka saivat 200 mg Dupixentia 
(lumelääkettä saaneilla määrä oli 0,87), ja 0,52 potilailla, jotka saivat 300 mg Dupixentia 
(lumelääkettä saaneilla määrä oli 0,97). Kun hoito oli kestänyt kaksitoista viikkoa, potilaiden FEV1-arvo 
(enimmäistilavuus, jonka henkilö pystyy hengittämään ulos kerralla) oli parantunut Dupixentia 
saaneilla potilailla 320 ml (200 mg:n Dupixent-annos) ja 340 ml (300 mg:n Dupixent-annos). 
Lumelääkettä saaneiden arvot olivat 180 ml ja 210 ml. 

Toiseen tutkimukseen osallistui 210 potilasta, jotka saivat kortikosteroideja suun kautta astman 
hoitoon. Tutkimuksessa osoitettiin, että 70 prosenttia Dupixentia saaneista potilaista parani siinä 
määrin, että kortikosteroidiannosta voitiin pienentää, kun vastaava osuus lumelääkettä saaneista oli 
42 prosenttia. 

Myöhemmässä kolmannessa tutkimuksessa oli mukana 408 lasta, jotka olivat 6–11-vuotiaita ja joilla 
oli vaikea astma, joka ei ollut riittävästi hallinnassa inhaloitavien kortikosteroidien (keskisuuri tai suuri 
annos) ja muiden lääkkeiden yhdistelmällä. Tutkimuksessa osoitettiin, että Dupixentia saaneilla 
tyypin 2 tulehdusta sairastavilla potilailla oli 0,31 vakavaa astman pahenemisvaihetta vuodessa, kun 
vastaava määrä lumelääkettä saaneilla lapsilla oli 0,75. Kahdentoista viikon hoidon jälkeen Dupixent 
paransi potilaiden FEV1-arvoa 10,5 prosenttia, kun lumelääkettä saaneilla arvo parani 5,3 prosenttia. 

Krooninen rinosinuiitti, johon liittyy nenäpolypoosi 

Kahdessa päätutkimuksessa osoitettiin, että Dupixentin käyttö kortikosteroideja sisältävän 
nenäsuihkeen lisänä paransi oireita tehokkaammin kuin lumelääke. Tehoa mitattiin pisteyttämällä 
nenäpolyyppien määrää ja potilaiden tuntemuksia nenän tukkoisuudesta. Ensimmäisessä 
tutkimuksessa, johon osallistui 276 aikuista, nenäpolyyppien esiintyvyyttä kuvaava pistemäärä aleni 
1,89 pistettä Dupixentia saaneilla ja kasvoi 0,17 pistettä lumelääkettä saaneilla. Vastaavasti potilaiden 
nenän tukkoisuutta kuvaava pistemäärä väheni Dupixentia saaneilla 1,34 pistettä ja lumelääkettä 
saaneilla 0,45 pistettä. Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 448 aikuista, polyyppipistemäärä laski 
Dupixentia saaneilla 1,71 pistettä ja kasvoi lumelääkettä saaneilla 0,10 pistettä. Tukkoisuuspisteet 
pienenivät vastaavasti 1,25 ja 0,38 pistettä. 

Kyhmykutina (prurigo nodularis) 

Dupixent vähensi lumelääkettä tehokkaammin prurigo nodularisin aiheuttaman kutinan laajuutta ja 
vaikeutta kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 311 aikuista, joiden sairaus oli 
keskivaikea tai vaikea. Tutkimuksissa mitattiin kutinaoireiden paranemista WI-NRS-asteikolla (Worst 
Itch Numeric Rating Scale). 

24 hoitoviikon jälkeen oireet olivat parantuneet merkitsevästi (vähintään 4 pisteen väheneminen WI-
NRS-asteikolla) 59 prosentilla Dupixentilla hoidetuista potilaista, kun lumelääkettä saaneiden vastaava 
osuus oli 19 prosenttia. 

Eosinofiilinen ruokatorven tulehdus 
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Tutkimuksessa, johon osallistui 321 potilasta, joilla oli eosinofiilinen ruokatorven tulehdus, Dupixent 
vähensi ruokatorven tulehdusta lumelääkettä tehokkaammin. Tässä tutkimuksessa suuremmalla osalla 
Dupixent-hoitoa saaneista potilaista eosinofiilien määrä veressä oli vähäinen (merkki siitä, että 
tulehdus oli vähentynyt) verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. Myös nielemisvaikeuksia 
koskevat oirepisteet paranivat muita enemmän Dupixent-hoitoa saaneilla potilailla. 

Mitä riskejä Dupixentiin liittyy? 

Dupixentin yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä) 
ovat pistoskohdan reaktiot (kuten punoitus, turvotus (muun muassa nesteen kertymisestä johtuva), 
kutina ja kipu), sidekalvotulehdus (punoitus ja epämukavuuden tunne silmässä), myös allergian 
aiheuttama sidekalvotulehdus, nivelkivut, yskänrokko ja eosinofiili-nimisten valkosolujen kohonnut 
pitoisuus veressä. Eosinofiilista ruokatorven tulehdusta sairastavilla potilailla esiintyi myös mustelmia 
injektiokohdassa. 

Hyvin harvoin on esiintynyt seerumitautia (allergiaa lääkkeen proteiineille) ja seerumitaudin kaltaisia 
reaktioita, anafylaksiaa (äkillisiä, vakavia allergisia reaktioita) ja haavaista sarveiskalvotulehdusta 
(tulehdusta ja vaurioita silmän etuosan kirkkaassa kerroksessa). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Dupixentin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Dupixent on hyväksytty EU:ssa? 

Dupixentin on osoitettu vähentävän niiden potilaiden atooppisen dermatiitin ja prurigo nodularisin 
laajuutta ja vaikeusastetta, joiden sairaus on keskivaikea tai vaikea ja joille on vain vähän muita 
hoitovaihtoehtoja. Dupixentilla saatiin myös kliinisesti merkittäviä tuloksia kroonisen rinosinuiitin ja 
nenäpolypoosin oireiden lievittämisessä. Tyypin 2 tulehduksellisen astman hoidossa Dupixentin on 
osoitettu vähentävän astman pahenemisvaiheiden määrää ja suun kautta otettavan 
kortikosteroidihoidon tarvetta. Eosinofiilisen ruokatorven tulehduksen Dupixent on osoitettu lievittävän 
ruokatorven tulehdusta. Turvallisuuden osalta todetaan, että Dupixentin haittavaikutukset ovat yleensä 
lieviä ja hallittavissa olevia. 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Dupixentin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Dupixentin turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Dupixentin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. 
Dupixentista ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan 
potilaiden suojelemiseksi. 

Muita tietoja Dupixentista 

Dupixent sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 27. syyskuuta 2017. 

Lisää tietoa Dupixentista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dupixent. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 02-2023. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dupixent
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