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EPAR-yhteenveto 

Lacosamide Accord 
lakosamidi 

Tämä asiakirja on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
lääkevalmistetta nimeltä Lacosamide Accord. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut 
lääkevalmistetta ja päätynyt puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille EU:n alueella sekä suosituksiin 
sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Lacosamide Accordin käytöstä. 

Potilas saa Lacosamide Accordin käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

 

Mitä Lacosamide Accord on ja mihin sitä käytetään? 

Lacosamide Accord on epilepsialääke, jota käytetään paikallisalkuisten kohtausten (tietystä aivojen 
osasta alkavien epileptisten kohtausten) hoidossa 16 vuotta täyttäneillä epilepsiapotilailla. Sillä voidaan 
hoitaa paikallisalkuisia toissijaisesti yleistyviä kohtauksia (jolloin kohtaus leviää muihin aivojen osiin) ja 
yleistymättömiä kohtauksia. 

Potilaalle annetaan Lacosamide Accordia yksinään tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa. 

Lacosamide Accordin vaikuttava aine on lakosamidi. Se on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. 
Tämä merkitsee sitä, että Lacosamide Accord sisältää samaa vaikuttavaa ainetta ja vaikuttaa samalla 
tavoin kuin Euroopan unionin (EU) alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste Vimpat. 
Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa. 

Miten Lacosamide Accordia käytetään? 

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä, ja sitä on saatavana tabletteina (50 mg, 100 mg, 150 
mg ja 200 mg). Tavanomainen aloitusannos on 50 mg kahdesti päivässä. Annosta voidaan nostaa 
viikoittain siten, että enimmäisannos on 300 mg kahdesti päivässä, jos Lacosamide Accordia käytetään 
yksinään, tai 200 mg kahdesti päivässä, jos Lacosamide Accordia käytetään yhdessä muiden 

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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epilepsialääkkeiden kanssa. Jos lääkäri päättää, että tätä nopeampi vaikutus on tarpeen, Lacosamide 
Accord -hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella (latausannoksella). 

Jos Lacosamide Accord -hoito on lopetettava, annosta on pienennettävä vähitellen. Lisätietoja on 
pakkausselosteessa. 

Miten Lacosamide Accord vaikuttaa? 

Lacosamide Accordin vaikuttava aine lakosamidi on epilepsialääke. Epilepsian aiheuttaa aivojen 
liiallinen sähköinen toiminta. Lakosamidin vaikutustapaa ei vielä tunneta tarkoin, mutta se näyttää 
vähentävän natriumkanavien (hermosolujen pinnalla olevia huokosia) toimintaa. Natriumkanavat 
välittävät sähköimpulsseja hermosolujen välillä. On myös ajateltu, että lakosamidi saattaisi suojata 
hermosoluja vahingoittumiselta. Yhdessä nämä vaikutukset saattavat estää epänormaalin sähköisen 
toiminnan leviämistä aivoissa ja siten vähentää epileptisen kohtauksen mahdollisuutta. 

Miten Lacosamide Accordia on tutkittu? 

Myyntiluvan jo saaneen alkuperäisvalmiste Vimpatin vaikuttavan aineen hyötyjä ja riskejä 
hyväksytyissä käyttöaiheissa on jo tutkittu, joten tutkimuksia ei tarvitse toistaa Lacosamide Accord -
valmisteelle. 

Kuten muidenkin lääkkeiden osalta, yhtiö toimitti Lacosamide Accordin laatua koskevia tutkimuksia. 
Tutkimuksia biologisesta samanarvoisuudesta ei tarvittu sen selvittämiseksi, imeytyykö Lacosamide 
Accord samalla tavoin kuin alkuperäisvalmiste ja tuottaako se saman pitoisuuden vaikuttavaa ainetta 
veressä. Tämä johtuu siitä, että vaikuttavan aineen lakosamidin on osoitettu liukenevan erittäin hyvin 
ja imeytyvän täydellisesti, joten lähes 100 prosenttia aineesta päätyy vereen, kun valmistetta otetaan 
suun kautta. 

Mitkä ovat Lacosamide Accordin hyödyt ja riskit? 

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

Miksi Lacosamide Accord on hyväksytty? 

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Lacosamide Accordin on osoitettu olevan verrannollinen 
Vimpatin kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, 
että Vimpatin tavoin sen hyödyt ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suositteli käyttöluvan 
myöntämistä Lacosamide Accordille EU:n alueella. 

Miten voidaan varmistaa Lacosamide Accordin turvallinen ja tehokas 
käyttö? 

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

Muita tietoja Lacosamide Accordista 

Lacosamide Accordia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004149/human_med_002161.jsp&amp;mid=WC0b01ac058001d124
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Lisää tietoa Lacosamide Accordilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-
lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista. 

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla. 
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