
 

 
 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/750331/2018 
EMEA/H/C/004584 

Namuscla (meksiletiini) 
Yleistiedot Namusclasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Namuscla on ja mihin sitä käytetään? 

Namuscla on lääke, jolla hoidetaan myotonian (lihasten jäykkyys) oireita potilailla, joilla on jokin ei-
dystrofinen myotoninen sairaus. Kyseessä on ryhmä perinnöllisiä lihassairauksia. ”Ei-dystrofinen” 
tarkoittaa, että potilaalla ei esiinny lihasten surkastumista. 

Ei-dystrofisesta myotonisesta sairaudesta kärsivillä on lihasjäykkyyttä ja -kipua, koska heidän 
lihastensa rentoutuminen niiden supistumisen jälkeen on hidasta. 

Myotoniset sairaudet ovat harvinaisia, ja Namuscla nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten 
sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 19. marraskuuta 2014. Lisää tietoa harvinaislääkkeeksi 
nimittämisestä löytyy täältä: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3141353. 

Miten Namusclaa käytetään? 

Namusclaa on saatavana kapseleina, jotka otetaan suun kautta. Suositeltu aloitusannos on yksi kapseli 
kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa 3 kapseliin vuorokaudessa riippuen oireiden 
voimakkuudesta ja potilaan vasteesta hoitoon.  Potilaiden sydämen toimintaa on syytä testata ennen 
hoidon aloittamista ja säännöllisesti sen aikana.  

Namuscla on reseptilääke. Lisätietoja Namusclan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Namuscla vaikuttaa? 

Namusclan vaikuttava aine meksiletiini toimii salpaamalla lihassoluissa kanavat, joiden kautta 
natriumionit (sähköisesti varautuneet hiukkaset) voivat kulkea sisään ja ulos. Näillä natriumkanavilla 
on tehtävä lihasten supistumisessa ja rentoutumisessa. Myotonisista sairauksista kärsivillä potilailla ne 
ovat yliaktiivisia ja aiheuttavat lihasten liiallista supistumista ja jäykkyyttä.  Salpaamalla kanavat lääke 
auttaa vähentämään jäykkyyttä, jota esiintyy, kun lihassupistukset pitkittyvät. 

Koska meksiletiinillä on samanlainen vaikutus sydänlihakseen, sitä on käytetty useita vuosia sellaisten 
potilaiden hoidossa, joilla on poikkeava sydämensyke. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3141353
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Mitä hyötyä Namusclasta on havaittu tutkimuksissa? 

Yhdessä tutkimuksessa, johon osallistui 25 ei-dystrofisesta myotoniasta kärsivää potilasta, Namusclan 
osoitettiin vähentävän lihasjäykkyyttä tehokkaammin kuin lumelääke.  

Kukin potilas arvioi itse lihasjäykkyyden ennen hoitoa ja sen jälkeen pisteyttämällä sen asteikolla 0–
100 (100 merkitsee jäykkyyden pahinta astetta). Namusclaa saaneilla potilailla keskimääräinen 
pistemäärä oli 18 hoitopäivän jälkeen vähentynyt 66:sta 24:ään, kun se lumelääkettä saaneilla oli 
vähentynyt 75:stä 66:een. 

Yhtiö toimitti Namusclan tehoa tukevia tietoja myös kirjallisuudesta. 

Mitä riskejä Namusclaan liittyy? 

Namusclan yleisimmät sivuvaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat vatsakipu ja unettomuus. Vakavimmat ilmoitetut sivuvaikutukset (joita saattaa tulla 
yhdelle 10 000 potilaasta) ovat rytmihäiriöt ja vaikea ihoon, vereen ja sisäelimiin vaikuttava reaktio 
nimeltä DRESS-reaktio (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen reaktio). Pakkausselosteessa on 
luettelo kaikista Namusclan sivuvaikutuksista. 

Namusclaa ei saa käyttää potilailla, jotka ovat allergisia sen vaikuttavalle aineelle meksiletiinille tai 
lääkkeen muille ainesosille taikka paikallispuudutusaineille (jotka salpaavat tuntoaistin ja joita siksi 
käytetään kivun ehkäisemiseen tietyssä kehon osassa). Namusclaa ei saa myöskään käyttää potilailla, 
joilla on erilaisia sydänongelmia, tai yhdessä tiettyjen lääkkeiden kanssa. Pakkausselosteessa on 
luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Namuscla on hyväksytty EU:ssa? 

Namusclan osoitettiin helpottavan tehokkaasti myotonian oireita ei-dystrofisesta myotoniasta kärsivillä 
potilailla, joten se parantaa heidän elämänlaatuaan. Namusclan turvallisuusprofiili on hyvin tunnettu, 
ja sen sydämeen liittyvien sivuvaikutusten katsotaan olevan hallittavissa ottaen huomioon käytön 
rajoitukset ja seuranta hoidon aikana. 

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

Miten voidaan varmistaa Namusclan turvallinen ja tehokas käyttö? 

Namusclaa markkinoiva yhtiö toimittaa lääkäreille perehdytysmateriaalia ja potilaille tarkoitetun 
varoituskortin, jossa on tärkeää tietoa lääkkeeseen liittyvistä riskeistä, varsinkin rytmihäiriöiden 
riskistä. 

Namusclan turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytetty suosituksia ja varoituksia terveydenhuollon ammattilaisten ja 
potilaiden noudatettaviksi. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Namusclan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. 
Namusclasta ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan 
potilaiden suojelemiseksi. 

Muuta tietoa Namusclasta 

Lisätietoa Namusclasta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Namuscla. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Namuscla
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