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Slenyto (melatoniini) 
Yleistiedot Slenytosta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Slenyto on ja mihin sitä käytetään? 

Slenyto on unettomuuden hoitoon tarkoitettu lääke. Sitä käytetään 2–18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, 
joilla on 

• autismikirjon häiriö (ASD), joukko sairauksia, jotka vaikuttavat potilaan sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen 

• Smith-Magenisin oireyhtymä, sairaus, joka voi johtaa oppimisvaikeuksiin. 

Slenytoa käytetään silloin, kun muut keinot, kuten säännöllisen nukkumisrytmin ylläpitäminen, eivät 
ole auttaneet. 

Lääkkeen vaikuttava aine on melatoniini. 

Miten Slenytoa käytetään? 

Slenytoa on saatavana tabletteina (1 ja 5 mg). Tavallinen annos on 2 mg, joka otetaan 30 minuutista 
tuntiin ennen nukkumaanmenoa. Annosta voidaan suurentaa enintään 10 mg:aan, jos lääke ei tehoa 
tarpeeksi hyvin. Lääkärin on arvioitava hoitoa säännöllisesti, vähintään kuuden kuukauden välein, ja 
hoitoa tulee jatkaa vain, jos siitä on potilaalle hyötyä. 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lisätietoja Slenyton käytöstä saa 
pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Slenyto vaikuttaa? 

Slenyton vaikuttava aine melatoniini on luonnollinen hormoni, jota normaalisti tuottaa aivoissa oleva 
rauhanen nimeltä käpyrauhanen. Melatoniini osallistuu kehon unisyklin koordinointiin vaikuttamalla 
aivojen tietyillä alueilla oleviin soluihin ja helpottamalla nukahtamista. Sen pitoisuus veressä yleensä 
lisääntyy pimeän tultua ja saavuttaa huippunsa keskiyöllä. Kehityshäiriöistä kärsivien potilaiden 
elimistö saattaa tuottaa normaalia vähemmän melatoniinia, mikä johtaa unettomuuden kehittymiseen. 
Slenyto lisää melatoniinin pitoisuutta veressä, mikä auttaa potilaita nukkumaan. Koska Slenytosta 
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vapautuu melatoniinia hitaasti muutaman tunnin kuluessa, se jäljittelee melatoniinin luonnollista 
tuotantoa kehossa. 

Mitä hyötyä Slenytosta on havaittu tutkimuksissa? 

Slenyton on osoitettu olevan tehokas neurologisista häiriöistä kuten autismikirjon häiriöistä ja Smith-
Magenisin oireyhtymästä kärsivien lasten ja nuorten nukkumisajan parantamisessa. Päätutkimuksessa, 
johon osallistui 125 potilasta, Slenytoa 13 viikon ajan saaneet potilaat nukkuivat yöllä keskimäärin 51 
minuuttia aiempaa enemmän, kun taas lumelääkettä saaneet nukkuivat 19 minuuttia enemmän. 
Lisäksi Slenytoa saaneet lapset nukahtivat noin 38 minuuttia nopeammin kuin yleensä, kun taas 
lumelääkettä saaneet nukahtivat 13 minuuttia nopeammin. 

Kaikki potilaat olivat kokeilleet muita keinoja, kuten säännöllisen nukkumisrytmin ylläpitämistä, mutta 
ne eivät auttaneet. 

Mitä riskejä Slenytoon liittyy? 

Slenyton yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle kymmenestä) 
ovat uneliaisuus, väsymys, mielialan vaihtelut, päänsärky, ärtyneisyys, aggressiivisuus ja 
tokkuraisuuden tunne. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Slenyto on hyväksytty EU:ssa? 

Neurologisista häiriöistä, kuten autismikirjon häiriöstä ja Smith-Magenisin oireyhtymästä, sekä myös 
unettomuudesta kärsiviä lapsia on paljon, ja hoitovaihtoehtoja on vähän. 

Slenyton on osoitettu parantavan näiden potilaiden nukkumisaikaa: Slenytoa saaneet potilaat 
nukkuivat yössä 51 minuuttia enemmän kuin lumelääkettä saaneet, jotka nukkuivat 19 minuuttia 
enemmän. Lääkkeen käytön yhteydessä kahden vuoden ajan havaitut haittavaikutukset vaikuttavat 
lieviltä tai keskivaikeilta, mutta lääkkeen pitkäaikaisesta turvallisuudesta tarvitaan lisää tietoa. 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Slenyton hyöty on sen riskejä suurempi ja että se voidaan hyväksyä 
käyttöön EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Slenyton turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

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

Muita tietoja Slenytosta 

Lisää tietoa Slenytosta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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