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 Striverdi® Respimat® 2,5 mikrog inhalaationeste 
 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 
 
 
 
OSA VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT  
 
Osa VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä  
 
Tupakointi, ulkoilman saasteet, työperäiset altistukset ja astma-anamneesi ovat keuhkoahtauma-
taudin tärkeimpiä riskitekijöitä [R13-0339, R13-0333]. Myös geneettisten tekijöiden 
vaikutuksesta on saatu näyttöä [R13-0348]. Keuhkoahtaumataudin esiintyvyys, ilmaantuvuus, 
sairastavuus ja kuolleisuus vaihtelevat maittain ja ryhmittäin samassa maassa. Niihin vaikuttavat 
keuhkoahtaumataudin riskitekijät ja diagnostisten kriteerien erot [R10-2308, R08-4924, R10-
2316, P12-01205].  
 
Euroopan maissa ilmoitettu ilmaantuvuus (100 henkilövuotta kohti) vaihtelee. Alankomaissa 
luku on 0,3 (havainnointiaika: 2000–2007, vähintään 55-vuotiaat) [R11-4213], Norjassa 1,5 
(havainnointiaika: 1985–1997, 45–74-vuotiaat) [R10-2312] ja Ruotsissa 1,6 (havainnointiaika: 
1996–2003, 53–84-vuotiaat) [R10-2317]. Keuhkoahtaumataudin ilmoitettu esiintyvyys vaihtelee. 
Luku on Italiassa 2,8 % (tutkimusjakso: 2009, vähintään 15-vuotiaat) [P10-13578] ja Itävallassa 
26,1 % (tutkimusjakso: ei määritelty, vähintään 40-vuotiaat) [R10-2328]. Keuhkoahtaumataudin 
toteamisessa käytetyt diagnostiset menetelmät ja kriteerit ja tutkimuspopulaatioiden ikäjakauma 
olivat kuitenkin erilaiset eri tutkimuksissa.  
 
Vuonna 2004 keuhkoahtaumatauti oli neljänneksi yleisin kuolinsyy (5,1 % kaikista kuoleman-
tapauksista), ja siitä ennustetaan tulevan maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy vuoteen 2030 
mennessä (8,6 %) [R09- 4326]. Noin 200 000–300 000 potilasta kuolee keuhkoahtaumatautiin 
Euroopassa vuosittain [R10-2310]. Keuhkoahtaumataudin kuolleisuusluvut riippuvat 
keuhkoahtaumataudin vaikeusasteesta.  
 
Muiden kuin keuhkoahtaumatautilääkkeiden samanaikainen käyttö liittyy yleisten keuhko-
ahtaumataudin liitännäissairauksien, kuten hypertension, diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan 
esiintyvyyteen ja keuhkoahtaumataudin riskitekijöihin. Keuhkoahtaumatautiin on todettu 
liittyvän myös psyykkisiä sairauksia. Keuhkoahtaumatautipotilailla on merkitsevästi suurempi 
masentuneisuusoireiden riski [R10-2327]. Oireet liittyvät vahvasti hengitystä koskevan ja 
yleiseen fyysiseen terveydentilaan liittyvän elämänlaadun huononemiseen.  
 
Osa VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä  
 
Keuhkoputkia laajentava lääkitys on keskeistä keuhkoahtaumataudin oireiden hoidossa [P13-
02399]. Ne edistävät keuhkojen tyhjentymistä, vähentävät yleensä dynaamista hyperinflaatiota 
levossa ja rasituksen aikana ja parantavat suorituskykyä. Pitkävaikutteiset inhaloitavat bronko-
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dilataattorit ovat käteviä ja pitkäkestoinen oireiden lievitys on tehokkaampaa kuin 
lyhytvaikutteisilla bronkodilataattoreilla.  
 
Striverdi® Respimat® on pitkävaikutteinen inhaloitava bronkodilataattori (pitkävaikutteinen 
beeta2-agonisti). Sitä on tutkittu vaiheen 3 kliinisessä tutkimusohjelmassa, johon sisältyi 
48 viikon ja 6 viikon tutkimus ja johon osallistui yli 3 500 potilasta. Kaikki 
keuhkoahtaumataudin vaikeusasteet olivat edustettuina.  
 
Striverdi® Respimat® -valmisteen (5 mikrog annos kerran vuorokaudessa) vaikutus alkoi 
nopeasti, ja keuhkotoiminta parani merkitsevästi uloshengityksen sekuntikapasiteetilla (FEV1) 
mitattuna verrattuna lumeeseen potilailla, joilla oli keskivaikea, vaikea tai hyvin vaikea 
keuhkoahtaumatauti. Keuhkotoimintaa parantava vaikutus säilyi koko 48 viikon hoitovaiheen 
ajan. Striverdi® Respimat® paransi myös terveyteen liittyvää elämänlaatua ja rasituksensietoa 
verrattuna lumeeseen potilailla, joilla oli keskivaikea, vaikea tai hyvin vaikea keuhkoahtauma-
tauti. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden annettiin jatkaa tavanomaista hoitoa lukuun 
ottamatta pitkävaikutteisia beeta-agonisteja, jotta tilanne muistuttaisi tarkemmin todellisia 
olosuhteita. Tavanomaiseen hoitoon kuuluivat pitkä- ja lyhytvaikutteiset antikolinergit, 
lyhytvaikutteiset beeta-agonistit, inhaloitavat kortikosteroidit ja ksantiinit.  
 
48 viikon pituisissa tutkimuksissa olodateroli (5 mikrog kerran vuorokaudessa, 876 potilasta) 
paransi FEV1 AUC0-3 -vastetta ja FEV1 jäännösarvoa tilastollisesti merkitsevästi verrattuna 
lumeeseen (885 potilasta). Kohentuneet arvot säilyivät 48 viikon hoitovaiheen ajan ja olivat 
verrattavissa formoteroliin (12 mikrog kahdesti vuorokaudessa, 460 potilasta).  
 
Olodaterolin (5 mikrog) bronkodilataatioprofiili vahvistettiin neljässä 6 viikon pituisessa 
lisätutkimuksessa, joissa 24 tunnin FEV1-arvon keskimääräinen paranema oli verrattavissa 
formoteroliin (12 mikrog kahdesti vuorokaudessa) (ja tiotropiumin käyttöön HandiHaler®-
laitteella, 18 mikrog kerran vuorokaudessa).  
 
Osa VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta  
 
Kaikissa vaiheen 3 tutkimuksissa oli samankaltaiset tutkimukseenottokriteerit (lukuun ottamatta 
yhtä poikkeusta tutkimuksissa 1222.37 ja 1222.38, kuten jäljempänä on mainittu). Tutkimuksiin 
soveltuivat sukupuolesta riippumatta avohoitopotilaat, jotka olivat vähintään 40-vuotiaita, joilla 
oli todettu keuhkoahtaumatauti ja jotka olivat tupakoineet vähintään 10 askivuotta. Potilailla oli 
oltava suhteellisen stabiili, keskivaikeasta hyvin vaikeaan hengitystieobstruktio. Tutkimuksissa 
1222.37 ja 1222.38 yläikäraja oli 75 vuotta, sillä oireiden rajoittamaa rasituksensiedon kestoa 
arvioitiin useilla polkupyöräergometritesteillä. Vaiheen 3 avaintutkimusten tulokset analysoitiin 
erilaisissa potilasalaryhmissä, joita olivat mm. taudin vaikeusaste lähtötilanteessa, sukupuoli, ikä, 
etninen tausta, samanaikaiset lääkitykset ja tupakointistatus lähtötilanteessa. Kaiken kaikkiaan 
olodaterolin (5 mikrog) osoitettiin olevan tehokas bronkodilataattori kaikissa populaatioissa ja 
alaryhmissä.  
 
Tutkimuksiin ei otettu potilaita, joilla oli anamneesissa astma, sydäninfarkti seulontakäyntiä 
edeltävän vuoden aikana, epästabiili tai henkeä uhkaava sydämen rytmihäiriö, sydämen 
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vajaatoiminnasta johtunut sairaalahoitojakso edeltävän vuoden aikana, todettu tyreotoksikoosi tai 
paroksysmaalinen takykardia (> 100 lyöntiä/min) tai merkittävä sairaus (muu kuin keuhko-
ahtaumatauti), joka saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden tai hoitomyöntyvyyden. Ei ole 
näyttöä siitä, että teho on erilainen näillä potilailla.  
 

Osa VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista  
 
Olodateroliin ei toistaiseksi liity tärkeitä tunnistettuja riskejä.  
 
Osa VI. Taulukko 4  Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään (mm. syy, jonka vuoksi riskiä pidetään mahdollisena) 
Sydämen rytmihäiriöt Sydämen rytmihäiriöitä esiintyi yleisesti ottaen vähän olodaterolin 

pitkäaikaistutkimuksissa. Haittatapahtumien yleisyys oli samaa luokkaa hoitoryhmissä, 
joissa käytettiin lumetta, olodaterolia (5 mikrog ja 10 mikrog) ja formoterolia 
(12 mikrog). 10 mikrog olodateroliannosten yhteydessä ei esiintynyt enempää 
tapahtumia kuin 5 mikrog annoksien yhteydessä, minkä takia 5 mikrog terapeuttisen 
olodateroliannoksen tunnistettu vaikutus sydämen rytmihäiriötapahtumiin on 
epätodennäköinen. Kaiken kaikkiaan noin 5 %:lla kaikista olodaterolihoitoa saaneista 
potilaista esiintyi sydämen rytmihäiriöitä (vakavia tai ei-vakavia). Alle 1 % luokiteltiin 
vakaviksi. 
 
Sydämen rytmihäiriöiden katsotaan olevan mahdollinen riski, sillä se on kaikkien 
beeta-agonistien tunnettu farmakodynaaminen vaikutus (luokkavaikutus). 
 

Sydänlihasiskemia Sydänlihasiskemiaa esiintyi yleisesti ottaen vähän olodaterolin 
pitkäaikaistutkimuksissa. Haittatapahtumien yleisyys oli samaa luokkaa hoitoryhmissä, 
joissa käytettiin lumetta, olodaterolia (5 mikrog ja 10 mikrog) ja formoterolia 
(12 mikrog). 10 mikrog olodateroliannosten yhteydessä ei esiintynyt enempää 
tapahtumia kuin 5 mikrog annosten yhteydessä, minkä takia 5 mikrog terapeuttisen 
olodateroliannoksen tunnistettu vaikutus sydänlihasiskemiatapahtumiin on 
epätodennäköinen. Sydänlihasiskemiaa esiintyi kaiken kaikkiaan noin 1,5 %:lla 
kaikista olodaterolihoitoa saaneista potilaista. Alle 1 % luokiteltiin vakaviksi. 
 
Sydänlihasiskemian katsotaan olevan mahdollinen riski, sillä se on kaikkien beeta-
agonistien tunnettu farmakodynaaminen vaikutus (luokkavaikutus). 
 

Hypokalemia Ilmoitettujen hypokalemiatapahtumien kokonaismäärä oli pieni ja samaa luokkaa 
kaikissa hoitoryhmissä (3 lumeryhmässä, 4 olodateroli 5 mikrog -ryhmässä, 4 
olodateroli 10 mikrog -ryhmässä). Kaikkien tapahtumien ilmoitettiin olevan ei-
vakavia. 
 
Hypokalemian katsotaan olevan mahdollinen riski, sillä kaliumpitoisuuden 
pieneneminen on kaikkien beeta-agonistien hyvin tunnettu suora sellulaarinen 
farmakodynaaminen vaikutus (luokkavaikutus) suuria systeemisiä annoksia 
käytettäessä. 
 

Off-label-käyttö astmassa Astman hoitoon liittyy Striverdi® Respimat® -valmisteen off-label-käytön riski, jos 
hoitava lääkäri ei tee erotusdiagnoosia. Ihmislääkekomitean (CHMP) 
lääketurvatyöryhmä (PhVWP) on arvioinut formoterolin ja salmeterolin turvallisuuden 
astman hoidossa. Lääkeaineet kuuluvat samaan lääkeryhmään (pitkävaikutteiset 
beeta2-agonistit) kuin olodateroli. Lääketurvatyöryhmä totesi, että pitkävaikutteisia 
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beeta2-agonisteja saa käyttää astman hoidossa vain yhdessä inhaloitavan 
kortikosteroidin kanssa ja annoksia on seurattava huolellisesti. Lääketurvatyöryhmä 
suosittelee, että kaikkien astman hoitoon käytettävien pitkävaikutteisten beeta2-
agonistien valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa on oltava nämä tiedot, mikä 
on yhdenmukaista astman kansainvälisten hoitosuositusten kanssa. Striverdi® 
Respimat® -valmisteen tuotetiedoissa noudatetaan tätä suositusta täydellisesti. 
 
Vaiheen 2 olodateroliohjelmassa olodaterolia on tutkittu astman hoidossa. 
Haittatapahtumia esiintyi vähän. Missään astmatutkimuksessa ei ole havaittu 
turvallisuusriskejä. Olodaterolin pitkäaikaistehoa ja -turvallisuutta ei ole kuitenkaan 
varmistettu astmapotilailla, sillä olodaterolin astmatietokanta on hyvin rajallinen eikä 
se tarjoa riittävää perustaa johtopäätöksille tehosta ja turvallisuudesta astman hoidossa. 
 

 
Osa VI. Taulukko 5  Puuttuvat tiedot  
 
Riski Mitä tiedetään 
Pitkäaikaistiedot yli 1 vuoden 
käytöstä (kardiovaskulaarihaitat)  

Tänä ajankohtana olodaterolihoidon enimmäisaltistus on noin 1 vuosi, joten 
lääkkeen haittavaikutusten esiintymisestä sen jälkeen ei ole kokemusta. 

Potilaat, joilla on ollut äskettäin: 
• sydäninfarkti  
• epästabiili tai henkeä uhkaava 

sydämen rytmihäiriö  
• paroksysmaalinen takykardia  
• dekompensoitunut sydämen 

vajaatoiminta  

 
Näitä potilaita ei otettu kliinisiin olodaterolitutkimuksiin. Tästä syystä 
tietoja ei ole saatavilla näistä potilaspopulaatioista. 

 
Maksan vajaatoimintapotilaat 

 
Olodaterolia on tutkittu maksan vajaatoimintapotilailla. Potilaiden pienestä 
määrästä (n = 16) johtuen nykyisen kliinisten tutkimusten tietokannan tiedot 
maksan vajaatoimintapotilaista ovat kuitenkin rajalliset. 

 
Potilaat, joilla on vaikea munuaisten 
vajaatoiminta 

 
Olodaterolia on tutkittu laajasti lievää ja keskivaikeaa munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (n = 1 345). Vaikeaa munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pienestä määrästä (n = 22) johtuen 
nykyisen kliinisten tutkimusten tietokannan tiedot näistä potilaista ovat 
kuitenkin rajalliset. 

 
Turvallisuus raskaana olevilla tai 
imettävillä naisilla 

 
Olodaterolia ei ole tutkittu raskaana olevilla eikä imettävillä naisilla. 
Raskaana olevilla naisilla ei ole tehty riittäviä ja hyvin kontrolloituja 
tutkimuksia. Tähän mennessä kliinisissä olodaterolitutkimuksissa ei ole 
havaittu altistusta raskauden eikä imetyksen aikana.  
 
Keuhkoahtaumatauti on selkeästi iäkkäiden tauti, joten hyväksytyssä 
keuhkoahtaumatautikäyttöaiheessa raskaudenaikainen altistus on erittäin 
epätodennäköinen. Kun otetaan huomioon off-label-käytön mahdollisuus 
astman hoidossa, virheellisen käytön mahdollisuutta ei voida kuitenkaan 
sulkea kokonaan pois tässä populaatiossa. 
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Osa VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi  
 
Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, 
apteekkihenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista 
tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa 
kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot lyhyesti maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa mainitut toimet ovat tavanomaisia riskien minimointitoimia.  
 
Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Fimean verkkosivujen kautta 
(www.fimea.fi).  
 
Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi.  
 
  

http://www.fimea.fi/
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Osa VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen  
 
Osa VI. Taulukko 6  Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
Tutkimus Tavoitteet Käsiteltävät 

turvallisuuteen 
liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttie
n aikataulu1

 

1222.54 
 
Kardiovaskulaari-
tapahtumien 
kohorttitutkimus 
keuhkoahtaumatauti-
potilailla, jotka 
aloittavat olodaterolin 
tai muun 
pitkävaikutteisen 
beeta2-agonistin 
käytön (ei-
interventio- ja 
kohorttitutkimus, 3) 

Ensisijaiset:  
 
Saada lisätietoa 
 
• valittujen sydämen 
rytmihäiriöiden  
• akuutin sydäninfarktin ja 
muiden vakavien 
iskeemisten 
sydänsairaustapahtumien, 
mm. epästabiilin angina 
pectoriksen,  
 
riskistä olodaterolille 
altistuneilla 
keuhkoahtaumatautipotilai
lla verrattuna riskiin 
muille pitkävaikutteisille 
beeta2-agonisteille 
altistuneilla potilailla  
 
Toissijaiset:  
 
Saada lisätietoa 
kokonaiskuolleisuuden 
riskistä olodaterolille 
altistuneilla 
keuhkoahtaumatautipotilai
lla verrattuna riskiin 
muille pitkävaikutteisille 
beeta2-agonisteille 
altistuneilla potilailla 

• Sydämen 
rytmihäiriöt  
• Sydänlihasiskemia  
• Pitkäaikaistiedot yli 
1 vuoden käytöstä 
(kardiovaskulaarihait
at) 

Tutkimussuunnitel
ma hyväksytty 

Väliraportit: 
Q3 2017, 
2018, 2019  
 
Loppuraportti
: Q3 2020 

1222.53 
 
Olodaterolin 
lääkkeenkäyttötutkim
us (lääkkeen käyttöä 
koskeva ei-
interventiotutkimus, 
3) 

Ensisijaiset:  
 
Määrittää olodaterolin ja 
indakaterolin off-label-
käytön yleisyys 
astmapotilailla, jotka ovat 
näiden lääkitysten uusia 
käyttäjiä.  
 
Saada tietoa olodaterolin 
uusien käyttäjien ja 
indakaterolin uusien 
käyttäjien lähtötilanteen 
ominaisuuksista.  
 

Off-label-käyttö 
astmassa 

Tutkimussuunnitel
ma hyväksytty 

Väliraportti: 
Q3 2017  
 
Loppuraportti
: Q3 2018 
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Toissijaiset:  
 
Saada tietoa lääkettä 
määräävien 
lääkäreidentunnusmerkeist
ä. 

1 Aikataulujen katsotaan olevan alustavia, sillä ne riippuvat pitkälti olodaterolin tulosta markkinoille.  
 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset:  
 
Mitään edellä mainituista tutkimuksista ei ole mainittu myyntiluvan ehdoissa.  
 
Osa VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  
 
Ei oleellinen.  
 


