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Spiriva® 18 mikrog inhalaatiojauhe 
Spiriva® Respimat® 2,5 mikrog inhalaationeste 

 
RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 
 
OSA VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT 

 
Osa VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 
 
Keuhkoahtaumatauti 
 
Keuhkoahtaumatauti supistaa potilaan hengitysteitä ja aiheuttaa hengitysvaikeutta. Tupakointi, 
ulkoilman saasteet, työperäiset altistukset ja aiemmin todettu astma ovat keuhkoahtaumataudin 
tärkeimmät riskitekijät [R13-0339, R13-0333]. Myös geneettiset tekijät saattavat olla merkittäviä 
[R13-0348]. 
 
Vuonna 2004 keuhkoahtaumatauti oli neljänneksi yleisin kuolinsyy (5,1 % kaikista 
kuolemantapauksista koko maailmassa), ja siitä ennustetaan tulevan maailman kolmanneksi yleisin 
kuolinsyy vuoteen 2030 mennessä (8,6 % kaikista kuolemista koko maailmassa); [R09-4326]). 
Maailman terveysjärjestön arvion mukaan keuhkoahtaumatautia sairastaa tällä hetkellä noin 
64 miljoonaa ihmistä [R12-1073]. Noin 200 000–300 000 ihmistä kuolee keuhkoahtaumatautiin 
Euroopassa vuosittain [R10-2310]. 
 
Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on usein myös muita yleisiä sairauksia, kuten verenpainetauti, 
diabetes, sydämen vajaatoiminta tai psyykkinen sairaus. Keuhkoahtaumatautipotilailla on 
merkitsevästi suurempi masentuneisuusoireiden riski [R10-2327]. Oireisiin liittyy vahvasti 
elämänlaadun huononeminen. 
 
Astma 
 
Astma on krooninen tulehduksellinen hengitystiesairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat toistuva 
hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, puristava tunne rinnassa ja yskä [P11-11151]. Astma on 
yksi yleisimmistä pitkäaikaissairauksista. Sitä sairastaa jopa 300 miljoonaa ihmistä iästä riippumatta 
eri puolilla maailmaa. On odotettavissa, että maailmanlaajuinen määrä suurenee 400 miljoonaan 
vuoteen 2025 mennessä [P10-03196, P10- 04640]. 
 
Joka vuosi noin 1 aikuinen 250:stä sairastuu astmaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kaiken 
kaikkiaan noin 1 aikuinen 12:sta sairastaa astmaa Euroopassa. Maailmanlaajuisesti noin 1 kuolema 
250:stä johtuu astmasta. Astman aiheuttaman kuoleman riski on suurempi naisilla ja iäkkäillä. 
 
Yleisiä astman riskitekijöitä ovat mm. altistus allergeeneille (esim. pölypunkeista, lemmikeistä, 
torakoista, siitepölystä, tietyistä kasveista ja homeista peräisin oleville) [P11-03536], työympäristön 
ärsyttäville aineille [R13-2630], tupakansavulle, (viruksen aiheuttamille) hengitystieinfektioille [R13-
2824], kemiallisille ärsyttäville aineille ja tietyille lääkkeille (esim. asetyylisalisyylihappo ja 
beetasalpaajat) [P05-05858]. 
 
 
Osa VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Keuhkoahtaumatautia koskevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että 

• SPIRIVA® on tehokas 24 tunnin ajan inhalaation jälkeen. 
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• SPIRIVA®-hoito voi pienentää keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden riskiä, vähentää 
hengenahdistusta ja parantaa elämänlaatua. 

• SPIRIVA® parantaa keuhkotoimintaa sekä keuhkoahtaumataudissa että astmassa. 
• SPIRIVA®-valmistetta käyttävät potilaat käyttävät kohtauslääkeinhalaattoria harvemmin kuin 

lumetta käyttävät potilaat. 
 
Astmaa koskevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että 

• SPIRIVA® on tehokas 24 tunnin ajan inhalaation jälkeen. 
• SPIRIVA®-valmistetta käyttäneillä potilailla hengitystoiminta parani verrattuna lumetta 

saaneisiin potilaisiin (mittareina uloshengityksen sekuntikapasiteetti [FEV1, huippu0−3h], FEV1 
jäännösarvo ja uloshengityksen huippuvirtaus aamulla ja iltapäivällä). 

• SPIRIVA®-valmistetta käyttäneillä potilailla astman pahenemisvaiheiden väli oli pidempi ja 
astman hoitotasapaino parempi (suurempi ACQ-vasteprosentti) kuin lumetta saaneilla 
potilailla. 

 
Osa VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 
SPIRIVA®-valmisteen käytöstä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla on hyvin rajallisesti kliinistä 
kokemusta. Saatavilla ei ole tietoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, voimistuuko tai heikentyykö 
teho erityisryhmissä. Tietoa SPIRIVA®-valmisteen mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista lapsilla ei 
ole vielä saatavilla. 
 
 
Osa VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Osa VI.2.4.1 Tärkeät tunnistetut riskit 
 
SPIRIVA®-valmisteeseen ei liity tärkeitä tunnistettuja riskejä.  
 
Osa VI. Taulukko 5  Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään ja syy, jonka vuoksi riskiä pidetään mahdollisena 
Sydänkuolleisuus 
 
 
 
 
Veri- ja imukudossairaudet 

Tämä on mahdollinen riski kaikille keuhkoahtaumatautipotilaille. 
Boehringer Ingelheim arvioi kaikki SPIRIVA® valmistetta 
käyttäneiden potilaiden sydänkuolemat osana tehostettua 
lääketurvaohjelmaa. 
 
 
Tietyt iäkkäillä keuhkoahtaumatautipotilailla yleiset 
liitännäissairaudet ja samanaikaiset lääkitykset saattavat olla syynä 
huomattavan moneen veren solujen muutokseen. Missään tähän 
mennessä analysoiduista tapauksista ei ole todettu vakuuttavaa 
näyttöä syy-yhteydestä SPIRIVA®-hoitoon. 
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Osa VI. Taulukko 5  Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään ja syy, jonka vuoksi riskiä pidetään mahdollisena 
 
Veren glukoosipitoisuuden 
suureneminen 

 
Keuhkoahtaumatautiin liittyy usein tyypin 2 diabetes, ja tästä syystä 
tätä riskiä seurataan. Ei ole näyttöä siitä, että veren 
glukoosipitoisuuden suurenemisen riski olisi SPIRIVA®-valmistetta 
käyttävillä potilailla suurempi kuin muilla potilailla. 
 

Psyykkiset häiriöt Masennus, ahdistuneisuus, paniikkikohtaukset ja muut psyykkiset 
häiriöt ovat yleisiä keuhkoahtaumatautipotilailla ja/tai 
astmapotilailla, ja tästä syystä tätä riskiä seurataan. Ei ole 
kuitenkaan näyttöä siitä, että psyykkisten häiriöiden riski olisi 
SPIRIVA®-valmistetta käyttävillä potilailla suurempi kuin muilla 
potilailla. 
 

 
Pyörtyminen Pyörtyminen on yleistä iäkkäillä, mukaan lukien 

keuhkoahtaumatautia sairastavat, ja tästä syystä tätä riskiä 
seurataan. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että pyörtymisen riski 
olisi SPIRIVA®-valmistetta käyttävillä potilailla suurempi kuin 
muilla potilailla. 
 

Sydänsairaudet (iskeeminen 
sydänsairaus, sydäninfarkti, 
sydämen rytmihäiriöt, sydämen 
vajaatoiminta, rasitusrintakipu) 
 

Sydänsairaudet ovat yleisiä iäkkäillä, mukaan lukien 
keuhkoahtaumatautia sairastavat. Ei ole näyttöä siitä, että 
sydänsairauksien riski olisi SPIRIVA®-valmistetta käyttävillä 
potilailla yleisesti ottaen suurempi kuin muilla potilailla. 

Verisuonisairaudet (aneurysma, 
hypertensio) 

Aneurysma ja hypertensio ovat yleisiä 
keuhkoahtaumatautipotilailla, ja niiden riski suurenee iän myötä. 
Tästä syystä Boehringer Ingelheim seuraa tätä riskiä. Ei ole 
kuitenkaan näyttöä, joka viittaisi siihen, että aneurysman tai 
hypertension riski olisi SPIRIVA®-valmistetta käyttävillä potilailla 
suurempi kuin muilla potilailla. 
 

Munuaisten vajaatoiminta Munuaisten vajaatoiminta on mahdollinen riski iäkkäillä, mukaan 
lukien keuhkoahtaumatautia sairastavat, ja tästä syystä tätä riskiä 
seurataan. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että munuaisten 
vajaatoiminnan riski olisi SPIRIVA®-valmistetta käyttävillä 
potilailla suurempi kuin muilla potilailla. 
 

Yliannostus Minkä tahansa lääkkeen yliannostus on ongelma. SPIRIVA®-
yliannostustapauksia esiintyy hyvin harvoin, eikä niillä ole vakavia 
kliinisiä seurauksia. Suurin kliinisissä tutkimuksissa tutkittu 
SPIRIVA®-altistus terveillä koehenkilöillä oli 282 mikrog:n kerta-
annos, joka vastaa noin 15 kapselin sisällön inhalointia tai noin 
90 kapselin nielemistä. Tämän annoksen yhteydessä ei havaittu 
haitallisia merkkejä eikä oireita. 
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Osa VI.2.5 Puuttuvat tiedot 
 
Osa VI. Taulukko 6  Puuttuvat tiedot 
 
 
Riski Mitä tiedetään 
Raskaana olevien ja/tai 
imettävien naisten hoito 

Raskaana olevat ja imettävät naiset eivät saaneet osallistua kliinisiin 
keuhkoahtaumatauti- ja astmatutkimuksiin oman turvallisuutensa 
vuoksi. Tästä syystä SPIRIVA®-valmisteen käytöstä tällaisilla 
naisilla ei ole kliinistä kokemusta. 
 

Hoito lapsilla (18-vuotiailla ja 
sitä nuoremmilla) 

Keuhkoahtaumatauti ilmaantuu aikuisiällä, joten alle 18-vuotiaita 
lapsia ei otettu mukaan keuhkoahtaumatautipotilaiden SPIRIVA®-
tutkimuksiin. SPIRIVA®-valmistetta on tutkittu astman hoidossa 
lapsilla yhteensä 7 kliinisessä tutkimuksessa, mutta täydellistä 
tulosten arviointia ei ole vielä saatavilla. 
 

Pitkäaikaisturvallisuus 
astmakäyttöaiheessa 
 
 
 
 
Potilaat, joilla on hiljattain ollut 
sydäninfarkti, epävakaa tai 
henkeäuhkaava sydämen 
rytmihäiriö, kohtauksinen 
rytmihäiriö ja epätasapainossa 
oleva sydämen vajaatoiminta  

SPIRIVA®-valmisteesta on saatu runsaasti kokemusta 
markkinoilletulon jälkeen ja kliinisissä tutkimuksissa. 
Astmatutkimuksissa potilaat altistuivat SPIRIVA®-valmisteelle 
enintään 12 kuukauden ajan. Tästä syystä astmatutkimuksissa 
potilailla ei ole havaittu haittavaikutuksia vuoden käytön jälkeen. 
 
Potilaat, joilla oli vakavia, epävakaita sydänsairauksia poissuljettiin 
kliinisistä keuhkoahtaumatauti- ja astmatutkimuksista. Vaikkakin 
muutamat potilaat, jotka osallistuivat näihin kliinisiin tutkimuksiin, 
olivat sairastaneet tai saivat sydänoireita tutkimusten aikana. 
Tutkimusaineisto on liian rajallinen johtopäätösten vetämiseksi. 

 
Osa VI.2.6 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 riskienminimointitoimia. 
 
SPIRIVA®-valmisteella ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 
 
 
Osa VI.2.7 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
 
SPIRIVA®-valmisteen kehityssuunnitelma ei toistaiseksi sisällä myyntiluvan jälkeen tehtäviä 
tutkimuksia. 
 


