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Spiriva® 18 microg inhalationspulver 
Spiriva® Respimat® 2,5 microg inhalationsvätska 

 
OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 

 
 
DEL VI.2  DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING 
 
Del VI.2.1  Information om sjukdomsförekomst 
 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
 
KOL sammandrar patientens luftvägar och leder till andningssvårigheter. De viktigaste riskfaktorerna 
för KOL är rökning, förorenad utomhusluft, yrkesexponering och astma i anamnesen [R13-0339, R13-
0333]. Genetiska faktorer kan också vara betydelsefulla [R13-0348]. 
 
År 2004 var KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken (5,1 % av alla dödsfall globalt) och förutspås bli 
den tredje vanligaste dödsorsaken globalt år 2030 (8,6 % av alla dödsfall globalt) [R09-4326]. 
Världshälsoorganisationen uppskattar att cirka 64 miljoner människor har KOL idag [R12-1073]. I 
Europa dör cirka 200 000–300 000 personer varje år p.g.a. KOL [R10-2310]. 
 
Personer med KOL har ofta också andra vanliga sjukdomar, såsom högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt 
eller psykiska sjukdomar. KOL-patienter har en signifikant högre risk för depressionssymtom [R10-
2327] som har ett starkt samband med sämre livskvalitet. 
 
Astma 
 
Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kännetecknas av återkommande anfall 
av vinande andning, andnöd, tryck över bröstet och hosta [P11-11151]. Astma är en av de vanligaste 
kroniska sjukdomarna och förekommer globalt hos upp till 300 miljoner människor i alla åldrar. Fram 
till 2025 förväntas detta antal öka till 400 miljoner globalt [P10-03196, P10-04640]. 
 
Varje år utvecklar 1 av 250 vuxna astma i Europa och Nordamerika. Totalt har cirka 1 av 12 vuxna 
astma i Europa. Astma är orsaken till 1 av 250 dödsfall globalt. Kvinnor och äldre har högre risk att dö 
p.g.a. astma. 
 
Vanliga riskfaktorer för astma är exponering för allergener (t.ex. från dammkvalster, husdjur, 
kackerlackor, pollen, vissa växter och mögel) [P11-03536], retmedel i arbetsmiljön [R13-2630], 
tobaksrök, (virus)infektioner i luftvägarna [R13-2824], kemiska retmedel och vissa läkemedel (t.ex. 
acetylsalicylsyra och betablockerare) [P05-05858]. 
 
 
Del VI.2.2  Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
För KOL har kliniska studier visat att: 

• SPIRIVA® har effekt i 24 timmar efter inhalation. 
• Behandling med SPIRIVA® kan minska risken för KOL-exacerbationer 

(försämringsperioder), minska andnöden och förbättra livskvaliteten. 
• SPIRIVA® förbättrar lungfunktionen vid både KOL och astma. 
• Patienter som använder SPIRIVA® använder för akuta astmaattacker behov inhalator mera 

sällan än patienter som använder placebo. 
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För astma har kliniska studier visat att: 

• SPIRIVA® har effekt i 24 timmar efter inhalation. 
• Patienter som använde SPIRIVA® hade bättre andningsfunktion jämfört med patienter som 

använde placebo (mätt som forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund [FEV1, 
toppvärde0−3 h], tröskel-FEV1 och maximalt luftflöde under utandning [PEF] på morgonen och 
eftermiddagen). 

• Patienter som använde SPIRIVA® hade längre intervall mellan astmaexacerbationer och 
bättre astmakontroll (högre ACQ-svarsfrekvens) än patienter som använde placebo. 

 
Del VI.2.3  Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
Den kliniska erfarenheten med SPIRIVA® hos gravida eller ammande kvinnor är mycket begränsad. 
Det finns inga data som skulle visa att effekten var bättre eller sämre i specifika populationer. 
Information om eventuella långtidseffekter av SPIRIVA® hos barn finns inte ännu tillgänglig. 
 
 
Del VI.2.4  Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Del VI.2.4.1 Viktiga kända risker 
 
Det finns inga viktiga kända risker för SPIRIVA®.  
 
PVI. Tabell 5   Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt inkl. orsak till varför faktorn anses vara en eventuell 

risk 
Sjukdomar i blodet och 
lymfsystemet 

Vissa samtidiga sjukdomar och samtidiga läkemedel som är vanliga 
bland den äldre KOL-patientpopulationen kan svara för en stor del 
av bloddyskrasierna. Inga av fallen som hittills analyserats har visat 
övertygande bevis på ett orsaks samband med behandling med 
SPIRIVA®. 
 

Högt blodsocker KOL associeras ofta med typ 2-diabetes och därför uppföljs risken. 
Det finns inga bevis på att patienter som använder SPIRIVA® 
skulle ha högre risk för högt blodsocker än andra patienter. 
 

Psykiska störningar Depression, ångest, panikattacker och andra psykiska störningar är 
vanliga hos patienter med KOLoch/eller astma och därför uppföljs 
risken. Det finns dock inga bevis på att patienter som använder 
SPIRIVA® skulle ha högre risk för psykiska störningar än andra 
patienter. 
 

Svimning Svimning  är vanligt hos äldre personer, även personer med KOL, 
och därför uppföljs risken. Det finns dock inga bevis på att patienter 
som använder SPIRIVA® skulle ha högre risk för svimning än 
andra patienter. 
 

Hjärtdöd Detta är en potentiell risk bland alla patienter med KOL. Boehringer 
Ingelheim utvärderar, som en del av ett effektiverat 
läkemedelssäkerhetsprogram, all hjärtdöd bland alla som använt 
SPIRIVA-preparatet. 
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Hjärtsjukdomar (ischemisk 
hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, 
rytmrubbning, hjärtsvikt, 
angina pectoris) 
 

Hjärtsjukdomar är vanliga hos äldre personer, även personer med 
KOL. Det finns inga bevis på att patienter som använder SPIRIVA® 
skulle ha högre risk för hjärtsjukdomar än andra patienter. 

Kärlsjukdomar (aneurysm, högt 
blodtryck) 

Aneurysm och högt blodtryck är vanligt hos patienter med KOL och 
risken ökar med åldern. Därför uppföljer Boehringer Ingelheim 
risken. Det finns dock inga bevis som skulle tyda på att patienter 
som använder SPIRIVA® skulle ha högre risk för aneurysm eller 
högt blodtryck än andra patienter. 
 

 
 
Njursvikt 

 
 
Njursvikt är en eventuell risk för äldre personer, även personer med 
KOL, och därför uppföljs risken. Det finns dock inga bevis på att 
patienter som använder SPIRIVA® skulle ha högre risk för 
njursvikt än andra patienter. 
 

Överdosering Överdosering är en säkerhetsrisk för alla läkemedel. Fall av 
överdosering av SPIRIVA® förekommer mycket sällan och har inga 
allvarliga kliniska följder. Den högsta exponeringen för SPIRIVA® 
som testats i kliniska prövningar är en engångsdos på 282 mcg hos 
friska frivilliga, vilket motsvarar inhalation av innehållet i cirka 
15 kapslar eller sväljning av cirka 90 kapslar. Inga skadliga tecken 
eller symtom sågs vid denna dos. 

 
 
Del VI.2.5 Återstående information 
 
PVI. Tabell 6 Återstående information 
 
Risk Vad är känt 
Behandling av gravida 
och/eller ammande kvinnor 

Gravida och ammande kvinnor fick inte delta i de kliniska KOL- 
och astmastudierna av säkerhetsskäl. Därför finns ingen klinisk 
erfarenhet av användning av SPIRIVA® hos dessa kvinnor. 
 

Behandling av barn (i åldern 
18 år eller yngre) 

Eftersom KOL är en sjukdom hos vuxna, omfattade prövningarna 
med SPIRIVA® för behandling av KOL inga barn under 18 år. För 
behandling av astma har totalt 7 kliniska studier med SPIRIVA® 
genomförts hos barn, men en fullständig utvärdering av resultaten 
finns inte ännu tillgänglig. 
 

Långtidssäkerhet för 
indikationen astma 

Det finns omfattande erfarenhet efter introduktionen på marknaden 
och från kliniska prövningar för SPIRIVA®. Patienter i 
astmastudier har exponerats för SPIRIVA® i upp till 12 månader. 
Därför finns ingen erfarenhet av biverkningar hos patienter i 
astmastudier efter 1 år. 

Patienter, som nyligen har haft 
hjärtinfarkt, instabil eller 
livshotande rytmstörning i 
hjärtat, attack av rytmstörning 
eller instabil hjärtsvikt 

Patienter med allvarliga, instabila hjärtsjukdomar uteslöts från 
kliniska KOL- och astmaprövningar. Trots att få patienter, som 
deltog i dessa kliniska prövningar, hade haft eller fick hjärtsymptom 
under prövningarna, är prövningsdata för begränsat för att dra 
slutsatser. 
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Del VI.2.6  Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker och rekommendationer för 
minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i form av en bipacksedel. 
Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 
 
Det finns inga ytterligare riskminimeringsåtgärder för SPIRIVA®. 
 
 
Del VI.2.7  Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Utvecklingsplanen för SPIRIVA® omfattar för tillfället inga studier efter godkännande för försäljning. 
 
 


