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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 

Tämä on Anoron riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto. Siinä esitetään toimenpiteet, joilla 
varmistetaan Anoron mahdollisimman turvallinen käyttö. Voit katsoa lisätietoja 
riskienhallintasuunnitelman yhteenvedoista täältä.  
 
Tätä riskienhallintasuunnitelman yhteenvetoa tulisi lukea yhdessä Euroopan julkisen arviointilausunnon 
(EPAR) yhteenvedon ja Anoron valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen kanssa. Nämä ovat saatavissa 
Anoron EPAR sivulla. 
 
 
VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 
 
Keuhkoahtaumatauti (COPD) on pitkäaikainen sairaus, jossa hengitystiet ja keuhkojen sisällä olevat 
keuhkorakkulat vahingoittuvat tai ahtautuvat, mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Keuhkoahtaumataudin 
oireet kehittyvät yleensä useiden vuosien aikana ja niitä voivat olla hengenahdistus (varsinkin fyysisen 
rasituksen jälkeen), sitkeä yskä, johon saattaa liittyä liman eritystä, hengityksen vinkuminen ja usein 
toistuvat alahengitysteiden infektiot. Keuhkoahtaumataudin pääasiallinen aiheuttaja on tupakointi. Tautia 
vaikeuttavat alahengitysteiden bakteeri- ja virusinfektiot, jotka aiheuttavat taudin pahenemisvaiheita. Sekä 
pahenemisvaiheet että alahengitysteiden infektiot saattavat edellyttää sairaalahoitoa ja voivat joissakin 
tapauksissa johtaa kuolemaan. 
 
Keuhkoahtaumapotilaita arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 210 miljoonaa. Tauti on yleisempi 
miehillä kuin naisilla, ja eurooppalaiset sairastuvat useammin kuin aasialaiset ja paljon useammin kuin 
afrikkalaiset. Iän myötä keuhkoahtaumatautiin sairastuvien määrä yleensä lisääntyy. 25–44-vuotiaista alle 
6 %:lla on lievä tai keskivaikea keuhkoahtaumatauti, kun taas 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla yli 
40 %:lla on lievä tai keskivaikea keuhkoahtaumatauti. 
 
 
VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Anoro sisältää kahta vaikuttavaa ainetta. Umeklidiniumbromidi on pitkävaikutteinen 
muskariinireseptorien salpaaja (LAMA) ja vilanteroli on pitkävaikutteinen beeta2-agonisti (LABA). 
Nämä kaksi lääkettä vaikuttavat toisiaan täydentävästi ja auttavat avaamaan hengitysteitä. Molempia 
lääkeryhmiä (pitkävaikutteisia muskariinireseptorien salpaajia ja pitkävaikutteisia beeta2-agonisteja) 
käytetään usein keuhkoahtaumataudin oireiden hoitoon. 
 
Anoro on tarkoitettu keuhkoputkia laajentavaan ylläpitohoitoon keuhkoahtaumatautia (COPD) 
sairastavien aikuisten potilaiden oireiden lievittämiseen. 
 
Anoroa on tutkittu viidessä kuusi kuukautta kestäneessä päätutkimuksessa, joihin osallistui 5 618 
potilasta. Nämä potilaat saivat joko umeklidiniumbromidia ja vilanterolia, umeklidiniumbromidia 
yksinään, vilanterolia yksinään, tiotropiumia (toinen pitkävaikutteinen muskariinireseptorien salpaaja) tai 
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lumelääkettä (plaseboa). 
 
Tulokset osoittivat, että Anoro paransi keuhkojen toimintaa (spirometrialla mitattuna) verrattuna yksittäisiin 
komponentteihinsa, umeklidiniumbromidiin ja vilanteroliin. Keuhkojen toiminnan paranemisen lisäksi 
myös keuhkoahtaumatautiin liittyvä hengenahdistus parani selvästi lumelääkkeeseen verrattuna. Myös 
tiotropiumiin verrattuna Anoro paransi keuhkojen toimintaa ja sillä oli samanlainen vaikutus 
hengenahdistukseen. Kaiken kaikkiaan tutkimuksista saadut tulokset puoltavat Anoron käyttöä kerran 
vuorokaudessa otettavana keuhkoputkia laajentavana hoitona aikuisten keuhkoahtaumapotilaiden oireiden 
lievittämiseen. 
 
 
VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 
 
Suurin osa tutkittavista oli valkoihoisia (80–89 %) ja miehiä (63–69 %) ja tutkittavien keski-ikä oli 62–
64 vuotta kaikissa hoitoryhmissä. Todisteet eivät viittaa siihen, että tulokset olisivat erilaiset ei-
valkoihoisilla. 
 
 
VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Ei tunneta. 
 
Tärkeät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään 
Sydämeen ja aivoverisuoniin liittyvät ongelmat 
 
(Kardiovaskulaariset ja serebrovaskulaariset 
sairaudet) 

Vilanteroli on pitkävaikutteinen beeta2-agonisti 
(LABA) ja umeklidiniumbromidi on 
pitkävaikutteinen muskariinireseptorien salpaaja 
(LAMA). Muihin pitkävaikutteisiin 
muskariinireseptorien salpaajiin ja 
pitkävaikutteisiin beeta2-agonisteihin tiedetään 
liittyneen vaikutuksia sydämeen, kuten 
epäsäännöllistä sydämen sykettä (eteisvärinä ja 
takykardia mukaan lukien). Myös 
aivoverisuonitapahtumien (aivohalvauksen, 
ohimenevän aivoverenkiertohäiriön ja 
keskushermoston verenvuodon) riski on 
mahdollinen. 
 
Anoroa tulisi käyttää varoen potilaille, joilla on 
vaikea sydänsairaus. 

Lisääntyneet sairaalahoidot ja lisääntyneet 
kuolemantapaukset astman vuoksi 
astmapotilailla 
 
(Astmaan liittyvät intuboinnit ja kuolemat) 

Toinen Anoron lääkeaineista on pitkävaikutteinen 
beeta2-agonisti. Tutkimuksissa, jotka tehtiin 
pelkästään pitkävaikutteista beeta2-agonistia 
käyttävillä astmapotilailla, suurempi osa 
astmapotilaista joutui sairaalaan tai kuoli astman 
vuoksi. Anoroa ei ole tutkittu astmapotilailla eikä 
sitä siksi pidä käyttää astman hoitoon. 
 
Keuhkoahtaumapotilailla ei ole havaittu 
lisääntynyttä sairaalahoitoa eikä lisääntyneitä 
kuolemantapauksia, vaikka heillä olisi aiemmin 



todettu astma. 
Ohimenevä hengitysteiden ahtautuminen, joka 
ilmaantuu äkillisesti ja vaikeuttaa hengittämistä tai 
aiheuttaa hengityksen vinkumista 
 
(Paradoksinen bronkospasmi) 

Anorolla tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu 
paradoksista bronkospasmia, joka voi olla henkeä 
uhkaava. Sitä on kuitenkin todettu muiden 
inhalaatiohoitojen yhteydessä heti lääkkeen 
ottamisen jälkeen. 
 
Jos potilaalle ilmaantuu jokin näistä oireista, Anoron 
käyttö on lopetettava ja on välittömästi hakeuduttava 
hoitoon. 

Ahdaskulmaglaukooma (tietyn tyyppinen kohonnut 
silmänpaine) 

Toinen Anoron vaikuttavista aineista, umeklidinium, 
on pitkävaikutteinen muskariinireseptorien salpaaja. 
Tämän tyyppisten lääkkeiden on raportoitu 
aiheuttaneen harvinaista glaukooman muotoa, jota 
kutsutaan ahdaskulmaglaukoomaksi. 
 
Lääkettä on käytettävä varoen, jos potilaalla on 
kohonnut silmänpaine (tai 
ahdaskulmaglaukooma). 
 
Jos potilaalla on näkömuutoksia tai kipua silmässä, 
tulisi lääkkeen käyttö lopettaa ja ottaa välittömästi 
yhteys lääkäriin. 

Äkillinen virtsaamiskyvyttömyys 
 
(Virtsaumpi) 

Pitkävaikutteisten muskariinireseptorien salpaajien 
on raportoitu aiheuttaneen äkillistä 
virtsaamiskyvyttömyyttä (virtsaumpea). Jotkut 
iäkkäät miespotilaat, joilla on muita sairauksia, 
kuten suurentunut eturauhanen, saattavat olla 
alttiimpia saamaan virtsaummen. On tärkeää, että 
keuhkoahtaumatautia hoidetaan hyvin, ja osa 
potilaista joilla on näitä vaivoja, voivat lääkärin 
arvion jälkeen käyttää Anoroa. 

 

Puuttuvat tiedot 
 
Riski Mitä tiedetään 
Turvallisuus raskaana olevilla tai imettävillä 
potilailla 

Anoron käytöstä raskauden aikana ei ole saatavilla 
kliinisiä tietoja. Anoroa tulisi käyttää varoen 
raskauden aikana. Raskaaksi tuleville 
kauhkoahtaumatautipotilaille on tärkeää, että 
sairaus on hallinnassa. Osa potilaista voi lääkärin 
arvion jälkeen käyttää Anoroa. 
 
 
Ei tiedetä, erittyykö Anoro ihmisen rintamaitoon. 
Siksi valmistetta on käytettävä varoen imettävillä 
naisilla. 

Käyttöaiheen ulkopuolinen käyttö astmapotilailla (ei 
koske keuhkoahtaumapotilaita, joilla joko on ollut 
aiemmin astma tai on keuhkoahtaumatauti ja astma) 

Anoroa ei pidä käyttää astman hoitoon, sillä Anoroa 
ei ole tutkittu astmapotilailla, eikä näin ollen tiedetä, 
onko sen käytöstä hyötyä näille potilaille. 

Turvallisuus lääkettä pitkäaikaisesti käyttäneillä 
potilailla 

Pitkävaikutteisia muskariinireseptorien salpaajia ja 
pitkävaikutteisia beeta2-agonisteja on käytetty 
menestyksekkäästi keuhkoahtaumataudin 



pitkäaikaisessa (yli vuoden kestäneessä) hoidossa. 
Anoroa on tutkittu pisimmillään yhden vuoden 
pituisissa jaksoissa. Tästä vähäisestä tiedosta 
huolimatta mikään ei viittaa siihen, että Anoro olisi 
vähemmän turvallinen pitkäaikaisesti käytettynä. 

Käyttö potilailla, joilla on vaikea maksasairaus Tutkimuksissa ei ollut mukana potilaita, joilla oli 
vaikeita maksasairauksia. Siksi Anoron 
turvallisuutta näillä potilailla ei tunneta. On tärkeää, 
että keuhkoahtaumatautia hoidetaan hyvin. Osa 
potilaista, joilla on vaikea maksasairaus, voi lääkärin 
arvion jälkeen käyttää Anoroa 

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa Anorolla on tehty tutkimuksia, joilla on selvitetty, 
onko sillä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden 
kanssa. Joitakin täydentäviä laboratoriotutkimuksia 
on pyydetty. Tietyt lääkkeet voivat vaikuttaa Anoron 
vaikutustapaan, minkä takia potilaan tulisi kertoa 
lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos hän 
parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa 
käyttää muita lääkkeitä. 

 
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 
riskienminimointitoimia. 
 
Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Anoron EPAR sivulla. 
 
Tälle lääkkeelle ei ole asetettu lisätoimia riskien minimoimiseksi. 
 
 
VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
 
Luettelo kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
 
Tutkimus 
(tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Käsiteltävät 
turvallisuuteen tai tehoon 
liittyvät seikat 

Tila Väli- ja 
loppuraporttien 
aikataulu 

Tutkimus 201038, 
myyntiluvan 
myöntämisen 
jälkeinen 
turvallisuutta koskeva 
havainnoiva 
kohorttitutkimus, 
jossa arvioidaan 
lukumäärällisesti 
valikoitujen sydän- ja 
verisuonitapahtumien 
ja aivoverisuoni-

Arvioida kohteena 
olevien 
sydänverisuoni- ja 
aivoverisuoni-
tapahtumien 
ilmaantuvuutta 
umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin käytön 
aloituksen jälkeen 
hyväksytyssä 
käyttöaiheessa 

Sydänverisuoni- ja 
aivoverisuonisairaudet 
 
Turvallisuus 
pitkäaikaisessa käytössä 

Suunnitel-
tu 

Loppuraportti: 
Kolmas 
vuosineljännes 
2024 
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tapahtumien 
ilmaantuvuus ja 
verrannollinen 
turvallisuus 
keuhkoahtauma-
potilailla, jotka 
käyttävät 
umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin 
yhdistelmää 
inhalaationa tai 
umeklidinium-
bromidia 
inhalaationa, 
verrattuna 
tiotropiumiin 
(Handihaler) 
(tutkimus 201038). 

myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen 
keuhkoahtauma-
potilailla, joita 
hoidetaan erityisesti 
perusterveyden-
huollon piirissä 
useissa Euroopan 
maissa, ja verrata sitä 
kohteena olevien 
sydänverisuoni- ja 
aivoverisuoni-
tapahtumien 
ilmaantuvuuteen 
tiotropiumin 
(Handihaler) käytön 
aloituksen jälkeen 24 
kuukautta kestävässä 
seurannassa. 

Tutkimus 
WWE117397 
(aiemmin 
WEUSKOP6679): 
Sähköisten 
sairauskertomustieto-
kantojen avulla 
perusterveyden-
huollon piirissä 
toteutettu 
myyntiluvan 
myöntämisen 
jälkeinen 
turvallisuutta koskeva 
kohorttitutkimus 
uusilla umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin 
yhdistelmää 
inhalaationa 
käyttävillä tai uusilla 
umeklidinium-
bromidia inhalaationa 
käyttävillä 
tutkittavilla: UK 
EMR Distributed 
Network Study (Iso-
Britannian sähköisten 
sairauskertomusten 
hajautetun verkoston 
tutkimus). 

Ensisijainen tavoite: 
Analysoida lääkkeen 
määräämistä ja 
käyttöä uusilla 
umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin 
yhdistelmän 
käyttäjillä tai uusilla 
umeklidinium-
bromidin käyttäjillä 
verrattuna 
keuhkoahtauma-
potilaisiin, jotka 
aloittavat 
pitkävaikutteisten 
bronkodilataattorien 
käytön. 
 
Toissijainen tavoite: 
Arvioida 
keuhkoahtauma-
taudin aiheuttamaa 
tautitaakkaa ja 
kohteena olevien 
sydän- ja 
verisuonitapahtu-
mien ilmaantuvuutta 
uusilla umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin 
yhdistelmän 
käyttäjillä, uusilla 
umeklidinium-
bromidin käyttäjillä 

Sydänverisuoni- ja 
aivoverisuonisairau-
det 
 
Alahengitysteiden 
infektiot (keuhkokuume 
mukaan lukien) 
 
Käyttöaiheen ulkopuolinen 
käyttö 

Suunniteltu Loppuraportti: 
Neljäs 
vuosineljännes  
2019 



ja vertailuvalmisteen 
käyttäjillä (valittu 
uusista 
pitkävaikutteisten 
bronkodilataattorien 
käyttäjistä) 
tutkittavilla, jotka 
eivät seurantaa 
aloitettaessa saaneet 
hoitoa kyseessä 
oleviin tapahtumiin. 

Lääkeviranomaisen 
tekemässä 
umeklidinium-
bromidin ja 
vilanterolin 
yhdistelmän 
myyntilupa-
hakemuksen 
arvioinnissa on 
korostettu 
yhteisvaikutusten in 
vitro -lisätutkimuksia, 
jotka on tehtävä. 

Lisätutkimukset, jotta 
saadaan: 
• tietoa 

umeklidinium-
bromidin 
sitoutumisesta 
mikrosomeihin ja 
uusia laskelmia 
sitoutumattoman 
lääkeaineen 
pitoisuuksiin 
perustuvista 
suoliston I/Ki-
arvoista 

• tietoa 
vilanterolista 
OATP1B1:n ja 
-1B3:n 
substraattina 

• tietoa 
umeklidinium-
bromidista 
BCRP:n ja 
BSEP:n 
substraattina 

• lisäselvitys 
umeklidinium-
bromidin 
vaikuksen  
puutteesta CYP 
2D6- hitailla 
metaboloijilla, 
mahdollisesti 
mikrosomeilla ja 
hepatosyyteillä 
tehtävillä 
tutkimuksilla  

• tietoa 
umeklidinium-
bromidista 
OATP1B1:n ja 
-1B3:n 
substraattina 

Yhteisvaikutusten in vitro 
-lisätutkimukset 

Suunniteltu Loppuraportti: 
Ensimmäinen 
vuosineljännes 
2015 



 
 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 
Tutkimus 201038 on myyntiluvan ehdoissa mainittu tutkimus. 
 
 
VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelmien päivityksistä 
 
Ei oleellinen. 
 
Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi toukokuussa 2014. 


