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Alpivab (peramiviiri) 
Yleistä tietoa Alpivabista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Alpivab on ja mihin sitä käytetään? 

Alpivab on viruslääke, jonka vaikuttava aine on peramiviiri. Sitä käytetään aikuisilla ja vähintään 2-
vuotiailla lapsilla komplisoitumattoman influenssan hoitoon. Komplisoitumaton tarkoittaa sitä, että 
influenssassa on normaalit oireet (kuten kuume, säryt, yskä, kurkkukipu ja nuha) eivätkä muut 
sairaudet ole pahentaneet sitä. 

Miten Alpivabia käytetään? 

Alpivabia saa laimennettavana infuusioliuoksena (tiputus laskimoon). Lääkevalmistetta saa ainoastaan 
lääkärin määräyksestä. Alpivab annetaan 15—30 minuuttia kestävänä infuusiona. Annos määräytyy iän 
ja painon mukaan, ja sitä on pienennettävä aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille, joilla on munuaisten 
vajaatoiminta. Sitä annetaan vain kerran 48 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. 

Lisätietoja Alpivabin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Alpivab vaikuttaa? 

Alpivabin vaikuttava aine peramiviiri estää influenssavirusta leviämistä estämällä viruksen pinnalla 
olevien neurominidaasi-nimisten entsyymien (proteiinien) toiminnan. Peramiviiri tehoaa sekä 
influenssa A -virusten (yleisin virustyyppi) että influenssa B -virusten neuraminidaaseihin. 

Mitä hyötyä Alpivabista on havaittu tutkimuksissa? 

Alpivabin on havaittu lyhentävän influenssapotilaiden oireiden kestoa. 

Alpivabia verrattiin lumelääkkeeseen yhdessä päätutkimuksessa, jossa oli mukana 296 influenssaa 
(enimmäkseen influenssa A:ta) sairastavaa aikuispotilasta. Potilaat saivat hoitoa 48 tunnin sisällä 
oireiden alkamisesta. Tehon pääasiallisena mittana oli aika ennen oireiden (yskä, kurkkukipu, 
päänsärky, nenän tukkoisuus, kuumeinen olo tai vilunväreet, lihasten tai nivelten säryt tai kivut ja 
väsymys) paranemista. Oireiden paranemiseen meni noin 2,5 vuorokautta (59 tuntia) Alpivabia 
saaneilla potilailla, kun taas lumelääkettä saaneiden potilaiden vastaava aika oli vähän alle 3,5 
vuorokautta (82 tuntia). 
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Mitä riskejä Alpivabiin liittyy? 

Alpivabin yleisimmät sivuvaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään noin kolmelle potilaalle sadasta) 
ovat veren neutrofiilien (eräs valkosolutyyppi) vähäinen määrä ja pahoinvointi. Alpivabin vakavia 
sivuvaikutuksia ovat anafylaksia (vaikea allerginen reaktio) ja ihoreaktiot, kuten erythema multiforme 
(allerginen ihoreaktio) ja Stevens-Johnsonin oireyhtymä (hengenvaarallinen reaktio, jossa on flunssan 
kaltaiset oireet sekä kivulias ihottuma iholla, suussa, silmissä ja sukupuolielimissä). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Alpivabin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Alpivab on hyväksytty EU:ssa? 

Alpivab lyhentää influenssan oireiden kestoa keskimäärin yhdellä päivällä. Vaikka tämä ero ei ole suuri, 
jotkut potilaat voivat hyötyä siitä. Vaikeiden allergisten reaktioiden riski on olemassa, ja vaikkei 
tiedetäkään, kuinka usein näitä reaktioita esiintyy, ne näyttävät olevan harvinaisia. Euroopan 
lääkevirasto katsoi, että Alpivabin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää 
myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Alpivabin turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Alpivabin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Alpivabista 
ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Alpivabista 

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