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UUSI NENÄSUMUTE AIKUISTEN KESKIVAIKEAN JA VAIKEAN 
HOITORESISTENTIN MASENNUKSEN HOITOON: SPRAVATO®  (ESKETAMIINI) 

SAI EUROOPAN KOMISSION HYVÄKSYNNÄN 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 

 

1) ESKETAMIININENÄSUMUTE ON ENSIMMÄINEN UUDELLA 
VAIKUTUSMEKANISMILLA TOIMIVA MASENNUSLÄÄKE 30 VUOTEEN 

2) HOITO ESKETAMIININENÄSUMUTTEELLA JA SAMAAN AIKAAN 
ALOITETULLA SUUN KAUTTA OTETTAVALLA MASENNUSLÄÄKKEELLÄ 
VÄHENSI MASENNUSOIREITA MERKITTÄVÄSTI. OIREIDEN 
VÄHENEMINEN ALKOI JO TOISENA PÄIVÄNÄ. NOIN PUOLET 
HOIDETUISTA POTILAISTA PÄÄSI REMISSIOON (ELPYMISVAIHE) 
NELJÄN VIIKON HOIDON JÄLKEEN. 

3) EUROOPAN KOMISSION HYVÄKSYNTÄ POHJAUTUU HOITORESISTENTTIÄ 
MASENNUSTA SAIRASTAVILLA AIKUISILLA POTILAILLA TEHTYIHIN 
KLIINISIIN TUTKIMUKSIIN (MM VIISI VAIHEEN 3 TUTKIMUSTA) 

 
Helsinki, 19.12. 2019  

Janssen-Cilag Oy ilmoitti tänään, että Euroopan komissio on hyväksynyt SPRAVATO®▼ 
(esketamiini) -nenäsumutteen käytettäväksi yhdistelmänä jonkin selektiivisen serotoniinin 
takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI) 
kanssa aikuisille hoitoresistentin masennustilan hoitoon. Potilaalla katsotaan olevan 
hoitoresistentti masennustila, mikäli kaksi eri masennuslääkehoitoa eivät ole tuottaneet 
vastetta parhaillaan sairastettuun keskivaikeaan tai vaikeaan masennusjaksoon.1  

 
 
Suomessa arviolta noin  9.6 % väestöstä2  sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta 
(Markkula, 2015). Tämän potilasryhmän hoitaminen voi olla haasteellista, sillä tutkimusten 
mukaan jopa kolmasosa ei saa riittävää vastetta perinteisillä masennuslääkehoidoilla. 3  
 
Esketamiinia on tutkittu viidessä vaiheen 3 tutkimuksessa, joissa yhteensä noin 1600 
hoitoresistenttiä masennuspotilasta hoidettiin esketamiinilla4,5,6,7,8,9. Tutkimuksissa havaittiin, että 
masennusoireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän, jos potilaita (18-64 -vuotiaita) 
hoidettiin esketamiininenäsumutteella yhdistettynä samaan aikaan aloitettuun suun kautta 
otettavaan masennuslääkkeeseen, kuin jos potilaita hoidettiin samaan aikaan suun kautta 
otettavalla masennuslääkkeellä yhdistettynä lumenenäsumutteeseen. Oireiden väheneminen 
esketamiiniryhmässä alkoi jo seuraavana päivänä ensimmäisestä esketamiiniannoksesta.4 Lisäksi 
tutkimuksessa havaittiin, että kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta yli puolet potilaista oli 
saavuttanut remission (elpymän) ja 70 %:lla potilaista masennusoireiden määrä oli vähintään 
puolittunut. 4 
 
 

Esketamiininenäsumutteella havaittiin olevan hyväksyttävä teho-turvallisuus -profiili viidessä 
vaiheen 3 tutkimuksessa ja yhdessä vaiheen 2 tutkimuksesssa: jopa vuoden seurannassa teho 
säilyi ja uusia haittavaikutuksia ei ilmaantunut.4,5,6,7,8,9 Yleisimmät haittavaikutukset esketamiinilla 
hoidetuilla masennuspotilailla olivat huimaus, pahoinvointi, dissosiaatio-oireet (aistivääristymät), 
päänsärky, uneliaisuus, kiertohuimaus, makuaistin häiriö, hypestesia ja oksentelu.1 
Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ohimeneviä (yleensä noin kahdessa 
tunnissa). Niitä esiintyi pääasiallisesti lääkkeen annostelupäivänä.  
 
Esketamiinin on N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -glutamaattireseptorin epäselektiivinen, kilpailematon estäjä, 
joka lisää hermovälittäjäaine glutamaatin vapautumista. Näin ollen esketamiini toimii eri vaikutusmekanismilla 
kuin nykyiset masennuksen hoitoon tarkoitetut lääkkeet 10,11.  
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Esketamiini vaikuttaa glutamaattijärjestelmään ja sen ajatellaan palauttavan aivojen 
muovautuvuutta mielialaa ja emotionaalista käyttäytymistä säätelevillä aivoalueilla masennusta sairastavilla. 
Kliinisten tutkimusten perusteella aivojen muovautumiskyvyn palauttaminen on tehokas tapa hoitaa 
hoitoresistenttiä masennusta. 10,11 

Riskienhallintaohjelmassa kerrotaan toimenpiteistä, joilla ehkäistään tai minimoidaan riskit, jotka 
liittyvät lääkkeen käyttöön. Euroopan komission hyväksynnän jälkeen lääkärit voivat reseptillä 
määrätä esketamiinia kaikissa EU:n 28:ssa jäsenvaltiossa sekä Euroopan talousalueen maissa 
(Norja, Islanti ja Lichtenstein).  
 
LISÄTIEDOT: Pirjo Mäenpää, Public Affairs Manager, Janssen 
Puh. 050-3466366 sähköposti: pmaenpaa@its.jnj.com 
 
 
About the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson 
 
At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we are working to create a world 
without disease. Transforming lives, by finding new and better ways to prevent, intercept, treat 
and cure disease, inspires us. We bring together the best minds and pursue the most promising 
science.  
 
We are Janssen. We collaborate with the world for the health of everyone in it. Learn more at 
www.janssen.com/emea. Follow us at www.twitter.com/JanssenEMEA. Janssen Research & 
Development, LLC and Janssen-Cilag International NV are part of the Janssen Pharmaceutical 
Companies of Johnson & Johnson. 
 
 

### 
 
Cautions Concerning Forward-Looking Statements 

This press release contains "forward-looking statements" as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 
regarding product development of SPRAVATO®▼. The reader is cautioned not to rely on these forward-looking statements. 
These statements are based on current expectations of future events. If underlying assumptions prove inaccurate or known or 
unknown risks or uncertainties materialise, actual results could vary materially from the expectations and projections of 
Janssen-Cilag International NV, any of the other Janssen Pharmaceutical Companies and/or Johnson & Johnson. Risks and 
uncertainties include, but are not limited to: challenges and uncertainties inherent in product research and development, 
including the uncertainty of clinical success and of obtaining regulatory approvals; uncertainty of commercial success; 
manufacturing difficulties and delays; competition, including technological advances, new products and patents attained by 
competitors; challenges to patents; product efficacy or safety concerns resulting in product recalls or regulatory action; 
changes in behaviour and spending patterns of purchasers of healthcare products and services; changes to applicable laws and 
regulations, including global healthcare reforms; and trends toward healthcare cost containment. A further list and descriptions 
of these risks, uncertainties and other factors can be found in Johnson & Johnson's Annual Report on Form 10-K for the fiscal 
year ended December 31, 2018, including in the sections captioned “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” 
and “Item 1A. Risk Factors,” in the company’s most recently filed Quarterly Report on Form 10-Q, and in the company’s 
subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. Copies of these filings are available online at www.sec.gov, 
www.jnj.com or on request from Johnson & Johnson. Neither the Janssen Pharmaceutical Companies nor Johnson & Johnson 
undertakes to update any forward-looking statement as a result of new information or future events or developments. 
 
_________________ 
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