
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union   
  

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us 
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/306197/2021 
EMEA/H/C/003904 

Evotaz(atatsanaviiri/kobisistaatti) 
Yleiskatsaus, joka koskee Evotaz-valmistetta ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Evotaz on ja mihin sitä käytetään? 

Evotaz on viruslääke, jota käytetään muiden lääkkeiden kanssa tyypin 1 ihmisen 
immuunikatovirusinfektion (HIV-1-infektion) hoitoon aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla, joiden 
paino on vähintään 35 kg. HIV-1-virus aiheuttaa hankinnaisen immuunikato-oireyhtymän (AIDS). 

Evotazin vaikuttavat aineet ovat atatsanaviiri ja kobisistaatti. Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain 
potilailla, joilla infektion ei odoteta olevan resistentti atatsanaviirille. 

Miten Evotazia käytetään? 

Evotazia saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon 
perehtynyt lääkäri. Evotazia on saatavana tabletteina, jotka sisältävät atatsanaviiriä ja kobisistaattia. 
Suositusannos on yksi tabletti vuorokaudessa aterian kanssa otettuna. 

Miten Evotaz vaikuttaa? 

Evotaz sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: atatsanaviiriä ja kobisistaattia. Atatsanaviiri on 
proteaasinestäjä, joka salpaa HIV-entsyymin, HIV-proteaasin, toimintaa. Virus tarvitsee HIV-
proteaasia tuottaakseen lisää viruksia. Kun entsyymin toiminta estyy, virus ei voi lisääntyä ja sen 
leviäminen kehossa hidastuu. Kobisistaatti nostaa atatsanaviirin pitoisuutta veressä hidastamalla sen 
hajoamista, mikä tehostaa atatsanaviirin virusta torjuvaa vaikutusta. 

Yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa otettuna Evotaz vähentää HIV-1-virusten määrää veressä ja 
pitää viruskuorman alhaisella tasolla. Valmiste ei paranna HIV-infektiota, mutta se voi hidastaa 
immuunijärjestelmän vaurioitumista ja estää AIDSiin liittyvien infektioiden ja sairauksien kehittymistä. 

Evotazin vaikuttavia aineita käytetään myös muissa EU:ssa saatavissa olevissa lääkkeissä: 
atatsanaviiriä on valmisteessa nimeltä Reyataz ja kobisistaattia valmisteessa nimeltä Tybost. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Mitä hyötyä Evotazista on havaittu tutkimuksissa? 

Koska atatsanaviirin ja kobisistaatin on aiemmin osoitettu olevan tehokkaita ja koska ne on hyväksytty 
käytettäväksi HIV-1-infektion hoidossa, tutkimuksia tehtiin pääasiassa sen osoittamiseksi, että Evotaz 
tuottaa yhtä korkean atatsanaviiripitoisuuden veressä, kuin jos kahta vaikuttavaa ainetta annettaisiin 
erikseen tai jos atatsanaviiriä annettaisiin yhdessä toisen tehostelääkkeen, ritonaviirin, kanssa 
(hyväksytty yhdistelmä). 

Lisäksi atatsanaviirin käyttöä kobisistaatin kanssa arvioitiin yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 
698 HIV-potilasta, jotka eivät olleet aiemmin saaneet infektioon hoitoa. Atatsanaviiriä ja kobisistaattia 
verrattiin atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmään. Kaikki potilaat saivat myös kahta muuta HIV-
lääkettä, emtrisitabiinia ja tenofoviiridisoproksiilia. Tehon pääasiallisena mittana oli niiden potilaiden 
osuus, joilla HIV-1-virusten määrä veressä (viruskuorma) laski alle 50 kopioon/ml 48 hoitoviikon 
jälkeen. Kaiken kaikkiaan 85 prosentilla atatsanaviirillä ja kobisistaatilla hoidetuista potilaista (293 
potilaalla 344:stä) viruskuorma laski tavoitetasolle. Tämä luku oli verrattavissa 87 prosentin tulokseen 
(304 potilasta 348:sta), joka saavutettiin atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmällä. 

Atatsanaviirin käyttöä kobisistaatin kanssa arvioitiin myös tutkimuksessa, johon osallistui 14 iältään 
12–17-vuotiasta ja vähintään 35 kg painavaa nuorta, joiden HIV-infektio oli hyvin hallinnassa kolmen 
HIV-lääkkeen yhdistelmällä, johon sisältyi kaksi NRTI-lääkettä (nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin 
estäjiä). Potilaat saivat atatsanaviiriä yhdessä kobisistaatin kanssa kahden jo käytössä olleen NRTI-
valmisteen lisäksi. 48 hoitoviikon jälkeen HIV-infektio pysyi hyvin hallinnassa (viruskuorma oli alle 50 
kopiota/ml) 93 prosentilla potilaista (13 potilaalla 14:stä). 

Mitä riskejä Evotaziin liittyy? 

Evotazin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat keltaisuus, joka voi ilmetä silmänvalkuaisten kellertymisenä, sekä pahoinvointi. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Evotazin haittavaikutuksista. 

Evotazia ei saa antaa potilaille, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta. Tiettyjä lääkkeitä 
käyttävät potilaat eivät myöskään saa käyttää valmistetta mahdollisesti haitallisten yhteisvaikutusten 
vuoksi. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Evotaz on hyväksytty EU:ssa? 

Kummankin vaikuttavan aineen on jo osoitettu olevan tehokas, ja Evotaz voi olla hyödyllinen 
vaihtoehto atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmälle tehostelääkkeenä. Atatsanaviirin ja kobisistaatin 
yhdistäminen yhteen tablettiin voi tehdä lääkkeiden annostuksesta yksinkertaisemman. Evotazin on 
myös osoitettu olevan tehokas nuorilla, joiden HIV-infektio on hyvin hallinnassa käytössä olevalla 
hoidolla. Evotazin haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin sen vaikuttavia aineita yksinään 
sisältävien valmisteiden. 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Evotaz-valmisteesta saatava hyöty on sen riskejä suurempi ja että 
sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Evotazin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Evotazin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 
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Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Evotazin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Evotazista 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Evotazista 

Evotaz sai koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan 13. heinäkuuta 2015. 

Lisää tietoa Evotazista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evotaz. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2021. 
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