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Amvuttra (vutrisiraani) 
Yleistiedot Amvuttra-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Amvuttra on ja mihin sitä käytetään? 

Amvuttra on lääke, jota käytetään perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) 
aiheuttaman polyneuropatian (hermovaurioiden) hoitoon. Se on sairaus, jossa kehon eri kudoksissa, 
muun muassa hermojen ympärillä, muodostuu amyloideiksi kutsuttuja poikkeavia proteiineja. 

Amvuttraa käytetään aikuisilla potilailla hermovaurion etenemisen kahden ensimmäisen vaiheen aikana 
(vaihe 1, jolloin potilaalla esiintyy heikkoutta jaloissa mutta hän pystyy yhä kävelemään itsenäisesti, ja 
vaihe 2, jolloin potilas pystyy yhä kävelemään mutta tarvitsee apua). 

hATTR-amyloidoosi on harvinainen sairaus, ja Amvuttra nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten 
sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 25. toukokuuta 2018. Lisätietoja harvinaislääkkeistä löytyy 
täältä. 

Amvuttran vaikuttava aine on vutrisiraani. 

Miten Amvuttra-valmistetta käytetään? 

Amvuttraa saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta 
amyloidoosin hoitamisesta, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa. Hoito on aloitettava mahdollisimman 
pian diagnoosin saamisen jälkeen, jotta sairauden eteneminen voidaan välttää. 

Lääke on saatavana injektiona, joka annetaan ihon alle vatsaan, reiteen tai olkavarteen. Suositeltu 
annos on 25 mg kerran kolmessa kuukaudessa. Potilaiden tulisi ottaa myös A-vitamiinilisää Amvuttra-
hoidon aikana. 

Lääkäri voi jatkaa hoitoa potilailla, joiden polyneuropatia etenee vaiheeseen 3, jos hoidon hyödyt ovat 
suuremmat kuin riskit. 

Lisätietoja Amvuttran käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Amvuttra vaikuttaa? 

Perinnöllistä transtyretiinivälitteistä amyloidoosia sairastavilla potilailla veren transtyretiini-proteiini on 
viallinen ja hajoaa helposti. Hajonnut proteiini muodostaa amyloidikertymiä kudoksissa ja elimissä eri 
puolilla kehoa, myös hermojen ympärillä, missä se häiritsee elinten normaalia toimintaa. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/orphan-medicine
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182026
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Amvuttran vaikuttava aine vutrisiraani on RNA-molekyyli, joka tunnetaan nimellä ”pieni häiritsevä 
RNA” (siRNA). Se on hyvin lyhyt kappale synteettistä geneettistä materiaalia, jonka tarkoitus on 
kiinnittyä transtyretiinin tuotannosta vastaavien solujen geneettiseen materiaaliin ja estää sen 
toiminta. Tämä vähentää transtyretiinin tuotantoa ja pienentää siten amyloidikertymien 
muodostumista ja helpottaa transtyretiinivälitteisen amyloidoosin oireita. 

Mitä hyötyä Amvuttrasta on havaittu tutkimuksissa? 

Yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 164 hATTR-amyloidoosia sairastavaa potilasta, joilla oli 
vaiheen 1 tai 2 hermovaurio, Amvuttran osoitettiin hidastavan tehokkaasti sairauden aiheuttamien 
hermovaurioiden syntymistä. 

Tehon pääasiallisena mittana oli muutos potilaiden hermovaurioissa vakioasteikolla (mNIS+7) 
mitattuna. Arvojen aleneminen kertoo tilanteen parantumisesta, kun taas korkeammat pisteet 
viittaavat hermovaurioiden pahenemiseen. Kun hoitoa oli kestänyt 18 kuukautta, mNIS+7-pistemäärä 
laski Amvuttralla keskimäärin noin 0,5 pistettä. Tätä tulosta verrattiin lumelääkkeen tuottamaan 
tulokseen toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 225 potilasta. Kyseisessä tutkimuksessa Onpattroa 
(toinen hATTR-amyloidoosilääke) verrattiin lumelääkkeeseen, ja lumelääkettä saaneilla pistemäärä 
nousi keskimäärin 28 pistettä. 

Tutkimus osoitti myös, että Amvuttra-hoito oli vähintään yhtä tehokas kuin Onpattro 
transtyretiinipitoisuuden madaltamisessa. 

Mitä riskejä Amvuttraan liittyy? 

Amvuttran yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat raajojen kipu (käsivarret ja sääret) ja nivelkipu. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Amvuttran haittavaikutuksista. 

Miksi Amvuttra on hyväksytty EU:ssa? 

Amvuttran osoitettiin hidastavan tehokkaasti hermovaurion etenemistä hATTR-amyloidoosia 
sairastavilla potilailla, joilla oli vaiheen 1 tai vaiheen 2 hermovaurio. Turvallisuuden osalta 
haittavaikutusten katsotaan olevan hallittavissa. 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Amvuttran hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Amvuttran turvallinen ja tehokas käyttö? 

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

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Amvuttran käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Amvuttrasta 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Amvuttrasta 

Lisää tietoa Amvuttrasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/amvuttra. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/active-substance
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/amvuttra
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