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Evkeeza (evinacumab) 
Ανασκόπηση του Evkeeza και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Evkeeza και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Evkeeza είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά και με άλλα φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Χορηγείται σε 
ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Πρόκειται 
για μια κληρονομική ασθένεια η οποία αυξάνει τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας 
χοληστερόλης (χοληστερόλη LDL-C ή «κακή χοληστερόλη») στο αίμα, η οποία αποτελεί γνωστό 
παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. 

Το Evkeeza περιέχει τη δραστική ουσία evinacumab. 

Πώς χρησιμοποιείται το Evkeeza; 

Το Evkeeza χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά και να παρακολουθείται 
από γιατρό με πείρα στη θεραπεία διαταραχών των λιπιδίων (μεταβολή των επιπέδων λιπιδίων στο 
αίμα). 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Evkeeza, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε άλλη θεραπεία 
μείωσης της χοληστερόλης. 

Το Evkeeza χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση (ενστάλαξη) για 60 λεπτά κάθε τέσσερις εβδομάδες στη 
συνιστώμενη δόση των 15 mg ανά κιλό σωματικού βάρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Evkeeza, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Evkeeza; 

Η δραστική ουσία του Evkeeza, η evinacumab, είναι μονοκλωνικό αντίσωμα (τύπος πρωτεΐνης), το 
οποίο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να αναγνωρίζει και να προσκολλάται σε μια πρωτεΐνη που 
ονομάζεται «ANGPTL3». Η ANGPTL3 μπορεί να επιβραδύνει ή να αναστείλει τη δράση των ενζύμων που 
διασπούν τα λίπη. Μόλις προσκολληθεί στην ANGPTL3, η evinacumab αποκλείει την πρωτεΐνη από την 
αναστολή της δράσης των συγκεκριμένων ενζύμων, γεγονός που μειώνει τα επίπεδα των λιπιδίων και τη 
χοληστερόλη. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Ποιο είναι το όφελος του Evkeeza σύμφωνα με τις μελέτες; 

Μια κύρια μελέτη έδειξε ότι το Evkeeza μείωσε αποτελεσματικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης σε 
ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν Evkeeza ή εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία) παράλληλα με άλλες θεραπείες 
μείωσης της χοληστερόλης. 

Στην κύρια μελέτη μετείχαν 65 ασθενείς που λάμβαναν είτε Evkeeza είτε εικονικό φάρμακο μία φορά 
κάθε τέσσερις εβδομάδες. Ύστερα από 24 εβδομάδες, τα μέσα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα 
των ασθενών που έλαβαν Evkeeza μειώθηκαν κατά 47 % περίπου (σχεδόν κατά το ήμισυ) από την 
έναρξη της θεραπείας, σε σύγκριση με αύξηση 2 % περίπου στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο. Η βελτίωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης με το Evkeeza διατηρήθηκε όταν η θεραπεία 
χορηγήθηκε για 24 επιπλέον εβδομάδες. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Evkeeza; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Evkeeza (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερους από 1 
στους 10 ασθενείς) είναι φλεγμονή της μύτης και του φάρυγγα. 

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να εμφανιστούν σε έως και 1 στα 10 άτομα) είναι γριππώδης 
συνδρομή, ζάλη, οσφυαλγία και ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας). Η συχνότερη σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια (ενδέχεται να εμφανιστεί σε έως και 1 στα 100 άτομα) είναι η αναφυλαξία (αιφνίδια σοβαρή 
αλλεργική αντίδραση). 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
Evkeeza, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Evkeeza στην ΕΕ; 

Δύο μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη του Evkeeza σε άλλες θεραπείες για τη μείωση της χοληστερόλης 
περιόρισαν αποτελεσματικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα ασθενών με ομόζυγο οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα 
δεν έχουν ακόμη μελετηθεί. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Evkeeza ήταν αποδεκτές και οι περισσότεροι ασθενείς μπορούσαν να 
λάβουν παρατεταμένη θεραπεία (τουλάχιστον για ένα έτος) χωρίς να χρειαστεί η διακοπή της. 

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Evkeeza υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω 
φαρμάκου στην ΕΕ. 

Το Evkeeza εγκρίθηκε με τη διαδικασία των «εξαιρετικών περιστάσεων», διότι, λόγω της σπανιότητας 
της ασθένειας, δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση ολοκληρωμένων πληροφοριών για το Evkeeza. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα επανεξετάζει ετησίως κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο που θα 
είναι διαθέσιμο και η παρούσα ανασκόπηση θα ενημερώνεται αναλόγως. 

Ποια στοιχεία για το Evkeeza αναμένεται να υποβληθούν; 

Δεδομένου ότι έχει δοθεί έγκριση με τη διαδικασία των εξαιρετικών περιστάσεων, η εταιρεία που 
εμπορεύεται το Evkeeza θα υποβάλλει κάθε χρόνο αποτελέσματα κυρίως όσον αφορά τη 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια του φαρμάκου, τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, καθώς και την 
επίδραση του φαρμάκου σε σχέση με την εναπόθεση λιπιδίων στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση). Η 
εταιρεία που εμπορεύεται το Evkeeza θα συλλέγει αυτά τα αποτελέσματα από μητρώο ασθενών με 
ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία, το οποίο θα επικαιροποιείται διαρκώς (συλλογή πληροφοριών). 
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Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Evkeeza; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου 
συμπεριλήφθηκαν συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική 
χρήση του Evkeeza. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Evkeeza τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται με το Evkeeza αξιολογούνται προσεκτικά και λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Evkeeza 

Περισσότερες πληροφορίες για το Evkeeza διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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