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Evkeeza (evinacumabs) 
Evkeeza pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Evkeeza un kāpēc tās lieto? 

Evkeeza ir zāles, ko lieto kopā ar maztauku diētu un citām zālēm holesterīna līmeņa pazemināšanai 
asinīs. Tās lieto pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar homozigotu pārmantotu 
hiperholesterinēmiju. Tā ir iedzimta slimība, kas paaugstina zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna 
(ZBL holesterīna jeb “sliktā holesterīna”) līmeni asinīs, kas ir zināms kardiovaskulārās slimības riska 
faktors. 

Evkeeza satur aktīvo vielu evinacumabu. 

Kā lieto Evkeeza? 

Evkeeza var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi lipīdu 
traucējumu (augsta tauku līmeņa asinīs) ārstēšanā. 

Pirms Evkeeza terapijas uzsākšanas pacientam ir jālieto citas holesterīna līmeni pazeminošas zāles. 

Evkeeza tiek ievadītas vēnā infūzijas (pilienu) veidā 60 minūšu laikā ik pēc četrām nedēļām. Ieteicamā 
deva ir 15 mg uz kg ķermeņa svara. 

Papildu informāciju par Evkeeza lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Evkeeza darbojas? 

Evkeeza aktīvā viela evinacumabs ir monoklonāla antiviela (olbaltumvielas veids), kas izstrādāta, lai tā 
atpazītu un piesaistītos proteīnam, ko dēvē par ANGPTL3. ANGPTL3 var palēnināt darbību enzīmiem, 
kas noārda taukus, vai tos bloķēt. Piesaistoties pie ANGPTL3, evinacumabs neļauj proteīnam bloķēt šo 
enzīmu, tādējādi pazeminot tauku un holesterīna līmeni. 

Kādi Evkeeza ieguvumi atklāti pētījumos? 

Pamatpētījumā pierādīja, ka Evkeeza efektīvi pazemina ZBL holesterīna līmeni pieaugušajiem un 
pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju. Pacienti saņēma 
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Evkeeza vai placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli), vienlaicīgi lietojot citas holesterīna līmeni pazeminošas 
zāles. 

Pamatpētījumā bija iesaistīti 65 pacienti, kuri saņēma vai nu Evkeeza, vai placebo vienu reizi četrās 
nedēļās. Pēc 24 nedēļām vidējais ZBL holesterīna līmenis asinīs pacientiem, kuri saņēma Evkeeza, kopš 
ārstēšanas sākuma bija pazeminājies par aptuveni 47 % (gandrīz pusi) salīdzinājumā ar apmēram 2 % 
pieaugumu to pacientu grupā, kuri saņēma placebo. Lietojot Evkeeza, ZBL holesterīna līmeņa 
uzlabošanās saglabājās, papildus turpinot terapiju vēl 24 nedēļas. 

Kāds risks pastāv, lietojot Evkeeza? 

Visbiežākā Evkeeza blakusparādība (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir deguna un rīkles 
iekaisums. 

Citas blakusparādības (kas var rasties līdz 1 līdz 10 cilvēkiem) ir gripai līdzīga saslimšana, reibonis, 
muguras sāpes un nelabums (slikta dūša). Visbiežākā nopietnā blakusparādība (kas var rasties līdz 
1 no 100 cilvēkiem) ir anafilakse (pēkšņa smaga alerģiska reakcija). 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Evkeeza, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Evkeeza ir reģistrētas ES? 

Divos pētījumos pierādīja, ka Evkeeza pievienošana citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm 
efektīvi samazina ZBL holesterīna līmeni asinīs pacientiem ar homozigotu pārmantotu 
hiperholesterinēmiju. Tomēr vēl ir jāpēta ilgtermiņa ieguvumi sirds un asinsrites sistēmai. 

Evkeeza blakusparādības bija pieņemamas, un lielākā daļa pacientu varēja saņemt ilgstošu ārstēšanu 
(vismaz vienu gadu) bez nepieciešamības pārtraukt ārstēšanu. 

Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Evkeeza, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Evkeeza ir reģistrētas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis 
iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Evkeeza. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu 
jauniegūto informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu. 

Kāda informācija par Evkeeza vēl ir sagaidāma? 

Tā kā Evkeeza ir reģistrētas izņēmuma kārtā, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Evkeeza, katru gadu 
sniegs rezultātus, uzsverot šo zāļu ilgtermiņa drošumu, grūtniecības iznākumus, kā arī ietekmi uz 
tauku nogulsnēšanos artērijās (aterosklerozi). Uzņēmums, kas tirgo Evkeeza, datus apkopos no 
pašreizējā reģistra (informācijas apkopojuma) par pacientiem ar homozigotu pārmantotu 
hiperholesterinēmiju. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Evkeeza lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Evkeeza lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Evkeeza lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Evkeeza 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 
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Cita informācija par Evkeeza 

Sīkāka informācija par Evkeeza ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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