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Evkeeza (ewinakumab) 
Przegląd wiedzy na temat leku Evkeeza i uzasadnienie udzielenia pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest lek Evkeeza i w jakim celu się go stosuje 

Evkeeza to lek stosowany w połączeniu z dietą niskotłuszczową i innymi lekami w celu obniżenia 
stężenia cholesterolu we krwi. Lek stosuje się u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia ze 
stwierdzoną homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Jest to choroba dziedziczna, która 
zwiększa stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (cholesterolu LDL, czyli „złego 
cholesterolu”) we krwi, który jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby układu sercowo-
naczyniowego. 

Substancją czynną zawartą w leku Evkeeza jest ewinakumab. 

Jak stosować lek Evkeeza 

Lek wydawany na receptę. Leczenie powinien prowadzić i nadzorować lekarz z doświadczeniem w 
leczeniu zaburzeń lipidów (podwyższone stężenie tłuszczu we krwi). 

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Evkeeza pacjent powinien stosować już inne leki obniżające stężenie 
cholesterolu. 

Lek Evkeeza podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) przez 60 minut co cztery tygodnie w 
zalecanej dawce 15 mg na kg masy ciała. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Evkeeza znajduje się w Ulotce dla pacjenta lub udzieli ich 
lekarz lub farmaceuta. 

Jak działa lek Evkeeza 

Substancja czynna leku Evkeeza, ewinakumab, jest przeciwciałem monoklonalnym (rodzaj białka), 
które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało białko zwane ANGPTL3 i przyłączało się 
do niego. ANGPTL3 może spowolnić lub blokować enzymy rozkładające tłuszcze. Po przyłączeniu się do 
ANGPTL3 ewinakumab hamuje aktywność tych enzymów, co powoduje obniżenie stężenia tłuszczów i 
zmniejszenie stężenia cholesterolu. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Korzyści ze stosowania leku Evkeeza wykazane w badaniach 

W badaniu głównym wykazano, że lek Evkeeza skutecznie obniża stężenie cholesterolu LDL u osób 
dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. 
Uczestnicy otrzymywali lek Evkeeza lub placebo (leczenie pozorowane) podczas stosowania innych 
leków obniżających stężenie cholesterolu. 

Główne badanie obejmowało 65 pacjentów, którzy otrzymywali lek Evkeeza lub placebo raz na cztery 
tygodnie. Po 24 tygodniach średni poziom cholesterolu LDL we krwi pacjentów otrzymujących lek 
Evkeeza zmniejszył się o ok. 47% (prawie o połowę) od początku leczenia, w porównaniu ze wzrostem 
o ok. 2% u pacjentów otrzymujących placebo. Poprawa poziomu cholesterolu LDL podczas stosowania 
leku Evkeeza utrzymywała się, gdy leczenie prowadzono przez dodatkowe 24 tygodnie. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Evkeeza 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Evkeeza (mogące wystąpić częściej 
niż u 1 na 10 pacjentów) to zapalenie nosa i gardła. 

Inne działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 na 10 osób) to schorzenia grypopodobne, zawroty 
głowy, ból pleców i nudności (mdłości). Najczęstsze poważne działanie niepożądane (mogące wystąpić 
u 1 na 100 osób) to anafilaksja (nagła poważna reakcja alergiczna). 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Evkeeza znajduje 
się w ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Evkeeza w UE 

Dwa badania wykazały, że dodanie leku Evkeeza do innych leków obniżających stężenie cholesterolu 
we krwi skutecznie obniżało stężenie cholesterolu LDL u pacjentów z homozygotyczną 
hipercholesterolemią rodzinną. Jednak należy zbadać jeszcze długoterminowe korzyści dla serca i 
układu krążenia. 

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Evkeeza były możliwe do zaakceptowania, a 
większość pacjentów mogła otrzymać przedłużone leczenie (co najmniej jeden rok) bez konieczności 
przerwania leczenia. 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Evkeeza 
przewyższają ryzyko i może być on dopuszczony do stosowania w UE. 

Lek Evkeeza dopuszczono do obrotu w wyjątkowych okolicznościach. Wynika to z faktu, że nie można 
było uzyskać pełnych informacji o leku Evkeeza z uwagi na rzadkie występowanie choroby. Co roku 
Agencja dokona przeglądu wszelkich nowych informacji i w razie potrzeby uaktualni niniejsze ogólne 
informacje. 

Jakich informacji jeszcze brakuje na temat leku Evkeeza 

W związku z tym, że lek Evkeeza został dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach, firma 
wprowadzająca lek do obrotu dostarczy wyniki co roku, podkreślając bezpieczeństwo długotrwałego 
stosowania leku, wyniki dotyczące wszelkich ciąż, a także wpływ na złogi tłuszczowe w tętnicach 
(miażdżyca). Firma wprowadzająca lek Evkeeza do obrotu będzie wykorzystywać te wyniki z 
prowadzonego obecnie rejestru (gromadzenie informacji) pacjentów z homozygotyczną 
hipercholesterolemią rodzinną. 
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Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Evkeeza 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Evkeeza w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu 
medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania leku Evkeeza są stale 
monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane leku Evkeeza są starannie oceniane i podejmowane są 
wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Evkeeza 

Dalsze informacje na temat leku Evkeeza znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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