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Evkeeza (evinakumab) 
Prehľad o lieku Evkeeza a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Evkeeza a na čo sa používa? 

Evkeeza je liek, ktorý sa používa spolu so stravou s nízkym obsahom tuku a inými liekmi na zníženie 
hladiny cholesterolu v krvi. Používa sa u dospelých a dospievajúcich od veku 12 rokov s homozygotnou 
vrodenou hypercholesterolémiou. Ide o dedičnú chorobu, ktorá sa prejavuje zvýšenou hladinou 
cholesterolu s lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL cholesterolu alebo tzv. zlého cholesterolu) v krvi, 
čo prestavuje známy rizikový faktor srdcovocievnych chorôb. 

Liek Evkeeza obsahuje liečivo evinakumab. 

Ako sa liek Evkeeza používa? 

Výdaj lieku Evkeeza je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má 
skúsenosti s liečbou pacientov s lipidovými poruchami (zmenami hladiny tukov v krvi). 

Pred začiatkom liečby liekom Evkeeza pacient už má dostávať iné lieky na zníženie hladiny 
cholesterolu. 

Liek Evkeeza sa podáva ako infúzia (kvapkaním) do žily počas 60 minút každé štyri týždne, pričom 
odporúčaná dávka je 15 mg na kilogram telesnej hmotnosti. 

Viac informácií o používaní lieku Evkeeza si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Evkeeza účinkuje? 

Liečivo lieku Evkeeza, evinkumab, je monoklonálna protilátka (druh proteínu), ktorá bol vytvorená tak, 
aby rozpoznala proteín nazývaný ANGPTL3 a naviazala sa naň. ANGPTL3 môže spomaliť alebo 
zablokovať účinok enzýmov, ktoré sa podieľajú na rozklade tuku. Ak sa evinakumab naviaže na 
ANGPTL3, zabráni tomuto proteínu v blokovaní enzýmov, ktoré znižujú hladinu tuku a celkové 
množstvo cholesterolu. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Aké prínosy lieku Evkeeza boli preukázané v štúdiách? 

V jednej hlavnej štúdii sa preukázalo, že liek Evkeeza účinne znižuje hladinu LDL cholesterolu u 
dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s homozygotnou vrodenou hypercholesterolémiou. 
Účastníci štúdie dostávali buď liek Evkeeza alebo placebo (zdanlivý liek), pričom boli liečení aj ďalšími 
liekmi znižujúcimi hladinu cholesterolu. 

Na hlavnej štúdii sa zúčastnilo 65 pacientov, ktorý dostávali liek Evkeeza alebo placebo každé štyri 
týždne. Po 24 týždňoch sa hladina LDL cholesterolu v krvi pacientov liečených liekom Evkeeza znížila 
približne o 47 % (takmer o polovicu) v porovnaní s hladinou na začiatku liečby, pričom u pacientov 
liečených placebom sa hladina cholesterolu zvýšila o 2 %. Zlepšenie hladiny cholesterolu vďaka lieku 
Evkeeza sa udržalo aj počas ďalších 24 týždňoch liečby. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Evkeeza? 

Najčastejší vedľajší účinok lieku Evkeeza (ktorý môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10) je zápal nosa a 
hrdla. 

Ďalšie vedľajšie účinky (ktoré môžu postihnúť až 1 osobu z 10) sú ochorenia podobné chrípke, závrat, 
bolesť chrbta a nauzea (pocit nevoľnosti). Najčastejší závažný vedľajší účinok (ktorý môže postihnúť až 
1 osobu zo 100) je anafylaxia (náhla závažná alergická reakcia). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Evkeeza sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Evkeeza povolený v EÚ? 

V dvoch štúdiách sa preukázalo, že pridaním lieku Evkeeza k iným liekom na zníženie hladiny 
cholesterolu sa účinne zníži hladina LDL cholesterolu v krvi u pacientov s homozygotnou vrodenou 
hypercholesterolémiou. Dlhodobý prínos lieku pre srdce a obehový systém sa však musí ďalej skúmať. 

Vedľajšie účinky lieku Evkeeza sú prijateľné a u väčšiny pacientov sa liečba mohla predĺžiť (aspoň na 
jeden rok) bez potreby zastavenia. 

Európska agentúra pre lieky preto rozhodla, že prínosy lieku Evkeeza sú väčšie ako riziká spojené 
s jeho používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Liek Evkeeza bol povolený za tzv. mimoriadnych okolností. To znamená, že kvôli zriedkavosti tohto 
ochorenia nebolo možné získať všetky informácie o lieku Evkeeza. Agentúra každý rok prehodnocuje 
všetky nové dostupné informácie a podľa potreby aktualizuje tento súhrn. 

Aké informácie o lieku Evkeeza dosiaľ neboli predložené? 

Keďže liek Evkeeza bol povolený za mimoriadnych okolností, spoločnosť, ktorá liek Evkeeza uvádza na 
trh, každý rok poskytne výsledky, pričom poukáže na dlhodobú bezpečnosť lieku, výsledky možných 
tehotenstiev a účinok na ukladanie tuku v cievach (aterosklerózu). Spoločnosť, ktorá liek Evkeeza 
uvádza na trh, zozbiera tieto výsledky z priebežne aktualizovaného registra (súboru informácií) 
pacientov s homozygotnou vrodenou hypercholesterolémiou. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Evkeeza? 

Na bezpečné a účinné používanie lieku Evkeeza boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 



 
Evkeeza (evinakumab)  
EMA/258537/2021 strana 3/3 
 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o užívaní lieku Evkeeza sa neustále kontrolujú. Vedľajšie účinky 
hlásené pri lieku Evkeeza sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky na 
ochranu pacientov. 

Ďalšie informácie o lieku Evkeeza 

Ďalšie informácie o lieku Evkeeza sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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