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Eylea (aflibersepti) 
Yleistiedot Eyleasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Eylea on ja mihin sitä käytetään? 

Eylea on lääke, jolla hoidetaan aikuisia, joilla on jokin seuraavista: 

• Silmänpohjan ikärappeuman (AMD) kostea muoto. Se on sairaus, joka vaikuttaa verkkokalvon 
keskiosaan (makulaan) silmän takaosassa. Silmänpohjan ikärappeuman kostean muodon aiheuttaa 
silmän suonikalvon uudissuonittuminen (makulan alapuolisten verisuonien epänormaali kasvu). 
Niistä voi vuotaa nestettä ja verta, mikä voi aiheuttaa turvotusta. 

• Huonontunut näkö makulaturvotuksen takia, kun se johtuu joko verkkokalvosta verta kuljettavan 
pääsuonen tukkeutumisesta (verkkokalvon keskuslaskimotukos) tai pienempien haarautuvien 
suonten tukkeutumisesta (verkkokalvon laskimohaaran tukos). 

• Huonontunut näkö diabeteksen aiheuttaman makulaturvotuksen takia. 

• Huonontunut näkö likitaittoisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen seurauksena 
(vakava likinäköisyyden muoto, jossa silmämuna jatkaa kasvamista niin, että siitä tulee pidempi 
kuin pitäisi). 

 

Eyleaa käytetään myös ennenaikaisesti syntyneiden lasten keskosen retinopatian hoitoon. Tämä on 
silmäsairaus, joka voi ilmetä, kun vauva syntyy liian aikaisin eivätkä silmän verisuonet ole kehittyneet 
normaalisti, mikä aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumista. Eyleaa käytetään vain sairauden tietyissä 
vaikeusasteissa (vyöhykkeellä I [vaikeusaste 1+, 2+, 3 tai 3+] tai vyöhykkeellä II [vaikeusaste 2+ tai 
3+]) sekä sairauden nopeasti etenevän vaikean muodon eli keskosen aggressiivisen posteriorisen 
retinopatian hoitoon. 

Eylean vaikuttava aine on aflibersepti. 

Miten Eyleaa käytetään? 

Eyleaa on saatavana esitäytetyissä ruiskuissa tai injektiopulloissa, jotka sisältävät liuosta 
intravitreaalista eli lasiaisensisäistä injektiota varten (lasiainen on hyytelömäistä nestettä 
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silmämunassa). Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja sitä saa antaa vain pätevä 
silmälääkäri, jolla on kokemusta lasiaisensisäisten injektioiden antamisesta. 

Aikuisille Eylea annetaan 2 mg:n injektiona hoidettavaan silmään. Hoito toistetaan tarvittaessa 
kuukauden välein tai harvemmin. Injektioiden antoväli määräytyy hoidettavan sairauden ja potilaan 
hoitovasteen mukaan. 

Ennenaikaisesti syntyneille lapsille, joilla on keskosen retinopatia, Eylea annetaan 0,4 mg:n 
kertainjektiona silmää kohti. Sitä voidaan injektoida yhteen silmään tai kumpaankin silmään samana 
päivänä. Jos oireet eivät häviä, samaan silmään voidaan antaa toinen annos vähintään neljän viikon 
kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Yhteen silmään saa antaa enintään kaksi injektiota hoidon 
aloittamista seuraavien kuuden kuukauden aikana. 

Lisätietoja Eylean käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Eylea vaikuttaa? 

Eylean vaikuttava aine aflibersepti on muunneltu proteiini, joka kiinnittyy vaskulaariseen 
endoteelikasvutekijä A:han (VEFG-A) ja estää sen vaikutukset. Se voi kiinnittyä myös muihin 
proteiineihin, kuten istukkakasvutekijään (PIGF). VEGF-A ja PIGF osallistuvat verisuonten 
epänormaalin kasvun stimulointiin silmänpohjan ikärappeumaa, joitakin makulaturvotuksen tyyppejä, 
likitaittoisuudesta aiheutuvaa suonikalvon uudissuonittumista ja keskosen retinopatiaa sairastavien 
potilaiden silmissä. Estämällä näiden tekijöiden toiminnan aflibersepti vähentää verisuonten 
epänormaalia kasvua ja hillitsee vuotoa ja turvotusta. 

Mitä hyötyä Eyleasta on havaittu tutkimuksissa? 

Silmänpohjan kostea ikärappeuma 

Eyleaa tutkittiin kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui noin 2 400 silmänpohjan ikärappeuman 
kosteaa muotoa sairastavaa potilasta. Tutkimuksissa Eyleaa (jota annettiin joko 0,5 mg neljän viikon 
välein, 2 mg neljän viikon välein tai 2 mg kahdeksan viikon välein sen jälkeen, kun aloitusannos oli 
annettu kolmena peräkkäisenä kuukautena) verrattiin ranibitsumabiin. Se on toinen silmänpohjan 
ikärappeuman hoidossa käytettävä lääke, joka annetaan injektiona silmään neljän viikon välein. Tehon 
pääasiallinen mitta oli niiden potilaiden osuus, joiden näkökyky oli säilynyt ensimmäisen hoitovuoden 
jälkeen (näkökyvyn säilyminen määriteltiin alle 15 kirjaimen häviämiseksi tavanomaisessa 
näöntarkastuksessa). Kummassakin tutkimuksessa tarkasteltiin myös tämän vaikutuksen säilymistä 
toisen hoitovuoden aikana, jolloin injektioiden määrää ja injektointiväliä mukautettiin potilaan 
näkökyvyn ja silmässä tapahtuneiden muutosten perusteella. 

Silmänpohjan ikärappeuman kosteasta muodosta kärsivien potilaiden osalta Eylean osoitettiin olevan 
näkökyvyn säilyttämisessä yhtä tehokas kuin ranibitsumabin. Kun tutkimusten tuloksia tarkastellaan 
rinnakkain, näkökykynsä säilyttäneiden potilaiden osuudet olivat 96,1 prosenttia (517 potilasta 
538:sta), 95,4 prosenttia (533 potilasta 559:stä) ja 95,3 prosenttia (510 potilasta 535:stä) ryhmissä, 
joissa Eyleaa annettiin 0,5 mg neljän viikon välein, 2 mg neljän viikon välein ja 2 mg kahdeksan viikon 
välein. Potilailla, joille annettiin ranibitsumabia neljän viikon välein, vastaava osuus oli 94,4 prosenttia 
(508 potilasta 538:sta). Toisen hoitovuoden aikana vaikutus yleensä säilyi: valtaosa potilaista sai 
injektioita 10 viikkoon pidennetyin antovälein, joskin pieni määrä potilaista tarvitsi injektioita 
satunnaisesti useammin (esimerkiksi kerran kuukaudessa). 

Myöhemmät tulokset tukevasta tutkimuksesta osoittivat, että pidennetyt antovälit olivat tehokkaita 
silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa sairastavilla potilailla. 
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Makulaturvotus verkkokalvon laskimotukoksen jälkeen 

Eyleaa tutkittiin myös kahdessa muussa päätutkimuksessa. Niissä oli mukana 366 potilasta, jotka 
sairastivat verkkokalvon keskuslaskimotukoksen aiheuttamaa makulaturvotusta. Tutkimuksessa 
verrattiin kuukausittain annettavia 2 mg:n Eylea-injektioita lumeinjektioihin. Toisessa 
päätutkimuksessa, jossa oli mukana 181 verkkokalvon laskimohaaran tukoksesta johtuvaa 
makulaturvotusta sairastavaa potilasta, kerran kuukaudessa annettavaa 2 mg:n Eylea-injektiota 
verrattiin laserhoitoon. Kaikissa tutkimuksissa tehon pääasiallisena mittana oli niiden potilaiden osuus, 
jotka vastasivat hoitoon ja joilla näkökyky parantui vähintään 15 kirjaimen verran 24 viikkoa hoidon 
aloittamisen jälkeen tehdyssä näöntarkastuksessa. Verkkokalvon keskuslaskimotukoksesta johtuvaa 
makulaturvotusta sairastavien potilaiden tutkimuksissa selvitettiin myös tarpeen mukaan annetun 
hoidon tehoa 24 viikon jälkeen. 

Myös verkkokalvon keskuslaskimotukoksen ja laskimohaaran tukoksen aiheuttamaa makulaturvotusta 
sairastavilla potilailla näkökyky parani huomattavasti heidän saatuaan Eyleaa. Verkkokalvon 
keskuslaskimotukoksen osalta Eyleaa saaneilla näkökyky parani vähintään 15 kirjaimen verran viikolla 
24 tehdyssä näöntarkastuksessa noin 60 prosentilla potilaista verrattuna lumeinjektion saaneisiin, joilla 
vastaava prosenttiosuus oli 17. Saavutettua hyötyä ylläpidettiin tarpeen mukaan annetun hoidon avulla 
jopa 52 viikkoa, vaikkakin osa hyödystä vaikutti hupenevan, jos potilaan hoito ja seuranta jatkuivat 
tätä pidempään. Verkkokalvon laskimohaaran tukoksen osalta Eyleaa saaneilla näkökyky parani 
vähintään 15 kirjaimen verran viikolla 24 tehdyssä näöntarkastuksessa noin 53 prosentilla potilaista 
verrattuna laserhoitoa saaneisiin, joilla vastaava prosenttiosuus oli 27. Teho säilyi 52 viikon ajan, 
vaikka viikoilla 24–52 Eyleaa annettiin harvemmin. 

Diabeteksen aiheuttama makulaturvotus 

Kahdessa muussa päätutkimuksessa, joihin osallistui 872 diabeettista makulaturvotusta sairastavaa 
potilasta, tarkasteltiin Eylean tehokkuutta laserhoitoon verrattuna. Eyleaa annettiin joko kerran 
kuukaudessa tai joka toinen kuukausi ensimmäisten viiden kuukausittain annetun injektion jälkeen. 
Tehon pääasiallinen mitta molemmissa tutkimuksissa oli niiden kirjainten lukumäärässä tapahtunut 
muutos, jotka potilaat pystyivät lukemaan vuoden hoidon jälkeen tehdyssä näöntarkastuksessa. 

Diabeteksen aiheuttamaa makulaturvotusta sairastavat potilaat pystyivät lukemaan keskimäärin 59–60 
kirjainta ennen hoitoa tehdyssä näöntarkastuksessa. Kerran kuukaudessa Eyleaa saaneilla potilailla 
tulos parani noin 12 kirjaimen verran ja Eyleaa joka toinen kuukausi saaneilla noin 11 kirjaimen 
verran. Sitä vastoin potilailla, joille annettiin laserhoitoa, näkö oli parantunut vuoden jälkeen vain noin 
yhden kirjaimen verran. 

Likitaittoisuuden aiheuttama suonikalvon uudissuonittuminen 

Likitaittoisuudesta aiheutuvaa suonikalvon uudissuonittumista sairastavien potilaiden osalta Eyleaa 
tutkittiin päätutkimuksessa, johon osallistui 122 potilasta ja jossa valmistetta verrattiin lumeinjektioon. 
Tehon pääasiallinen mitta oli tapahtunut muutos niiden kirjainten lukumäärässä, jotka potilaat 
pystyivät lukemaan 24 viikkoa hoidon jälkeen tehdyssä näöntarkastuksessa. 

Likitaittoisuudesta aiheutuvaa suonikalvon uudissuonittumista sairastavat potilaat pystyivät lukemaan 
keskimäärin 56 kirjainta ennen hoitoa tehdyssä näöntarkastuksessa. Eyleaa saaneet potilaat pystyivät 
lukemaan keskimäärin 12 kirjainta enemmän 24 viikkoa hoidon aloittamisen jälkeen, kun taas 
lumeinjektioita saaneilla tulos huononi keskimäärin 2 kirjaimen verran. 

Keskosen retinopatia 

Tutkimuksessa, johon osallistui 113 keskosen retinopatiaa sairastavaa imeväistä, 24 viikon kuluttua 
hoidon aloittamisesta noin 86 prosentilla Eyleaa saaneista potilaista ei ollut merkkejä aktiivisesta 
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sairaudesta (ts. ei hoitoa vaativaa sairautta) eikä rakenteellisia poikkeavuuksia verkkokalvolla. 
Laserhoitoa eli toista keskosen retinopatian yhteydessä annettavaa hoitoa saaneilla potilailla tämä luku 
oli 82 prosenttia. Useimmat Eylealla hoidetut potilaat saivat vain yhden injektion kumpaankin silmään. 

Mitä riskejä Eyleaan liittyy? 

Yleisimmät Eyleasta ilmoitetut haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 
20:stä) ovat sidekalvoverenvuoto (pienten suonten verenvuoto injektiokohdassa silmän pinnalla), 
verkkokalvoverenvuoto (verenvuoto silmän takaosassa), näön heikkeneminen, silmäkipu, 
lasiaisirtauma (silmänsisäisen hyytelömäisen aineen irtoaminen), kaihi (mykiön samentuma), 
lasiaiskellujat (näkökentässä leijuvat pienet hiukkaset tai pisteet) sekä kohonnut silmänpaine. 

Vakavia injektioon liittyviä haittavaikutuksia (joita on esiintynyt enintään yhdessä injektiossa noin 
2 000:sta tutkimuksissa annetusta injektiosta) ovat sokeus, endoftalmiitti (vakava silmämunan 
sisäosien infektio tai tulehdus), kaihi, kohonnut silmäpaine, lasiaisverenvuoto (verenvuoto 
silmänsisäiseen hyytelömäiseen aineeseen, mikä aiheuttaa väliaikaisen näön menetyksen) ja lasiaisen 
tai verkkokalvon irtauma. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Eylean haittavaikutuksista. 

Eyleaa ei saa antaa potilaille, joilla on tai voi olla infektio silmän sisä- tai ulkopuolella tai vakava 
silmänsisäinen tulehdus. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Eylea on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Eylea säilytti silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa sairastavien 
potilaiden näkökyvyn yhtä tehokkaasti kuin ranibitsumabi ensimmäisen hoitovuoden jälkeen. Lisäksi 
virasto katsoi Eylean parantavan näkökykyä potilailla, joilla on verkkokalvon keskuslaskimotukoksesta 
tai laskimohaaran tukoksesta taikka diabeteksesta johtuvaa makulaturvotusta tai likitaittoisuudesta 
aiheutuvaa suonikalvon uudissuonittumista. Eylean todettiin olevan tehokas keskosen retinopatian 
oireiden hoidossa, joskin on epäselvää, säilyvätkö sen vaikutukset kauemmin kuin kaksi vuotta hoidon 
jälkeen. Tätä seurataan lisätiedoilla, joita lääkeyhtiön on toimitettava. Eyleaan ei liity suuria tai 
odottamattomia turvallisuutta koskevia huolenaiheita. Näin ollen virasto katsoi, että Eylean hyödyt 
ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Eylean turvallinen ja tehokas käyttö? 

Eyleaa markkinoiva yhtiö toimittaa päivitettyä perehdytysmateriaalia lääkäreille (silmään 
injektoimiseen liittyvien riskien minimoimiseksi) ja aikuisille potilaille (jotta he osaavat tunnistaa 
mahdolliset vakavat haittavaikutukset ja tietävät, milloin on hakeuduttava välittömästi lääkäriin). 

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

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

Muuta tietoa Eyleasta 

Eylea sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 22. marraskuuta 2012. 
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Lisää tietoa Eyleasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2022. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002392/human_med_001598.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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