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Vyepti (eptinesumaab) 
Ravimi Vyepti ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Vyepti ja milleks seda kasutatakse? 

Vyepti on ravim, mida kasutatakse migreeni ennetamiseks täiskasvanutel, kellel esineb kuus 
vähemalt 4 migreenipäeva. 

Vyepti sisaldab toimeainena eptinesumaabi. 

Kuidas Vyeptit kasutatakse? 

Vyepti on retseptiravim. Ravi peavad alustama ja jälgima migreeni diagnoosimises ja ravis kogenud 
arstid. 

Vyeptit manustatakse 30 minutit kestva veeniinfusioonina iga 12 nädala järel. Soovitatav annus on 
100 mg. Annust võib suurendada 300 mg-ni olenevalt patsiendi ravivastusest. 

Lisateavet Vyepti kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Vyepti toimib? 

Migreeni teket soodustab organismis teatud aine – kaltsitoniini geeniga seotud peptiid (CGRP). Vyepti 
toimeaine eptinesumaab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis on kavandatud seonduma 
CGRP-ga ja takistab selle seondumist organismi rakkudel leiduva sihtmärgiga, aidates nii ennetada 
migreeni teket. 

Milles seisneb uuringute põhjal Vyepti kasulikkus? 

Kahes põhiuuringus tõendati, et Vyepti on efektiivne patsientide migreenipäevade arvu vähendamisel.  

Esimene oli 48-nädalane uuring, milles osales 898 täiskasvanut, kellel oli kuus vähemalt 
4 migreenipäeva ja 4–14 peavalupäeva. 100 mg või 300 mg Vyeptit kasutanud patsientidel vähenes 
migreenipäevade arv kuus esimese 12 ravinädala jooksul ligikaudu 4 päeva võrra ja platseebot (näiv 
ravim) kasutanud patsientidel 3 päeva võrra. 

Teine oli 24-nädalane uuring, milles osales 1121 täiskasvanut, kellel oli kuus vähemalt 
8 migreenipäeva ja 15–26 peavalupäeva. 100 mg või 300 mg Vyeptit kasutanud patsientidel vähenes 
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migreenipäevade arv kuus esimese 12 ravinädala jooksul keskmiselt 8 päeva võrra ja platseebot 
kasutanud patsientidel ligikaudu 6 päeva võrra. 

Mis riskid Vyeptiga kaasnevad? 

Vyepti kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on nasofarüngiit (nina-
neelupõletik), ülitundlikkusreaktsioonid (allergia) ja väsimus. 

Vyepti kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Vyepti ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Vyepti kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. Kahes põhiuuringus tõendati, et Vyepti on efektiivne patsientide 
migreenipäevade arvu vähendamisel. Ravimi kõrvalnähte peetakse hallatavaks. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Vyepti ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Vyepti ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Vyepti kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Vyepti kõrvalnähte 
hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Vyepti kohta 

Lisateave Vyepti kohta on ameti veebilehel: 

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vyepti 
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