
LUCENTIS® (ranibitsumabi) –  
Patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan 
silmän suonikalvon uudissuonittumisen 
aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen 

Potilasesite LUCENTIS-hoidosta
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Tässä esitteessä kerrotaan patologisesta likitaittoisuudesta 
johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheutta-
masta näkökyvyn heikkenemisestä sekä sen hoidossa käytettä-
västä LUCENTIS-valmisteesta.

Mitä LUCENTIS on?

•  LUCENTIS kuuluu verisuonten uudismuodostusta estäviin 
hoitoihin (anti-VEGF-hoitoihin).

•  LUCENTIS estää VEGF-A-verisuonikasvutekijää aiheuttamasta  
näkökykyyn vaikuttavia lisävaurioita silmässä. Se saattaa 
myös korjata jo syntyneitä vaurioita.

Kuinka LUCENTIS-hoitoa annetaan?

• LUCENTIS annetaan pistoksena silmään

   –  Ajatus tällaisista pistoksista saattaa huolestuttaa, mutta 
useimpien potilaiden mielestä toimenpide on kivuton ja 
kuulostaa pahemmalta kuin mitä se todellisuudessa on.

Osa 1 – Tietoja LUCENTIS-valmisteesta



Mitä vastaanottokäynnillä tapahtuu?

•    Hoitopäivänä hoitohenkilöstö varmistaa, että sinulla on rento  
ja mukava olo.

•   Ennen kuin sinulle annetaan Lucentis-hoito sinun tulisi kertoa 
lääkärille mikäli sinulla on ollut silmäsairauksia aiemmin tai olet 
saanut hoitoa silmävaivaan, sekä jos sinulla on ollut aivohalvaus 
tai ohimeneviä aivohalvauksen oireita (raajojen tai kasvojen heik-
koutta tai halvaantumista, vaikeuksia puhumisessa tai ymmärtä-
misessä), jotta voidaan arvioida, onko tämä sinulle sopivin hoito.

•  Lääkäri tai sairaanhoitaja tekee seuraavat esivalmistelut:

   –   Peittää kasvosi ja silmänympäryksen erityisellä liinalla

   – Puhdistaa silmän ja sitä ympäröivän ihon

   – Pitää silmää avoimena, jotta et räpytä sitä

   – Puuduttaa silmän puudutusaineella, jotta et tunne kipua

•  Tämän jälkeen lääkäri antaa pistoksen silmäsi valkoiseen  
osaan. Se saattaa aiheuttaa vähäistä paineentunnetta silmässä.

•  On tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos

   – silmässä tuntuu kipua, se punoittaa tai silmässä on  
      rähmää,

   – sinulla on allergioita.
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Mitä LUCENTIS-pistoksen  
antamisen jälkeen tapahtuu? 

•   Lääkäri tutkii silmäsi muun muassa mittaamalla silmän- 
paineen ja varmistaa, että hoito sujui hyvin ja ettei injektio-
toimenpiteeseen liittyviä komplikaatioita ole.

•  Silmän valkuainen, johon pistos annettiin, on todennäköisesti 
punainen.

   –  Punoitus on normaalia ja häviää muutaman päivän kuluessa.

   –  Ota yhteyttä lääkäriisi, jos punoitus ei häviä tai jos se  
pahenee.

•  Näkökentässä saattaa näkyä pieniä hiukkasia tai pilkkuja.

   –  Hiukkaset tai pilkut näkökentässä ovat normaaleja ja  
häviävät muutaman päivän kuluessa.

   – Ota yhteyttä lääkäriisi, jos ne eivät häviä tai jos ne pahenevat.

•  Mustuaisesi laajennetaan ennen pistoksen antamista.  
Näkeminen saattaa sen vuoksi olla hankalaa muutaman  
tunnin ajan hoidon jälkeen.

   –  Autolla ajamista tulee välttää kunnes näkökyky on  
palautunut normaaliksi.

•  Silmän ja kehon muutoksia tulee seurata viikon ajan  
toimenpiteen jälkeen.

•  Kuten kaikki lääkkeet, Lucentis-valmistekin voi aiheuttaa  
haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Osa 1 – Tietoja LUCENTIS-valmisteesta



•  Lucentis-valmisteen antoon liittyvät haittavaikutukset johtuvat 
joko itse lääkkeestä tai sen antoon liittyvästä pistostoimenpiteestä. 
Suurin osa haittavaikutuksista kohdistuvat silmään.

•  Kaikista vakavimmat haittavaikutukset on kuvattu seuraavasti: 
Yleiset haittavaikutukset (voivat ilmetä jopa 1 lääkkeen käyttäjällä 
10:stä): silmän takaosassa olevan kalvon irtoaminen tai repeyty-
minen (verkkokalvon irtoaminen tai repeytyminen), mikä johtaa 
valosalamien ja pienten hiukkasten ilmaantumiseen näkökenttään 
ja sitä kautta tilapäiseen näön menetykseen; tai linssin samentu-
minen (kaihi). Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat ilmetä 
jopa 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta): sokeus; silmämunan tulehdus 
(endoftalmiitti), joka on silmän sisäosien tulehdus.

•  On tärkeää tunnistaa ja hoitaa tulehdukset tai verkkokalvon irtauma 
mahdollisimman pian. Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee 
sellaisia oireita kuin silmäkipu tai paheneva epämukavuuden 
tunne silmässä, paheneva silmän punoitus, näön sumentuminen/
heikentyminen, pienten hiukkasten lisääntyminen näkökentässä 
tai lisääntynyt valonarkuus.

•  Silmänpaine voi nousta osalla potilaista joksikin aikaa heti injek- 
tion jälkeen. Et ehkä huomaa silmänpaineen nousua, ja sen vuoksi 
lääkäri saattaa tarkkailla silmänpainetta jokaisen injektion jälkeen.

•  Lisätietoja haittavaikutuksista saat pakkausselosteesta tai katso  
www.laakeinfo.fi. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkä- 
rille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia,  
joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haitta- 
vaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla 
haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän 
lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 www-sivusto: www.fimea.fi

 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden 
haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea
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Kuinka pitkään LUCENTIS-hoitoa  
jatketaan? 

•   Jokaisen potilaan tilanne on erilainen. LUCENTIS-hoitojen 
jatkaminen riippuu näkökyvyn muutoksista.

•  Keskustele lääkärisi kanssa hoidon tuloksista sekä hoitoa 
koskevista ajatuksistasi.

•  Jos näkökyky ei parane välittömästi, on tärkeää jatkaa silmä-
lääkärin kontrollikäyntejä.

   –  Paras tapa säilyttää omatoimisuutesi ja suojella näkö- 
kykyäsi on käydä säännöllisesti lääkärissä.

   – Keskustele vaihtoehdoista lääkärisi kanssa.

Koska sairautesi edellyttää säännöllistä 
seurantaa, käy aina sinulle varatuilla 
vastaanottokäynneillä.

Osa 1 – Tietoja LUCENTIS-valmisteesta



Osa 2  –   Patologisesta likitaittoisuudesta  
johtuva silmän suonikalvon uudissuonittumi-
sen aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen

Mikä patologinen myopia on? 

•  Myopia, jota kutsutaan myös likinäköisyydeksi tai likitaittoi-
suudeksi, on yleinen silmäongelma. Myopiassa silmän sisään 
tuleva valo kohdentuu verkkokalvon eteen eikä suoraan verk-
kokalvolle, jolloin kaukaiset esineet näyttävät sameilta.

•  Myopia voidaan jakaa kahteen eri ryhmään sen  vaikeus-
asteen perusteella:

   –   Lievään – keskivaikeaan myopiaan

   –   Vaikeaan myopiaan

•  Vaikeassa myopiassa silmät ovat kasvaneet liiallista pituutta 
verrattuna normaaleihin silmiin. Usein tällaisissa silmissä on 
rakenteellisia muutoksia, joissa kudos on rappeutunut - tätä 
kutsutaan patologiseksi myopiaksi.

   –   Silmissä, joissa esiintyy patologista myopiaa, voi kasvaa 
verisuonia verkkokalvon eri kerroksiin. Tätä kutsutaan 
uudissuonittumiseksi, joka on yleinen syy näön heikkene-
miseen patologista myopiaa sairastavilla potilailla. Hoita-
mattomana se on vakava uhka näön säilymiselle.
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Terve verkkokalvo

Verkkokalvo, jossa myopisen uudissuonittumisen 
aiheuttamia muutoksia

VEGF-A:n vapautuminen aiheuttaa uusien, heikkojen 
verisuonten kasvua. Nämä suonet vuotavat nestettä 
vaurioittaen verkkokalvoa.

Osa 2  –   Patologisesta likitaittoisuudesta johtuva  silmän suonikalvon uudissuonittumisen  
aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen



Osa 2  –   Patologisesta likitaittoisuudesta johtuva  silmän suonikalvon uudissuonittumisen  
aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen

•  Yksi patologisen myopian syntyyn vaikuttava tekijä on  
verisuonikasvutekijä A (VEGF-A).

•  VEGF-A voi aiheuttaa vuotoja ja verkkokalvon kerrosten pak-
suuntumista, mikä vaurioittaa näköä.

•  Patologisesta likitaittoisuudesta johtuva silmän suonikalvon 
uudisuonittumisen aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen on 
jo saattanut alkaa vaikuttaa jokapäiväisiin askareisiin, kuten 
lukemiseen, kaupassa käyntiin ja autolla ajamiseen.

•  Sinun tarvitsee mahdollisesti käydä säännöllisesti lääkärisi 
vastaanotolla tutkimuksissa, jotta voidaan arvioida mahdolli-
nen uusintahoidon tarve.

Miten patologisesta likitaittoisuudesta 
johtuva silmän suonikalvon uudissuonit-
tuminen diagnosoidaan? 

•  Patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suoni- 
kalvon uudissuonittumisen diagnosointiin käytetään  
kuvantamistekniikkaa, jota kutsutaan fluoreseiiniangio- 
grafiaksi. Fluoreseiiniangiografialla nähdään verisuonet 
silmän takaosassa.

•  Ennen kuvantamista lääkäri laajentaa pupillisi silmä- 
tipoilla.

•   Kätesi verisuoneen ruiskutetaan keltaista väriainetta, jonka 
jälkeen silmän takaosasta otetaan sarja valokuvia.
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Kuinka hyvin LUCENTIS tehoaa? 

•  Lähes kaikilla LUCENTIS-valmistetta käyttävillä potilailla  
näkökyky säilyy vähintään ennallaan ja monilla heistä se  
paranee.

•  Jotkut potilaat huomaavat eron näkökyvyssään jo yhden 
viikon kuluttua hoidosta.

   –  Et ehkä huomaa parannusta välittömästi, mutta on kuiten-
kin tärkeää jatkaa säännöllistä hoitoa, koska paraneminen 
saattaa tapahtua hoitoja jatkettaessa.

Mitä voin itse tehdä?

• Tarkkaile näkökykyäsi säännöllisesti.

   – Kiinnitä kotona huomiota näkökyvyn muutoksiin.

  >  Kerro lääkärille tai hoitajalle kaikista huomaamistasi 
muutoksista.

 >  Hoidon avulla saatetaan estää näkökyvyn heikkenemisen 
etenemistä tai parantaa näkökykyä.



•  Näkökyvyn muutokset voivat olla vaikeita hyväksyä – tukea 
saa ja pitää pyytää.

   –  Juttele perheesi ja ystäviesi kanssa näkökyvystäsi ja kerro 
heille, jos sinun on vaikea lukea, liikkua ympäristössäsi, 
ottaa lääkkeesi tai tehdä kotitöitä.

   –  Jos sinulla ei ole perhettä tai ystäviä, jotka voisivat auttaa, 
pyydä lääkärikäynnillä tietoja tukipalveluista.



Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo 
Puh. 010 6133 200, www.novartis.fi FI
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