
Markus, 33 vuotta, pitää biljardista ja nauttii yhteisestä ajasta
perheensä kanssa. Markuksella on B-hemofilia.

Johannes, 61 vuotta, on IT-insinööri ja rakastaa purjehtimista.

Johanneksella on B-hemofilia.

SAAVUTA TEHOKAS 
SUOJA B-HEMOFIILIKON 
LEIKKAUSTEN 
YHTEYDESSÄ1-3
Katsaus Refixia®-valmisteen
(nonakogi beetapegoli) käyttöön
leikkausten yhteydessä

1. Refixia®-valmisteen valmisteyhteenveto. 2. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76. 3. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69–76.

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.
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Refixia® on pitkän puoliintumisajan omaava tekijä IX -valmiste, jolla
on suotuisa farmakokineettinen profiili (verrattuna tavanomaisen

puoliintumisajan omaaviin valmisteisiin ja Alprolix®-
valmisteeseen). Se voi yksinkertaistaa ja parantaa verenvuodon

hallintaa leikkauksen aikana.1,2,6,7

KIRURGISEN HOIDON HAASTEET B-HEMOFILIASSA1,2

Hallitsemattoman verenvuodon pelko saattaa saada potilaat välttelemään
kirurgisia toimenpiteitä4,5

Markus, 33 vuotta, pitää biljardista ja nauttii yhteisestä ajasta perheensäkanssa. Markuksella on B-hemofilia.

Suuri vuotoriski2 Riittävää
hemostaattista tehoa

tarvitaan pitkään2

Tavanomaisen puoliintumisajan
omaavia valmisteita käytettäessä pitää

antaa toistuvia bolusinjektioita tai 
jatkuvia infuusioita2



1. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76. 2. ClinicalTrials.gov. Efficacy and Safety of NNC-0156-0000-0009 During Surgical Procedures
in Subjects With Haemophilia B (paradigmTM3). Saatavilla osoitteesta: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01386528 [tarkasteltu lokakuussa
2020].

VÄHÄINEN HYYTYMISTEKIJÄN KULUTUS SUURTEN LEIKKAUSTEN YHTEYDESSÄ B-
HEMOFILIAPOTILAILLA, JOTKA SAIVAT REFIXIA®-HOITOA1 (PARADIGM™3-TUTKIMUS)

Tutkimusasetelma1,2

Avoin, kontrolloimaton monikeskustutkimus, 
jossa arvioitiin Refixia®-valmisteen (nonakogi
beetapegoli) tehoa ja siedettävyyttä B-
hemofiliapotilailla kirurgisten toimenpiteiden 
aikana.2

Tämän leikkauksia koskevan tutkimuksen tavoitteena oli 
arvioida Refixia®-valmisteen tehoa ja siedettävyyttä 
leikkauksen yhteydessä ja sen jälkeen 13:lla aiemmin 
hoidetulla B-hemofiliapotilaalla, joille tehtiin suuri 
leikkaus.1,2

BU = Bethesda-yksikkö, HIV = ihmisen immuunikatovirus, IU = kansainvälinen yksikkö, WFH = World Federation of Hemophilia

TUTKIMUKSEN KUVAUS1

Potilaat
13–70-vuotiaita miespotilaita, joilla oli B-hemofilia (tekijä IX:n aktiivisuus � 2 %) ja
joille oli suunniteltu tehtäväksi suuri leikkaus; n = 13
• Näistä potilaista 7 osallistui myös paradigmTM2-tutkimukseen tai paradigmTM4-

tutkimukseen.
Sisäänotto-
kriteerit Aiempi altistus tavanomaiselle tekijä IX -valmisteelle vähintään 150 päivää.

Poissulku-
kriteerit

HIV-positiiviset potilaat, joilla CD4-lymfosyyttimäärä oli � 200 solua/μ l, potilaat, 
joilla oli ollut tromboembolisia tapahtumia, ja potilaat, joilla oli tai oli aiemmin
ollut tekijä IX:n estäjiä.

Annostus

• Ennen leikkausta – 80 IU/kg Refixia®-valmistetta, enintään 4 tuntia ennen
suunniteltua toimenpidettä

• Leikkauksen jälkeen – kiinteät Refixia®-annokset 40 IU/kg, jotka toistettiin
tutkijan harkinnan mukaan, tavoitteena vähintään WFH:n suosittelemat tekijä
IX:n aktiivisuustasot (eli 0,4–0,6 IU/ml päivinä 1–3, 0,3–0,5 IU/ml päivinä 4–6 ja
0,2–0,4 IU/ml päivinä 7–14)

Ensisijainen
pääte-
tapahtuma

Leikkauksenaikainen hemostaattinen teho tutkijan/kirurgin arvioimana ennalta
määritellyn 4-portaisen vasteasteikon mukaan (erinomainen, hyvä, kohtalainen, 
huono; erinomainen tai hyvä tarkoitti onnistunutta tulosta).

Toissijaiset
pääte-
tapahtumat

• Teho: verensiirron tarve, hemoglobiiniarvot, Refixia®-valmisteen kulutus ja
annosten määrä toimenpidettä kohti

• Turvallisuus: tekijä IX:n estäjien kehittyminen (� 0,6 BU), haittatapahtumat, 
sitoutuvien vasta-aineiden kehittyminen Refixia®-valmisteelle, 
isäntäsoluproteiinien vasta-aineiden kehittyminen sekä kliiniset
laboratoriotutkimukset



1. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76.

Tutkimuksen tulokset

VÄHÄINEN HYYTYMISTEKIJÄN KULUTUS SUURTEN LEIKKAUSTEN YHTEYDESSÄ B-
HEMOFILIAPOTILAILLA, JOTKA SAIVAT REFIXIA®-HOITOA1 (PARADIGM™3-TUTKIMUS)

• Tämän tutkimuksen mukaan Refixia® oli tehokas suurten
leikkauksien yhteydessä, ja sen leikkauksenaikainen
hemostaattinen teho arvioitiin ”erinomaiseksi” tai ”hyväksi” 
100 %:ssa leikkauksista.1

• Siedettävyyteen liittyviä huolenaiheita ei ilmennyt
tutkimuksen aikana, ja useimmat potilaat saattoivat palata
kerran viikossa tapahtuvaan annosteluun viikon kuluttua
leikkauksesta.1

• Kun tuloksia verrataan muista tällä hetkellä käytettävissä
olevista tekijä IX -valmisteista julkaistuihin tietoihin, Refixia®-
valmisteen kulutus leikkauksen yhteydessä ja tarvittujen
injektioiden määrä olivat huomattavasti pienempiä.1

Markus, 33 vuotta, pitää biljardista ja nauttii yhteisestä ajasta perheensä kanssa. 

Markuksella on B-hemofilia.
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YKSINKERTAINEN HOITO JA PAREMPI HEMOSTAATTINEN TEHO LEIKKAUKSEN JÄLKEEN1

IU = kansainvälinen yksikkö

Refixia®-valmisteen suuri inkrementaalinen saanto ja pitkä
puoliintumisaika saivat aikaan sen, että tekijä IX:n tasot olivat

ennustettavat ja säilyivät normaalin rajoissa 24 tuntia leikkauksen
jälkeen, mistä saattaa olla hyötyä potilaille1

Muokattu julkaisusta Escobar MA ym. 2017

Refixia®-hoidolla tekijä IX:n tasot säilyivät
normaalialueella. Tämä vähentää tiiviin seurannan
tarvetta B-hemofiliapotilailla suurten leikkausten
yhteydessä (verrattuna tavanomaisiin tekijä IX -
valmisteisiin).1

Johannes, 61 vuotta, on IT-insinööri ja rakastaa

purjehtimista. Johanneksella on B-hemofilia.

Keskimääräiset tekijä IX:n tasot pysyivät normaalin rajoissa 24 tuntia1
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1. ClinicalTrials.gov. Safety and efficacy of NNC-0156-0000-0009 after long-term exposure in patients with haemophilia B: an expension to 
trials NN7999-3747 and NN7999-3773 (paradigm™4). Saatavilla osoitteesta: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01395810 [Tarkasteltu
viimeksi lokakuussa 2020]. 2. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69-76.

REFIXIA®-VALMISTEEN SIEDETTÄVYYS JA TEHO PITKÄKESTOISEN ALTISTUKSEN 
JÄLKEEN B-HEMOFILIAPOTILAILLA1 (PARADIGM™4-TUTKIMUS)

VAIHEEN 3B/4 JATKOTUTKIMUS1,2

Refixia®-valmisteen (nonakogi beetapegoli) 
siedettävyys ja teho pitkäkestoisen altistuksen
jälkeen B-hemofiliapotilailla.1

Kyseessä oli avoin, satunnaistamaton, usean keskuksen
jatkotutkimus, jossa tarkasteltiin Refixia®-valmisteen
siedettävyyttä ja tehoa B-hemofiliapotilailla, jotka olivat
aiemmin osallistuneet keskeiseen vaiheen 3 
tutkimukseen (paradigm™2) tai leikkaustutkimukseen
(paradigm™3).1,2

BU = Bethesda-yksikkö

TUTKIMUKSEN KUVAUS2

Potilaat
Aiemmin hoidettuja 13–70-vuotiaita B-hemofiliapotilaita, joilla tekijä IX:n aktiivisuus oli
� 2 % ja jotka olivat osallistuneet kokonaisuudessaan joko keskeiseen vaiheen 3 
tutkimukseen (paradigm™2) tai leikkaustutkimukseen (paradigm™3); n = 71

Poissulku-
kriteerit

• Potilaat, jotka olivat saaneet toista tutkimuslääkettä 30 päivän sisällä ennen
tutkimuksen alkua

• Potilaalla oli tai oli aiemmin ollut tekijä IX:n estäjiä
• Jokin muu hyytymishäiriö kuin B-hemofilia
• Aiempi valtimotromboottinen tapahtuma

Annostus

Kolme estohoidon tutkimushaaraa (10 IU/kg kerran viikossa, 40 IU/kg kerran viikossa
tai 80 IU/kg kahden viikon välein) ja yksi tutkimushaara, jossa valmistetta annettiin
tarvittaessa (40 IU/kg lieviin ja keskivaikeisiin verenvuotoihin, 80 IU/kg vaikeisiin
verenvuotoihin). Leikkaukset olivat sallittuja tämän tutkimuksen aikana; pieni tai suuri
leikkaus voitiin suorittaa niin, että ennen toimenpidettä annettiin lisäannos 40 tai 80 
IU/kg. Tutkimuksen kesto suunniteltiin niin, että potilaiden Refixia®-lisäaltistuksen piti
olla vähintään 50 päivää.

Ensisijainen
pääte-
tapahtuma

Tekijä IX:n vasta-aineiden kehittyminen (� 0,6 BU)

Toissijaiset
pääte-
tapahtumat

Teho:
• Refixia®-valmisteen hemostaattinen teho, kun sitä käytettiin verenvuotojen hoitoon
• Refixia®-valmisteen teho estohoidossa
• Tekijä IX:n aktiivisuus
Turvallisuus:
• Haittatapahtumat / vakavat haittatapahtumat
• Isäntäsoluproteiinien vasta-aineet
• Yleiset turvallisuuteen liittyvät päätetapahtumat (laboratorioparametrit, 

lääkärintarkastus, peruselintoiminnot)



1. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69–76. 2. Negrier C ym. Haemophilia 2016;22(4):507–513.

Tutkimuksen tulokset

REFIXIA®-VALMISTEEN SIEDETTÄVYYS JA TEHO 
PITKÄKESTOISEN ALTISTUKSEN JÄLKEEN
B-HEMOFILIAPOTILAILLA1 (PARADIGM™4-TUTKIMUS)

• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt vasta-aineita.
• Ilmoitettujen verenvuotojen hoidon onnistumisprosentti oli 94,6 %; 

useimmat verenvuodot (87 %) loppuivat yhdellä injektiolla.
• Vuosittaisten verenvuotojen määrien mediaani tutkimushaarassa, 

jossa annos oli 40 IU/kg kerran viikossa, oli:

• Paradigm™4-tutkimuksen päättyessä tutkimushaarassa, jossa annos
oli 40 IU/kg, yhtään kohdeniveltä ei enää katsottu kohdeniveleksi
viimeisimmän ISTH-määritelmän mukaan.2

ISTH = International Society on Thrombosis and Haemostasis

Johannes, 61 vuotta, on IT-insinööri ja rakastaa purjehtimista. 

Johanneksella on B-hemofilia.

(kvartiiliväli: 0,00–1,00) 
spontaanien verenvuotojen
vuosittaisen määrän mediaani

(kvartiiliväli: 0,00–1,10) vamman
aiheuttamien verenvuotojen
vuosittaisen määrän mediaani

(kvartiiliväli: 0,00–1,97) nivelten
verenvuotojen vuosittaisen
määrän mediaani



1. Refixia®-valmisteen valmisteyhteenveto. 2. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76. 3. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69–76.

REFIXIA® – LUOTTAMUSTA TEHOKKAASEEN VERENVUODON HALLINTAAN1–3

*Kolmeen tutkimukseen sisältyi yhteensä 15 suurta ja 26 pientä leikkausta. Kaikissa arvioiduissa toimenpiteissä Refixia®-
valmisteen hemostaattinen teho vahvistettiin onnistumisprosentilla 100 % (kahdessa pienessä leikkauksessa
hemostaattista vastetta ei arvioitu).1–3

IU = kansainvälinen yksikkö

Refixia® sai aikaan tehokkaan verenvuodon
hallinnan leikkauksen yhteydessä, ja
leikkauksenaikainen hemostaasi arvioitiin
"erinomaiseksi” tai ”hyväksi” seuraavasti:

arvioiduista
toimenpiteistä*1–3

Ennen leikkausta

kerta-annos
80 IU/kg lisäannosta

Leikkauksen yhteydessä Leikkauksen jälkeen

(mediaani) kertaa
annos 40 IU/kg

(päivät 1–13 leikkauksen jälkeen)



1. Collins PW ym. J Thromb Haemost 2012;10(11):2305–2312.

ENNUSTETUT TEKIJÄ IX -TASOT SÄILYIVÄT LEIKKAUKSEN AIKANA

IU = kansainvälinen yksikkö, WFH = World Federation of Hemophilia

Refixia®-valmisteen odotetaan saavan aikaan
hemostaattisen suojan leikkausta varten vähemmillä
injektioilla ja pienemmällä hyytymistekijävalmisteen
kulutuksella verrattuna tavanomaisen
puoliintumisajan omaaviin tekijä IX -valmisteisiin.1

Ennustetut tekijä IX -tasot leikkausta varten annetun korvaushoidon jälkeen1
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Tekijä IX:n
tavoitetaso
> 40 % 3 päivän ajan
> 30 % 3 päivän ajan
> 20 % päivään 14 
saakka

Tutkimusasetelma1

• Vaiheen 1 kerta-annoksen
farmakokineettiseen tutkimukseen
perustuva mallintaminen

Annostus1

• rFIX: 150 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

• pdFIX: 110 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

Katkoviiva = keskimääräinen ennustettu tekijä IX:n aktiivisuus
Varjostetut alueet = tekijä IX:n aktiivisuuden 95 %:n 
luottamusväli

Muokattu julkaisusta Collins PW ym., 2012



1. Collins PW ym. J Thromb Haemost 2012;10(11):2305–2312.

ENNUSTETUT TEKIJÄ IX -TASOT SÄILYIVÄT LEIKKAUKSEN AIKANA

Ennustetut tekijä IX -tasot leikkausta varten annetun korvaushoidon jälkeen1
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IU = kansainvälinen yksikkö, WFH = World Federation of Hemophilia

Tutkimusasetelma1

• Vaiheen 1 kerta-annoksen
farmakokineettiseen tutkimukseen
perustuva mallintaminen

Annostus1

• rFIX: 150 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

• pdFIX: 110 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

Refixia®-valmisteen odotetaan saavan aikaan
hemostaattisen suojan leikkausta varten vähemmillä
injektioilla ja pienemmällä hyytymistekijävalmisteen
kulutuksella verrattuna tavanomaisen
puoliintumisajan omaaviin tekijä IX -valmisteisiin.1

Katkoviiva = keskimääräinen ennustettu tekijä IX:n aktiivisuus
Varjostetut alueet = tekijä IX:n aktiivisuuden 95 %:n 
luottamusväli

Muokattu julkaisusta Collins PW ym., 2012
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ENNUSTETUT TEKIJÄ IX -TASOT SÄILYIVÄT LEIKKAUKSEN AIKANA

Ennustetut tekijä IX -tasot leikkausta varten annetun korvaushoidon jälkeen1
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IU = kansainvälinen yksikkö, WFH = World Federation of Hemophilia

Tutkimusasetelma1

• Vaiheen 1 kerta-annoksen
farmakokineettiseen tutkimukseen
perustuva mallintaminen

Annostus1

• rFIX: 150 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

• pdFIX: 110 IU/kg, sitten 6 x 40 IU/kg 12 
tunnin kuluttua, 10 x 40 IU/kg joka päivä

Refixia®-valmisteen odotetaan saavan aikaan
hemostaattisen suojan leikkausta varten vähemmillä
injektioilla ja pienemmällä hyytymistekijävalmisteen
kulutuksella verrattuna tavanomaisen
puoliintumisajan omaaviin tekijä IX -valmisteisiin.1

Katkoviiva = keskimääräinen ennustettu tekijä IX:n aktiivisuus
Varjostetut alueet = tekijä IX:n aktiivisuuden 95 %:n 
luottamusväli

Muokattu julkaisusta Collins PW ym., 2012

Refixia®: 80 
IU/kg

Refixia®: 40 IU/kg
leikkauksen

jälkeen

Refixia®: 40 IU/kg
leikkauksen

jälkeen



1. Collins PW ym. J Thromb Haemost 2012;10(11):2305–2312 2. Su X and Wang D-X. Curr Opin Anesthesiol 2018, 31:83–88.

REFIXIA®-VALMISTEEN ANNOKSEN MÄÄRITTÄMINEN 
POPULAATIOFARMAKOKINEETTISEN MALLINTAMISEN AVULLA1

rFIX – rekombinantti tekijä IX, pdFIX = plasmasta saatu tekijä IX, WFH = World Federation of Hemophilia

Unen keskeytysten minimoinnista
leikkauksen jälkeen saattaa olla 
hyötyä leikkauksenjälkeisessä
toipumisessa2

• Refixia®-valmisteen käytöstä on mahdollisesti merkittävää hyötyä potilaille, 
erityisesti jos laskimoyhteyden suhteen on ongelmia.

• Refixia® saattaa myös mahdollistaa aiemman kotiutuksen sairaalasta.

Refixia® rFIX pdFIX

Ennustettu keskimääräinen aloitusannos, joka tarvitaan
tavoitteena olevan tekijä IX:n aktiivisuustason
saavuttamiseen

80 IU kg -1 150 IU kg -1 110 IU kg -1

Annokset, jotka tarvitaan, jotta pystytään ylläpitämään
toivotun minimipitoisuuden ylittävät tekijä IX:n
tavoitetasot 2 viikon ajan leikkauksen jälkeen*

2 x 40 IU kg-1

1-3 päivän välein
16 x 40 IU kg-1 16 x 40 IU kg-1

Ennustettu keskimääräinen tekijä IX:n kokonaiskäyttö 160 IU kg-1 790 IU kg-1 750 IU kg-1

Suuren leikkauksen yhteydessä tarvittavien infuusioiden
lukumäärä**

3 17 17

* Ensimmäisen infuusion jälkeen
** WFH:n suosittelemiin tavoitetasoihin perustuvat simuloinnit



1. Collins PW ym. J Thromb Haemost 2012;10(11):2305–2312 2. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76. 3. Refixia®-valmisteen
valmisteyhteenveto.

REFIXIA®-VALMISTEEN KÄYTTÖ SAATTAA VÄHENTÄÄ LISÄINFUUSIOIDEN TARVETTA1,a,b

rFIX = rekombinantti tekijä IX, pdFIX = plasmasta saatu tekijä IX, WFH = World Federation of Hemophilia

Verenvuodon tyyppi Refixia® Tavanomaisen puoliintumisajan omaavat valmisteet

Lievä tai keskivaikea
verenvuotoc

1 annos
40 IU/kg

2 annosta
95 IU/kg – 110 IU/kg

Vaikea verenvuotod 1 annos
80 IU/kg

6 annosta
310 IU/kg – 350 IU/kg

Leikkaus 3 annosta
160 IU/kg

17 annosta
750 IU/kg – 790 IU/kg

a Perustuu farmakokineettiseen mallintamiseen, jolla pyritään saavuttamaan WFH:n suositusten mukaiset tekijän aktiivisuuden tavoitetasot. 
Vaiheen 1 Refixia®-valmisteen farmakokineettiseen tutkimukseen (n = 15) perustuvat simuloidut tulokset.2
b Verrattuna tavanomaisen puoliintumisajan omaaviin valmisteisiin.
c Kerta-annoksen pitäisi olla riittävä lievien ja keskivaikeiden verenvuotojen yhteydessä. Lisäannoksia (40 IU/kg) voidaan antaa.
d Lisäannoksia (40 IU/kg) voidaan antaa.3



1. Simpson ML, ym. J Blood Med 2019;10: 391–398.

TARVITTAESSA ANNETTAVAN JA LEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄN REFIXIA®-
VALMISTEEN JA rFIXFc:N POPULAATIOFARMAKOKINEETTINEN MALLINTAMINEN 
VERTAILEVASSA FARMAKOKINEETTISESSA PARADIGM™7-TUTKIMUKSESSA1

rFIXFc = rekombinantti tekijä IX Fc  fuusioproteiini, N9-GP = nonakogi beetapegoli, WFH = World Federation of Hemophilia.

Mallin simulaatiot osoittavat, että käytettäessä Refixia®-
valmistetta tarvittaessa annettavassa ja leikkauksen
jälkeisessä hoidossa tarvitaan mahdollisesti 55–75 % 
vähemmän injektioita ja 65–74 % pienempi tekijää
sisältävän konsentraatin kokonaiskulutus kuin rFIXFc-
valmistetta käytettäessä.

Muokattu julkaisusta Simpson ML ym, 2019

Mallinnuksen mukaan suuren leikkauksen
yhteydessä annetaan aluksi Refixia®-
valmistetta 80 IU/kg ja seuraavat annokset
40 IU/kg päivänä 6 ja sen jälkeen päivänä
12 leikkauksen jälkeen.

Ensimmäisen rFIXFc-annoksen (80 IU/kg) 
jälkeen tarvittiin lisäksi kahdeksan annosta
(50 IU/kg) 6, 30, 54, 78, 126, 174, 222 ja
270 tunnin kuluttua.

Suuren leikkauksen yhteydessä annettava simuloitu
annostus, jolla pyritään saavuttamaan WFH:n
suositusten mukainen tekijä IX:n aktiivisuus
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Keskimääräinen tekijä IX:n aktiivisuus, N9-GP
Keskimääräinen tekijä IX:n aktiivisuus, rFIXFc
WFH:n suositukset



SIEDETTÄVYYSPROFIILI1

Refixia®-valmisteen siedettävyysprofiili leikkauksen
yhteydessä vahvistettiin kaikkiaan 15 suuressa ja 26 
pienessä leikkaustoimenpiteessä (13–56-vuotiaat 
aiemmin hoidetut potilaat).1-3

Huolenaiheita ei ilmaantunut tutkimusten aikana1,3

• Odottamattomia leikkauksenaikaisia tai -jälkeisiä
komplikaatioita ei havaittu.

• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt vasta-aineita.
• Tromboembolisia tapahtumia ei esiintynyt.

Markus, 33 vuotta, pitää biljardista ja nauttii yhteisestä ajasta

perheensä kanssa. Markuksella on B-hemofilia.

1. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76. 2. Refixia®-valmisteen valmisteyhteenveto. 3. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69–76.
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Refixia® nonakogi beetapegoli, rekombinantti ihmisen tekijä IX. Käyttöaihe: 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
B-hemofiliapotilaiden (synnynnäinen tekijä IX -vaje) verenvuotojen hoito ja ennaltaehkäisy. Annostus: Estohoito: 40 
IU/kg kerran viikossa. Hoito tarvittaessa: Annostus riippuu verenvuodon sijainnista ja vaikeudesta. Leikkaus: Annostus 
riippuu toimenpiteestä ja paikallisesta käytännöstä. Pediatriset potilaat: Annossuositus 12–18-vuotiaille on sama kuin 
aikuisille: 40 IU/kg. Antotapa: Bolusinjektiona laskimoon usean minuutin aikana. Enimmäisinjektionopeus 4 ml/min. 
Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aiempi allerginen reaktio hamsterin proteiinille. 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Allergiatyyppiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia. Jos 
yliherkkyysoireita ilmenee, potilaita on neuvottava lopettamaan valmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteyttä 
lääkäriin. Hoito suositellaan aloitettavaksi valvotusti niin, että allergisia reaktioita voidaan hoitaa asianmukaisesti. 
Toistuvien ihmisen hyytymistekijä IX (rDNA) hoitojen jälkeen on seurattava neutraloivien vasta-aineiden (inhibiittorien) 
mahdollista kehittymistä. Inhibiittorien esiintyminen tulee tutkia myös potilailla, jotka saavat allergisen reaktion. 
Mahdollinen tromboembolisten komplikaatioiden riski tulee huomioida, kun valmistetta annetaan potilaille, joilla on 
jokin maksasairaus, leikkauksen jälkeen, vastasyntyneille tai potilaille, joilla on tromboosin tai disseminoituneen 
intravaskulaarisen koagulaation (DIC) riski. Jos potilaalla on sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä, korvaushoito tekijä 
IX:llä voi suurentaa sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä. Refixia®-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 
12-vuotiaille lapsille. Yhteisvaikutukset: Ei raportoitu. Raskaus ja imetys: Kokemuksia vaikutuksista raskauteen ja 
imetykseen ei ole. Haittavaikutukset: Yleiset: pahoinvointi, kutina, uupumus ja pistoskohdan reaktiot. Vakavat: 
anafylaktiset reaktiot, tromboemboliset komplikaatiot, nefroottinen oireyhtymä, inhibiittoreiden kehittyminen. 
Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Refixia® injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 IU: 743,05 €, 1000 IU: 
1445,75 €, ja 2000 IU: 2851,19 €. Korvattavuus: Erityiskorvattava (100 %). Krooniset hyytymishäiriöt (126). Reseptilääke. 
Hoito tulee toteuttaa hemofilian hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Perustuu 06/2017 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy. Refixia on Novo Nordisk Health Care AG:n omistama 
tavaramerkki.

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.▼




