
Refixia® 
Katsaus kliinisiin tutkimuksiin
Tutkimusasetelmat ja keskeiset tulokset

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.▼



paradigm™ 1 (vaiheen 1 tutkimus)

AUC = käyrän alle jäävä pinta-ala
* Arvioidut farmakokineettiset parametrit tekijä IX:n aktiivisuuden perusteella. AUC-arvo säädetty annoksen 50 IU/kg perusteella.
Viitteet:
1. ClinicalTrials.gov. Safety of 40k pegylated recombinant factor IX (Resolved) in non-bleeding patients with haemophilia B. Saatavilla 

osoitteesta: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT00956345 [Tarkasteltu viimeksi huhtikuussa 2018].
2. Negrier C ym. Blood 2011;118(10):2695–2701.

Monikansallinen, avoin, annoksen suurentamista koskeva monikeskustutkimus, jossa arvioitiin 
laskimoon annettavien, suurenevien Refixia®-annosten (nonakogi beetapegoli) turvallisuutta ja 
farmakokinetiikkaa B-hemofiliapotilailla, joilla ei ollut verenvuotoa.1

Kyseessä oli ensimmäinen käyttöä ihmisillä koskenut avoin tutkimus, jonka tavoitteena oli arvioida kolmen 
suurenevan Refixia®-annoksen turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa B-hemofiliapotilailla silloin, kun heillä ei ollut 
verenvuotoa. Annokset olivat 25 IU/kg, 50 IU/kg ja 100 IU/ kg.1,2

Tutkimuksen kuvaus2

Potilaat Aikuisia, aiemmin hoidettuja miespotilaita, joilla oli B-hemofilia (tekijä IX:n aktiivisuus ≤ 2 %); n = 16

Sisäänottokriteerit Vähintään 150 päivän altistus jollekin tekijä IX -valmisteelle ennen osallistumista tutkimukseen

Poissulkukriteerit Potilaat, joilla oli aiemmin esiintynyt tekijä IX:n neutraloivia vasta-aineita (estäjiä), potilaat, joilla oli 
suurentunut tromboembolisten tapahtumien riski, tai immuunipuutteiset potilaat, joiden CD4+-
lymfosyyttimäärä oli alle 200/μl

Annostus Kuusitoista aiemmin hoidettua potilasta sai yhden annoksen heillä aiemmin käytössä ollutta tekijä 
IX -valmistetta (plasmasta saatu tekijä IX tai rekombinantti tekijä IX) ja sen jälkeen yhden annoksen 
Refixia®-valmistetta samalla annostasolla: 25, 50 tai 100 IU/kg (7 päivän puhdistusjakso annosten 
välillä).
Viiden potilaan oli tarkoitus osallistua kaikkiin kolmeen annoskohorttiin.

Ensisijainen 
päätetapahtuma

Turvallisuuden määrittäminen arvioimalla seuraavat:
• haittatapahtumat
• vasta-aineiden muodostuminen, mukaan lukien tekijä IX:n ja Refixia®-valmisteen estäjät
• lääkärintarkastus
• peruselintoiminnot
• sydänsähkökäyrä (EKG)
• pistoskohdan reaktiot
• virtsa-analyysi
• kliiniset laboratoriotutkimukset

Toissijainen 
päätetapahtuma

Refixia®-valmisteen farmakokineettisten ominaisuuksien arviointi ja niiden vertailu potilaan 
aiemmin käyttämän tekijä IX -valmisteen farmakokineettisiin ominaisuuksiin

Keskeiset tulokset Turvallisuus:
• Refixia® oli yleisesti hyvin siedetty.
• Yksi vaikea haittatapahtuma (yliherkkyysreaktio) yhdellä potilaalla ensimmäisessä 

annoskohortissa.
• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt tekijä IX:n estäjiä.
Farmakokinetiikka:*
• Refixia®-valmisteen keskimääräinen puoliintumisaika oli 93 tuntia. Muokkaamattomaan 

rekombinanttiin tekijä IX -valmisteeseen verrattuna Refixia® suurensi inkrementaalista saantoa 
kaksinkertaisesti, puoliintumisaikaa viisinkertaisesti ja AUC-arvoa 10-kertaisesti.
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paradigm™ 2 (vaiheen 3 keskeisin tutkimus)

Yksöissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa arvioitiin Refixia®-valmisteen (nonakogi 
beetapegoli) turvallisuutta ja tehoa, farmakokinetiikka mukaan lukien, kun valmistetta käytettiin 
B-hemofiliapotilaiden verenvuototapahtumien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn1

Kyseessä oli monikansallinen yksöissokkoutettu Refixia®-tutkimus, jossa oli kaksi satunnaistettua 
estohoitoryhmää ja yksi ryhmä, jossa hoitoa annettiin tarvittaessa. Verenvuototapahtumia hoidettiin antamalla 
Refixia®-valmistetta kerta-annos 40 IU/kg (80 IU/kg, jos kyseessä oli vaikea verenvuoto).1,2

Tutkimuksen kuvaus2

Potilaat Aiemmin hoidettuja 13–70-vuotiaita miespotilaita, joilla oli B-hemofilia 
(tekijä IX:n aktiivisuus ≤ 2 %); n = 74

Sisäänottokriteerit Ei tekijä IX:n estäjiä aiemmin; ≥ 150 päivän altistus mille tahansa tekijä IX -valmisteelle

Poissulkukriteerit Potilaat, joilla oli aiemmin ollut tromboembolisia tapahtumia (kuten sydäninfarkti tai syvä 
laskimotromboosi), ja immuunipuutteiset potilaat, joilla CD4-lymfosyyttimäärä oli < 200 solua/μl

Annostus • Refixia®-estohoito 40 IU/kg kerran viikossa 52 viikon ajan, n = 29
• Refixia®-estohoito 10 IU/kg kerran viikossa 52 viikon ajan, n = 30
• Tarvittaessa annettu Refixia®-kerta-annos 40 IU/kg (80 IU/kg, jos kyseessä oli vaikea verenvuoto) 

28 viikon ajan, n = 15

Ensisijainen 
päätetapahtuma Tekijä IX:n estäjien kehittyminen (≥ 0,6 BU)

Toissijaiset 
päätetapahtumat

Turvallisuus: haittatapahtumat, ei-inhibitoristen sitoutuvien vasta-aineiden kehittyminen 
Refixia®-valmisteelle ja isäntäsoluproteiineille sekä kliiniset laboratoriotutkimukset.
Teho: Refixia®-valmisteen hemostaattinen teho hoidettaessa verenvuototapahtumaa, 
Refixia®-valmisteen ennaltaehkäisevä teho, joka määritettiin arvioimalla seuraavia:

• vuosittaisten verenvuotojen määrät
• tekijä IX:n matalimmat aktiivisuustasot
• kohdenivelet
• farmakokineettinen analyysi
• potilaiden ilmoittamat tulokset (terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit)

Keskeiset tulokset* Turvallisuus:
• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt tekijä IX:n estäjiä.

Farmakokinetiikka:
• Keskimääräinen annosta edeltävä tekijä IX:n aktiivisuustaso 27 % nuorilla ja aikuisilla3

• Keskimääräinen puoliintumisaika nuorilla ja aikuisilla: 111 tuntia**3

Estohoidon antama suoja verenvuotoja vastaan:
• Spontaanien verenvuotojen vuosittaisen määrän mediaani 0 (kvartiiliväli: 0,00–0,98)
• Vamman aiheuttamien verenvuotojen vuosittaisen määrän mediaani 0 (kvartiiliväli: 0,00–2,04)

Verenvuodon hallinta Refixia®-annoksella 40 IU/kg verenvuotojen hoitoon:
• 98,6 % estohoidosta huolimatta ilmenneistä verenvuototapahtumista (n = 70, 16 potilaalla) 

parani 1 annoksella
• 97,9 % tarvittaessa hoidetuista verenvuototapahtumista (n = 143, 14 potilaalla) parani 1–2 

annoksella (83,9 % parani 1 annoksella)
• Terveyteen liittyvää elämänlaatua kuvaavat pistemäärät (EQ-5D VAS) paranivat; 

mediaanipistemäärä 75 potilaan aloittaessa tutkimuksessa ja 90 tutkimuksen päättyessä
• 90 % kohdenivelistä parani tutkimuksen loppuun mennessä

BU = Bethesda-yksikkö, EQ-5D = EuroQoL-5 Dimensions -elämänlaatumittari, VAS = visuaalinen analoginen asteikko
* paradigmTM2-tutkimuksen tulokset ryhmässä, jossa 29 nuorta ja aikuista sai Refixia®-estohoitoa annoksella 40 IU/kg kerran viikossa 52 
viikon ajan3

** Vakaan tilan keskimääräinen geometrinen puoliintumisaika ryhmässä, jossa 9 nuorta ja aikuista sai Refixia®-valmistetta annoksella 40 IU/
kg kerran viikossa3

Viitteet:
1. ClinicalTrials.gov. Safety and efficacy of NNC-0156-0000-0009 in haemophilia B patients (paradigm™2). Saatavilla osoitteesta: https://

clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT01333111 [Tarkasteltu viimeksi huhtikuussa 2018].
2. Collins PW ym. Blood 2014;124(26):3880–3886.
3. Tiede A ym. Haemophilia 2017;23(4):547–555.
4. Negrier C ym. Haemophilia 2016;22(4):507–513.
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paradigm™ 3 (vaiheen 3 tutkimus)

Avoin, kontrolloimaton monikeskustutkimus, jossa arvioitiin Refixia®-valmisteen (nonakogi 
beetapegoli) tehoa ja turvallisuutta B-hemofiliapotilailla kirurgisten toimenpiteiden aikana1

Kyseessä oli avoin, kontrolloimaton, leikkauksia koskeva monikeskustutkimus, jonka tavoitteena oli arvioida 
Refixia®-valmisteen tehoa ja turvallisuutta leikkauksen yhteydessä ja sen jälkeen 13:lla aiemmin hoidetulla 
B-hemofiliapotilaalla, joille tehtiin suuri leikkaus. Tutkimukseen mukaan otetut potilaat voitiin rekrytoida joko 
keskeisestä vaiheen 3 Refixia®-tutkimuksesta (paradigm™2) tai sen jatkotutkimuksesta (paradigm™4). Lisäksi 
tutkimukseen voitiin ottaa mukaan potilaita, jotka eivät olleet aiemmin saaneet Refixia®-valmistetta.1,2

Tutkimuksen kuvaus2

Potilaat 13–70-vuotiaita miespotilaita, joilla oli B-hemofilia (tekijä IX:n aktiivisuus ≤ 2 %) ja joille oli suunniteltu 
tehtäväksi suuri leikkaus; n = 13

Sisäänottokriteerit Vähintään 150 päivän aiempi altistus tavanomaiselle tekijä IX -valmisteelle, ei tekijä IX:n estäjiä 
aiemmin

Poissulkukriteerit HIV-positiiviset potilaat, joiden CD4-lymfosyyttimäärä oli ≤ 200 solua/μl, tai potilaat, joilla oli ollut 
tromboembolisia tapahtumia

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 
päätetapahtuma

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

Toissijaiset 
päätetapahtumat

Teho: Verensiirron tarve, hemoglobiiniarvot, Refixia®-valmisteen kulutus ja annosten määrä 
toimenpidettä kohti
Turvallisuus: tekijä IX:n estäjien kehittyminen (≥ 0,6 BU), haittatapahtumat, Refixia®-valmisteen 
ei-inhibitoriset sitoutuvat vasta-aineet, isäntäsoluproteiinien vasta-aineet ja kliiniset 
laboratoriotutkimukset

Keskeiset tulokset* Leikkauksenaikainen hemostaattinen teho
• 100-prosenttinen onnistuminen kaikissa leikkauksissa

Teho
• Yksikään potilaista ei tarvinnut lisäannoksia Refixia®-valmistetta leikkauspäivänä3

• Leikkauksen jälkeen annettujen Refixia®-annosten määrän mediaani oli 2,0 päivinä 1–6 ja 1,5 
päivinä 7–133

Turvallisuus
• Odottamattomia leikkauksenaikaisia tai -jälkeisiä komplikaatioita ei havaittu
• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt vasta-aineita
• Ei tromboembolisia tapahtumia

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

Viitteet:
1. ClinicalTrials.gov. Efficacy and safety of NNC-0156-0000-0009 (Resolved) during surgical procedures in subjects with haemophilia B 

(paradigm™3). Saatavilla osoitteesta: https:// clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01386528 [Tarkasteltu viimeksi huhtikuussa 2018].
2. Escobar MA ym. Haemophilia 2017;23(1):67–76.
3. Refixia®-valmisteen valmisteyhteenveto. 4



paradigm™ 4 (vaiheen 3b/4 jatkotutkimus)

Refixia®-valmisteen (nonakogi beetapegoli) turvallisuus ja teho pitkäaikaisen altistuksen jälkeen 
B-hemofiliapotilailla1

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

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

Poissulkukriteerit • 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 
päätetapahtuma Tekijä IX:n estäjien kehittyminen (≥ 0,6 BU)

Toissijaiset 
päätetapahtumat

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)

Keskeiset tulokset Immunogeenisuus
• Yhdellekään potilaalle ei kehittynyt vasta-aineita

Teho
• Ilmoitettujen verenvuotojen hoidon onnistumisprosentti oli 94,6 %; useimmat verenvuodot 

(87 %) loppuivat yhdellä injektiolla
• Spontaanien verenvuotojen vuosittaisen määrän mediaani 0 (kvartiiliväli: 0,00–1,00)*
• Vamman aiheuttamien verenvuotojen vuosittaisen määrän mediaani 0 (kvartiiliväli: 0,00–1,10)*
• Nivelten verenvuotojen vuosittaisen määrän mediaani 0 (kvartiiliväli: 0,00–1,97)*
• Paradigm™4-tutkimuksen päättyessä tutkimushaarassa, jossa annos oli 40 IU/kg, yhtään 

kohdeniveltä ei enää katsottu kohdeniveleksi viimeisimmän ISTH-määritelmän mukaan3

Turvallisuus
• Turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ei havaittu

*Tutkimushaarassa, jossa annos oli 40 IU/kg kerran viikossa
BU = Bethesda-yksikkö, ISTH = International Society on Thrombosis and Haemostasis

Viitteet:
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 huhtikuussa 2018].

2. Young G ym. Thromb Res 2016;141:69–76.
3. Negrier C ym. Haemophilia 2016;22(4):507–513.
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Novo Nordisk Farma Oy
puh. 020 762 5300, www.novonordisk.fi

Novo Nordisk® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki. 
Refixia® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki.
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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.▼


