
REFIXIA®   
PAIKKASPESIFISEN 
GLYKOPEGYLOINNIN MERKITYS

Joonatan, 34 vuotta,
on lentäjä ja harrastaa vapaa-aikanaan patikointia ja retkeilyä. Joonatanilla on B-hemofilia.

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.▼



Pegylointi tarkoittaa
polyetyleeniglykolin (PEG) 
liittämistä lääkeaineeseen.1

Pegylointi pidentää 
puoliintumisaikaa
suurentamalla molekyylin kokoa 
ja vähentämällä siten sen 
puhdistumista plasmasta, jolloin 
lääkkeen puoliintumisaika 
pitenee.1

Kliininen kokemus 
pegyloiduista lääkkeistä
EMA ja FDA ovat myöntäneet 
myyntiluvan yli kymmenelle 
pegyloidulle lääkkeelle.2

Hyvin tunnettu puoliintumisajan 
pidentämistekniikka, jonka 
kliinisestä käytöstä ihmisillä on 
turvallisuustietoa 20 vuoden 
ajalta.1, 3

PEGYLOINTI PIDENTÄÄ PUOLIINTUMISAIKAA

Refixia®-valmisteen 
puoliintumisaikaa on 
pidennetty kiinnittämällä 
40 kDa:n PEG-molekyyli 
rFIX-aktivaatiopeptidiin 
paikkaspesifisellä 
glykopegylaatiolla.4–7

Aktivoituessaan tämä peptidi 
lohkeaa yhdessä PEG-osan 
kanssa, jolloin jäljelle jää 
natiivi, aktivoitu tekijä IX 
(FIXa).4,5

REFIXIA® JA PAIKKASPESIFINEN GLYKOPEGYLOINTI

Disulfidisilta

Aktivaatio

40 kDa:n PEG erittyi
plasman kautta virtsaan (44–56 %)
ja ulosteeseen (28–50 %)
prekliinisissä tutkimuksissa4

40 kDa:n PEG
on selektiivisesti kiinnittynyt aktivaatiopeptidin spesifisiin
N-sidoksellisiin glykaaneihin paikkaspesifisellä glykopegylaatiollaRefixia®

Raskasketju
Aktivaatiopeptidi

Kevytketju

Natiivin aktivoidun tekijä IX:n kanssa identtinen rFIXa

Kevytketju Raskasketju
Aktivaatiopeptidi 
mukaan lukien
40 kDa:n PEG

Muokattu julkaisusta Østergaard 2011.5
Kuva ei todellisessa koossa.

* Tiedot paradigm™2-tutkimuksesta: vakaan tilan keskimääräinen 
geometrinen puoliintumisaika ryhmässä, jossa oli 9 nuorta ja aikuista potilasta, 
jotka saivat Refixia®-valmistetta 40 IU/kg kerran viikossa.6

EMA =  Euroopan lääkevirasto, FDA = Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto, 
kDa = kilodalton, rFIXa = rekombinantti aktivoitu tekijä IX
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Refixia®-valmisteen 
puoliintumisaika nuorilla 
ja aikuisilla*6

111 tuntia

Kun Refixia® aktivoituu, siitä vapautuu natiivin aktivoidun tekijä IX:n kanssa 
identtistä rekombinanttia aktivoitua tekijä IX:ää4,5



Muokkaamattomaan tekijä IX -valmisteeseen verrattuna Refixia® suurensi saantoa 
kaksinkertaisesti, terminaalista puoliintumisaikaa viisinkertaisesti ja AUC-arvoa 
10-kertaisesti.8

•  Mahdollistaa säännöllisen kerran viikossa annosteltavan estohoidon 
nuorilla (vähintään 12 vuotiailla) ja aikuisilla B-hemofiliaa sairastavilla 
potilailla pitäen tekijä IX:n aktiivisuustasot korkeina9

REFIXIA®-VALMISTEELLA ON PAREMPI 
FARMAKOKINEETTINEN PROFIILI KUIN 
MUOKKAAMATTOMALLA REKOMBINANTILLA 
TEKIJÄ IX -VALMISTEELLA8

REFIXIA® PITÄÄ TEKIJÄ IX:N
AKTIIVISUUSTASOT KORKEINA PITKÄÄN6
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          Refixia® 40 IU/kg kerran viikossa
 n = 9 nuorta ja aikuista

~ 80 % viikosta ~ 80 % viikosta ~ 80 % viikosta ~ 80 % viikosta

Kun Refixia®-valmistetta käytettiin estohoitoon annoksella 40 IU/kg kerran 
viikossa, nuorilla (vähintään 12-vuotiailla) ja aikuisilla tekijä IX:n aktiivisuustasot 
olivat 80 % viikosta ei-hemofiilikon tasolla (tekijä IX:n aktiivisuus yli 40 %).*6,10

Muokattu julkaisusta Negrier 20118

* Arvioidut farmakokineettiset parametrit perustuvat keskimääräiseen tekijä IX:n aktiivisuuteen (säädetty annoksen 50 IU/kg 
perusteella) ensimmäisessä annoksen suurentamista ihmisillä arvioineessa tutkimuksessa.8
† Saanto = inkrementaalinen saanto määritettynä keskimääräisen tekijä IX:n pitoisuuden huipputasona 30 minuuttia annostelun 
jälkeen.
AUC = käyrän alle jäävä pinta-ala
Refixia®-valmisteen hyväksytty annos on 40 IU/kg kerran viikossa. Yllä olevassa kuvaajassa on käytetty annosta 50 IU/kg, jotta 
käytetyt annokset olisivat suoraan vertailtavissa (like for like comparison). Katso lisätietoja valmisteen tuotetiedoista sivulla 7.

* Nuorilla (vähintään 12-vuotiailla) ja aikuisilla B-hemofiliapotilailla, jotka saavat 
Refixia®-valmistetta 40 IU/kg kerran viikossa, tekijä IX:n aktiivisuuden ennustetaan 
olevan yli 40 % 130 tunnin ajan 168 tunnista, mikä vastaa noin 80 %:a viikosta.6

Muokattu julkaisuista Tiede 2017 & Oldenburg 20186,11
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Refixia®-valmisteen ja muokkaamattoman rekombinantin 
tekijä IX -valmisteen farmakokinetiikan vertailu*8

Ennustetut keskimääräiset tekijä IX:n
aktiivisuustasot ajan kuluessa6



•  Prekliinisissä tutkimuksissa ei havaittu PEG:iin liittyviä haittatapahtumia 
käytettäessä moninkertaisesti* kliinistä käyttöä suurempia annoksia.4,13

• Prekliinisissä tutkimuksissa osoitettiin, että Refixia® poistuu 
 elimistöstä munuaisten ja maksan kautta.14

• Refixia®-altistus päättyneissä kliinisissä tutkimuksissa on käsittänyt  
 kaikkiaan 115 aiemmin hoidettua, keskivaikeaa tai vaikeaa  
 B-hemofiliaa sairastavaa miespotilasta, yhteensä 170 potilasvuotta.4

 Yleisiä haittatapahtumia olivat‡§4

 – pahoinvointi
 – kutina¶

 – väsymys
 – pistoskohdan reaktiot.**

• Tromboembolisia tapahtumia ei havaittu.7,12

REFIXIA® OLI HYVIN SIEDETTY KLIINISISSÄ 
TUTKIMUKSISSA4,7,8,9,12

* Tiedot perustuvat kroonisen toksisuuden tutkimukseen, jossa eläimille laskimoon annettu annos oli enintään 1 200 IU/kg 
viikossa 26 viikon ajan13 ja enintään 3 750 IU/kg viikossa neljän viikon ajan.4
† Vakaa tila on tulevan lääkeaineen ja poistuvan lääkeaineen määrien välillä vallitseva tasapainotila.
‡ Yleisiä haittatapahtumia ilmoitettiin ≥ 1 %:lla ja < 10 %:lla potilaista.4
§ Todettiin aiemmin hoidetuilla potilailla kaikissa ikäryhmissä, myös lapsilla, kliinisten tutkimusten aikana.4
¶ Kutina sisältää kutinan ja korvien kutinan.
** Pistoskohdan reaktioihin kuuluvat pistoskohdan kipu, infuusiokohdan kipu, pistoskohdan turvotus, pistoskohdan punoitus 
ja pistoskohdan ihottuma.
Refixia®-valmistetta ei ole hyväksytty käytettäväksi alle 12-vuotiaille lapsille.
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REFIXIA® PYSTYY TARJOAMAAN MERKITTÄVIÄ 
ETUJA B-HEMOFILIAPOTILAILLE*

vuosittaisten spontaanien verenvuotojen mediaani4

27%

0
keskimääräinen tekijä IX:n aktiivisuustaso ennen annostelua 

nuorilla (vähintään 12-vuotiailla) ja aikuisilla6

Kerran viikossa annosteltava Refixia®-estohoito4 
antaa potilaillesi rohkeutta elää täyttä elämää 
B-hemofiliasta huolimatta6,7,15
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*Perustuu monikansallisen, satunnaistetun, yksöissokkoutetun vaiheen 3 Refixia®-valmisteella tehdyn tutkimuksen 
(paradigm™2) tuloksiin ryhmästä, jossa oli mukana 29 nuorta (vähintään 12-vuotiasta) ja aikuista potilasta, jotka saivat 
Refixia®-estohoitoa 40 IU/kg kerran viikossa 52 viikon ajan.6,7

Novo Nordisk Farma Oy
www.novonordisk.fi
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.▼


