
KATSAUS REFIXIA®-VALMISTEEN 
FARMAKOKINETIIKKAAN

Joonatan, 34 vuotta, 

on lentäjä ja harrastaa vapaa-aikanaan patikointia ja retkeilyä. Joonatanilla on B-hemofilia.

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.▼



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

KORKEAMPIEN HYYTYMIS-
TEKIJÄTASOJEN MERKITYS

Suoja vuotoja vastaan riippuu osittain hyytymistekijätasosta1,2 

• Matalaan hyytymistekijän aktiivisuustasoon liittyy vuotoriski.3,4

• Pidempivaikutteisten valmisteiden myötä on olemassa suurempi mahdollisuus ylläpitää    
  korkeampia tekijän IX tasoja. Tällä on vaikutusta siihen, mitä potilaat voivat tehdä turvallisesti.5–7

Hyytymistekijähoitoja suunniteltaessa on otettava huomioon useita 
farmakokineettisiä parametrejä8

Inkrementaalinen 
saanto
Tekijän pitoisuuden 
suureneminen plasmassa 
per IU/kg annettua tekijää.

Puoliintumisaika  
Aika (tunteina), joka tarvitaan 
siihen, että tekijän pitoisuus 
plasmassa pienenee 
puoleen alkuperäisestä 
arvostaan.

Käyrän alle jäävä pinta-ala  
Tekijän kokonaispitoisuus 
plasmassa tiettynä aikana. 
Suurempi AUC-arvo merkitsee, 
että kokonaisaltistus tekijälle on 
potilaalla suurempi.

Alimmat tasot 
Pienin tekijän pitoisuus plasmassa 
ennen seuraavan annoksen 
antamista.
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* Nuorilla ja aikuisilla B-hemofiliapotilailla, jotka käyttävät Refixia®-valmistetta 40 IU/kg 
kerran viikossa estohoitona, tekijä IX:n aktiivisuustasojen ennustetaan olevan yli 40 %  
130 tunnin ajan 168 tunnista, mikä vastaa noin 80 %:a viikosta.9

IU = kansainvälinen yksikköIU = kansainvälinen yksikkö

MUISTA REFIXIA® KUN ARVIOIT 
HYYTYMISTEKIJÄ IX:N TASOJA

27%

Aika (viikkoja)

Te
ki

jä
 IX

:n
 a

kt
iiv

is
uu

s 
(%

)

0
0

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4

Refixia® 40 IU/kg kerran viikossa

keskimääräiset
tekijä IX:n

alimmat tasot

Non-haemophilic
range

Estohoito Refixia®-valmisteella kerran viikossa saa aikaan 
johdonmukaisesti korkeat tekijän aktiivisuustasot ajan kuluessa*9

Ennustettu julkaisun Tiede 2017 perusteella.9

Hyytymistekijä IX:n aktiivisuus pysyy 80 % viikosta samalla tasolla kuin 
hemofiliaa sairastamattomilla (tekijä IX:n aktiivisuus yli 40 %)*9
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FARMAKOKINEETTISTEN 
OMINAISUUKSIEN VERTAILU, REFIXIA® 
VS. MUOKKAAMATON REKOMBINANTTI 
TEKIJÄ IX (RFIX)*10

* Tekijä IX:n aktiivisuuden (annoksen 50 IU/kg mukaisesti) perusteella arvioidut farmakokineettiset parametrit 10

* * Refixia®-valmisteen valmisteyhteenvedon mukainen annostus on estohoidossa 40 IU/kg kerran viikossa.

* Mallin arvioidut farmakokineettiset päätetapahtumat perustuvat sekamalliin, jossa ’valmiste’ ja ’jakso’ olivat kiinteitä vaikutuksia ja ’potilaat’ 
satunnaisia vaikutuksia.11

† Tässä kuvatut tekijä IX:n aktiivisuustaso ja siitä seuraavat farmakokineettiset parametrit määritettiin käyttämällä yksivaiheisia hyytymiskokeita, 
jotka sopivat kyseiselle tekijäkonsentraatille. Kromogeenisella määrityksellä saatiin hyvin samankaltaisia tuloksia.
‡ Kuvaajassa esitetyt aktiivisuudet on saatu hemofiliapotilaiden fyysisen aktiivisuuden arvioinneista.6,7

rFIXFc = rekombinantti tekijä IX Fc  fuusioproteiini

Tekijä IX:n aktiivisuus 
päivän 7 kohdalla† [%]

• Refixia®: 1.7
• rFIXFc: 0,8

• Refixia®: 97 
• rFIXFc: 22

• Refixia®: 19
• rFIXFc: 3

Inkrementaalinen saanto  
[(IU/dl)/(IU/kg)]

Inkrementaalinen saanto†

[(IU/dl)/(IU/kg)]• Refixia®: 1.31
• Muokkaamaton rFIX: 0,68

Puoliintumisaika 
[tunteina]

• Refixia®: 93
• Muokkaamaton rFIX: 19

Käyrän alle jäävä pinta-ala 
[IU x h/ml]

Käyrän alle jäävä pinta-ala† 
[IU x h/ml]• Refixia®: 72

•  Muokkaamaton rFIX: 7

paradigm1 oli ensimmäinen ihmisillä tehtävä annostutkimus, jonka tavoitteena oli arvioida kolmen 
suurenevan Refixia®-annoksen turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa B-hemofiliapotilailla silloin, kun 
heillä ei ole verenvuotoa. Annokset olivat 25 IU/kg, 50 IU/kg ja 100 IU/ kg.**1

Kun tekijä IX:n aktiivisuustasot ovat korkeammat, 
potilaat voivat tehdä enemmän eri asioita.6

paradigm7-tutkimuksessa verrattiin annoksen suhteen normalisoituja farmakokineettisiä 
ominaisuuksia Refixia®-valmisteen kerta-annoksella ja rFIXFc-valmisteen kerta-annoksella 15:llä 
aiemmin hoidetulla potilaalla. Potilaat saivat kerta-annokset (50 IU/kg) nonakogi beetapegolia ja 
rFIXFc-valmistetta niin, että annosten välissä oli ≥ 21 päivää. Tutkimuksessa käytettiin annosta 50 IU/kg, 
jotta käytetyt annokset olisivat vertailtavissa (like for like comparison).

FARMAKOKINEETTISTEN 
OMINAISUUKSIEN VERTAILU, 
REFIXIA® VS. RFIXFC*†11



TURVALLISUUSPROFIILI*

Tähän mennessä päättyneissä tutkimuksissa Refixia®-valmistetta on annettu yhteensä 
115:lle aiemmin hoitoa saaneelle keskivaikeaa tai vaikeaa B-hemofiliaa sairastavalle 
miespotilaalle yhteensä 170 potilasvuoden ajan.12

Refixia®-valmisteeseen liittyviä haittavaikutuksia (joita ilmoitettiin vähintään 1 %:lla, 
mutta alle 10 %:lla potilaista) olivat:12

• pahoinvointi
• kutina†

• väsymys
• pistoskohdan reaktiot‡.

* Todettiin aiemmin hoidetuilla potilailla kaikissa ikäryhmissä, myös lapsilla, kliinisten tutkimusten aikana12

†  Kutina sisältää kutinan ja korvien kutinan.
‡  Pistoskohdan reaktioihin kuuluvat pistoskohdan kipu, infuusiokohdan kipu, pistoskohdan turvotus, pistoskohdan  
 punoitus ja pistoskohdan ihottuma.
§  Tekijä IX -valmisteiden antoon liittyy mahdollinen tromboembolisten komplikaatioiden riski, joka on tavallista  
 suurempi matalan puhtausasteen valmisteita käytettäessä. Korkean puhtausasteen tekijä IX -valmisteiden,  
 kuten Refixia®-valmisteen, käyttöön on harvoin liittynyt tällaisia haittavaikutuksia.       

Johannes, 61 vuotta,  on IT-insinööri ja rakastaa purjehtimista. Johanneksella on B-hemofilia.
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Joonatan, 34 vuotta, 

on lentäjä ja harrastaa vapaa-aikanaan patikointia ja retkeilyä. Joonatanilla on B-hemofilia.

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.▼



TEE FARMAKOKINETIIKASTA 
RATKAISEVA TEKIJÄ  
HEMOFILIAN HOIDOSSA

Refixia®-valmisteella on johdonmukaisesti 
suotuisat farmakokineettiset ominaisuudet9–11

Keskimääräinen tekijä 
IX:n aktiivisuuden alin 
taso 27 %,  
kun potilas käyttää kerran 
viikossa annosteltavaa 
Refixia®-estohoitoa*9

Korkeammat tekijä 
IX:n aktiivisuustasot  
verrattuna 
muokkaamattomaan 
rFIX-valmisteeseen10

Merkittävästi paremmat 
farmakokineettiset 
ominaisuudet  
verrattuna rFIXFc-
valmisteeseen11

Markus, 33 vuotta,

pitää biljardista ja nauttii yhteisestä ajasta perheensä kanssa. Markuksella on B-hemofilia.

* 40 IU/kg kerran viikossa estohoitona aikuisille ja nuorille (vähintään 12-vuotiaille).
IU = kansainvälinen yksikkö, rFIX = rekombinantti tekijä IX, rFIXFc = rekombinantti tekijä 
IX Fc  fuusioproteiini

Novo Nordisk Farma Oy
 www.novonordisk.fi
Refixia® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki.
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