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Problém: Přítomnost nebo vznik inhibitorů koagulačních faktorů činí
substituční léčbu neúčinnou, což u pacientů s hemofilií vede ke vzniku
závažného, život ohrožujícího krvácení
Inhibiční protilátky

X X

X

VIII / IXa
FEIBA*

* FEIBA (factor eight inhibitor bypass activity),
látka obcházející účinek inhibitorů faktoru VIII

TENÁZOVÝ
KOMPLEX

Xa

trombin

protrombin

aPCC

aPCC, koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu

Historie klinického používání koncentrátů lidského protrombinového
komplexu
•

Klinické používání PCC bylo, kromě základního využití, záhy rozšířeno i jako
substituční léčba pro pacienty s nedostatkem proteinů protrombinového
komplexu, zejména pak pro pacienty s přítomností inhibičních protilátek
proti faktoru VIII.
– Breen FA Jr, Tullis JL. Prothrombin concentrates in treatment of Christmas disease and
allied disorders.
JAMA 1969; 208:1848-1852.

•

Nicméně až do roku 1977 bylo zveřejněno pouze 6 případů léčebného použití
àskutečně úzce specifická indikace!
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Historie aPCC
Existuje více než 40 letá zkušenost s používáním aPCC
• aPCC byl poprvé uveden na trh v roce 19771
• >7 miliard jednotek (>2 miliony infuzí) bylo distribuováno v období od roku 1975 do roku 20162
FEIBA profylaxe
schválena v USA4
aPCC poprvé na trhu- léčba
podle potřeby1
aPCC jako součást Bonnského
protokolu pro ITI3

FEIBA VH poprvé
schválena v UK 1
FEIBA VH poprvé
schválena v USA 4

1977

1985

1986

FEIBA profylaxe
schválena v UK1
FEIBA VH
schválena
v Latinské
Americe

1999

FEIBA NF
schválena
v UK1

2006 2007

RCT
ProFEIBA:
profylaxe vs.
léčba podle
potřeby 4

2011

Publikovány výsledky
RCT -FEIBA PROOF:
profylaxe vs. léčba
podle potřeby6
Zahájení studie
FEIBA GO 7

2013

2014

Zahájení studie
FEIBA STAR 8

2019

aPCC, koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu; ITI, eliminace inhibitorů indukcí imunotolerance; NF, nanofiltrovaný; RCT, randomizovaná kontrolovaná studie; VH, tepelná evaporace.
1. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. FEIBA UK PAR (2007). Available from: MHRA FEIBA UKPAR (accessed 3 June 201 9); 2. Crea R, et al. European Association of Haemophilia and Allied Disorders. February 2017 ;Poster
P006; 3. Oldenburg J et al. Vox Sang 1999;77(suppl 1):49-54; 4. FEIBA US Prescribing Information. 2013. US Prescribing Information (accessed 3 June 2019); 5. Leissinger C, et al. N Engl J Med. 2011;365(18);1684-92; 6. Antunes SV, et al.
Haemophilia. 2014;20(1)65-72; 7. FEIBA NF Global outcome Study Protocol 2017; FEIBA-GO protocol (accessed 3 June 2019); 8. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02764489 (accessed 3 June 2019).
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První sdělení týkající se přípravku FEIBA
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Časová osa vývoje produktu

”Frakce R"
1974

aPCC
3. tisíciletí
Ø Zavedení nanofiltrace bez nutnosti ověření v klinické studii
Ø BaxJect II – vysokoprůtokový, bezjehlový aplikátor
Ø Rozšířená indikace - profylaxe
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FEIBA: Léčebné indikace
Schválené indikace
• Léčba a prevence krvácení u pacientů s hemofilií A a inhibitorem FVIII
• Léčba a prevence krvácení u pacientů s hemofilií B a inhibitorem FIX
• Léčba a prevence krvácení u nehemofilických pacientů se získanými inhibitory VIII, FIX a
FXI
– Přípravek byl použit též v kombinaci s koncentrátem FVIII v rámci dlouhodobé léčby, jejímž cílem je
zcela a trvale eliminovat inhibitor FVIII.
– V ojedinělých případech byl preparát FEIBA použit i u pacientů se získaným inhibitorem von
Willebrandova faktoru.

Přípravek FEIBA je schválen pro léčbu on demand, profylaxi a k zajištění
chirurgických výkonů.
1. FEIBA NF –CZ SmPC(28 Feb2019).
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Výrobní proces aPCC 1,2
Zdrojová plasma
Kryosupernatant
Purifikace pomocí
aniontové
chromatografie
Odstranění virové
kontaminace
nanofiltrací *3
Ultraa diafiltrace
Lyofilizace

•Pouze prověření dárci 2
•Odebraná plasma je před
zpracováním skladována po dobu
60 dnů, aby bylo možné
detekovat recentní infekci HIV,
HBV nebo HCV 2

•Zvýšení bezpečnosti bez snížení
hemostatické účinnosti 4

• Prokázáno účinné odstranění :
− Virů, které prokazatelně způsobují lidské
infekce1,5
− Nově se objevujících virů, např. viru západonilské
horečky 6 a Chikungunya viru7
− Prionů coby etiologických agens přenosných
spongiformních encefalopatií 5

Inaktivace viru
pomocí 2-stupňové
tepelné evaporace
Preparát
Sterilizační filtrace
Sterilní plnění do
lahviček a lyofilizace
Kontrola kvality
Označení a zabalení
aPCC

Nanofiltrace se používá v některých zemích.
HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency virus.
1. Baxalta Innovations GmbH Investigator Brochre 24 February 2016; 2..Luu H, et al. Haemophilia. 2004; 10(Suppl 2):10-16; 2. Gomperts ED. Haemophilia. 2006; 12(Suppl. 5):14–19; 3. FEIBA US Prescribing Information. 2013. US Prescribing Information (accessed 3 June 2019); 4. Aledort LM. Haemophilia 20087;14:39-43; 5. Kreil TR et al. Haemophilia.
2017;23(Suppl 2):P146; 6. Kreil TR et al. Transfusion. 2003;43:1023-8; 7. Leydold SM, et al. Transfusion; 2012;52:2122-30.
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Mechanismus účinku aPCC

aPCC : Předpokládané účinné složky
•

FVIII(a)/FIXa fosfolipidový komplex
Barrowcliffe TW et al: Thromb Res 1981; 21:181-186
Muntean W: Wien Klin Wochenschr 1984;96:829-832

•

FVIIa
Hedner U et al: The XVth World Federation of Hemophilia
Congress, Stockholm (1983), Abstract No. 157

•

FXa-PCPS
Giles AR et al: Brit J Haematol 1988; 69:491

•

Proteiny protrombinového komplexu
Penner J and Kelly P, Thromb Haemostas 1977; 38:339
– Klinická pozorování dosvědčují, že jak aPCC, tak PCC mají schopnost kontrolovat krvácení u pacientů s inhibitory
po podání jediné dávky!
Sjamsoedin LJM 1981, Lusher J 1980 & 1983, Gomperts E 1986
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Hemostatické složky aPCC (1/2)
Hemostatické složky

aPCC1,2

Klíčová role ve fyziologickém procesu koagulace
Protrombin (faktor II)

Prokoagulační
Zymogeny

Antikoagulační

Aktivní enzymy

Prokoagulační

Počáteční faktor vnější cesty koagulace

Faktor IX

Poté co je aktivován, interaguje s FVIIIa nebo FVIIa a tkáňovým
faktorem. Pacienti s hemofilií B mají deficit FIX

Faktor X

První faktor tzv. společné cesty koagulace, bod,kde se „potkávají“
vnější a vnitřní cesta.

Protein C

Zprostředkuje inaktivaci FVIIIa. Jeho aktivitu zvyšují kofaktorové
proteiny S a FV3
• Katalyzuje přeměnu fibrinogenu na fibrin, která je nezbytná pro
tvorbu fibrinového koagula
• Aktivuje krevní destičky, podporuje další tvorbu trombinu na jejich
povrchu (amplifikační stadium koagulace))
• Podporuje aktivaci FV, FVIII a FXI (amplifikační stadium koagulace)
• Aktivuje FXIII, který umožňuje vytvoření stabilního koagula

Faktor IXa

FXI (nebo tkáňový faktor a FVIIa) aktivuje FIX, který je součástí
tenázového komplexu s FVIIIa na aktivovaných destičkách. Tenázový
komplex řídí aktivaci FX.

Faktor Xa

FXa spolu s kofaktorem FVa, destičkami a Ca2+ katalyzuje tvorbu
trombinu z protrombinu

Faktor VIIa

Aktivovaný FVII se váže na tkáňový faktor na buňkách cévní stěny a
řídí počáteční aktivaci FIX vnější cestou koagulace (nutná přítomnost
destiček a Ca2+ )

*Jedna jednotka FEIBA je definována jako množství FEIBA, které je schopné zkrátit srážecí čas plasmy s vysokým titrem inhibitoru FVIII o 50%
PL, fosfolipidy.
1. Varadi K, et al. Haemophilia. 2016;22(4):615–624; 2. Hoffman M and Dargaud Y. J Thromb Haemost;10:1478-85; 3. Gale AJ, et al. J Biol Chem. 2008;283(24):16355-62.
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Fyziologické rozmezí
hladin v normální lidské
plasmě

Prekurzor trombinu

Faktor VII

Trombin (faktor IIa)

Množství v 1U*
přípravku FEIBA

0,9–1,4 U

0.5–1.5 IU/mL

0,0002–0,004 U
(10–400 fmol)

130–300 pM2
40–120 pM3

1,5–2,0 U

0,5–8,4 ng/ml4
30–170 mU/ml5

Hemostatické složky aPCC (2/2)
Hemostatické složky aPCC1,2

Faktor VIII

Kofaktory

Inhibitory

Fosfolipidy

Množství v 1U*
přípravku FEIBA

Kofaktor FIXa. FVIII-FIXa v přítomnosti fosfolipidů a Ca2+ aktivují FX. Pacienti
s hemofilií A mají deficit FVIII

0,03–0,1 U

Faktor V

0,6 U

Protein S

Kofaktor TFPI, který zvyšuje účinnost inhibice FXa3

0,4 U

0,5–1 IU/ml

Hlavní inhibitor, který zpomaluje zahájení koagulační kaskády na buňkách
exprimujících tkáňový faktor. Působí FXa dependentní inhibici komplexu
tkáňového faktoru a FVIIa ve vnitřní cestě koagulace. 1,3

10–30 ng

50–100 ng/ml

In vivo se plasmatické koagulační faktory shromažďují na negativně nabitých
fosfolipidech povrchu buněk. Fosfolipidy jsou nezbytné pro aktivaci FX a
přeměnu protrombinu na trombin.

0,01 pmol

n.a.

TFPI

* Jedna jednotka FEIBA je definována jako množství FEIBA, které je schopné zkrátit srážecí čas plasmy s vysokým titrem inhibitoru FVIII o 50%
TFPI, inhibitor cesty tkáňového faktoru;
1. Varadi K, et al. Haemophilia. 2016;22(4):615–624; 2. Hoffman M and Dargaud Y. J Thromb Haemost;10:1478-85; 3. Santamaria S, et al. J Biol Chem. 2017;292(22):9335-44.
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Fyziologické rozmezí
hladin v normální lidské
plasmě

• Aktivovaný FV je neenzymatickým kofaktorem pro FXa, který zvyšuje
aktivitu FXa při přeměně protrombinu na trombin na povrchu krevních
destiček 3
• FV má též antikoagulační účinek 3
− Synergní kofaktor v procesu inaktivace FVIIIa prostřednictvím
aktivovaného proteinu C
− Může zvyšovat inhibici FXa prostřednictvím TFPI (protein S
dependentní)

Prokoagulační

Antikoagulační

Klíčová role ve fyziologickém procesu koagulace

0,5–1 IU/ml

Mechanismus účinku aPCC

• Které složky aPCC jsou nezbytné a dostačující
pro tzv. bypassový efekt?
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Protrombin a Factor Xa představují hlavní aktivní složky aPCC

Xa
II

Purifikovaný enzym-substrátový komplex
Faktor Xa + Protrombin
1 nM
:
35 µM
15

Předpokládaný mechanismus účinku aPCC

• FII-FXa komplex spouští generaci trombinu (TG) na povrchové
membráně buněk exprimujících tkáňový faktor (TF) a
aktivovaných destičkách, urychluje počáteční tvorbu
fibrinového koagula
• Zymogen a prokoagulační enzymatické složky FEIBA zesilují TG
a urychlují trombinem vyvolávané štěpení fibrinogenu na fibrin
(trombinový “burst”)
• Díky dlouhému poločasu zymogenu se hladiny cirkulujícího
substrátu zvyšují, což vede k prodloužení hemostázy a prevenci
opakovaného krvácení
• Endogenní TFPI zpomaluje reakci na buňkách exprimujících TF
(vybledlá oblast na obrázku 2)
• aPCC obsahuje komponenty inhibičních proteinů C a S
• Vyvážené zvýšení hladin těchto faktorů tlumí koagulaci a tak
může přispívat k prevenci trombotických příhod

aPCC, koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu TF, tkáňový faktor; TFPI, inhibitor cesty tkáňového faktoru; TG, tvorba trombinu
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aPCC poskytuje fyziologicky vyváženou, rychlou a dlouhotrvající hemostázu
aPCC je jedinečná kombinace koagulačních faktorů ovlivňujících hemostázu 1,2
aPCC působí ve všech 3 cestách koagulační kaskády : vnitřní, vnější i společné cestě2

• FII a FXa jsou klíčové složky1,2
• FII-FXa komplex spouští okamžitou tvorbu
trombinu na povrchu buněk exprimujících TF 1
• Rychlý účinek
– In vitro aPCC vyvolává rychlý nástup tvorby
trombinu, s vrcholem v 15.- 30. minutě 3
– Jediná injekce aPCC může normalizovat tvorbu
trombinu již během 15 minut 3
– Tvorba trombinu se vrací k výchozím hodnotám
po 8–12 hodinách 3

• Dlouhotrvající hemostáza, která zabraňuje
opakování krvácení1
– Zymogeny a prokoagulační složky aPCC zesilují
počáteční tvorbu trombinu a optimalizují
”trombinový burst”
– Dlouhý poločas zymogenů brání recidivám
krvácení
• Přirozená a vyvážená regulace koagulace pomáhá
předcházet trombotickým příhodám 1
– aPCC obsahuje přirozené koagulační inhibitory proteiny C a S

1. Varadi K, et al. Haemophilia. 2016;22(4):615-24; 2. Turecek PL, et al. Haemophilia. 2004;10(Suppl 2):3-9; 3. Varadi K, et al. J Thromb Haemost. 2003;1:2374-80.
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Přípravek FEIBA v léčbě on demand vykazoval v mnoha klinických studiích
vynikající kontrolu krvácení
Přípravek FEIBA vykazuje vysokou hemostatickou účinnost v
léčbě akutních krvácivých příhod 1–7

7 klíčových studií hodnotilo účinnost
přípravku FEIBA v léčbě 1050 akutních
krvácivých příhod u 260 pacientů s
hemofilií a inhibitorem1-7

Hemostatická účinnost přípravku FEIBA
dosahovala až 96%1–7

Přípravek FEIBA byl při domácí léčbě on
demand účinný u 87% pacientů8

Zulfikar et al. 2012

37 pacientů; 83/90 krvácivých příhod

Astermark et al. 2007

48 pacientů; 38/48 krvácivých příhod

92%

81%

Négrier et al. 1998

10 pacientů 129/134 krvácivých příhod

Négrier et al. 1997

60 pacientů; 352/433 krvácivých příhod

Hilgartner et al. 1990

41 pacientů; 93/106 krvácivých příhod

Hilgartner et al. 1983

49 pacientů; 153/165 krvácivých příhod

0%

10%

20%

30%

40%

50%

81%

88%

93%

64%

15 pacientů; 47/74 krvácivých příhod

Sjamsoedin et al. 1981

96%

60%

70%

80%

90%

1. Sjamsoedin LJM, et al. N Engl J Med. 1981;305:717–721. 2. Hilgartner MW et al. Blood. 1983;61:36–40. 3. Hilgartner M, et al. Transfusion. 1990;30:626–630. 4. Négrier C, et al. Thromb Haemost. 1997;77:1113–1119. 5. Négrier C and the
French FEIBA Study Group. Poster presented at: XXIII International Congress of the World Federation of haemophilia; May 17-21, 1998; The Hague, The Netherlands. 6. Astermark J, et al. Blood. 2007;109:546–551. 7. Zulfikar B, et al.
Haemophilia. 2012;18:383–391. 8. Holme PA et al. Haemopnilia 2009;15:727–732.
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100%

Přípravek FEIBA je účinný v léčbě on demand: kontrola krvácení
dosažena s ≤2 infuzemi u ~80% pacientů1–3
Účinnost při použití ≤3 infuzí
Négrier, et al. (1998)1
134 krvácivých epizod

66.4%

Négrier, et al. (1997)2
298 kloubních krvácení z celkového počtu 433
krvácení
Hilgartner, et al. (1990)3
106 krvácivých epizod

50.7%
52%
0

10

20

1 infuze

30

40
50
60
Kontrola krvácení (%)
≤2 infuze

83.6%

95.5%

81.9%

89.3%

78%
70

80

90

100

≤3 infuze

Účinnost léčby FEIBA s ≤2 infuzemi v rámci domácí léčby4
V 7,5-leté studii s léčbou 9 pacientů na domácí léčbě byl přípravek FEIBA hodnocen jako účinný u 87% (366/422) a
částečně účinný u 10% (43/422) krvácivých příhod, při průměrném počtu 1,3 aplikovaných infuzí
1. Négrier C, et al. Poster presented at: XXIII International Congress of the World Federation of haemophilia; May 17-21, 1998; The Hague, The Netherlands; 2. Négrier C, et al. Thromb Haemost. 1997; 77:1113-1119; 3. Hilgartner M, et al.
Transfusion. 1990; 30:626-630; 4. Holme PA, et al. Haemophilia. 2009;15:727-32.
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rFVIIa

Historie rFVIIa (eptacog alfa)
Byl poprvé schválen zhruba 20 let poté, co byl aPCC zaveden do léčby
• 4 miliony dávek byly v období mezi lety 1996 – 2013 použity v různých indikacích

Novo Nordisk zahájila
výzkumný program
NovoSeven

1985

V USA zahájeno
používání v rámci
programu
“Compassionate Use”

1988 1989

První pacient s hemofilií A
s inhibitorem úspěšně
léčen v rámci
velkého chirurgického
výkonu

Schválení FDA pro léčbu
krvácivých příhod u pacientů
s hemofilií A a B
s inhibitorem

1996

1999

Schválen a uveden
na trh v EU

Schválení FDA pro
léčbu získané
hemofilie

2005

2006

Schválení FDA pro:
• Léčbu vrozeného deficitu
FVII
• Zajištění operačních
výkonů u pacientů s
hemofilií A a B s
inhibitorem

Dostupný v USA, ve formě
MixPro® předplněné stříkačky

2008
Schválení
NovoSeven® RT*

2013 2014
Schválení FDA pro:
Glanzmannovou trombastenii,
se sníženou až nulovou odpovědí
na transfuze krevních destiček

*Stabilní při pokojové teplotě;
EU, European Union; FDA, Food and Drug Administration; US, United States of America
1. Novo Nordisk. Available from: https://ca65098121b65c5397e3-90f71e043228b3a6bf0af83603aee50f.ssl.cf2.rackcdn.com/210/units/links_downloads/37152e59cb0ca898e9da08019e76fd2b_NovoSevenCommitmentTimelineFINAL.pdf. Accessed March 29, 2019
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rFVIIa, rekombinantní protein strukturálně podobný lidskému pdFVIIa1
Schválen v Evropě v roce 1996 a v USA v roce 19991,2

•

120

Mnohé z charakteristik produktu jsou shodné s
lidským pdFVIIa, včetně :3

•

140
260

100

– Identické aminokyselinové sekvence (406 amino kyselin)
80

– Kvalitativně identických posttranslačních změn
(γ- karboxylace, N- a O-glykosylace)

160

180

240

40

Minimální kvantitativní strukturální rozdíly zahrnují:
– Odlišnou skladbu sacharidů v místech N-glykosylace
(vyšší zastoupení fukózy a nižší obsah kyseliny sialové v
rFVIIa oproti lidskému pdFVIIa)

152

220

280

– Shodných enzymatických vlastností a shodné aktivity

•

200

320

360
340

380

300
20
1
Převzato z: Jurlander B, et al. Semin Thromb Hemost. 2001;27(4):273-83.

pdFVIIa, z plasmy získaný aktivovaný faktor VII; SmPC, Spuhrn údajů o přípravku; USPI, US preskripční informace
1. Jurlander B, et al. Semin Thromb Hemost. 2001;27(4):273-83.
2. NovoSeven® RT. Prescribing Information
3. NovoSeven® SmPC. 2018.
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400
406

FEIBA vs. NovoSeven - srovnávací studie (FENOC): design studie
•
•

Prospektivní, přímo srovnávající, randomizovaná, nezaslepená, crossover studie u pacientů s vrozenou
hemofilií A s inhibitorem starších 2 let
Cíl: Zhodnotit ekvivalenci FEIBA a NovoSeven v léčbě akutních kloubních krvácení
První krvácení*

Opakovaná krvácení

FEIBA
První dávka: 75–100 U/kg (cílová dávka 85 U/kg)

Randomizace

Překřížení obou léčebných ramen
tak, aby každý pacient byl léčen jak
FEIBA, tak Novoseven (léčebný pár)

NovoSeven
První dávka: 90–120 µg/kg (cílová dávka 105 µg/kg)
Dávka opakována po 2 hodinách
Hodiny po podání
první dávky

0

2

6

12

24

EKVIVALENCE
Rozdíl v klinické účinnosti ≤15%
36

48

(difference ≤

Primární cíl hodnocení
Hemostatická účinnost 6 hodin po léčbě
Účinnost = lék je účinný nebo částečně účinný podle zhodnocení pacientem

* Pacienti byli poučeni aby zahájili léčbu 4 hodiny poté co se objevily příznaky krvácení. Podle rozhodnutí zkoušejícího bylo možné podat další dávky léčiva. CHAWI, kongenitální hemofilie A s pozitivitou inhibitorů
1. Astermark J, et al. Blood. 2007;109:546-51.
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Studie FENOC : účinnost terapie1
•

Efektivita podané léčby byla ve všech časových bodech srovnatelná pro NovoSeven i FEIBA. Stanovené
kritérium terapeutické ekvivalence * nebylo splněno.
P=0.129

P=0.202

Četnost odpovědí (%)

100
P=0.059†
P=0.482 80,9
75

80

78,7

97,6

95,2

P=0.101
84,4

100
90,2

85,7

80

P=0.325

85,4

N=48 pacientů/párů krvácivých příhod

60

60,4

FEIBA
NovoSeven

40
0

6

12

18

24

30

36

42

48

Hodiny po podání infuze
Neshodující se páry (%)‡

43.8

31.9

31.1

*Intervaly spolehlivosti ±15% v 6. hodině; †Primární cíl:. 95% CI -11,42–15,67. ‡Jedna léčba byla účinná, druhá neúčinná.
1. Astermark J, et al. Blood. 2007;109(2):546-51.
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19.1

9.8

17.1

Odlišná odpověď na přípravek FEIBA a NovoSeven
Léčebné odpovědi na přípravek FEIBA a přípravek NovoSeven se liší, a to jak mezi pacienty, tak u jednoho a
téhož pacienta
Publikovaná guidelines doporučují časné zhodnocení účinnosti preparátu a v případech nedostatečné
odpovědi zvýšení dávky nebo přechod na jiný přípravek 2
Někteří odborníci zvažují též kombinovanou sekvenční léčbu, ve snaze vyhnout se možným problémům v
souvislosti s odlišnou odpovědí 1

•
•
•

Nesouhlasné výsledky ve studii FENOC 3
Procento pacientů u kterých byla účinná buď léčba
přípravkem FEIBA nebo NovoSeven, ale obě nikoliv 4

Diskordantní páry %

50
40

43,8

Evaluation of
efficacy
Cessation of
bleeding

40,4

30

31,9 32,6

31,1

33,3

20
19,1

17,1

14,3

10

9,8

12,2

0
2

6

12

24

36

7,3

48

VAS skóre bolesti v průběhu hemostatické léčby 4
• Ve všech časových bodech byly mezi jednotlivými
pacienty statisticky významné průměrné rozdíly v
bolesti, ať ve prospěch přípravku FEIBA nebo
přípravku NovoSeven
VAS, vizuální analogová škála hodnocení bolesti

Hodiny po podání infuze
1. Berntorp E. Haemophilia. 2009;15:3-10; 2. Teitel J, et al. Haemophilia. 2007;13:256–63;3. Astermark J, et al. Blood. 2007;109(2):546-51; 4. Donfield SM, et al. Haemophilia. 2008;14:276-80.
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Bispecifická protilátka

Historie vývoje emicizumabu : nefaktorová substituční léčba1

Zahájení
studie fáze 1

2012

FDA
odsouhlasila
status
„Orphan
Drug“

2013 2014
EMA
odsouhlasila
status
“Orphan
Drug”

2015

Japonská MHLW
odsouhlasila
status “Orphan
Drug” a
přednostní
schvalovací
proces???

2016

FDA odsouhlasila
označení
“průlomová
terapie”

NDA
předložena
MHLW

2017
EMA odsouhlasila
zrychlený
schvalovací
proces????

Schválen pro
léčbu
kongenitální
hemofilie A s
inhibitorem FVIII
v USA2

v Evropě3,4

2018
• FDA povolila přednostní
schvalovací proces pro
emicizumab???
• Australská TGA
odsouhlasila status
“Orphan Drug” a
přednostní schvalovací
proces?????

Dodatečné schválení
pro léčbu
kongenitální
hemofilie A bez
inhibitorů FVIII
v USA5

v Evropě6*

2019

*Dodatečné schválení v Evropě pro indikaci “závažná” kongenitální n hemofilie A, bez inhibitorů; ; závažná hemofilie definována jako hladina FVIII l<1%
BLA, biologics license application; EMA, European Medicines Agency; MAA, marketing authorisation application; MHLW, Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan); NDA, new drug application; TGA, Therapeutic Goods Administration Australia
1. Scott LJ & Kim ES. Drugs. 2018; 78(2):269-274; 2. FDA Biologics License Application Approval Letter. 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2017/761083Orig1s000ltr.pdf; 3. Roche Media Release. 27 February 2018. Available at:
https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-02-27.htm; 4. Hemlibra Summary of Product Characteristics revised 12 Apr 2019; 5. Roche Media Release. 4 October 2018. Available from: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-10-04c.htm
(Accessed 6 May 2019); 6. Roche Media Release. 14 Mach 2019. Available from: https://www.roche.com/dam/jcr:db08b32a-5b37-46a7-aec7-ec4e7d39f62e/20190314_MR_Hemlibra_%20European%20Commission_EN.pdf (Accessed 6 May 2019)
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Zásadní rozdíly mezi FVIIIa a emicizumabem: Souhrn1*
Působení Emicizumabu

Působení FVIIIa
Protease
dom. FX
EGF
EGF FX
Gla

FVIIIa

A1

A2
A3
C1
C2

Protease
dom. FIXa
EGF
EGF
Gla

FIXa

FVIIIa
Protease
dom. FX
FX

A1
EGF
EGF
Gla

A2
A3
C1
C2

Protease
dom. FIXa
EGF
EGF
Gla

FIXa

Protease
dom. FX

ACE910

EGF
EGF FX
Gla

Protease
dom. FIXa
EGF
FIXa EGF
Gla

Protease
dom. FX
FX

ACE910

Protease
dom. FIXa

EGF
EGF
Gla

EGF
EGF FIXa
Gla

Více míst pro interakci

Jediné místo interakce

Vysoká afinita mezi enzymem a substrátem (široké nanomolární rozpětí)

Nižší afinita mezi enzymem a substrátem (mikromolární rozpětí)

Specifický pro FIXa a FX (žádná vazba na FIX a FXa)

Nerozlišuje mezi zymogenem a enzymem (FIX vs. FIXa a FX vs. FXa)

Plná kofaktorová aktivita
• stimuluje vazbu na fosfolipidy
• stabilizuje aktivní místo FIXa
• přemosťuje FIXa a FX

Částečná kofaktorová aktivita
přemosťuje FIXa a FX

Enzym a substrát převažují nad kofaktorem
FVIIIa vykazuje přepínací mechanismus (zapnuto/vypnuto)
Vysoká míra samoregulace

Protilátka převažuje nad enzymem a substrátem
Emicizumab nemá přepínací mechanismus (zapnuto/vypnuto)
Nízká míra samoregulace

*In vitro analýza
FVIIIa, aktivovaný FVIII
1. Lenting et al Blood 2017;130:2463–2468.
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FEIBA zesiluje hemostatický účinek emicizumabu, neboť obsahuje FIXa a
FX*
• FEIBA obsahuje FIX, FIXa, FX, a FXa
(substráty emicizumabu)1,2
• Tyto faktory se při opakovaném
podávání kumulují, což může vést k
dávkově závislému zvýšení aktivity
emicizumabu 1
• Tento synergní účinek s
emicizumabem byl dán především
přítomností FIX v komplexu FEIBA3
• To by případně mohlo vysvětlit
zvýšené, na dávce závislé riziko
trombotických příhod při
konkomitantní léčbě 1,3

Znázornění proteinů obsažených ve FEIBA a emicizumabu
v koagulační kaskádě 2,4,5
XII

Vnitřní cesta

XIIa
XI

Vnější cesta
TFPI

TF

XIa
IX

IXa VIIIa

VIII

TF

VIIa

VII

Emicizumab
Protein C

X

Xa
V

APC
Protein S

Složka FEIBA

X

Společná
cesta

Va
II

(protrombin)

IIa
I

(trombin)
Ia

XIII

XIIIa

*In vitro analýza, převzato z: Varadi et al, 2016 and Turecek et al, 2004; nebylo klinicky testováno
* In vitro analysis
aPCC, koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu;; FIXa, aktivovaný FIX
1. Hemlibra EMA Public Assessment Report. 2018; 2. Varadi K, et al. Haemophilia. 2016; 22(4):615–624; 3. Hartmann et al. J Thromb Haemost. 2018;16:1580-91; 4. Turecek K, et al. Haemophilia. 2004; 10(2):3–9;
5. Kitazawa T and Shima M. Int J Hematol. doi: 10.1007/s12185-018-2545-9
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In vitro generace trombinu se sekvenčně identickým analogem (SIA)
emicizumabu a s bypassovými přípravky1
Tvorba trombinu ve vzorcích plasmy pacientů s hemofilií A a inhibitorem
FEIBA

rFVIIa

Na destičky chudá plasma

•
•

µl destiček

Normální rozpětí

300

rFVIIa + SIA
SIA samotný
rFVIIa samotný
HemA s inhibitory+
0

30
60
Čas (min)

1 pM TF plus
4 µM fosfolipidů

350

90

FEIBA + SIA

250
200

FEIBA samotný

150

SIA samotný

100

Normální rozpětí

50
0

0

10

20 30 40
Čas (min)

50

60

FEIBA samotný

FEIBA + SIA

40
0

rFVIIa
inhibovaná WB
500 1000 1500 2000 2500 3000

-40

HemA s inhibitory+
-80

aPCC měl při kombinaci se SIA emicizumabu synergní účinek na in vitro tvorbu trombinu
• Tvorba trombinu byla zvýšena až 17x a 3,5 – 4,9x překročila referenční plasmatickou hodnotu
Hlavním faktorem odpovědným za zvýšenou tvorbu trombinu byl FIX následovaný FIXa

Koncentrace hemostatických reagencií: SIA 600 nM; rFVIIa 1.75 µg/ml; FEIBA 0,5 U/ml FEIBA.
BPA, obcházející agens; ROTEM, rotační tromboelastometrie; TF, tkáňový faktor; WB, plná krev.
1. Hartmann et al. J Thromb Haemost. 2018;16:1580-91.
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80

Elasticita (mm)

250
200
150
70
60
50
40
30
20
10
0

Trombin (nM)

Trombin (nM)

Na destičky bohatá plasma
150*103 /

Výsledky ROTEM

SIA samotný
NovoSeven + SIA
Čas (s)

NovoSeven

Farmakokinetika (PK) podkožně aplikovaného emicizumabu: Klíčová fakta
• Absorpční poločas: 1,6 dne1
• Absolutní biologická dostupnost při dávce
1mg/kg: 80,4–93,1%, v závislosti na místě
subkutánní aplikace 1
• Poločas vylučování po opakovaných SC injekcích:
26,8 dne1
• Metabolizován lyzosomální proteolýzou a vyloučen
nebo recyklován1
• Cílová minimální koncentrace emicizumabu v
ustáleném stavu: ≥45 µg/ml, při dávkování 1x
týdně 2
• Ustálený stav dosažen v 5. týdnu 1

• U dětí není PK ovlivněna jejich věkem1

Význam farmakokinetiky emicizumabu 1
• Je indikován pouze pro profylaxi – nikoliv pro
léčbu akutního krvácení
• Dávkovací interval při udržovací léčbě se
pohybuje v rozmezí od 1 do 4 týdnů
• Doporučené dávkování bypassového přípravku
musí být dodržováno po dobu ≥6 měsíců po
ukončení léčby emicizumabem
• Vliv na některé koagulační testy může
přetrvávat po dobu až 6 měsíců od podání
poslední dávky

BPA, obcházející agens; PK, farmakokinetika; SC, podkožní.
1. Hemlibra Summary of Product Characteristics revised 12 Apr 2019; 2. Yoneyama K, et al. Clin Pharmacokinet. 2018;57(9):1123-34.
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Jaký je bezpečnostní profil
bypassových přípravků?

Bezpečnost aPCC : Přehled

Dlouhodobé sledování bezpečnosti aPCC ukazuje nízký výskyt trombotických NÚ
40-letá meta-analýza
publikovaných dat 1

11-letá data z „Medicaid claims
database“ 2

• 1977–2017
• 39 studií
• >750 pacientů s hemofilií léčených aPCC

• 2000–2010
• 719 mužů léčených aPCC nebo rFVIIa

• Při profylaktické léčbě nebyly hlášeny
žádné tromboembolické příhody (TEE)

• Počet TEE na 1,000 paciento-roků (95%
CI):

• Léčba on demand: 5,1 TEE na 100 000
FEIBA infuzí (95% CI 0,01-1 795,6)
• Nízká četnost TEE u kongenitální
hemofilie – sdružená odhadovaná IR
na 100,000 FEIBA infuzí
− Kongenitální hemofilie: <0,01
− Získaná hemofilie A: 287,8 (95% CI,
31,0–2 668,1)

− aPCC: 15,4 (6,7–30,3)
− rFVIIa: 18,2 (8,3–34,6)
• Vyšší počet TEE při kombinované léčbě
aPCC-rFVIIa
− 29,7 (95% CI: 6,1–86,7) na 1,000
paciento-roků

10-letá farmakovigilanční data3
• 1990–1999
• Všechny publikované a spontánně hlášené
NÚ aPCC
• Ve sledovaném období bylo distribuováno
1,18 x 109 jednotek aPCC (3,95 x 105 infuzí)
• 16 nahlášených trombotických AE
• Rizikové faktory (obezita, zvýšené
hladiny lipidů, vysoká dávka) byly
zjištěny ve 13 případech
− U 8 případů dávky >200 U/kg/den
• Četnost výskytu na 100 000 infuzí
− 4,1 (95% CI, 2,3–6,6)

V těchto dlouhodobých sledovacích studiích nebyl hlášen žádný výskyt trombotické mikroangiopatie
AE, nežádoucí příhoda; CI, interval spolehlivosti; IR, četnost výskytu; TEE, tromboembolická příhoda.
1. Rota M, et al. Blood Advances. 2017;1(26):2637-42; 2. Bykov K, et al. Thromb Haemost. 2017;117:2267-73; 3. Ehrlich HJ, et al. Haemophilia. 2002;8:83-90.
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Bezpečnost FEIBA: Přehled
Dlouhodobá bezpečnost FEIBA potvrzena hodnocením výskytu TEN v průběhu 40 let sledování 1
•
•

Přehled údajů z “Shire Global Safety Database” o spontánně hlášených a literárně publikovaných AE přípravku
FEIBA, u pacientů s kongenitální hemofilií, za období od roku 1975 do července 2016
> 7 miliard jednotek FEIBA (>2 miliony infuzí) bylo distribuováno v tomto období
Případy, n*

Věk, medián (rozpětí) roky†

TEN celkem

85

22 (0–76)

Hluboká žilní trombóza a/nebo plicní
embolie

18

11 (1–22)

• Většina případů TEN se vyskytla v přítomnosti
dalších rizikových faktorů

Infarkt/Ischemie myokardu

17

38 (8–76)

• Konkomitantní použití NovoSeven je rizikovým
faktorem pro výskyt TEN

Cévní mozková příhoda

18

55 (2.5–70)

Diseminovaná intravaskulární koagulace

18

49 (0–71)

Jiné

14

30 (3–57)

40
let

85 hlášených případů TEN
Přestože se užívání přípravku FEIBA
trvale zvyšovalo, četnost zůstala nízká

*85 TEE u 83 pacientů.. †Informace o věku byly dostupné u 65 pacientů s kongenitální hemofilií,
AE, nežádoucí příhoda; TEE, tromboembolická příhoda..
1. Crea R, et al.Euorpean Association of Haemophilia and Allied Disorders. Feb 2017, Paris:Poster 006; 2. Takeda Data on File. VV-MED-8774 2019.
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− 37,7% TEN se vyskytlo u pacientů, kteří
dostávali NovoSeven současně s FEIBA

Spontánní postmarketingová hlášení: <5 TEE na 100 000 (<0,005%)2

Rizika spojená s používáním bypassových přípravků
Úmrtí spojená s podáváním emicizumabu
u pacientů s hemofilií A
LM Aledorf
New England Journal of Medicine. 2019;381:1878
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Rizika spojená s používáním bypassových přípravků

Srdeční troponin I (ng/ml)

Srdeční troponin I

•

Pacient s anamnézou závažné vrozené hemofilie A a od dětství přítomným
vysoce reagujícím inhibitorem, který neodpověděl na ITI

•

O 18 let dříve pacient prodělal žilní trombózu (VTE), vyvolanou současnou
aplikací aPCC a rVIIa při kloubním krvácení. Pacient se tehdy léčil pro
komunitní pneumonii.

•

STEMI - 5 dní po pravidelné dávce emicizumabu a 36 hodin po aplikaci
jedné dávky rFVIIa (100 µg/kg) pro kloubní krvácení
- Charakteristické změny na EKG

Dny
Vývoj hladin troponinu po přijetí na JIP pro STEMI
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- Troponin I se zvýšil z 4,26 ng/ml (<0,04 ng/m) při přijetí až na 18.1
ng/ml

Gundabolu K, Goldsweig A, Bhatt VR, Koepsell SA, Harper JL. ST-Segment. Haemophilia 2019 Nov 6. doi: 10.1111/hae.13871.

Data prvního schválení a použití bypassových přípravků
USA

Evropa

Počet léčených pacientů

FEIBA

1986

1977

2 381 281
(počet léčebných aplikací, nikoliv pacientů)

NovoSeven

1996

1996

5,4 milionu dávek

Hemlibra

2017

2018

5 200 pacientů

Makris M. presented at 111th WFH Global Forum on Research and Treatment Products for Bleeding Disorders,
Montreal, Canada, November 13, 2019
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Závažné nežádoucí události v souvislosti s podáváním Hemlibra, uváděné
společností Genentech (www.emicizumabinfo.com)
Makris M., prezentováno na: 111 WFH Global Forum on Research and
th

Treatment Products for Bleeding Disorders, Montreal, Canada,
November 13, 2019

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

Q1
2019

Q2
2019

Q3
2018

TMA

3

3

3

4

4

4

4

Trombóza

2

2

2

7

7

9

9

Klinické studie

3*

Úmrtí

5

5

7

7

10

13

17

Specifický léčebný program

1

600

NA

1 100

1 400

2 500

3 500

5 200

Compassionate Use program

3

Po schválení FDA
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Exponované
osoby

Klinické studie, specifické
léčebné a Compassionate Use
programy
Trombóza

3
Klinické studie, specifické
léčebné a Compassionate Use
programy

Úmrtí *

6

Postmarketing

Celkem

6
Postmarketing

9
Celkem

11

17

*Data do konce září 2019; Počet exponovaných osob: 5200

Počet fatálních příhod

Poznámka: Z celkového počtu 44 úmrtí bylo emicizumabem-kxwh léčeno 16
pacientů s hemofilií A a inhibitory, 13 pacientů s hemofilií A bez inhibitorů, 3
pacienti s hemofilií a neznámým stavem inhibitorů, 9 pacientů se získanou
hemofilií (FDA neschválená indikace) a 3 pacienti s neuvedenou indikací.
*Jedno úmrtí bylo hlášeno ve studii HAVEN1 a 2 úmrtí ve studii STASEY.
HAVEN1 byla studie fáze 3, která hodnotila emicizumab v léčbě dospělých
pacientů a adolescentů ve věku ≥12 let s hemofilií A a inhibitorem FVIII.
STASEY je dosud probíhající studie fáze 3b hodnotící bezpečnost a
snášenlivost emicizumabu u dospělých a adolescentů ve věku ≥12 let s
hemofilií A a inhibitorem FVIII.

Pokud potřebujete celkově více než 100 UI/kg aPCC (FEIBA),
domluvte se s vaším poskytovatelem zdravotní péče.
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https://www.emicizumabinfo.com/content/dam/gene/emicizumabinfo/patient/pdfs/reported-fatalities.pdf

Rozvoj terapeutických možností pro
pacienty s inhibitory

Nové potenciální terapeutické možnosti pro pacienty s inhibitory
Concizumab7

MOD 5014 (FVII-CTP)10

Fáze II

Activated marzeptacog
alpha SC5 (Phase II/III)
SPK-8016 gene
therapy11
Eptacogum beta
(under FDA review)6

Fitusiran8

Fáze III

PF-0674108699*

FEIBA4
®

Uvedeny na trh

NovoSeven3
Hemlibra2

Byclot1
(Pouze Japonsko)

• Probíhají klinické studie fáze II
nebo III s novými sloučeninami
• Různé technologie/různé
molekuly
• Specifické léčebné programy
urychlují dostupnost přípravků

*Phase III to commence July 2019.
1. Kmb products. http://www.kmbiologics.com/en/products/blood_plasma.html (accessed 4 July 2019); 2. Hemlibra US Prescribing Information 2018 revision. Hemlibra US PI (accessed 4 July 2019); 3. NovoSeven® RT [package insert]. Plainsboro, NJ: Novo Nordisk Inc; 4. FEIBA US Prescribing Information. 2013. FIEBA US PI (accessed 3 June 2019); 5. Catalyst Biosciences Press Release. 1st April 2019. Catalyst EHAD (accessed 4 July
2019; 6 Hema Biologics website.
https://hemabio.com/pipeline/ (accessed 4 July 2019); 7. Explorer 4 trial. https://clinicaltrials.gov/show/NCT03196284 (accessed 4 July 2019); 8. Franchini M and Mannucci PM. Blood Transfus. 2018;16(5):457-461; 9. Clinical trial NCT03938792. https://clinicaltrials.gov/show/NCT03938792 (accessed 4 July 2019); 10. Clinical trial NCT02418793. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02418793 (accessed 4 July 2019); 11. Clinical trial
NCT03734588. https://clinicaltrials.gov/show/NCT03734588 (accessed 4 July 2019); 12. Hemlibra Summary of Product Characteristics updated 2019. https://mri.cts-mrp.eu/Human/Downloads/AT_H_0343_001_FinalSPC.pdf (accessed 4 July 2019); 13. Chugai Press Release 23 March 2018. https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20180323150000_26.html (accessed 4 July 2019).
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Význam bypassové terapie (BPA) v době nefaktorových a jiných inovativních terapií
ITI

•ITI zůstává standardem léčby u pacientů s vrozenou hemofilií a inhibitorem faktoru1
•Průlomová krvácení v průběhu ITI lze zvládnout pomocí BPA2,3
•Vzniká koncensus, který podporuje profylaktické podávání BPA v průběhu ITI 4,5

Průlomové
krvácení

•U pacientů s profylaktickým podáváním emicizumabu stále může docházet k průlomovému krvácení, které
bude vyžadovat použití BPA6,7
•U pacientů bez profylaxe může být FEIBA použita pro zvládnutí průlomových krvácení. V každém případě
bude nezbytná u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu přípravkem NovoSeven8

Chirurgické
výkony

•Profylaxi samotným emicizumabem nelze považovat za dostatečnou pro velké operační výkony10
‒ substituce rFVIIa nebo FVIII by měla být podávána před operací i pooperačně

Hemofilie B s
inhibitory
Získaná
hemofilie A

•Pouze aPCC a rFVIIa jsou schváleny pro léčbu hemofilie B s inhibitorem – emicizumab zde není léčebnou
možností
•BPAs jsou léčbou volby při krvácení u pacientů se získanou hemofilií A12
‒ emicizumab není pro léčbu pacientů se získanou hemofilií A schválen 9

BPA, látky obcházející působení inhibitorů; CHAWI, kongenitální hemofilie A s inhibitory; ITIindukce imunotolerance; NFR, nefaktorová substituční léčba; TMA, trombocytární mikroangiopatie.
1. Oldenburg J, et al. Expert Rev Hematol. 2018;11(11):857–62; 2. Rocinio A et al. J Clin Med 2017;6(46):doi:10.3390/jcm6040046; 3. Giangrande PLF et al. Orphanet J Rare Dis 2018;13(66); 4. Carpenter SL, et al. Haemophilia. 2018;24(4):570-577; 5. Lopez-Fernandez MF, et al. Thromb Haemost. 2016;115: http://dx.doi.org/10.1160/TH15-07-0568; 6. Ljung R, et al. Eur J Haematol. 2019;102:111–22; 7. Young G, et al. Expert Rev
Hematol. 2018; doi.org/10.1080/17474086.2018.1531701; 8. Astermark J, et al. Blood. 2007;109:546–51; 9. Hemlibra Summary of Product Characteristics 2019; 10. National Hemophilia Foundation. MASAC document #255. 2018. Available at MASAC 2018 #255. Accessed 13 May 2019.; 11. Kruse-Jarres R, et al. Blood. 2017;130(Suppl 1):89 oral presentation ASH 2017; 12. Knobl P. Drugs. 2018;78:1861–72.
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Děkuji vám za vaši
pozornost!

Všechna práva vyhrazena. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Czech Republic

Zkrácené informace o léčivém přípravku

Složení: Léčivá látka: factorum coagulationis complexus antiinhibens (antiinhibiční komplex koagulačních faktorů, Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity - FEIBA). Jedna injekční lahvička přípravku Feiba NF 25 U/ml obsahuje
factorum coagulationis complexus antiinhibens 500 U, přičemž celkový obsah plazmatického proteinu (proteinum plasmatis humani) je 200 - 600 mg. Jeden ml přípravku Feiba NF 25 U/ml obsahuje factorum coagulationis
complexus antiinhibens 25 U. Jedna injekční lahvička přípravku Feiba NF 50 U/ml obsahuje factorum coagulationis complexus antiinhibens 500 U/1000 U, přičemž celkový obsah plazmatického proteinu (proteinum plasmatis
humani) je 200 - 600 mg/400 - 1200 mg. Jeden ml přípravku Feiba NF 50 U/ml obsahuje factorum coagulationis complexus antiinhibens 50 U.
Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A s inhibitorem faktoru VIII, léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B s inhibitorem faktoru IX, léčba a profylaxe krvácení u nehemofilických pacientů se
získanými inhibitory faktorů VIII, IX a XI. Přípravek byl také použit v kombinaci s koncentrátem faktoru VIII k dlouhodobé léčbě s cílem úplně a trvale eliminovat inhibitor faktoru VIII a ojediněle také u pacientů s inhibitorem
von Willebrandova faktoru.
Dávkování a způsob podání: Dávkování a četnost podání by se vždy mělo řídit klinickou účinností v individuálním případě. Obecně se doporučuje podávat 50 až 100 U FEIBA NF na kg těl.hm. Celková jednotlivá dávka by však
neměla přesáhnout 100 U/kg těl.hm. a maximální celková denní dávka nesmí přesáhnout 200 U/kg těl.hm., pokud závažnost krvácení neopravňuje a neospravedlňuje použití vyšších dávek. Pediatrické použití: zkušenosti u
dětí do 6 let věku jsou omezené, dávkovací režim by měl být upraven podle klinického stavu dítěte jako u dospělých.
Profylaxe: a) U pacientů s vysokým titrem inhibitoru a častým krvácením, u nichž nebyla úspěšná nebo se neuvažuje o ITI (imunotoleranční léčbě) se doporučuje dávka 70 – 100 U/kg těl.hm. ob den. Tato dávka může být
zvýšena až na 100 U/kg těl.hm. denně, pokud pacient dále krvácí, nebo může být postupně snížena. b) U pacientů s vysokým titrem inhibitoru podstupujících ITI (imunotoleranční léčbu) může být přípravek podáván současně s
koncentráty koagulačního faktoru VIII, v dávce 50 – 100 U/kg těl.hm. dvakrát denně, dokud nedojde k poklesu hladiny inhibitoru pod 2 BU. Způsob podání: intravenózní injekcí anebo infuzí.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli složku přípravku, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), akutní trombóza nebo embolie (včetně infarktu myokardu).
Upozornění a varování: V průběhu léčby přípravkem se objevily tromboembolické příhody včetně diseminované intravaskulární koagulace (DIC), žilní trombózy, plicní embolie, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody,
zejména po aplikaci dávek vyšších než 200 U/kg/den, při dlouhodobé aplikaci nebo u pacientů s dalšími rizikovými faktory tromboembolických příhod (včetně DIC, pokročilé aterosklerózy, crush syndromu nebo septikémie).
Souběžná léčba rekombinantním faktorem VIIa může zvýšit riziko vzniku tromboembolické příhody. U pacientů s vrozenou nebo získanou hemofilií by měla být vždy zvažována možná existence takových rizikových faktorů. V
klinických studií s přípravkem FEIBA NF nebyla hlášena trombotická mikroangiopatie (TMA). Případy TMA byly hlášeny v klinickém hodnocení emicizumabu, kde pacienti dostávali přípravek FEIBA NF jako součást léčebného
režimu při krvácení. Pro bližší informace o TMA hlášených v klinickém hodnocení emicizumabu viz souhrn údajů o přípravku pro emicizumab. Bezpečnost a účinnost přípravku FEIBA NF při krvácení u pacientů léčených
emicizumabem nebyly stanoveny. Proto je nezbytné posouzení přínosu a rizika při podávání přípravku FEIBA NF pacientům léčeným emicizumabem, a tito pacienti musí být pečlivě monitorováni lékařem, který vede jejich
léčbu hemofilie. Hemofiličtí pacienti s inhibitorem nebo se získanými inhibitory koagulačních faktorů, kteří jsou léčeni přípravkem, mohou mít zvýšený sklon ke krvácení a současně zvýšené riziko trombózy. In vitro testy jako je
aPTT, doba srážení plné krve (WBCT) a tromboelastogram (TEG) jako doklad účinnosti nemusejí korelovat s klinickým zlepšením. Proto pokusy o normalizaci těchto hodnot zvyšováním dávky nemohou být úspěšné, a dokonce
se zásadně nedoporučují vzhledem k možnému riziku navození DIC při předávkování. V případě neuspokojivé nebo snížené odpovědi na léčbu se doporučuje vyšetření počtu trombocytů, protože dostatečný počet funkčně
intaktních trombocytů je považován za nezbytný pro účinnost FEIBA NF. Opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy jsou považována za účinná u
tzv. obalených virů jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV), a u neobalených virů hepatitidy A (HAV). Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost na neobalené viry jako
je parvovirus B19. Přesto nemůže být při podávání léčiv vyráběných z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny. Přípravek Feiba NF
25 U/ml / Feiba NF 50U/ml obsahuje přibližně 40/80 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.
Významné interakce: Během léčby přípravkem je třeba zvážit možnost tromboembolických příhod, jsou-li používána systémová antifibrinolytika jako kyselina tranexamová a kyselina aminokapronová. Z tohoto důvodu se
nesmí použít antifibrinolytika přibližně 6 až 12 hodin po podání přípravku FEIBA NF. Klinické zkušenosti z klinické studie s emicizumabem naznačují, že s emicizumabem může existovat potenciální léková interakce, pokud byl
přípravek FEIBA NF použit jako součást léčebného režimu při krvácení, která může způsobit tromboembolické příhody a trombotickou mikroangiopatii.
Hlavní nežádoucí účinky: a) četnost není známa: diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), zvýšení titru inhibitoru (anamnestická odpověď), kopřivka, anafylaktická reakce, parestezie, snížení citlivosti, trombotická cévní
mozková příhoda, embolická cévní mozková příhoda, somnolence, dysgeuzie, infarkt myokardu, tachykardie, trombóza, venózní trombóza, arteriální trombóza, embolie (tromboembolické komplikace), hypertenze, zrudnutí,
plicní embolie, bronchospasmus, sípot, kašel, dyspnoe, zvracení, průjem, břišní diskomfort, nauzea, pocit necitlivosti v obličeji, angioedém, kopřivka, svědění, bolest v místě vpichu, malátnost, pocit horka, zimnice, pyrexie,
bolest na hrudi, hrudní diskomfort, pokles krevního tlaku b) časté: hypersenzitivita, bolest hlavy, závrať, hypotenze, vyrážka, pozitivní protilátky na hepatitidu B.
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko
Registrační čísla: 75/133/80-A/C, 75/133/80-B/C
Poslední revize SPC: 10.11.2020
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem
na drugsafety-cz@takeda.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

C-APROM/CZ/FEI/0005

FEIBA NF 25 U/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok, FEIBA NF 50 U/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

