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Tato prezentace vznikla ve spolupráci se společností Takeda a odráží osobní zkušenosti a názory prezentujícího. Tvrzení týkající se léčby nemusí být
vždy ve shodě se stanoviskem společnosti Takeda ani s postupy schválenými v jednotlivých zemích.

Prohlášení o možném střetu zájmů
Dr. Valentino prohlašuje, že nemá žádný střet zájmů
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Fyzická aktivita je předpokladem zdravého životního stylu
Pravidelná fyzická aktivita přináší pacientům s hemofilií stejný prospěch
jako jedincům v běžné populaci, včetně zlepšení: zdraví kloubů, kostí a
svalů; kvality života (QoL); sebevědomí a sebedůvěry; fyzické výkonnosti;
emoční a společenské pohody 1,2

Posílení svalů snižuje negativní dopad hemofilie na
klouby u PWH zlepšuje tak kloubní zdraví 3,4

Aktivní životní styl je prospěšný z hlediska primární i sekundární
prevence kardio-metabolických onemocnění a osteoporózy 1
PWH, pacient s hemofilií; QoL, kvalita života.
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1. Nervier C, et al. Haemophilia. 2013;19:487–498. 2. Wang M, et al. Blood Coagul Fibrinolysis. 2016;27:737–744. 3. Eid MA, et al. Egypt J Med Hum Genet. 2014;15:139–147. 4. Fischer K, et al.
Haemophilia. 2014;20(Suppl 4):106–113.

Překážky bránící většímu zapojení PWH do fyzických aktivit
zahrnují strach z možného poranění a omezený přístup k profylaxi
VYSPĚLÉ ZEMĚ
Ve vyspělých zemích
by k zapojení se do
fyzických aktivit měli
být pobízeni všichni
pacienti.
Nicméně existují určité
překážky, které
pacientům brání být
více aktivní, jako
například:1

•
•
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Strach z možného
poranění
Nedostatek času

ROZVOJOVÉ ZEMĚ
Údaje z rozvojových zemí jsou
velmi omezené.2 Míra
fyzických aktivit u pacientů s
hemofilií A je ve srovnání s
pacienty z vyspělých zemí
menší. Důvod jsou
následující:3
•

Prodlení v hodnocení svalových
a kosterních komplikací i
funkčních omezení

•

Prodlení v doporučení do
rehabilitačních programů

•

Omezená dostupnost
koagulačního faktoru pro
profylaxi

•

Nižší úroveň zapojení do
aktivního životního stylu

1. National Hemophilia Foundation. Booklet: Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/ Playing-ItSafe_0.pdf. Accessed 21 April 2020. 2. Nervier C, et al Haemophilia. 2013;19:487–498. 3. De Kleijn P, et al. Haemophilia. 2012;18(Suppl 4)94–100.

Optimalizujte prevenci krvácení sladěním určité fyzické aktivity
s doporučovaným rozpětím minimálních plazmatických hladin faktoru
VIII
Ačkoliv absolutní zvýšení rizika krvácení ve
spojení s fyzickou aktivitou je zřejmě malé,
dynamická fyzická aktivita je přechodně
spojena se středně velkým relativním
zvýšením rizika krvácení1
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FVIII, faktor VIII.
* Pacienti by měli v rozhovoru se svým ošetřujícím lékařem určit jaké fyzické aktivity jsou pro ně přiměřené a při jejich provádění by měli používat ochranné pomůcky.
† V době, kdy je riziko krvácení považováno za male (5. - 7. den po operaci). ‡ Děti i dospělí, za předpokladu že u nich aktuálně nedošlo v souvislosti s aktivitou ke krvácení.
1. Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. 2. Obrázek převzat z: Iorio A, et al. Haemophilia. 2017;23:e170–e179.

Odbornící předpokládají navýšení požadovaných minimálních a ideálních hladin FVIII
pro PWH s kloubním postižením na základě rizikovosti fyzické aktivity1
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Při neexistenci dat, která by podporovala klinická doporučení,
předpokládají, že přístup zaměřený na pacienta v kombinaci s novými
technologiemi bude účinnější v prevenci krvácení indukovaného fyzickou aktivitou než přístup s cílením na hladiny FVIII >1%.
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odborníci†

* Klasifikace rizika fyzické activity podle NHF (National Hemophilia Foundation). † Vzhledem k chybění dat bylo uspořádáno pracovní setkání jehož cílem bylo dosáhnout názorové shody odborníků na
ideální a minimální hladiny FVIII vyžadované pro prevenci krvácení při fyzických aktivitách. Panel odborníků zahrnoval 5 hematologů, jednu specializovanou zdravotní setru, dva fyzioterapeuty a jednoho
zástupce pacientů. 1. Martin AP, et al. Haemophilia. 2020. Apr 8. doi: 10.1111/hae.13985.

PROPEL*: Minimální plazmatické hladiny ≥20% byly spojeny s nižší ABRs1
ABR rozdělená podle hladiny aktivity FVIII (FAS)1,‡

Rurioctocog alfa pegol profylaxe
cílící na minimální hladiny 8–12% versus
1–3% byla spojena s:2,†

• Vyšší četností pacientů s nulovou AJBR (85%
versus 65%; p=0,03)
Vyšší hladiny aktivity FVIII mohou poskytnout
účinnější prevenci krvácení a tak pomoci
pacientům i jejich ošetřujícím lékařům dosáhnout
dohodnutých léčebných cílů.1,3

2

ABR

• Trendem k vyššímu podílu pacientů s nulovou
ABR (62% versus 42%; p=0,055)
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* PROPEL, Prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie fáze III hodnotila u pacientů se závažnou hemofilií A bezpečnost a účinnost farmakokineticky řízené profylaxe, se srovnáním cílových minimálních
hladin FVIII 1%-3% vs. 8%-12%. Hladiny FVIII byly stanoveny jednostupňovým koagulačním testem.
† Počet pacientů při hodnocení ABR: n=57 (1–3%) a n=53 (8–13%); chybí údaje od 5 randomizovaných pacientů, kteří ukončili studii ještě před druhým 6-měsíčním intervalem.
‡ Krvácivé příhody v průběhu prodlouženého obdobi sledování (12 měsíců; s vyloučením obdobi, kdy byly provedení chirurgické zákroky); hodnocení v populaci FAS (Všichni randomizovaní paciento, kteří dostali
≥1 profylaktickou dávku; n=115). ABR, četnost krvácivých příhod v přepočtu na jeden rok; AJBR, četnost kloubních krvácivých příhod v přepočtu na jeden rok; FAS, kompletní analyzovaná populace;
PROPEL, akronym studie (PROspective, randomized, multicenter study comparing the safety and efficacy of ADNOVATE following PK-guided prophylaxis targeting two different factor Eight (FVIII) trough Levels in
7 subjects with severe hemophilia A).
1. Escuriola-Ettingshausen C, et al. ISTH 2020. Poster PB0920. 2. Klamroth R, et al. ISTH 2019. 3. Valentino LA, et al. Haemophilia. 2016;22:514–520. 3. Collins PW, et al. J Thromb Haemost. 2009;7:413–420.

Individualizovanou profylaxí založenou na farmakokinetice, s minimální hladinou FVIII odvozenou
z optimalizované kompletní farmakokinetické křivky (vrcholová hladina, minimální hladina, AUC),
lze zlepšit prevenci krvácení 1–2
Vrcholové hladiny FVIII mohou hrát důležitou roli v prevenci
krvácení při operačních výkonech nebo PA1,2
Velikost plochy pod křivkou (AUC) a minimální hladiny
(trough) FVIII mohou být důležité z hlediska prevence
subklinického a spontánního krvácení 3–5

FVIII profylaxe by měla být stanovena na základě
individuálního farmakokinetického profilu, vyhodnoceného
pomocí jednotlivých parametrů farmakokinetické křivky.
Takto určený profil by měl umožnit určit hladinu FVIII
potřebnou k minimalizaci rizika krvácení5

FVIII Level
Hladina
FVIII

Ačkoliv farmakokinetika je ovlivněna charakteristikami
pacienta, vztah je natolik slabý, že neumožňuje predikovat
individuální výsledky. V případě nutnosti musí být
provedena farmakokinetická měření6

Vrcholová
hladina
Peak

AUC
Minimální
Trough
hladina

Cílová hladina
(např. 1 IU/dl)

Time
Čas
Vyobrazení provedení podle: Collins PW, et al. J Thromb Haemost. 2009;7:413–420.
AUC, plocha pod koncentrační křivkou; PA, fyzická aktivita.
1. Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. 2. Valentino LA. Haemophilia. 2014;20:607–615. 3. Collins PW, et al. J Thromb Haemost. 2009;7:413–420. 4. Jiménez-Yuste V, et al. Blood Transfus. 2014;12:314–319.
85. Valentino LA, et al. Haemophilia. 2016;22:514–520. 6. Collins PW, et al. Haemophilia. 2011;17:2–10.

Vzhledem k tomu, že každý pacient je jedinečný, je individualizovaná profylaxe
optimální léčbou vedoucí ke zlepšení dlouhodobých výsledků léčebné péče u PWH
Přizpůsobení léčby individuálním fyzickým aktivitám pacienta, PK profil a vrcholové hladiny FVIII mohou snížit riziko
krvácení při fyzických aktivitách1
• Vrcholová hladina FVIII může hrát roli v prevenci krvácení v průběhu chirurgického výkonu nebo fyzické aktivity2,3
• Velikost AUC a minimální hladiny FVIII mohou být důležité pro prevenci subklinického nebo spontánního krvácení4,6
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Vyobrazení upraveno podle: Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. *Pouze pro ilustraci. †Pouze pro ilustraci, příklad pro aktivitu kategorie 2. Uvedená data pocházejí z
jediné studie; pro lepší porozumění fyzické aktivitě, riziku a prevenci krvácení je zapotřebí další výzkum. 1. Watt M, et al. ASH 2018. Poster P2484. 2. Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–
1459. 3. Valentino LA. Haemophilia. 2014;20:607–615. 4. Collins PW, et al. J Thromb Haemost. 2009;7:413–420. 5. Jiménez-Yuste V, et al. Blood Transfus. 2014;12:314–319.
6. Valentino LA, et al. Haemophilia. 2016;22:514–520.

Kazuistika: Profil pacienta – Martin
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Plán:
1. Zlepšit PA a dietu s cílem snížit BMI
2. Využít PK-vedený přístup a změnit tx na EHLrFVIII, 2x týdně s cílením na minimální hladiny FVIII
5%–10% a s optimalizací vrcholových hladin;
umožnit PA a zabránit krvácení
3. Fyzioterapeutická konzultace a realizace
rehabilitační léčby
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Martin (věk 56 let)
Závažná hemofilie A
Profylaxe s SHL-FVIII
Roční BR: 8
BMI: 32
EQ-5D™ skóre: 0.75

RHR: 78 bpm
SBP: 125 mm Hg
DBP: 76 mm Hg

Komorbidity a kloubní zdraví
•
•
•
•
•

Čerstvě diagnostikovaná dyslipidemie
Pre-diabetes: HbA1c = 46 mmol/mol (6.4%)
Dva cílové klouby (pravý kotník, levé koleno)
Anamnéza artropatie v kotníku
Podstoupil náhradu kolenního kloubu

Životní styl pacienta
• Sedavý styl, preferuje zůstávat doma
• Anamnéza kouření (přestal před 8 lety)

Léčebný cíl
• Rád by se fyzicky cítil lépe a měl více energie
• Snížení bolesti a prevence dalšího zhoršování
existujícího kloubního poškození
• Zabránit zhoršování komorbidit

Jedná se o fiktivní případovou studii.
BMI, index tělesné hmotnosti; bpm, tepová frekvence; BR, četnost krvácení; CVD, kardiovaskulární onemocnění; DBP, diastolický krevní tlak; EHL, prodloužený biologický poločas;
EQ-5D™, evropský dotazník kvality života zahrnující 5 dimenzí; Hb, hemoglobin; HbA1c, glykovaný hemoglobin; rFVIII, rekombinantní faktor VIII; RHR, klidová tepová frekvence;
SBP, systolický krevní tlak; SHL, krátký biologický poločas. 1. Hazendonk HCAM, et al. Poster presented at ISTH 2017, 8–13 July 2017, Berlin, Germany.

Personalizovaná profylaxe: Vhodná pro zlepšení nejen kloubního zdraví

Ačkoliv absolutní zvýšení rizika krvácení
ve spojení s fyzickou aktivitou je zřejmě
malé, intenzivní fyzická aktivita byla
přechodně spojena se středně velkým
relativním zvýšením rizika krvácení1

Individualizovanou, farmakokinetikou
vedenou profylaxí, s minimální hladinou
odvozenou z optimalizované kompletní
farmakokinetické křivky (vrcholová
hladina, minimální hladina, AUC) a cílením
na minimální hladiny FVIII dle rizikovosti
PA, lze zlepšit ochranu pacienta před
krvácením1,4

1% minimální hladina jako klinická
norma neni dostačující z hlediska
individuálních výsledků léčebné péče;
v obdobi, kdy minimální hladiny FVIII
byly ≥20% byla anualizovaná četnost
krvácivých příhod (ABR) významně
snížena 2,3

Ochrana kloubů a prevence krvácení
mohou přispívat k udržení fyzické
activity a zlepšení celkového zdravotního
stavu pacientů s hemofilií 5,6

1. Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. 2. Martin AP, et al. Haemophilia. 2020. Apr 8. doi: 10.1111/hae.13985. 3. Escuriola-Ettingshausen C, et al. ISTH 2020. Poster PB0920 . 4. Valentino LA. Haemophilia 2014;20:607–615. 5. Valentino LA, et al. Haemophilia. 2016;22:514–520.
6. Oldenburg J. Blood. 2015;125:2038–2044
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