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I LISA 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
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1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Xiapex 0,9 mg süstelahuse pulber ja lahusti 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Iga viaal pulbriga sisaldab 0,9 mg Clostridium histolyticum’i kollagenaasi*. 
 
*Bakteri Clostridium histolyticum’i fenotüübi alusel selekteeritud tüvelt anaeroobsel fermentatsioonil 
saadud kahest koosekspresseeruvast kollagenaas-ensüümist valmistatud preparaat. 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained: 
Süstitava naatriumi kogus liigese kohta Dupuytreni kontraktuuri ravis: 
Metakarpofalangeaalliigesed (MP): 0,9 mg, 
Proksimaalsed interfalangeaalliigesed (PIP): 0,7 mg. 
 
Süstitava naatriumi kogus naastu kohta Peyronie tõve ravis: 0,9 mg. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Süstelahuse pulber ja lahusti 
Valge lüofiliseeritud pulber. 
 
Lahusti: läbipaistev värvitu lahus. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Xiapex on näidustatud: 
• palpeeritava väädiga Dupuytreni kontraktuuri raviks täiskasvanud patsientidel; 
• Peyronie tõvega täiskasvanud meeste raviks, kellel on palpeeritav naast ja kurvatuuri 

deformatsioon ravi alguses vähemalt 30 kraadi (vt lõigud 4.2 ja 4.4). 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Dupuytreni kontraktuur 
 
Xiapexi peab manustama arst, kes on saanud ravimi õigeks manustamiseks vastava ettevalmistuse ja 
kellel on kogemusi Dupuytreni kontraktuuri diagnoosimise ja ravimisega. 
 
Annustamine 
Xiapexi soovituslik annus on 0,58 mg ühe süste kohta, mis tehakse palpeeritavasse Dupuytreni vääti. 
Vajamineva lahusti kogus ja Dupuytreni vääti süstitava Xiapexi manustamiskõlblikuks muudetud 
lahuse kogus sõltub ravitava liigese tüübist (manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6, 
tabel 14). 
 
• MP-liigeseid kahjustavatesse väätidesse iga manustatava süstelahuse kogus on 0,25 ml. 
• PIP-liigeseid kahjustavatesse väätidesse iga manustatava süstelahuse kogus on 0,20 ml. 
 
Ühe ravivisiidi ajal võib süstida süstimisprotseduuri kohaselt sama käe kuni kahte vääti või kahte 
kahjustatud liigesesse. Ühe ravivisiidi ajal võib süstida kahte palpeeritavasse vääti, mis kahjustavad 
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kahte liigest, või süstida kahte kohta ühes palpeeritavas väädis, mis kahjustab sama sõrme kahte liigest. 
Iga süste sisaldab 0,58 mg annust. Kui haiguse käigus on tekkinud mitmed kontraktuurid, võib 
täiendavaid vääte ravida muudel ravivisiitidel ligikaudu 4-nädalase vahega. 
 
Ligikaudu 24…72 tundi pärast süste tegemist võib vajaduse korral teha sõrmevenitusprotseduuri, et 
väädi katkemist hõlbustada. Kui rahuldavat tulemust ei saavutata, võib ligikaudu 4 nädalat pärast 
süstet sõrmevenitusprotseduuri korrata. Ühele väädile võib süsteid ja sõrmevenitusprotseduure teha 
ligikaudu 4-nädalaste intervallidega kuni 3 korda. Senistest kliinilistest uuringutest saadud kogemused 
Xiapexi kasutamisega piirduvad kuni 3 süstega väädi kohta ja kuni 8 süstega kokku. 
 
Peyronie tõbi 
 
Xiapexi peab manustama antud ravimi õigeks manustamiseks vastava väljaõppe saanud ja meeste 
uroloogiliste haiguste diagnoosimises ja ravis kogenud arst. Kliinilistesse uuringutesse ei olnud 
kaasatud patsiendid, kelle peenise kurvatuur oli > 90°. Sellesse rühma kuuluvate patsientide ravimine 
ei ole seega soovitatav. 
 
Annustamine 
Xiapexi soovitatav annus on 0,58 mg ühe süste kohta, manustatuna Peyronie naastu sisse. Naastu 
manustatava manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi kogus on 0,25 ml (manustamiskõlblikuks 
muutmise juhised vt lõik 6.6, tabel 14). Rohkem kui ühe naastu olemasolu korral tuleb süstida ainult 
selle naastu sisse, mis põhjustab kurvatuuri deformatsiooni. 
 
Ravikuur koosneb maksimaalselt 4st ravitsüklist. Iga tsükkel koosneb kahest Xiapexi süstest ja ühest 
peenise vormimise protseduurist. Teine Xiapexi süst manustatakse 1…3 päeva pärast esimest süsti. 
Peenise vormimise protseduur tehakse 1. kuni 3. päeval pärast iga ravitsükli teist süsti. Vahe 
ravitsüklite vahel on ligikaudu 6 nädalat. 
 
Eri patsientide rühmad 
 
Eakad patsiendid 
Kuna puudub Xiapexi mõõdetav plasmakontsentratsioon Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel ning 
Xiapexi minimaalse ja lühiajalise plasmakontsentratsiooni tõttu Peyronie tõvega patsientidel ei ole 
annuse kohandamine vajalik. Eakate ja nooremate patsientide vahel pole täheldatud olulisi erinevusi 
ohutuse ja tõhususe osas. 
 
Maksakahjustus 
Kuna puudub Xiapexi mõõdetav plasmakontsentratsioon Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel ning 
Xiapexi minimaalse ja lühiajalise plasmakontsentratsiooni tõttu Peyronie tõvega patsientidel ei ole 
annuse kohandamine vajalik. 
 
Neerukahjustus 
Kuna puudub Xiapexi mõõdetav plasmakontsentratsioon Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel ning 
Xiapexi minimaalse ja lühiajalise plasmakontsentratsiooni tõttu Peyronie tõvega patsientidel ei ole 
annuse kohandamine vajalik. 
 
Lapsed 
Puudub Xiapexi asjakohane kasutus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat Dupuytreni kontraktuuri raviks. 
 
Peyronie tõbi esineb eranditult ainult täiskasvanud meestel ja seega puudub Xiapexi asjakohane 
kasutus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat Peyronie tõve raviks. 
 
Manustamisviis 
 
Intralesionaalne. 
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Enne intralesionaalset süstimist tuleb Xiapex muuta manustamiskõlblikuks kaasasoleva lahustiga ja 
sobivas mahus (vt lõik 6.6). 
Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse koguse väljatõmbamiseks tuleb kasutada ühekordselt 
kasutatavat süstalt, millel on 0,01 ml märgistused ja püsivalt fikseeritud 27 G suuruses 12 või 13 mm 
pikkune nõel (ei kuulu komplekti). Viaali jääb alles väike kogus manustamiskõlblikuks muudetud 
lahust. 
 
Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuksmuutmise juhised vt lõik 6.6. 
 
Dupuytreni kontraktuur 
 
Süstimisprotseduur 
Paikse anesteetikumi manustamine enne Xiapexi süstimist Dupuytreni vääti ei ole soovitatav, sest see 
võib segada õige süstekoha tabamist. 
 
Ravitav liiges (metakarpofalangeaalliiges [MP] või proksimaalne interfalangeaalliiges [PIP]) tuleb 
kindlaks teha ja manustamiskõlblikuks muutmiseks vajalik lahusti kogus tuleb määrata sõltuvalt 
liigese tüübist (PIP-liiges vajab süstimiseks väiksemat kogust). Süstimisprotseduuri üksikasjalik 
kirjeldus on pakendi infolehes ja arsti õppematerjalis ning seda tuleb järgida. 
 
Patsiente tuleb juhendada:  
• ligikaudu 24…72 tundi pärast süstimist pöörduda oma arsti vastuvõtule süstitud käe 

kontrollimiseks ja sõrmevenitusprotseduuri läbiviimiseks, et väät katkestada; 
• mitte painutada ega sirutada süstitud käe sõrmi enne sõrmevenitusprotseduuri lõpuleviimist, et 

vähendada Xiapexi ekstravasatsiooni väädist väljapoole; 
• mitte mingil ajal üritada süstitud vääti iseseisvalt katkestada; 
• hoida süstitud käelaba nii kõrgel kui võimalik kuni sõrmevenitusprotseduurile järgneva päevani. 
 
Sõrmevenitusprotseduur 
ligikaudu 24…72 tundi pärast süstimist järelkontrollivisiidil tuleb kindlaks teha, kas kontraktuur on 
taandunud. Kui väädi kontraktuur on alles, tehakse passiivne sõrmevenitusprotseduur püüdega väät 
katkestada. Vajadusel võib sõrmevenitusprotseduuri ajal kasutada paikset anesteetikumi. 
Kui patsiendi ranne on painutatud asendis, tuleb süstitud väädile avaldada mõõdukat venitavat survet, 
sirutades sõrme välja ligikaudu 10…20 sekundiks. PIP-liigest mõjutavate väätide korral tuleb 
sõrmevenitusprotseduuri teha siis, kui MP-liiges on painutatud asendis. Kui väät ei katke esimese 
sõrmevenitusprotseduuriga, võib protseduuri teist ja kolmandat korda üritada 5…10-minutilise vahega. 
Väädi katkestamiseks ei soovitata protseduuri korrata üle 3 korra kahjustatud liigese kohta. 
 
Kui väät ei ole pärast kolme venitamispüüet katkenud, võib kontrollvisiidi planeerida ajale ligikaudu 
4 nädalat pärast süstimist. Kui sellel järgneval visiidil jääb kontrakteerunud väät püsima, võib teha 
täiendava süsti ja sõrmevenitusprotseduuri. 
Pärast sõrmevenitusprotseduuri(de) tegemist ja patsiendi sõrme lahasesse panemist (ravitud liiges 
maksimaalselt välja sirutatud asendis), tuleb patsiendile anda järgmised juhised: 
• mitte sooritada süsti saanud käega pingutust nõudvaid toiminguid enne, kui seda lubatakse. 
• kanda lahast magamise ajal kuni 4 kuu vältel. 
• sooritada sõrme painutus- ja venitusharjutuste seeriaid mitu korda päevas mitme kuu vältel. 
 
Peyronie tõbi 
 
Süstimisprotseduur 
Soovi korral võib enne Xiapexi süstimist kasutada kas regionaalanesteesiat (peeniseblokaad) või 
lokaalanesteesiat. Olulistes kliinilistes uuringutes tehti ligikaudu 30% patsientidest enne süsti peenise 
blokaad. 
 
Ravi sihtkoht Peyronie naastus tehakse kindlaks peenise erekteerunud olekus maksimaalse nõgususe 
punktis (või keskpunktis) ja märgistatakse kirurgilise markeriga. Xiapexi tuleb süstida sihtnaastu siis, 
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kui peenis on lõtvunud olekus. Järgida tuleb pakendi infolehes ja arsti õppematerjalis üksikasjalikult 
kirjeldatud süstimisprotseduuri. 
 
Peenise vormimise protseduur 
Peenise vormimine aitab vähendada kurvatuuri deformatsiooni ja sirgestada peenisevart. 
Kontrollvisiidil, mis toimub 1…3 päeva pärast iga ravitsükli teist süsti, peab väljaõppe saanud arst 
viima läbi peenise vormimise protseduuri kui patsiendi peenis on lõtvunud olekus, et venitada ja 
pikendada ravitud naastu, mille Xiapex on katkestanud. Enne vormimist võib soovi korral kasutada 
paikset anesteesiat. Kindaid kandev arst peab haarama kinni naastust või lõtvunud olekus peenise 
kõvastunud osast, mis jääb süstekohast ligikaudu 1 cm proksimaalsemale ja distaalsemale. Otsest 
survet süstekohale tuleb vältida. Sihtnaastu kasutatakse kahe käega käsitsedes tugipunktina, et 
avaldada püsivat survet naastu pikendamiseks ja venitamiseks. Eesmärk on järk-järgult tekitada 
kumerus, mis on vastupidine patsiendi peenise kurvatuurile, ja selleks venitatakse peenist mõõduka 
vastupanu tekkimise momendini. 
Peenisele avaldatavat survet tuleb hoida 30 sekundit, seejärel tuleb surve vabastada 30-sekundiliseks 
puhkeajaks enne peenise vormimise tehnika kordamist kokku 3 vormimiskatsega, millest iga katse 
kestab 30 sekundit. 
 
Lisaks visiidil tehtavale peenise vormimise protseduurile tuleb patsientidele anda asjakohased juhised 
peenise kodustes tingimustes ise vormimise tehnika kohta, mida tuleb teha iga päev 6-nädalase 
perioodi vältel pärast iga ravitsükli järel arstivisiidil tehtavat peenise naastu vormimist, järgides 
pakendi infolehes antud üksikasjalikke juhiseid. 
 
Kui kurvatuuri deformatsioon on pärast esimest, teist või kolmandat ravikuuri väiksem kui 15 kraadi 
või kui arst teeb kindlaks, et edasine ravi ei ole kliiniliselt näidustatud, ei tohi järgnevaid ravitsükleid 
teha. 
 
Xiapexi rohkem kui ühe ravikuuri ohutus Peyronie tõve ravimiseks on teadmata. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. 
 
Peyronie naastude ravi, mis hõlmab peenise ureetrat, sest sellega kaasneb potentsiaalne risk sellele 
struktuurile. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Allergilised reaktsioonid 
Xiapexi süstimise järel võib tekkida raske allergiline reaktsioon ja patsiente tuleb enne haiglast 
lahkumist jälgida 30 minutit, et märgata tõsise allergilise reaktsiooni mis tahes märki või sümptomit, 
nt laialt leviv punetus või lööve, turse, pitsitustunne kõris või hingamisraskus. Patsientidel tuleb 
paluda pöörduda kohe arsti poole, kui neil tekib ükskõik milline neist märkidest või sümptomitest. 
Saadaval peavad olema esmaabiravimid potentsiaalsete allergiliste reaktsioonide raviks. 
 
Turuletulekujärgselt läbi viidud kliinilises uuringus anti teada anafülaktilisest reaktsioonist patsiendil, 
kes oli Xiapexiga eelnevalt kokku puutunud Dupuytreni kontraktuuri ravis, mis näitab, et Xiapexi 
süstimise järgselt võivad tekkida rasked reaktsioonid, sh anafülaksia. Mõnel Dupuytreni 
kontraktuuriga patsientidest tekkisid Xiapexi järjestikusel süstimistel ravimivastased IgE-antikehad 
suuremates kogustes ja kõrgemates tiitrites. 
 
Kolme Dupuytreni kontraktuuri ravi III faasi platseeboga kontrollitud kliinilise uuringu topeltpimedas 
osas tekkisid 17%-l Xiapexiga ravitud patsientidest kerged reaktsioonid (nt kihelus) pärast kuni 3 süsti. 
Xiapexiga seotud kiheluse esinemissagedus suurenes pärast suuremat Xiapexi süstimiste arvu 
Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel. 
 

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



6 

Kahe Peyronie tõve ravi III faasi platseeboga kontrollitud kliinilise uuringu topeltpimedas osas oli 
pärast kuni 4 ravitsüklit (mis hõlmas kuni 8 Xiapexi süsti) lokaliseeritud kiheluse teke suurem 
Xiapexiga ravitud patsientidel (4%) võrrelduna platseebo grupiga (1%). Xiapexiga seotud kiheluse 
esinemissagedus oli sarnane pärast iga süstimist, sõltumata manustatud süstide arvust. 
 
Süstitud sõrme/käe kõõluse rebend või teised rasked vigastused Dupuytreni kontraktuuri ravis 
Xiapexi tohib süstida üksnes Dupuytreni vääti. Kuna Xiapex lagundab kollageeni, tuleb vältida 
süstimist kõõlustesse, närvidesse, veresoontesse või käelaba teistesse kollageeni sisaldavatesse 
struktuuridesse. Xiapexi süstimine kollageeni sisaldavatesse struktuuridesse võib neid vigastada ja 
tekitada püsiva kahjustuse, nt kõõluse rebendi või sideme vigastuse. Xiapexi süstimisel PIP-liigeseid 
kontrakteerivatesse väätidesse tuleb olla ettevaatlik, sest kliinilised uuringud osutavad kõõluse rebendi 
ja sideme vigastuse suuremale tekkeriskile seoses PIP-i kontraktuuride ravi korral Xiapex’ga. See on 
eriti oluline viienda sõrme PIP-liigese juures paiknevate väätide puhul. Kui süstitakse vääti, mis häirib 
väikese sõrme PIP-liigest, ei tohi nõela sisestada sügavamale kui 2...3 mm ega peopesa-sõrme vaost 
distaalsemale kui 4 mm. Patsiente tuleb teavitada vajadusest järgida ravijuhiseid (vt lõik 4.2) ja võtta 
kohe arstiga ühendust, kui pärast turse alanemist on raske sõrme painutada (kõõluse rebendi sümptom). 
 
Enamik kõõluse/sideme rebendi või vigastusega patsientidest on läbinud eduka kirurgilise ravi. 
Varajane diagnoosimine ning viivitamatu hindamine ja ravi on olulised, sest kõõluse rebend/sideme 
vigastus võivad kahjustada käe kogu funktsiooni. 
 
Naha külge kinnituva Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel võib Xiapexi farmakoloogilise toime ja 
sõrmevenitusprotseduuri tagajärjel olla suurem oht kahjustuste tekkimiseks ravitavat vääti katval nahal. 
 
Turustamisjärgselt on pärast sõrmevenitusprotseduuri teatatud naha rebenemise juhtudest, mis on 
nõudnud naha siirdamist. Nähtusid ja sümptomeid, mis viitavad ravitud sõrme/käe tõsisele 
kahjustusele pärast süstimist või manipulatsiooni, tuleb hinnata viivitamatult, sest vajalikuks võib 
osutuda kirurgiline sekkumine. Kontrolliga turuletulekujärgses uuringus on naha suurem 
rebenemismäär ilmnenud pärast kaht samaaegset süstimist samasse kätte (vt ka lõik 4.8). 
 
Teatatud on sõrme nekroosi juhtudest, mis on mõnel juhul vajanud sõrmelülide amputatsiooni. Seda 
ohtu võivad süvendada neil patsientidel eelnevalt diagnoositud perifeerse vereringe häired, nt 
Raynaud’ sündroom, ja epinefriini kasutamine koos paiksete anesteetikumidega (vt ka lõik 4.8). 
 
Pärast sõrme manipulatsioonravi protseduure on teatatud sõrmelüli murru juhtudest. Habraste luudega 
patsientidel (nt osteopeenia/osteoporoosiga patsiendid) tuleb sõrmevenitusprotseduuri teha 
ettevaatusega, sest see võib soodustada sõrmelüli murdu. Kui pärast manipulatsioonravi tekib sõrmes 
deformatsioon, valu või turse, on soovitatav teha piltuuring (vt ka lõik 4.8). 
 
Sugutikeha ruptuur (peenisemurd) või muu peenise tõsine vigastus Peyronie tõve ravimisel 
Xiapexi süstimine kollageeni sisaldavatesse struktuuridesse, nt sugutikorgaskeha, võib neid struktuure 
kahjustada ja põhjustada selliseid kehavigastusi, nagu sugutikeha ruptuur (peenisemurd). Seetõttu 
tohib Xiapexi süstida ainult Peyronie naastu sisse ning tuleb olla ettevaatlik, et vältida süstimist 
ureetrasse, närvidesse, veresoontesse, sugutikorgaskehasse või teistesse kollageeni sisaldavatesse 
peenise struktuuridesse. 
 
Peyronie tõbe uurivates kontrollrühmaga ja kontrollrühmata kliinilistes uuringutes teatati Xiapexi 
süstimise järgselt sugutikeha ruptuurist kui tõsisest kõrvaltoimest 5-l patsiendil 1044st (0,5%). Teistel 
Xiapexiga ravitud patsientidel (9-l patsiendil 1044st; 0,9%) teatati peenise ekhümoosi või hematoomi, 
peenise äkilise erektsiooni kadumise ja/või peenise “plopsuva” heli või tunde kombinatsioonist, ning 
neil juhtudel ei saa sugutikeha ruptuuri diagnoosi välistada. 
 
Peyronie tõbe uurivates kontrollrühmaga ja kontrollrühmata kliinilistes uuringutes teatati ka peenise 
raskekujulisest hematoomist kui kõrvaltoimest 39-l patsiendil 1044st (3,7%). 
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Arstid peavad patsiendile soovitama enne seksuaaltegevuse taasalustamist oodata vähemalt 4 nädalat 
pärast ravitsükli teist süsti, et tagada valu ja turse kadumine, ning olla seksuaaltegevuse 
taasalustamisel ettevaatlik. 
 
Märke või sümptomeid, mis võivad peegeldada peenise tõsist vigastust, tuleb hinnata viivitamatult, et 
teha kindlaks sugutikeha ruptuur või peenise raskekujuline hematoom, mis võib nõuda kirurgilist 
sekkumist. 
 
Kasutamine hüübimishäiretega patsientidel 
Hüübimishäiretega või antikoagulante võtvatel patsientidel tuleb Xiapexi kasutada ettevaatusega. 
Dupuytreni kontraktuuri uurivas kolmes III faasi topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus 
teatas 73% Xiapexiga ravitud patsientidest ekhümoosist või kontusioonist ja 38% hemorraagiast 
süstekohal. Peyronie tõbe uurivas kahes III faasi topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus 
tekkis 65,5%-l Xiapexiga ravitud patsientidest peenise hematoom ja 14,5%-l tekkis peenise ekhümoos. 
Puudub teave Xiapexi kasutamise ohutuse ja tõhususe kohta patsientidel, kes saavad enne Xiapexi 
manustamist teisi hüübimisvastaseid ravimeid kui atsetüülsalitsüülhapet annuses kuni 150 mg 
ööpäevas. Xiapexi ei soovitata kasutada patsientidel, kes on viimase 7 päeva jooksul saanud 
antikoagulante (välja arvatud atsetüülsalitsüülhapet kuni 150 mg ööpäevas). 
 
Immunogeensus 
Nagu kõikide inimorganismile võõraid proteiine sisaldavate ravimite puhul, võivad patsientidel 
tekkida antikehad ravimi toimeaineks oleva valgu suhtes. Kliinilistes uuringutes kontrolliti Dupuytreni 
kontraktuuriga ja Peyronie tõvega patsientidel vereproove erinevatel ajahetkedel, et tuvastada 
ravimpreparaadi valguliste komponentide (AUX-I ja AUX-II) suhtes tekkida võivaid antikehi. 
 
Dupuytreni kontraktuuri uurivates kliinilistes uuringutes tuvastati esimesest süstest 30 päeva 
möödumisel 92%-l patsientidest vereringes AUX-I vastased antikehad ja 86%-l patsientidest AUX-II 
vastased antikehad. Viie aasta möödumisel esimesest Xiapexi süstest oli 92,8% ja 93,4% osalejatest 
seropositiivsed vastavalt AUX-I vastastele antikehadele ja AUX-II vastastele antikehadele. 
 
Peaaegu kõigil patsientidel olid AUX-I vastaste antikehade (97,9%) ja AUX-II vastaste antikehade 
(97,5%) tiitrid positiivsed 60 päeva pärast kahte samaaegset süstimist. 
 
Peyronie tõbe uurivates kliinilistes uuringutes olid 6 nädalat pärast Xiapexi esimest ravitsüklit 
ligikaudu 75%-l patsientidest tekkinud AUX-I vastased antikehad ja ligikaudu 55%-l patsientidest 
AUX-II vastased antikehad. Kuus nädalat pärast Xiapexi kaheksandat süsti (neljas ravitsükkel) 
tekkisid > 99%-l Xiapexiga ravitud patsientidest kõrges tiitris antikehad nii AUX-I kui ka AUX-II 
suhtes. Neutraliseerivaid antikehasid määrati alarühmas, mis sisaldas 70 proovi, mis esindasid kõrgete 
ja madalate tiitritega seonduvaid antikehi 12. ravinädalal. Igal uuritaval, kellelt võeti proov 12. nädalal, 
analüüsiti ka vastavaid 6., 18., 24. ja 52. nädala proove selle suhtes, kas ka need olid positiivsed 
seonduvate antikehade suhtes. AUX-I või AUX-II vastased neutraliseerivad antikehad tuvastati 
vastavalt 60%-l ja 51,8%-l analüüsitud patsientidest. Viie aasta möödumisel esimesest Xiapexi süstest 
olid enamik osalejatest (> 90%) seropositiivsed AUX-I ja AUX-II vastastele antikehadele. Lisaks 
säilis seropositiivsus neutraliseerivate AUX-I ja AUX-II vastaste antikehade suhtes. 
 
Nendel kahel näidustusel ravitud patsientidel ei täheldatud selget antikehade esinemissageduse, 
antikeha tiitrite või neutraliseeriva oleku korrelatsiooni kliinilise ravivastuse või ilmnevate 
kõrvaltoimetega. 
 
Kuna Xiapexis olevate ensüümide aminohappeline järjestus on osaliselt homoloogne inimese 
maatriksi metalloproteinaasidega (MMP), võivad ravimivastased antikehad (ADA) teoreetiliselt 
segada inimese MMP-de toimet. Ei ole täheldatud endogeensete MMP-de inhibeerimisega seonduvaid 
ohutusprobleeme, täpsemalt selliseid kõrvaltoimeid, mis viitaksid autoimmuunhaiguste arenemisele 
või ägenemisele või muskuloskeletaalse sündroomi (MSS) kujunemisele. Kuigi olemasolevates 
ohutusandmetes ei ole kliinilisi tõendeid, et Xiapexi manustamise järel tekiks muskuloskeletaalne 
sündroom, ei saa sellist võimalust siiski välistada. Kui selline sündroom kujuneks, ilmneks see 
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süvenevalt ja seda iseloomustaksid üks või enam järgnevatest nähtudest ja sümptomitest: artralgia, 
müalgia, liigeste jäikus, õlgade jäikus, käte ödeem, peopesade fibroos ja kõõluste paksenemine või 
sõlmede moodustumine kõõlustes. 
 
Ravijärgne kirurgiline operatsioon 
Ei ole teada, kuidas Xiapexi kasutamine mõjutab hilisemaid vajaduse korral tehtavaid kirurgilisi 
operatsioone. 
 
Kliinilistes uuringutes mitte uuritud peenisega seotud seisundid/haigused 
Xiapex-ravi ei ole uuritud patsientidel, kellel on kaltsifitseerunud naast, mis oleks võinud segada õiget 
süstimise tehnikat; sugutipea kaardumine üles- või allapoole koos hüpospaadiaga või ilma selleta; 
Peenise dorsaalse arteri ja/või veeni tromboos; hea- või pahaloomulisest massist tingitud infiltratsioon, 
mis põhjustab peenise kõverdumist; nakkusliku tekitaja nt lymphogranuloma venereum’i 
infiltreerumine; mis tahes põhjusest tulenev ventraalne kõverdumine ja peenise isoleeritud 
liivakellakujuline deformatsioon, ning nende patsientide ravimist tuleb vältida. 
 
Abiained 
Ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt 
„naatriumivaba”. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Vormikohaseid koostoimeuuringuid Xiapexiga ei ole läbi viidud. Dupuytreni kontraktuuriga 
patsientidele ühekordse Xiapexi süste järgselt mõõdetavat plasmakontsentratsiooni ei teki ning 
Peyronie tõvega patsientidel on Xiapexi plasmakontsentratsioon ainult minimaalne ja lühiajaline. 
 
Xiapex-ravi või kaasuva 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitori kasutamise järgselt ei ilmnenud 
kliiniliselt olulisi erinevusi kõrvatoimete esinemissageduses, võttes aluseks uuringueelse erektiilsuse 
düsfunktsiooni raskuse. 
 
Kliinilisi tõendeid Xiapexi koostoime kohta tetratsükliinrühma ja 
antratsükliin/antrakinoloonantibiootikumide või antrakinooni derivaatidega ei ole, kuid in vitro 
tingimustes on siiski näidatud, et kindla kontsentratsiooni juures inhibeerivad need derivaadid 
maatriksi metalloproteinaaside poolt vahendatavat kollageeni lagundamist. Seetõttu ei soovitata 
Xiapexi kasutada patsientidel, kes on süstele eelneva 14 päeva jooksul saanud tetratsükliinrühma 
antibiootikume (nt doksütsükliini). 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasedus ja fertiilsus 
Puuduvad kliinilised andmed Xiapexi kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsed ei näita otsest ega 
kaudset kahjulikku toimet fertiilsusele, rasedusele ega embrüonaalsele/loote arengule (vt lõik 5.3). 
Sünnituse või postnataalse arengu uuringuid pole loomadel läbi viidud, sest inimese 
farmakokineetilised uuringud näitavad, et Dupuytreni vääti süstimise järel ei ole süsteemses vereringes 
Xiapexi mõõdetavas kontsentratsioonis. (vt lõik 5.1). Patsientidel tekivad pärast korduvat manustamist 
ravimivastased antikehad (ADA), mille ristreaktiivsust raseduse ja sünnitusega seotud endogeensete 
MMP-de vastu ei saa välistada. Võimalik oht inimese sünnitusele ja postnataalsele arengule ei ole 
teada. Seetõttu Xiapexi ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal ja ravi tuleb edasi lükata 
rasedusjärgsesse aega. 
 
Peyronie tõbi esineb eranditult ainult täiskasvanud meestel ja seega asjakohane teave naistel 
kasutamiseks puudub. Kuni 30 minutit pärast Xiapexi manustamist Peyronie tõvega patsientide 
peenise naastu oli Xiapex hinnatavate meespatsientide plasmas mõõdetav väikestes kogustes (vt 
lõik 5.2). 
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Imetamine 
Ei ole teada, kas Clostridium histolyticum’i kollagenaas eritub rinnapiima. Xiapexi manustamisel 
imetavatele naistele tuleb olla ettevaatlik. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Xiapexil võib autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele olla tugev toime, sest turse ja valu võivad 
Dupuytreni tõve korral ravitava käe kasutamist raskendada. Xiapexi süstimise järel on kirjeldatud ka 
teisi vähem olulisi mõjusid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele: pearinglust, paresteesiat, 
hüpesteesiat ja peavalu. Patsientidele tuleb soovitada hoiduda tähelepanu nõudvatest tegevustest, nt 
autojuhtimisest ja masinate kasutamisest kuni arsti soovituseni, millal need tegevused on jälle lubatud. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Dupuytreni kontraktuur 
 
Ohutusprofiili kokkuvõte 
Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed Xiapexi kliinilistes uuringutes (272 patsienti 409st said kuni 
kolm Xiapexi üksikannuse süstet ja 775 patsienti said kaks samaaegset süstet samasse kätte) olid 
paiksed süstekohareaktsioonid, näiteks perifeerne ödeem (süstekoha ümbruses), kontusioon 
(sealhulgas ekhümoos), verejooks süstekohal ja valu süstekohas. Süstekoha reaktsioonid olid väga 
sagedased ja esinesid enamusel patsientidest. Raskusastmelt olid need kerged kuni mõõdukad ja 
üldjuhul taandusid 1...2 nädala jooksul pärast süste tegemist. Teatati järgnevatest ravimiga 
seonduvatest tõsistest kõrvaltoimetest: kõõluse rebend (6 juhtu), tendoniit (1 juht), teised sideme 
vigastused (2 juhtu) ja kompleksne regionaalne valusündroom (1 juht). Anafülaktilisest reaktsioonist 
teatati ühel varem Xiapexiga ravitud patsiendil (1 juht). 
 
Kõrvaltoimete tabel 
Tabelis 1 on toodud kõrvaltoimed vastavalt organsüsteemide klassidele ja esinemissageduse 
kategooriatele, kasutades järgmist reeglit: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt 
(≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas 
esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Kliinilistes 
programmides kirjeldatud kõrvaltoimed esinesid III faasi topeltpimedates platseebokontrolliga 
uuringutes palpeeritava väädiga Dupuytreni kontraktuuri ravi kohta täiskasvanud patsientidel 
(AUX-CC-857, AUX-CC-859) ja turuletulekujärgselt kliinilistes uuringutes (AUX-CC-864, 
AUX-CC-867) samasse kätte tehtud kahe samaaegse süste kohta. 
 

Tabel 1. Kõrvaltoimete tabel 
 
Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt Teadmata 
Infektsioonid ja 
infestatsioonid 

  Süstekoha tselluliit 
Lümfangiit 
 

 

Vere ja 
lümfisüsteemi häired 

Lümfadenopaati
a 

Lümfisõlmede 
valu 

Trombotsütopeenia 
Lümfadeniit 

 

Immuunsüsteemi 
häired 

  Ülitundlikkus 
Anafülaktiline 
reaktsioon 

 

Psühhiaatrilised 
häired 

  Meeltesegadus 
Erutus 
Unetus 
Ärrituvus 
Rahutus 
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Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt Teadmata 
Närvisüsteemi häired  Paresteesia 

Hüpesteesia 
Põletustunne 
Pearinglus 
Peavalu 

Kompleksne 
regionaalne 
valusündroom 
Monopleegia 
Vasovagaalne 
sünkoop 
Treemor 
Hüperesteesia 
 

 

Silma kahjustused   Silmalau ödeem  

Vaskulaarsed häired   Hematoom 
Hüpotensioon 
 

 

Respiratoorsed, 
rindkere ja 
mediastiinumi häired 

  Düspnoe 
Hüperventilatsioon 
 

 

Seedetrakti häired  Iiveldus Kõhulahtisus 
Oksendamine 
Valu ülakõhus 
 

 

Naha ja nahaaluskoe 
kahjustused 

Kihelus 
Ekhümoos 
 
 

Verivillida 
Villid 
Lööve 
Erüteem 
Hüperhidroos 
 

Erütematoosne lööve 
või makulaarne lööve 
Ekseem 
Näo turse 
Nahahaigused, nt 
eksfoliatsioon, 
nahakahjustused, 
valu, pingulolek, 
naha värvuse 
muutused või koorik 
 
 

 

Lihas-skeleti ja 
sidekoe kahjustused 

Valu jäsemes Artralgia 
Aksillaarne 
sõlm 
Liigese turse 
Müalgia 

Valu rindkereseinas, 
kubemes, kaelas või 
õlas 
Skeletilihaskonna 
ebamugavustunne 
või jäikus, liigeste 
jäikus või 
krepitatsioonid 
Ebamugavustunne 
jäsemes 
Tendoniit 
Lihasspasmid või 
lihasnõrkus 
 

 

Reproduktiivse 
süsteemi ja 
rinnanäärme häired 

  Rindade tundlikkus 
Rinnanäärme 
hüpertroofia 
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Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt Teadmata 
Üldised häired ja 
manustamiskoha 
reaktsioonid 

Perifeerne 
ödeemc 
Süstekoha 
hemorraagia, 
valu või turse 
Tundlikkus 
 

Aksillaarne 
valu 
Põletik 
Süstekoha 
kuumenemine, 
erüteem, 
põletik, 
vesiikulid või 
kihelus 
Turse 
 

Paikne turse 
Püreksia 
Valu 
Ebamugavustunne 
Kurnatus 
Kuumatunne 
Gripilaadne haigus 
Süstekoha 
reaktsioon, halb 
enesetunne, ärritus, 
tundlikkuse 
kadumine,, 
deskvamatsioon, 
sõlmed või värvuse 
muutused 
Ravitud sõrmede 
külmatalumatus 
 

 

Uuringud   Lümfisõlmede 
palpeeritavus 
Alaniini 
aminotransferaasi 
taseme tõus 
Aspartaadi 
aminotransferaasi 
taseme tõus 
Kehatemperatuuri 
tõus 
 

 

Vigastus, mürgistus 
ja protseduuri 
tüsistused 

Kontusioon Naha rebenda,b Kõõluse rebend 
Sideme vigastus 
Jäseme vigastus 
Lahtine haav 
Haava dehistsents 
 

Sõrme nekroosd 

Sõrmeluu murdd 

a teatatud suuremast esinemissagedusest (väga sage) patsientidel, kes said Xiapexi kaks samaaegset 
süstet samasse kätte, võrreldes osalejatega, kellele süstiti kuni kolm üksikannust Dupuytreni 
kontraktuuri olulise tähtsusega, III faasi platseebokontrolliga uuringutes. 

b „naharebend“ hõlmab „süstekoha rebendit“ ja „rebendit“. 
c „perifeerne ödeem” hõlmab „süstekoha ödeemi” ja „ödeemi”. 
d vt ka lõik 4.4. 
 
Naharebendi esinemissagedus (29,1%) oli suurem osalejatel, keda raviti Xiapexi kahe samaaegse 
süstega ajaloolise kontrollrühmaga kliinilises uuringus AUX-CC-867, võrreldes osalejatega, kellele 
süstiti kuni kolm üksikannust Dupuytreni kontraktuuri olulise tähtsusega, III faasi platseebokontrolliga 
uuringutes (CORD I ja CORD II) (8,8%). Enamik naharebendeid ilmnes manipuleerimise päeval. 
Naharebendite suurem esinemissagedus võib olla tingitud jõulisematest sõrmevenitusprotseduuridest, 
mida teostati pärast patsiendi käe tuimestamist. Uuringus AUX-CC-867 sai enamik (85%) osalejaid 
enne sõrmevenitusprotseduuri lokaalanesteesiat. 
Puudusid muud kliiniliselt olulised erinevused teatatud kõrvaltoimete tüüpide vahel Xiapexi kahe 
samaaegse süste korral samasse kätte ja Xiapexi kuni kolme üksikannuse süstimisel (st enamik 
kõrvaltoimeid esines ravitud jäsemes ja need olid kerge kuni mõõduka intensiivsusega). 
 
Patsientidel, kes said uuringus AUX-CC-867 kaks Xiapexi samaaegset süstet, oli üldine ohutusprofiil 
sarnane, olenemata pärast süstimist toimunud sõrmesirgendusprotseduuri ajastusest (st 24 tundi, 
48 tundi ja ≥72 tundi pärast süstet). 
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Peyronie tõbi 
 
Ohutusprofiili kokkuvõte 
Üldine ohutusprofiil oli sarnane kahes III faasi topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus 
(832 meespatsienti, 551 patsienti said Xiapexi) ja ühes avatud III faasi uuringus (189 meespatsienti) 
patsientidel, kes olid saanud eelnevalt platseebot kontrollrühmaga uuringutes. Kahes III faasi 
topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus olid enamik kõrvaltoimetest peenise ja kubemega seotud 
lokaalsed nähud ning enamik nendest nähtudest olid kerge või keskmise raskusega ja suurem osa 
(79%) lahenes süstimisjärgse 14 päeva jooksul. Kõrvaltoimete profiil oli pärast iga süsti sarnane 
sõltumata manustatud süstide arvust. Kõige sagedamini teatatud ravimi kõrvaltoimed (≥ 25%) Xiapexi 
kontrollrühmaga kliiniliste uuringute ajal olid peenise hematoom, peenise tursumine ja valu peenises. 
Raskest peenise hematoomist, sh raske süstekoha hematoom, teatati väga sageli. 
 
Peyronie tõve ravis Xiapexi uurivates kontrollrühmaga ja kontrollrühmata kliinilistes uuringutes teatati 
aeg-ajalt sugutikeha ruptuurist ja teistest tõsistest peenisevigastustest (vt lõik 4.4) 
 
Plopsuvast helist või plopsuvast tundest peenises, mida mõnikord kirjeldati naksumise või 
murdumisena ning millega kaasnes mõnikord peenise äkiline erektsiooni kadumine, hematoom ja/või 
valu, teatati 73-l Xiapexiga ravitud patsiendil 551st (13,2%) ning 1-l platseeboga ravitud patsiendil 
281st (0,3%) kokkuvõtvalt uuringutes 1 ja 2. 
 
Kõrvaltoimete tabel 
Tabelis 2 on toodud kõrvaltoimed, mis on loendatud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse 
kategooriate järgi vastavalt järgmisele tavale: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt 
(≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel. Igas 
esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras. Kliinilise 
programmi käigus teatatud kõrvaltoimed on need, mis tekkisid platseeboga kontrollitud 
topeltpimedates III faasi uuringutes. 
 

Tabel 2. Kõrvaltoimete tabel 
 
Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt 
Infektsioonid ja 
infestatsioonid 

  Naha seennakkus 
Nakkus 
Ülemiste hingamisteede 
nakkus 

Vere- ja lümfisüsteemi 
häired 

  Lümfisõlme valu 
Eosinofiilia 
Lümfadenopaatia 

Immuunsüsteemi häired   Ülitundlikkus ravimi suhtes 
Anafülaktiline reaktsioon* 

Ainevahetus- ja 
toitumishäired 

  Vedelikupeetus 

Psühhiaatrilised häired   Tavatud unenäod 
Depressioon 
Seksuaalne pärsitus 

Närvisüsteemi häired   Peavalu 
Pearinglus 
Düsgeuusia 
Paresteesia 
Põletustunne 
Hüperesteesia 
Hüpoesteesia 

Kõrva ja labürindi 
kahjustused 

  Tinnitus 

Südame häired   Tahhükardia 
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Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt 
Vaskulaarsed häired   Hematoom 

Hüpertensioon 
Hemorraagia 
Lümfangiopaatia 
Pindmine tromboflebiit 

Respiratoorsed, rindkere ja 
mediastiinumi häired 

  Köha 

Seedetrakti häired   Kõhupuhitus 
Kõhukinnisus 

Naha ja nahaaluskoe 
kahjustused 

 Verivill 
Naha värvuse 
muutus 

Erüteem 
Peenise haavand 
Erütematoosne lööve 
Öine higistamine 
Nahahaigus, sõlm, 
granuloom, vill, ärritus või 
ödeem 
Pigmentatsioonihäire 
Naha hüperpigmentatsioon 
 

Lihas-skeleti ja sidekoe 
kahjustused 

  Valu seljas, häbeme 
piirkonnas või kubemes 
Ligamendi kahjustus 
Ligamendivalu 
Skeletilihaskonna 
ebamugavustunne 

Neerude ja kuseteede 
häired 

  Düsuuria 
Pakiline urineerimisvajadus 

Reproduktiivse süsteemi ja 
rinnanäärme häired 

Peenise 
hematoomaa, turseb, 
valuc 
või ekhümoosd 
 

Vill peenisel 
Suguelundite 
kihelus 
Valulik 
erektsioon 
Erektsiooni 
düsfunktsioon 
Düspareuunia 
Peenise erüteem 

Peenise adhesioon 
Peenise häire 
Peyronie tõve 
progresseerumine 
Seksuaalne düsfunktsioon  
Skrootumi erüteem 
Ebamugavustunne 
genitaalpiirkonnas 
Genitaalne hemorraagia 
Vaagnavalu 
Peenise vähenenud suurus 
Peenise veenitromboos 
Skrootumi ödeem 
Skrootumi valu 

Üldised häired ja 
manustamiskoha 
reaktsioonid 

 Süstekoha 
vesiikulid või 
sügelus 
Paikne ödeem 
Süstekoha sõlm 
Häbemeluu 
kohal olev valu 

Kuumatunne 
Süstekoha reaktsioon või 
naha värvi muutus 
Palavik 
Turse 
Asteenia 
Külmavärinad 
Tsüst 
Kõvastumine 
Gripilaadne haigus 
Ödeem 
Sekreedi eritumine 
Tundlikkus 
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Organsüsteemi klass Väga sage Sage Aeg-ajalt 
Uuringud   Vere glükoosisisalduse 

suurenemine 
Süstoolne vererõhu tõus 
Kehatemperatuuri tõus 

Vigastus, mürgistus ja 
protseduuri tüsistused 

 Protseduurist 
tingitud valu 

Peenisemurd 
Naha rebend 
Avatud haav 
Skrootumi hematoom 
Liigesevigastus 
Peenisevigastus 

a Hõlmab: 87%-l patsientidest teatati süstekoha hematoomist ja peenise hematoomist sõnadega 
sinikad peenisel või süstekohal. 

b Hõlmab: süstekoha turset, peenise ödeemi, peenise turset, paikset turset, skrootumi turset ja 
süstekoha ödeemi. 

c Hõlmab: valu süstekohal, peenisevalu ja ebamugavustunnet süstekohal. 
d Hõlmab: kontusiooni, ekhümoosi, peenise hemorraagiat ja süstekoha hemorraagiat. 
* teatatud turuletulekujärgse kliinilise uuringu käigus patsiendil, kellel oli eelnev kokkupuude 

Xiapexiga Dupuytreni kontraktuuri ravis. 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Xiapexi manustamisel soovituslikest suuremates annustes võib oodata süstekoha paiksete 
reaktsioonide tugevnemist. Üleannustamise korral tuleb rakendada tavapärast toetavat ja 
sümptomaatilist ravi. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised skeleti-lihassüsteemi häirete korral kasutatavad ained – ensüümid, 
ATC-kood: M09AB02 
 
Xiapex on parenteraalseks manustamiseks mõeldud lüofiliseeritud ravimpreparaat, mis sisaldab 
kindlas kaaluvahekorras kahte Clostridium histolyticum’i kollagenaasi. Need Clostridium 
histolyticum’i poolt toodetavad kollagenaasid, mida tähistatakse kui AUX-I ja AUX-II, esindavad 
kahte peamist kollagenaaside klassi (I ja II klass). AUX-I ja AUX-II on ligikaudu 1000-st teadaolevas 
järjestuses olevast aminohappest koosnevad ühekordsed polüpeptiidahelad, mille mass-
spektromeetriliselt määratud molekulmassid on vastavalt 114 kDa ja 113 kDa. Kaks polüpeptiidi 
puhastatakse bioterapeutiliste valkude lahutamiseks ja isoleerimiseks tavapäraselt kasutatavates 
kromatograafilistes järkudes, et saada kahe kollagenaas-ensüümi ühtlane ning põhjalikult kirjeldatud 
ja kontrollitud segu. 
 
Kuna Xiapexi manustamisele järgnev kollageeni lagundamine on lokaliseeritud ja ei vaja ega too 
kaasa AUX-I ja AUX-II mõõdetavat süsteemset kontsentratsiooni, ei ole võimalik Xiapexi esmast 
farmakodünaamilist aktiivsust hinnata ning seetõttu pole selliseid uuringuid ka ette võetud. 
 
Toimemehhanism 
Kollagenaasid on proteinaasid, mis füsioloogilistes tingimustes hüdrolüüsivad kollageeni. Xiapex on 
kahe klostridiaalse kollagenaasi, klass I (AUX-I) ja klass II (AUX-II), kindla massivahekorraga segu. 
Kahe kollagenaaside klassi substraadispetsiifilisus on sarnane, kuid komplementaarne. Mõlemad 
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kollagenaasid lõhustavad interstitsiaalset kollageeni, kuid molekuli erinevatest kohtadest; lisaks 
eelistavad nad erinevaid konformatsioone (kolmikheeliksilist versus denatureeritud või lõhustatud). 
Need erinevused seletavad kahe ensüümiklassi võimet lõhustada kollageeni üksteist täiendaval moel. I 
klassi kollagenaasid (α, β, γ, ja η) on colG geeni saadused, mis käivitavad kollageeni hüdrolüüsimise 
kolmikheeliksilise struktuuri amino- ja karboksü-terminaalsete otste juures, tekitades suuri 
proteolüütilisi fragmente. Vastupidi on colH geeni toodetavate II klassi kollagenaaside esialgne 
lõhustamiskoht kollageeni molekuli sisemuses ja nad tekitavad väikseid fragmente. Nii I kui ka II 
klassi kollagenaasid hüdrolüüsivad hõlpsalt želatiini (denatureeritud kollageeni) ja väikseid kollageeni 
peptiide, kuid II klassil on kõrgem afiinsus väikeste kollageenifragmentide suhtes. I klassi 
kollagenaasid lõhustavad mittelahustuvat kolmikheeliksilist kollageeni suurema afiinsusega kui II 
klassi kollagenaasid. Kahekesi koos tagavad need kollagenaasid kollageeni suhtes laialdase 
hüdrolüütilise aktiivsuse. 
 
Dupuytreni kontraktuur 
Xiapexi süstimine peamiselt I ja III tüüpi interstitsiaalsest kollageenist koosnevasse Dupuytreni vääti 
põhjustab väädi ensümaatilise katkemise. 
 
Peyronie tõbi 
Peyronie tõve märke ja sümptomeid põhjustab kollageenist naast. Xiapexi süstimine Peyronie naastu, 
mis koosneb peamiselt kollageenist, võib põhjustada naastu ensümaatilise katkemise. Sellise naastu 
katkestamise järgselt vähenevad peenise kurvatuur ja patsienti häiriv seisund, mida Peyronie tõbi 
põhjustab. 
 
Kliiniline efektiivsus ja ohutus 
 
Dupuytreni kontraktuur 
Xiapexi tõhusust (annuses 0,58 mg) Dupuytreni kontraktuuriga täiskasvanud patsientidel hinnati kahes 
randomiseeritud, pöördelise tähtsusega topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus, CORD I 
(AUX-CC-857) ja CORD II (AUX-CC-859). Topeltpimeda uuringu populatsioon koosnes 409st 
patsiendist, kellest 272 said Xiapexi 0,58 mg ja 137 said platseebot. Keskmine vanus oli 63 aastat 
(vahemik 33…89 aastat) ja 80% patsientidest olid mehed. Kliinilisse uuringusse kaasamisel oli neil 
patsientidel: (1) vähemalt ühel sõrmel (mitte pöidlal) palpeeritava väädiga sõrme painutav kontraktuur 
20°...100° MP liigesel või 20°...80° PIP-liigesel ning (2) „lauapealse katse” positiivne tulemus, mis on 
määratletud kui võimetus panna haige(d) sõrm(ed) ja peopesa samal ajal vastu laua pinda. Valitud 
primaarset liigest kahjustavasse vääti tehti kuni 3 süstet 0,58 mg Xiapexiga või platseeboga. Ligikaudu 
24 tundi pärast süste tegemist tehti vajaduse korral sõrmevenitusprotseduur, et hõlbustada väädi 
katkemist. Kõikide süstete vahele jäi ligikaudu 4 nädalat. 
 
Mõlema uuringu esmasteks tulemusnäitajateks oli patsientide osakaal, kellel ligikaudu 4 nädalat pärast 
viimast liigesele tehtud süstet vähenes valitud primaarse liigese (MP või PIP) kontraktuuri nurk kuni 
5°-ni (või vähem) normaalsest. Teiste tulemusnäitajate hulka kuulusid kontraktuuri nurga ≥ 50% 
vähenemine esialgsega võrreldes, kontraktuuri nurga protsentuaalne muutus esialgsega võrreldes, 
liikumisulatuse muutus esialgsega võrreldes, patsiendi üldine hinnang raviga rahulolule ja arsti üldine 
hinnang haiguse raskusele. 
 
Võrdluses platseeboga ilmnes Xiapexi kliiniliselt oluline kasulik toime patsientide osakaalus, kellel 
ligikaudu 4 nädalat pärast viimast süstet olid saavutatud esmaseks tulemusnäitajaks olev kõikide 
ravitud liigeste (MP ja PIP, ainult MP, ainult PIP) kontraktuuri vähenemine kuni 5°-ni või allapoole 
seda. Patsiendid, kelle valitud liigeste kontraktuur vähenes 5°-ni või allapoole seda, vajasid kahes 
uuringus keskmiselt 1,5 süstet. Võrreldes platseeboga ilmnes Xiapexi kliiniliselt oluline kasulik toime 
ka kontraktuuri nurga vähenemises, kõikide ravitud liigeste (MP ja PIP, ainult MP, ainult PIP) 
liikumisulatuse suurenemises esialgsega võrreldes ja patsiendi raviga rahulolu üldise hinnangu 
paranemises. 
 
Tabelis 3 on toodud uuringupopulatsiooni demograafilised ja algtaseme näitajad ning tabelites 4 ja 5 
on toodud kahes topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus CORD I (AUX-CC-857) ja CORD II 
(AUX-CC-859) mõõdetud peamiste tõhususe tulemusnäitajate väärtused. 
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Tabel 3. 

Demograafilised ja algtaseme näitajad 
3. faasi topeltpimedad platseebokontrolliga uuringud (CORD I, CORD II) 

 

NÄITAJA 
Xiapex 
(n=249) 

Platseebo 
(n=125) 

Vanus (aastates)   
 Keskmine 62,7 64,2 
Vanusegrupp (eluaastad), n (%)   
 < 45 9 (3,6) 5 (4,0) 
 45…54 33 (13,2) 17 (13,6) 
 55…64 103 (41,4) 44 (35,2) 
 65…74 82 (33,0) 40 (32,0) 
 ≥ 75 22 (8,8) 19 (15,2) 
Sugu, n (%)   
 Meessoost 210 (84,3) 91 (72,8) 
 Naissoost 39 (15,7) 34 (27,2) 
Dupuytreni kontraktuur perekonna 
anamneesis, n (%) 

  

 On 107 (43,0) 62 (49,6) 
 Ei ole 142 (57,0) 63 (50,4) 
Arsti hinnang haiguse raskusele uuringu 
alguses 

  

 Kerge 38 (15,4%) 21 (16,8%) 
 Keskmine 148 (59,9%) 71 (56,8%) 
 Raske 61 (24,7%) 33 (26,4%) 
 Puudub1 2 (0,8%) - 
Märkus: Hõlmab kõiki patsiente, kellele tehti topeltpimedas uuringus vähemalt 1 süste 
(0,58 mg Xiapexi või platseebo). 
1 Ei kasutata, et arvutada keskmist arsti hinnangut haiguse raskusele uuringu alguses – 
kasutatakse tegelikku nimetajat n=247. 
 

 
Tabel 4. 

Patsientide osakaal, kellel saavutati kontraktuuri vähenemine 5° või allapoole seda. 
(Viimane süste) 

 
RAVITUD 

PRIMAARSED 
LIIGESED 

CORD I  CORD II  
Xiapex Platseebo Xiapex Platseebo 

 
Kõik liigesed 
p-väärtus 

n=203c n=103c n=45 n=21 
64,0% 
< 0,001 

6,8% 
– 

44,4% 
< 0,001 

4,8% 
– 

 
MP-liigeseda 
p-väärtus 

n=133 n=69 n=20 n=11 
76,7% 
< 0,001 

7,2% 
– 

65,0% 
0,003 

9,1% 
– 

 
PIP-liigesedb 
p-väärtus 

n=70 n=34 n=25 n=10 
40,0% 
< 0,001 

5,9% 
– 

28,0% 
0,069 

0,0% 
– 

a Metakarpofalangeaalliiges; b Proksimaalne interfalangeaalliiges; c 2 
primaarset liigest jäeti tõhususe analüüsist välja (ühte liigest platseebogrupis 
ei hinnatud ja Xiapexiga ravitud rühmas oli ühel liigesel ravi algusest 0 
kraadine kontraktuur). 
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Tabel 5. 
Keskmine liikumisulatuse suurenemine võrreldes ravi algusega. 

(Viimane süste) 
 

RAVITUD PRIMAARSED 
LIIGESED 

CORD I CORD II 
Xiapex Platseebo Xiapex Platseebo 

Kõik liigesed n=203 c n=103c n=45 n=21 
Keskmine esialgne (SD) 
Keskmine lõplik (SD) 
Keskmine suurenemine (SD) 

43,9 (20,1) 
80,7 (19,0) 
36,7 (21,0) 

45,3 (18,7) 
49,5 (22,1) 
4,0 (14,8) 

40,3 (15,2) 
75,8 (17,7) 
35,4 (17,8) 

44,0 (16,5) 
51,7 (19,6) 
7,6 (14,9) 

MP-liigeseda n=133 n=69 n=20 n=11 
Keskmine esialgne (SD) 
Keskmine lõplik (SD) 
Keskmine suurenemine (SD) 

42,6 (20,0) 
83,7 (15,7) 
40,6 (20,0) 

45,7 (19,2) 
49,7 (21,1) 
3,7 (12,6) 

39,5 (11,8) 
79,5 (11,1) 
40,0 (13,5) 

41,4 (20,8) 
50,0 (21,5) 
8,6 (14,7) 

PIP-liigesedb n=70 n=34 n=25 n=10 
Keskmine esialgne (SD) 
Keskmine lõplik (SD) 
Keskmine suurenemine (SD) 

46,4 (20,4) 
74,9 (23,1) 
29,0 (20,9) 

44,4 (17,9) 
49,1 (24,4) 
4,7 (18,5) 

41,0 (17,7) 
72,8 (21,3) 
31,8 (20,1) 

47,0 (10,3) 
53,5 (18,3) 
6,5 (15,8) 

a Metakarpofalangeaalliiges; b Proksimaalne interfalangeaalliiges; c 2 primaarset liigest jäeti 
tõhususe analüüsist välja (ühte liigest platseebogrupis ei hinnatud ja Xiapexiga ravitud 
rühmas oli ühel liigesel ravi algusest 0 kraadine kontraktuur). 
Kõik Xiapexi ja platseebo võrdluste p-väärtused olid < 0,001, välja arvatud PIP-liigesed 
uuringus CORD II, mida ei saanud tingituna hierarhilisest testimisprotseduurist statistiliselt 
testida. 

 
Patsiente, kelle kontraktuuri raskustastet hindasid arstid palju paranenuks ja väga palju paranenuks, oli 
uuringutes CORD I ja CORD II Xiapexiga ravitud rühmades vastavalt 86% ja 80% ning platseebo 
rühmades vastavalt 3% ja 5% (p< 0,001). Uuringutes CORD I ja CORD II oli skaala „Patsiendi üldine 
hinnang raviga rahulolule” põhjal raviga üsna rahul või väga rahul üle 85% Xiapexiga ravitud 
patsientidest ning ligikaudu 30% platseeboga ravitud patsientidest (p< 0,001). Patsientide suurem 
rahulolu korreleerus suurenenud liikumisulatusega (r=0,51; p< 0,001). 
 
Ravi kahe samaaegse süstega 
Xiapexi kahe samaaegse süste manustamist samal käe Dupuytreni väätidesse hinnati ajaloolise 
kontrollrühmaga avatud mitmekeskuselises kliinilises uuringus AUX-CC-867 715 täiskavanud, 
Dupuytreni kontraktuuriga osalejal (1450 Xiapexi süstet). Sõrmevenitusprotseduurid teostati ligikaudu 
24…72 tundi pärast süstet. 
 
Esmane tulemusnäitaja oli fikseerunud painutuskontraktuur ravitud liigesepaari alamrühmas. Üldiselt 
täheldati fikseerunud painutuskontraktuuri olulist keskmist paranemist võrreldes uuringueelse 
seisundiga (74,4%) 31. päevaks pärast Xiapexi kahe samaaegse, 0,58 mg (üks süste liigese kohta) 
süstimist samasse kätte, vt tabel 6. 
Paranemist täheldati olenemata liigese tüübist või sõrme kaasamisest (vahemik 60,5%...83,9%). 
Samuti täheldati fikseerunud painutuskontraktuuri üldnäitajate paranemist olenemata sõrmevenitamise 
toimumise ajast kas 24, 48 või 72 tundi pärast süstet, keskmine paranemine 31. päevaks oli vastavalt 
75,2%, 74,8% ja 72,4%. 31. päeval täheldati kõigis ravitud liigesepaaride alamrühmades uuringueelse 
seisundiga võrreldes ka liikumisulatuse suurenemist, vt table 6. 
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Tabel 6. 

Fikseerunud painutuskontraktuuri ja liikumisulatuse üldnäitajad pärast kahe Xiapexi 
0,58 mg samaaegset süstimist samasse kätte, mITT populatsioon, uuring AUX-CC-867 

(esimene ravitsükkel) 
 

  
Sama sõrm, 
1 MP, 1 PIP 
(n = 350) 

Erinevad 
sõrmed, 
mõlemad 
MP-d 
(n = 244) 

Erinevad 
sõrmed, 
mõlemad
PIP-d 
(n = 72) 

Erinevad 
sõrmed, 
1 MP, 1 PIP 
(n = 58) 

 
 
Kokku 
(n = 724) 

FFC üldnäitaja(°)      
Uuringueelne, 
keskmine (SD) 

102 (31) 89 (31) 109 (37) 96 (28) 98 (32) 

31. päev, keskmine 
(SD) 

30 (27) 17 (28) 47 (39) 31 (29) 27 (30) 

Muutus, keskmine 
(SD) 

72 (29) 72 (29) 62 (32) 65 (34) 70 (30) 

Muutus %, keskmine 
(SD) 

72 (22) 84 (23) 60 (29) 68 (27) 74 (25) 

ROM üldnäitaja(°)      
Uuringueelne, 
keskmine (SD) 

87 (31) 92 (34) 93 (36) 92 (29) 90 (33) 

31. päev, keskmine 
(SD) 

154 (29) 163 (30) 148 (42) 155 (31) 156 (31) 

Muutus, keskmine 
(SD) 

67 (30) 71 (34) 55 (28) 63 (37) 67 (32) 

FFC = fikseerunud painutuskontraktuur 
ROM = liikumisulatus 
 
Ravi kliiniline õnnestumine (kontraktuuri vähenemine ≤ 5-ni 30 päeva jooksul) pärast samasse kätte 
tehtud kahte samaaegset Xiapexi süstet (üks liigese kohta) saavutati enamiku MP-liigeste (64,6%) 
puhul, võrreldes 28,6%-ga PIP-liigeste puhul pärast ühte süstet kahjustatud liigese kohta. 
Sõrmevenituse toimumise aeg pärast süstet ei omanud mingit mõju ravi kliinilisele õnnestumisele ei 
MP- ega PIP-liigeste puhul. Käefunktsiooni kliiniliselt olulist paranemist URAM-i (Unite´ 
Rhumatologique des Affections de la Main) skoori järgi täheldati 31. päeval (-11,3) ja 61. päeval 
(-12,3). 
 
Pikaajaline efektiivsus ja ohutus 
Kontraktuuri taastekke ning pikaajalise ohutuse hindamiseks osalejatel, kes said eelnevas III faasi 
avatud või avatud järelkontrolliga topeltpimedas uuringus kuni 8 ühekordset Xiapexi süstet annuses 
0,58 mg, alustati pikaajalist ravivaba, 2. kuni 5. aastani kestvat järelkontrolli uuringut (AUX-CC-860). 
Osalejatel, keda jälgiti 5 aasta jooksul pärast eelnevas kliinilises uuringus tehtud esimest Xiapexi 
süstet, uusi ohusignaale ei täheldatud. Pikaajalise järelkontrolli perioodi jooksul esinenud enamus 
kõrvaltoimetest olid mittetõsised, kerge või keskmise intensiivsusega ning need ei olnud seotud 
Xiapexi paikse manustamisega. Need andmed toetavad Xiapexi pikaajalist ohutusprofiili, kinnitades, 
et 5-aastase järelkontrolli perioodi jooksul uusi ohutusriske ei tuvastatud. 
 
Taasteket hinnati edukalt ravitud liigestes (s.t osalejatel oli 30 päeva pärast eelnevas uuringus tehtud 
viimast Xiapexi süstet tehtud hinnangul kontraktuur vähenenud 5°-ni või alla selle) ning seda 
määratleti kui liigese kontraktuuri suurenemist vähemalt 20° võrra palpeeritava väädi olemasolul, või 
liigeses, kus teostati meditsiiniline või kirurgiline interventsioon, mille põhieesmärk oli uue või 
süveneva Dupuytreni kontraktuuri korrigeerimine selles liigeses. Andmed edukale XIAPEX-ravile 
järgneva pikaajalise taastekke määra kohta on toodud tabelis 7. 
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Tabel 7 
Pikaajalised taastekke määrad liigestel, mida on edukalt XIAPEXiga ravitud 

 

Järel-
kontrolli 
intervall 
(päevades) 

 

Liigeste N 
(%) igas 

intervallisa 

 

Taastekkega 
liigeste N 
(%) igas 

intervallisb 

Kumulatiivne 
nominaalne taasteke 
liigese tüüpide lõikes 

(%) 

Kumulatiivne 
nominaalse 
taastekke 
määr (%)c 

Nominaalne 
muutus 

taastekke 
määras 

võrreldes 
eelmise 

aastaga (%) 
MP PIP 

0…365 20 (3,2) 19 (6,3) 1,8 6,4 3,0 - 

366…730 114 (18,3) 103 (33,9) 14,2 33,7 19,6 16,6 

731…1095 125 (20,1) 97 (31,9) 27,1 56,4 35,2 15,6 

1096…1460 85 (13,6) 45 (14,8) 34,8 62,2 42,4 7,2 

1461…1825 169 (27,1) 27 (8,9) 39,5 65,7 46,7 4,3 

> 1825 110 (17,7) 13 (4,3) 41,9 66,9 48,8 2,1 
a Liigest arvestati kui intervalliaegset, kui hinnangu kestus jäi intervalli raamesse. Hinnangu kestus 

algas eduka tulemuse saavutamise päeval (visiit pärast viimast süstet, kus esmakordselt 
registreeriti 0°…5° mõõtmine). Hinnangu kestus lõppes viimase saadaoleva mõõtmistulemusega 
või taastekketa liigestel meditsiinilise interventsiooni päeval ja taastekkega liigestel taastekke 
päeval. 

b Taastekkega liiges oli liiges, millel oli uurija hinnangul palpeeritava väädi tõttu süvenev 
Dupuytreni kontraktuur. Taastekke päev oli visiit, mil taasteke registreeriti või interventsiooni 
päev juhul, kui liigest raviti süveneva Dupuytreni kontraktuuri tõttu. Liigeste puhul, mida peeti 
eelnevas uuringus süvenenuks, oli taastekke päev esimene visiit, kus fikseerunud 
painutuskontraktuuri mõõde oli pärast taastekkest teatamist 20° või suurem. 

c Taastekke nominaalmäär oli enne intervalli viimast päeva esinenud taastekete koguarv jagatud 
liigeste koguarvuga (× 100). 

 
Korduvate kontraktuuride kordusravi 
Uuring AUX-CC-862 viidi läbi Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel, kellel tekkis korduv 
kontraktuur liigeses, mida oli eelnevas kliinilises uuringus Xiapexiga efektiivselt ravitud. Xiapexiga 
kordusravi saanud uuritavatel ei tuvastatud ühtegi uut ohutussignaali. Enamik kõrvaltoimetest olid 
mittetõsised, kerge või keskmise intensiivsusega ja seotud Xiapexi paikse manustamisega või 
sõrmevenitusprotseduuriga väädi katkestamise hõlbustamiseks. Kliiniline efektiivsus uuringus 
AUX-CC-862 oli sarnane uuringutes CORD I ja CORD II teatatuga. Uuringus AUX-CC-862, 
saavutati 64,5% korduvate MP-liigeste ja 45,0% korduvate PIP-liigeste korral kliiniline edu pärast 
kordusravi kuni kolme Xiapexi süstiga. 
 
Kordusravi uuringus AUX-CC-862 analüüsiti 150 AUX-I-vastaste antikehadega positiivset proovi ja 
149 AUX-II-vastaste antikehadega positiivset proovi võimaliku ristreaktiivsuse suhtes inimese MMP-
dega 1, 2, 3, 8 ja 13. Tulemused ei näidanud mingit ristreaktiivsust ühegagi viiest analüüsitud MMP-st. 
 
Lapsed 
Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Xiapexiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide 
alarühmade kohta Dupuytreni kontraktuuri ravis (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2). 
 
Peyronie tõbi 
Xiapexi efektiivsust Peyronie tõvega täiskasvanud meestel hinnati kahes randomiseeritud 
topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus – uuringus 1 (AUX-CC-803) ja uuringus 2 
(AUX-CC-804) –. Topeltpimeda uuringu populatsioon koosnes 832st meespatsiendist, kellest 
551 patsienti said Xiapexi ja 281 said platseebot. Vanuse mediaan oli 58 aastat (vahemik 
23…84 aastat). Uuringusse astumise hetkel pidi patsientide peenise kurvatuuri deformatsioon olema 
Peyronie tõve stabiilses faasis vähemalt 30 kraadi. Patsiendid jäeti uuringust välja, kui neil oli 
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ventraalne kurvatuuri deformatsioon, isoleeritud liivakellakujuline deformatsioon või kaltsifitseerunud 
naast, mis võinuks segada õiget süstimise tehnikat. Enne uuringu alustamist peenisevalu kas ei 
esinenud või oli enamikul patsientidest (98%) kergekujuline. 
 
Nendes uuringutes anti patsientidele kuni 4 ravitsüklit Xiapexi või platseebot (0., 6., 12., 18. nädalal) 
ja neid jälgiti ravivabal jälgimisperioodil (24. kuni 52. nädal). Igas ravitsüklis manustati 1…3-päevase 
vahega kaks Xiapexi 0,58 mg süsti või kaks platseebosüsti. Peenise vormimise protseduur viidi 
patsientidel uuringukeskuses läbi 1…3 päeva jooksul pärast tsükli teist süsti. Ravitsüklit korrati 
ligikaudu 6-nädalaste intervallidega veel kuni kolm korda, nii tuli kokku maksimaalselt 
8 süstimisprotseduuri ja 4 vormimisprotseduuri. Lisaks anti patsiendile juhised peenise vormimiseks 
kodustes tingimustes kuue nädala vältel pärast igat ravitsüklit. 
Uuringutes 1 ja 2 oli mõlemal juhul primaarseks tulemusnäitajaks: 
• protsentuaalne muutus peenise kurvatuuri deformatsioonist uuringu algusest 52. nädalani ja 
• muutus Peyronie tõve küsimustiku (PTK) häiritust käsitsevas osas uuringu algusest 52. nädalani. 
 
Häiritust käsitseva osa skoor moodustub patsiendi teatatud järgmistest näitajatest: mure valuliku 
erektsiooni pärast, erektsiooni väljanägemise pärast ja Peyronie tõve mõju suguühtele ja suguühtes 
olemise sagedusele. 
 
Võrreldes platseeboga parandas Xiapex-ravi Peyronie tõvega patsientidel peenise kurvatuuri 
deformatsiooni märkimisväärselt (tabel 9). Kurvatuuri deformatsiooni paranemine oli numbriliselt 
sarnane patsientide seas, kellel oli uuringueelne deformatsioon 30…60 kraadi ja nende seas, kellel oli 
kurvatuuri deformatsioon 61…90 kraadi. 
 
Võrreldes platseeboga vähendas Xiapex märkimisväärselt patsientide häiritust seoses Peyronie tõvega 
(tabel 10). Häiritust käsitseva osa skoori vähenemine oli numbriliselt sarnane patsiendirühmade vahel, 
stratifitseerituna uuringueelse kurvatuuri deformatsiooni kraadide alusel (30…60 kraadi ja 
61…90 kraadi). 
 
Tabelis 8 on haiguse uuringueelsed näitajad uuringus osalejate kohta ja tabelites 9 ja 10 on tulemused 
efektiivsuse kaastulemusnäitajate kohta kahes topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus 
AUX-CC-803 ja AUX-CC-804. 
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Tabel 8. Peyronie tõvega (PT) patsientidea haiguse uuringueelsed näitajad 
 

 Uuring 1 Uuring 2 
 XIAPEX 

N=277 
Platseebo 

N=140 
XIAPEX 

N=274 
Platseebo 

N=141 
Keskmine vanus (aastad) 
(Min…maks) 

57,9 
(28…79) 

58,2 
(30…81) 

57,3 
(23...84) 

57,6 
(33...78) 

PT keskmine kestus (aastad) 
(Min…maks) 

3,9 
(1,0...35,9) 

4,8 
(1,0...50,8) 

4,2 
(1,1...30,9) 

3,4 
(1,1...17,1) 

Peenise kurvatuuri keskmine 
deformatsioon (kraadid) 
(Min…maks) 

 
48,8 

(30…90) 

 
49,0 

(30…89) 

 
51,3 

(30…90) 

 
49,6 

(30…85) 
Peyronie tõve küsimustik (PTK)b – 
PT-ga patsiendi teatatud keskmine 
häiritust puudutava osa skoor 
(vahemik: 0…16) c 

7,5 7,4 7,4 8,2 

Erektiilse düsfunktsiooni varem 
esinemine N (%) 

 
128 (46,2) 

 
75 (53,6) 

 
134 (48,9) 

 
76 (53,9) 

a  Uuritavad olid ITT populatsioonist ja said vähemalt ühe annuse uuringuravimit 
uuringus 1 või 2. 

b  Iga PTK hinnang nõudis, et uuritavatel pidi 3 kuu jooksul enne küsimustiku täitmist olema 
olnud vaginaalne suguühe. 

c  Suuremad skoorid tähendavad halvemaid sümptomeid 
 
 

Tabel 9. Peenise kurvatuuri deformatsiooni keskmine protsentuaalne muutus uuringueelsest 
näitajast 52. nädalani – uuringud 1 ja 2 

 
 Uuring 1 Uuring 2 
 XIAPEX 

N=199 
Platseebo 

N=104 
XIAPEX 

N=202 
Platseebo 

N=107 
Uuringueelne keskmine (kraadid) 48,8° 49,0° 51,3° 49,6° 
Keskmine protsentuaalne muutus a –35,0% –17,8% –33,2% –21,8% 
Ravierinevus 
(95% CI) 

–17,2% b 
(–26,7%; –7,6%) 

–11,4% b 
(–19,5%; –3,3%)  

a Keskmine protsentuaalne muutus, ravierinevus, 95% CI ja p-väärtus põhinesid ANOVA mudelil, 
mis arvestab ravile ja uuringueelse peenise kurvatuuri kihitusele mõjuvaid tegureid ning nende 
koostoimeid, ja kasutas uuringu lõpuaja andmetena arvestatavaid viimaseid andmeid (ingl k last 
observation carried forward (LOCF)) muudetud ravikavatsusega (mITT) populatsioonis. mITT 
populatsioonina määratleti kõik randomiseeritud uuritavad, kellel olid nii peenise kurvatuuri 
deformatsiooni mõõtmistulemused kui ka PTK hinnang uuringueelselt ja ühes või mitmes järgnevas 
ajapunktis saadaval. 

b p-väärtus < 0,01 
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Tabel 10. Häiritusega seotud osa skoori keskmine muutus Peyronie tõve korral 
uuringueelsest ajast 52. nädalani – uuringud 1 ja 2 

 
 Uuring 1 Uuring 2 
 XIAPEX 

N=199 
Platseebo 

N=104 
XIAPEX 

N=202 
Platseebo 

N=107 
Uuringueelne keskmine 7,5 7,4 7,4 8,2 
Keskmine muutus a –2,8 -1,6 –2,6 –1,5 
Ravierinevus 
(95% CI) 

–1,2 b 
(–2,4; –0,03)  

–1,1 b 
(–2,1; –0,002)  

a Keskmine protsentuaalne muutus, ravierinevus, 95% CI ja p-väärtus põhinesid ANOVA mudelil, 
mis arvestab ravile ja uuringueelse peenise kurvatuuri kihitusele mõjuvaid tegureid ning nende 
koostoimeid, ja kasutas uuringu lõpuaja andmetena arvestatavaid viimaseid andmeid (ingl k last 
observation carried forward (LOCF)) muudetud ravikavatsusega (mITT) populatsioonis. mITT 
populatsioonina määratleti kõik randomiseeritud uuritavad, kellel olid nii peenise kurvatuuri 
deformatsiooni mõõtmistulemused kui ka PTK hinnang uuringueelselt ja ühes või mitmes 
järgnevas ajapunktis saadaval. 

b p-väärtus < 0,05. 
 
Xiapex ei seostunud peenise pikkuse vähenemisega Peyronie tõve ravi uurivates kliinilistes uuringutes. 
 
Avatud III faasi uuringus AUX-CC-806 hinnati Xiapexi ohutust ja efektiivsust. Uuringu kaasamis- ja 
välistamiskriteeriumid ning raviskeem ja esmased efektiivsuse kaastulemusnäitajad olid samad kui 
kesksetes uuringutes AUX-CC-803 ja AUX-CC-804, kuid patsiente jälgiti kuni 36 nädalat. Uuringusse 
kaasati ja selles raviti Xiapexiga kokku 189 patsienti. Kõik patsiendid olid osalenud uuringus 
AUX-CC-803 või AUX-CC-804, kus nad said platseebot, ja selle lõpetanud. 
 
Kaasatud patsientide vanuse mediaan oli 60 (vahemikus 33… 77 aastat). Haiguse kestuse mediaan oli 
4,9 aastat (vahemikus 2,0…27,9 aastat). Erektsioonihäiretest teatati 52,9% patsientidest ja 27,5% 
teatati varasemast peenisetraumast. 
 
Tabelites 11-12 on esitatud esmased efektiivsuse kaastulemusnäitajad, mida hinnati avatud III faasi 
uuringus AUX-CC-806. 
 

 Tabel 11. Kurvatuuri deformatsiooni keskmine protsentuaalne muutus 36. nädalal 
võrreldes uuringueelse väärtusega (LOCF) (mITT* populatsioon) – uuring AUX-CC-806 

 
 Xiapex 

N=126 
Uuringueelne väärtus 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 

 
46,9 (12,00) 

30, 85 
36. nädala väärtus (LOCF) 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 

 
29,9 (15,56) 

0, 80 
Muutus võrreldes 
uuringueelse 
väärtusega, % 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 
   Keskmise 95% CI** 

 
 
 

-36,3 (30,72) 
-100, 100 

-41,6; -30,9 
* mITT populatsioonina määratleti kõik randomiseeritud uuritavad, kellel olid nii peenise 
kurvatuuri deformatsiooni mõõtmistulemused kui ka PTK hinnang uuringueelselt ja ühes või 
mitmes järgnevas ajapunktis saadaval. 
** Nullväärtust mitte sisaldava keskmise 95% usaldusvahemiku (CI) põhjal peeti protsentuaalset 
muutust võrreldes uuringueelse näitajaga statistiliselt oluliseks. 
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Tabel 12. Peyronie tõve häirituse skoori keskmine muutus 36. nädalal võrreldes uuringueelse 
väärtusega (LOCF) (mITT* populatsioon) – uuring AUX-CC-806 

 
 Xiapex 

N=126 
Uuringueelne väärtus 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 

 
6,3 (3,60) 

1, 15 
36. nädala väärtus (LOCF) 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 

 
3,9 (3,65) 

0, 16 
Muutus võrreldes 
uuringueelse 
väärtusega, % 
   Keskmine (SD) 
   Min, max 
   Keskmise 95% CI** 

 
 
 

-2,4 (3,34) 
-12, 7 

-3,0; -1,8 
*mITT populatsioonina määratleti kõik randomiseeritud uuritavad, kellel olid nii peenise 
kurvatuuri deformatsiooni mõõtmistulemused kui ka PTK hinnang uuringueelselt ja ühes või 
mitmes järgnevas ajapunktis saadaval. 
** Nullväärtust mitte sisaldava keskmise 95% usaldusvahemiku (CI) põhjal peeti keskmist 
muutust võrreldes uuringueelse näitajaga statistiliselt oluliseks. 

 
Naissoost seksuaalpartnerid täitsid uuriva analüüsina kaks küsimustikku nii sõelumisvisiidil kui ka 
36. nädalal: naissoost seksuaalpartnerite PTK (meestele suunatud PTK Peyronie tõve häiritust ja 
psühholoogilisi sümptomeid käsitlevate osade adaptsioon, hinnanguskaala 0...12) ja naiste 
seksuaalfunktsiooni indeks (Female Sexual Function Index, FSFI, hinnanguskaala 2...36, kus suurem 
hinne näitab paremat seksuaalset toimimist). Uuringus osales kokku 30 naissoost partnerit. Keskmine 
(SD) naiste PTK-skoor oli uuringu alguses 4,7 (3,61) ja 36. nädalal 2,7 (3,06), st muutus võrreldes 
uuringueelsete väärtustega oli -2,0. Keskmine (SD) FSFI-skoor oli uuringu alguses 20,56 (10,08) ja 
36. nädalal 26,72 (7,73), muutus võrreldes uuringueelsete väärtustega 7,54. 
 
Pikaajaline efektiivsus ja ohutus 
Ohutust ja efektiivsust hinnati IV faasi ravivabas pikaajalises järelkontrolli uuringus (AUX-CC-810) 
tehtud kuni 5 aastat pärast Xiapexi esimest süstet kesksetes 12-kuulistes topeltpimedates platseeboga 
kontrollitud III faasi uuringutes või 9-kuulistes avatud III faasi uuringutes. Viieaastase 
järelkontrolliperioodi jooksul (tabel 13) ilmnes osalejatel peenise kurvatuuri vähenemine ja PTK 
häirituse skoori paranemine võrreldes eelmistes III faasi uuringutes viimatiste täheldatud näitajatega. 
Muutusi rahvusvahelise erektsioonifunktsiooni indeksi (international index of erectile function, IIEF) 
skooris ei olnud. Viieaastasel järelkontrolliperioodil ei tuvastatud ühtegi ohutussignaali. 
 

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



24 

Tabel 13. Pikaajalised efektiivsusmuutujad – uuring AUX-CC-810 
 

 Uuringu-
eelnea 

Võrdlus-
väärtusb 

2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta 

Kurvatuur* 
(kraadi) N = 247 N = 247 N = 51 N = 43 N = 225 N = 180 

Keskmine±SD 51,8±15,04 31,0±16,10 25,8±12,99 25,2±13,31 29,1±17,21 27,0±16,13 
Mediaan 50,0 30,0 26,0 27,0 30,0 29,5 

Min, max 30, 90 0, 81 0, 55 0, 60 0, 85 0, 70 
PTK 
häiritus** N = 183 N = 183 N = 34 N = 29 N = 154 N = 123 

Keskmine±SD 6,5±3,47 3,4±3,30 3,2±3,30 2,7±2,84 2,5±3,01 2,4±2,89 
Mediaan 6,0 2,0 2,5 1,0 1,0 1,0 

Min, max 0, 15 0, 14 0, 14 0, 9 0, 12 0, 13 
IIEF erektsioo-
nifunktsioon** N = 181 N = 183 N = 37 N = 31 N = 167 N = 134 

Keskmine±SD 23,2±6,47 24,9±6,12 22,9±7,70 22,9±8,13 23,3±7,54 23,6±7,48 
Mediaan 26,0 27,0 26,0 26,0 27,0 27,0 

Min, max 2, 30 3, 30 3, 30 1, 30 3, 30 1, 30 
 

a Uuringueelne määratleti kui viimane täheldatud väärtus enne Xiapexi esimest süstet eelmises III faasi 
uuringus (st AUX-CC-802, AUX-CC-803, AUX-CC-804 või AUX-CC-806). 
b Võrdlusväärtus määratleti kui pärast uuringueelset väärtust täheldatud viimane mittepuuduv väärtus 
III faasi uuringus (st AUX-CC-802, AUX-CC-803, AUX-CC-804 või AUX-CC-806). 
* Märkus. Sellest analüüsist jäeti välja 29 osalejat. 9 osalejat manustasid turustatavat Xiapexi ja 
2 osalejat said ravivabas uuringus (AUX-CC-810) peenise implantaadi ning 18 osalejale oli varem 
tehtud kirurgiline sekkumine Peyronie tõve raviks. 
** Märkus. Sellest analüüsist jäeti välja 22 osalejat. 9 osalejat manustasid turustatavat Xiapexi ja 
1 osaleja sai ravivabas uuringus (AUX-CC-810) peenise implantaadi ning 12 osalejale oli varem 
tehtud kirurgiline sekkumine Peyronie tõve raviks. 
 
Lapsed 
Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Xiapexiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide 
alarühmade kohta Peyronie tõve ravimisel (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2). 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
Xiapexi 0,58 mg-se üksikannuse manustamise järel 16-le Dupuytreni kontraktuuriga patsiendile või 
Xiapexi kahe samaaegse 0,58 mg annuse samasse kätte süstimise järel 12-le Dupuytreni 
kontraktuuriga patsiendile ei tuvastatud süstele järgneva 5 minuti kuni 30 päeva jooksul plasmas 
Xiapexi mõõdetavat kontsentratsiooni. 
 
Tehti kaks intralesionaalset Xiapex 0,58 mg süsti 24-tunnise vahega Peyronie tõvega 19 patsiendi 
peenise naastu sisse. Pärast kumbagi süsti olid mõõdetavate plasmakontsentratsioonidega patsientide 
AUX-I ja AUX-II sisaldused plasmas (vastavalt 82% ja 40% AUX-I ja AUX-II kohta) minimaalsed ja 
lühiajalised. AUX-I ja AUX-II maksimaalsed individuaalsed plasmakontsentratsioonid olid 
vastavalt 29 ng/ml ja < 71 ng/ml. 30 minutit pärast manustamist olid kõik plasmakontsentratsioonid 
alla mõõdetavate piirväärtuste. 24-tunniste vahedega manustatud kahe järjestikuse Xiapexi süstimise 
järel ei ilmnenud tõendeid akumuleerumisest. Ühelgi patsientidest ei olnud 15 minutit pärast naastu 
vormimist 3. päeval (st 24 tundi pärast 2. süsti 2. päeval) mõõdetavaid plasmakontsentratsioone. 
 
Jaotumine 
Kliinilistes uuringutes, kus Xiapexi on manustatud paikse süstena Dupuytreni vääti või Peyronie 
naastu, pole seni leitud tõendeid süsteemsest toksilisusest. 
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Biotranformatsioon 
Kuna Xiapex ei ole tsütokroom P450 ega ühegi teise ravimite metabolismis osaleva ensüümiraja 
substraadiks ja kuna ei oodata aktiivsete metaboliitide teket, ei ole metabolismiuuringuid läbi viidud. 
 
Eritumine 
Vormikohaseid koostoimeuuringuid Xiapexiga ei ole läbi viidud. Pärast ühekordset Xiapexi süstet 
Dupuytreni kontraktuuriga patsientidele mõõdetavat plasmakontsentratsiooni ei teki ning Peyronie 
tõvega patsientidel esineb ainult minimaalne ja lühiajaline Xiapexi plasmakontsentratsioon. 
 
Patsientide erirühmad 
Annuse kohandamine ei ole vajalik mitte üheski patsientide erirühmas, st eakatel, neeru- või 
maksakahjustusega, mis tahes soost või rassist patsientidel. 
 
Lapsed 
Xiapexi ei ole uuritud 0...18-aastastel lastel ja noorukitel seetõttu pole avaldatud farmakokineetilisi 
andmeid. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Korduvtoksilisus 
Üheannuselise või 61-päevase korduvannuselise (3 korda nädalas iga 3 nädala järel 3 tsükli vältel) 
uuringu käigus Clostridium histolyticum’i kollagenaasi peenisesisesel manustamisel koertele annuses, 
mis on väiksem kui maksimaalne inimesele soovitatav annus ühikutes mg/m2 või sellega võrdses 
annuses, ei ilmnenud tõendeid süsteemse toksilisuse kohta. 
 
Reproduktsioonitoksilisus 
Kuni 0,13 mg suuruste intravenoossete annuste juures (mg/m2 alusel võrrelduna inimese annusest 11 
korda rohkem) ei täheldatud Xiapexi manustamisel ülepäeviti isastele ja emastele rottidele enne kokku 
paigutamist, paaritumise ja implantatsiooni ajal, mingeid toimeid menstruaaltsüklile, munaraku 
juhasisesele liikumisele, implanteerumisele, implanteerumiseelsele arengule ja/või suguihale või 
seemneraku küpsemisele munandimanuses. Rottidel ei ilmnenud varase emrüonaalse arengu juures 
mingeid kõrvalmõjusid (teratogeensusele viitavad tõendid puudusid). Selles uuringus ei täheldatud 
mitte ühegi annuse suuruse juures süsteemset toksilisust. 
 
Mutageensus 
Clostridium histolyticum’i kollagenaasil ei olnud mutageenset toimet Salmonella typhimurium’ile 
(AMES test) ja see ei olnud klastogeenne ei in vivo hiire mikrotuuma katses ega in vitro inimeste 
lümfotsüütide kromosoomide aberratsioonide uuringus. 
 
Kartsinogeensus 
Xiapexiga ei ole tehtud tavapäraseid kaks aastat kestvaid bioloogilisi katseid närilistel. Kartsinogeenne 
oht ei ole seetõttu teada. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Pulber 
Sahharoos 
Trometamool 
Vesinikkloriidhape 2,4% w/w (pH kohandamiseks) 
 
Lahusti 
Kaltsiumkloriiddihüdraat 
Naatriumkloriid 
Süstevesi 
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6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada, välja arvatud 
nendega, mis on loetletud lõigus 6.6. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
3 aastat. 
 
Valmissegatud lahus soovitatakse kohe ära kasutada. Valmissegatud Xiapexi tohib enne manustamist 
hoida toatemperatuuril (20°C...25°C) kuni üks tund või külmikus (2°C...8°C) kuni 4 tundi. Külmkapis 
hoidmise järel tuleb valmissegatud lahusel lasta enne kasutamist toatemperatuurini (20°C...25°C) 
soojeneda ligikaudu 15 minutit. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis (2°C...8°C). 
Mitte lasta külmuda. 
 
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Xiapexi pulber on läbipaistvast klaasist viaalis (3 ml, I tüüpi klaas), millel on kummist punnkork, 
alumiiniumkaitserõngas koos äratõmmatava (polüpropüleen) korgiga. 
 
Lahusti: 3 ml lahustit on läbipaistvast klaasist viaalis (5 ml, I tüüpi klaas), millel on kummist punnkork, 
alumiiniumkaitserõngas koos äratõmmatava (polüpropüleen) korgiga. 
 
Pakendis on 1 viaal pulbriga ja 1 viaal lahustiga. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks 
 
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend 
 
Ettevalmistus: lahuse valmistamine 
 
Viaali Xiapexiga ja viaali süstelahuse valmistamiseks vajaliku lahustiga tuleb hoida külmkapis. Enne 
kasutamist tuleb Xiapexi sisaldav viaal ja süstelahuse valmis segamiseks vajalikku lahustit sisaldav 
viaal külmkapist välja võtta ja lasta seista toatemperatuuril vähemalt 15 minutit, kuid mitte kauem kui 
60 minutit. Iga Xiapexi ja steriilse manustamiskõlblikuks muutmise lahusti viaali tuleb kasutada ainult 
üheks süsteks. Kui ühel ravivisiidil ravitakse sama käe kahjustatud liigeste kahte vääti, tuleb igaks 
manustamiskõlblikuks muutmiseks ja süstimiseks kasutada eraldi viaale ja süstlaid. 
 
Aseptilisi meetodeid kasutades tuleb lahuse valmistamiseks sooritada järgmine protseduur: 
 
1. Dupuytreni kontraktuur. Ravitav liiges (MP või PIP) tuleb kindlaks määrata, sest lahuse 

valmistamiseks vajaliku lahusti kogus sõltub liigese tüübist (PIP-liigese jaoks vajaliku 
süstelahuse kogus on väiksem). 
Peyronie tõbi. Ravipiirkond tuleb kindlaks määrata ja märgistada erekteerunud peenisel 
kirurgilise markeriga. 

 
2. Mõlemalt viaalilt tuleb eemaldada äratõmmatavad plastkorgid. Xiapexi sisaldava viaali ja 

süstelahuse valmistamiseks vajalikku lahustit sisaldava viaali kummist punnkorke ja nende 
ümbrust tuleb hõõruda steriilse alkoholiga (muid antiseptikume ei tohi kasutada). 
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3. Lahuse valmistamiseks tuleb kasutada ainult kaasasolevat lahustit; see sisaldab Xiapexi 
toimimiseks vajalikku kaltsiumit. Kasutades 0,01 ml märgistusega steriilset süstalt, tuleb 
sellesse tõmmata sobiv kogus kaasasolevat lahustit järgmiselt: 

 
Tabel 14. Manustamiseks vajalikud kogused 

 
Ravitav piirkond Manustamiskõlblikuks 

muutmiseks nõutav 
lahusti 

Süstitav kogus Xiapex 
0,58 mg annuse 
manustamiseks† 

 
Dupuytreni MP-liigesed 

 
0,39 ml 

 
0,25 ml 

 
Dupuytreni PIP-liigesed  

 
0,31 ml 

 
0,20 ml 

 
Peyronie naast 

 
0,39 ml 

 
0,25 ml 

†Pidage silmas, et süstitav kogus 0,58 mg annuse manustamiseks on väiksem kui 
manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatav lahusti kogumaht.  

 
4. Lahusti tuleb süstida aeglaselt Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldava viaali külgedele. Lahust 

sisaldavat viaali ei tohi pöörata tagurpidi ega raputada. Lahust tuleb aeglaselt keerutada, et 
tagada kogu lüofiliseeritud pulbri lahustumine. Süstal ja nõel, mida kasutatakse 
manustamiskõlblikuks muutmiseks tuleb seejärel eemaldad ja ära visata. 

 
5. Enne manustamist tuleb lahust kontrollida visuaalselt nähtavate osakeste ja värvimuutuste 

suhtes. Xiapexi valmissegatud lahus peab olema läbipaistev. Kui lahus sisaldab osakesi, on 
hägune või on muutnud värvust, ei tohi seda süstida. 

 
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 
SE-112 76 Stockholm 
Rootsi 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/1/11/671/001 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.veebruar 2011 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18. jaanuar 2016 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
 
 
Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel 
http://www.ema.europa.eu 
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A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA RAVIMIPARTII 
KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D) 

 
Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress 
 
Auxilium Pharmaceuticals, LLC 
102 Witmer Road, Horsham, PA 19044. 
USA 
 
Lonza AG 
Lonzastrasse 
3930 Visp 
Šveits 
 
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress 
 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 
SE-112 76 Stockholm 
Rootsi 
 
 
B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2). 
 
 
C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED 
 
• Perioodilised ohutusaruanded 
 
Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja 
iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis. 
 
 
D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA 

PIIRANGUD 
 
• Riskijuhtimiskava 
 
Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt 
müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele 
ajakohastatud riskijuhtimiskavadele. 
 
Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada: 
• Euroopa Ravimiameti nõudel; 
• kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada 

riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk. 
 
• Riski minimeerimise lisameetmed 
 
Müügiloa hoidja tagab, et kõik arstid, kes eeldatavalt kirjutavad välja/kasutavad Xiapexi, on vastavalt 
välja õpetatud ravimi õige manustamise osas ja omavad kogemusi Dupuytreni kontraktuuri ja Peyronie 
tõve diagnoosimisel ja ravis. 
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Kokkuleppel liikmesriikide pädevate ametiasutustega viib müügiloa hoidja enne turuletoomist läbi 
arstide väljaõppeprogrammi, mille eesmärgiks on süste õige asukoht süstimisega seotud kõrvaltoimete 
vähendamiseks, samuti teavitamine raviga seotud oodatavatest ja võimalikest riskidest. 
 
Arsti väljaõppeprogramm peab sisaldama järgmisi olulisi elemente: 
 
• Süstimistehnika ja annustamisintervall. 
• Vajalike koguste süstelahuste valmistamine ja süstimiste erinevused metakarpofalangeaal- (MP) 

ja proksimaalinterfalangeaalliigestesse (PIP) Dupuytreni kontraktuuri korral ja naastu Peyronie 
tõve esinemisel. 

• Raske immuunvahendatud reaktsiooni, sealhulgas anafülaksia äratundmine ja ravi. 
• Teave verejooksude riski kohta hüübimishäiretega patsientidel, sealhulgas samaaegset 

antikoagulantravi saavatel patsientidel. 
• Teave maatriksi metalloproteinaaside (MMP) ristreaktiivsuse kohta, sealhulgas 

muskuloskeletaalse sündroomi ja autoimmuunsete häirete ägenemise/tekkimise kohta. 
• Meeldetuletus teatada kõrvaltoimetest, sealhulgas ravimitega seotud eksimustest. 
• Vajadus teavitada patsienti raviga seotud nähtudest ja sümptomitest ning millal pöörduda 

tervishoiutöötaja poole. 
• Ravimi omaduste kokkuvõte ja patsiendi infoleht. 
 
• Müügiloajärgsed kohustused 
 
Ei kohaldata. 
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A. PAKENDI MÄRGISTUS 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
Pakend 1 viaal pulbri ja 1 viaal lahustiga 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Xiapex 0,9 mg süstelahuse pulber ja lahusti 
Clostridium histolyticum’i kollagenaas 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 
 
Iga viaal pulbriga sisaldab 0,9 mg Clostridium histolyticum’i kollagenaasi* 
 
 
3. ABIAINED 
 
Pulber: sahharoos, trometamool, vesinikkloriidhape 
Lahusti: kaltsiumkloriiddihüdraat, naatriumkloriid, süstevesi 
 
 
4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 
 
Süstelahuse pulber ja lahusti 
pulber, 1 viaal 
lahusti, 1viaal 
 
 
5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Ainult intralesionaalseks kasutamiseks. 
 
Enne kasutamist segage valmis sobiv kogus lahust. 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. 
 
 
6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA 

KÄTTESAAMATUS KOHAS 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 
 
 
8. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
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9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. 
 
 
10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST 

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE 
 
 
11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 
SE-112 76 Stockholm 
Rootsi 
 
 
12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/1/11/671/001 
 
 
13. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED 
 
 
15. KASUTUSJUHEND 
 
 
16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) 
 
Põhjendus Braille mitte lisamiseks 
 
 
17 AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood 
 
Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit. 
 
 
18 AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED 
 
PC: {number} 
SN: {number} 
NN: {number} 
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
Xiapexi pulbri viaali etikett 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D) 
 
Xiapex 0,9 mg süstepulber 
Clostridium histolyticum’i kollagenaas 
Intralesionaalne 
 
 
2. MANUSTAMISVIIS 
 
 
3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 
 
 
6. MUU 
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
Xiapex-iga kasutamiseks mõeldud lahusti viaali etikett 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D) 
 
Lahusti Xiapexi jaoks 
 
 
2. MANUSTAMISVIIS 
 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 
 
3 ml 
 
 
6. MUU 
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B. PAKENDI INFOLEHT 
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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Xiapex 0,9 mg süstelahuse pulber ja lahusti 
Clostridium histolyticum’i kollagenaas 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti. Kõrvaltoime võib olla ka 

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Xiapex ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Xiapexi kasutamist 
3. Kuidas Xiapexi kasutatakse 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Xiapexi säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Xiapex ja milleks seda kasutatakse 
 
Xiapexi kasutatakse kahe erineva seisundi ravimiseks: Dupuytreni kontraktuuri ravimiseks 
palpeeritava väädiga täiskasvanud patsientidel ja Peyronie tõve raviks täiskasvanud meestel. 
 
Dupuytreni kontraktuur 
See on haigus, mis põhjustab teie sõrme(de) kõverdumise peopesa poole. Seda kõverdumist 
nimetatakse kontraktuuriks ja seda põhjustab ebanormaalse kollageeni sisaldava väädi moodustumine 
naha alla. Kontraktuur põhjustab paljudel inimestel olulisi takistusi igapäevaste toimingute, näiteks 
autojuhtimise, kätlemise, spordimängude, purkide avamise, masinkirja või esemete hoidmise juures. 
 
Peyronie tõbi 
See on seisund, mille korral täiskasvanud meestel on tuntav nn naast ja kõverdunud peenis. See haigus 
võib põhjustada erekteerunud peenise kuju muutust peenise venivates kiududes esineva naastuks 
nimetatava armkoe ebanormaalse ehituse tõttu. Naast võib segada sirge erektsiooni saavutamist, sest 
naast ei veni nii palju kui peenise ülejäänud osa. Peyronie tõvega meeste erekteerunud peenis võib 
olla kõverdunud või paindunud kujuga. 
 
Xiapexi toimeaine on Clostridium histolyticum’i kollagenaas ja selle kollagenaasi tootmiseks 
kasutatakse mikroorganismi Clostridium histolyticum. Teie arst süstib Xiapexi teie sõrmes/käes 
olevasse vääti või peenise naastu, kus see lagundab väädis või naastus olevat kollageeni. 
Dupuytreni tõve korral lagundab Xiapex kollageeni, mis moodustab väädi, ja kõrvaldab kõverdumise 
täielikult või osaliselt, nii et teie sõrme/sõrmi saaks sirgestada. 
Peyronie tõve korral lagundab Xiapex naastus oleva kollageeni, mis põhjustab teie erekteerunud 
peenise kõverdumist, ja see võib omakorda aidata muuta varem kõverdunud erektsiooni sirgemaks ja 
võimaldab teil ennast tunda haigusest vähem häirituna. Kõveruse vähenemine erineb individuaalselt. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Xiapexi kasutamist 
 
Ärge kasutage Xiapexi: 
• kui olete Clostridium histolyticum’i kollagenaasi või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
• Peyronie tõve korral, kui teie naastu ravi hõlmab juha, mida mööda uriin voolab (nimetatakse 

kusitiks). 
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Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Xiapexi manustamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Allergilised reaktsioonid 
Xiapexi saavatel patsientidel võivad tekkida rasked allergilised reaktsioonid, sest ravim sisaldab 
inimorganismile võõraid valke. 
 
Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib pärast Xiapexi süstimist ükskõik milline 
järgmistest sümptomitest: 
• nõgestõbi; 
• näoturse; 
• hingamisraskus; 
• valu rindkeres. 
 
Tõsise allergilise reaktsiooni või muskuloskeletaalse sündroomi arenemise võimalust Xiapexi 
korduval kasutamisel ei saa välistada. Muskuloskeletaalse sündroomi sümptomiteks on: liigese- või 
lihasvalu, õlgade jäikus, käelaba turse, peopesade fibroos (tiheda sidekoe tekkimine muu koe asemele) 
ja naha või kõõluste paksenemine või sõlmede moodustumine kõõlustesse. Palun informeerige oma 
arsti kui te märkate neid sümptomeid. 
 
Teie arst peab teadma enne ravimi manustamist järgmist. 
• Kui teil on esinenud allergiline reaktsioon eelmisele Xiapexi süstimisele. 
• Kui teil on esinenud probleeme vere normaalse hüübimisega või kui te võtate vere normaalset 

hüübimist takistavaid ravimeid (mida nimetatakse antikoagulantideks). 
• Kui te võtate praegu antikoagulante, ei tohi teile Xiapexi anda enne 7 päeva möödumist 

antikoagulantide viimasest annusest. Ühe erandina on lubatud päevas võtta kuni 150 mg 
atsetüülsalitsüülhapet (paljudes vere hüübimise vältimiseks kasutatavates ravimites leiduv aine). 

 
Kui teil ravitakse Dupuytreni kontraktuuri 
 
Seda ravimit tohib ainult arst süstida teie käelabal olevasse kollageeni sisaldavasse vääti. Teie arst on 
ettevaatlik, et vältida süstimist kõõlustesse, närvidesse ja veresoontesse. Väär süste kõõlustesse, 
närvidesse või veresoontesse võib tuua kaasa verejooksu või nende struktuuride vigastuse koos 
võimaliku püsiva kahjustusega. Kui teil ravitav väät kinnitub naha külge, on teil suurenenud oht naha 
lõhenemiseks või rebenemiseks Xiapexi süstele järgneva sõrme venitamisprotseduuri ajal. 
 
Rasked vigastused, nt sõrme nekroos või sõrmeluu murd, võivad lõppeda sõrme või sõrmelülide 
kaotusega. Kui teil on luid kahjustav haigusseisund, nt osteopeenia või osteoporoos, teatage sellest 
arstile enne sõrme manipulatsioonravi protseduuri tegemist. Kui pärast ravi teevad teile muret 
suurenev valu või muud sümptomid sõrmes, võtke kohe ühendust arstiga. 
 
Öelge oma arstile, kui te olete Xiapexi varem saanud või mõtlete Xiapexi saamisest sellise seisundi 
raviks, mida nimetatakse Peyronie tõveks. See seisund esineb täiskasvanud meestel, kellel on tuntav 
nn naast ja erekteerunud peenis on kõver. 
 
Kui teil ravitakse Peyronie tõbe 
 
Seda ravimit tohib teie peenise naastu sisse süstida ainult arst. 
 
Peenisemurd (sugutikeha rebend) või peenise muu tõsine vigastus 
Xiapexi süsti saamine võib kahjustada juhasid teie peenise osas, mida nimetatakse sugutikehaks.  
Pärast Xiapex-ravi võib üks nendest juhadest erektsiooni ajal katkeda. Seda nimetatakse sugutikeha 
rebendiks ehk peenisemurruks. 
Pärast Xiapex-ravi võivad katkeda ka teie peenises olevad veresooned, põhjustades vere kogunemise 
naha alla (nimetatakse hematoomiks). 
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Peenisemurru (sugutikeha rebend) või peenise teiste tõsiste vigastuste sümptomite hulka võivad 
kuuluda: 
• plopsuva heli kuulmine või tundmine erekteerunud peenises; 
• erektsiooni säilitamise võime järsk kadumine; 
• valu peenises; 
• purpursed tähnverevalumid peenisel ja peeniseturse; 
• urineerimisraskus või veri uriinis. 
 
Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekib ükskõik milline ülalloetletud peenisemurru või 
peenise tõsise vigastuse sümptomitest, kuna see võib nõuda kirurgilist sekkumist. 
Ärge astuge suguühtesse ega tegelege ühegi teise seksuaalse toiminguga vähemalt 4 nädalat pärast 
Xiapexi ravitsükli teist süsti ja pärast mis tahes valu ja turse möödumist olge seksuaaltegevuse 
taasalustamisel ettevaatlik. 
 
Öelge oma arstile, kui te olete Xiapexi varem saanud või mõtlete Xiapexi saamisest sellise seisundi 
raviks, mida nimetatakse Dupuytreni kontraktuuriks. Selles seisundis moodustub peopesa koes väät ja 
põhjustab ühe või mitme sõrme paindumist peopesa suunas nii, et sõrmi ei saa sirutada. 
 
Lapsed ja noorukid 
Puudub Xiapexi asjakohane kasutus lastel ja noorukitel vanuses 0 kuni 18 aastat Dupuytreni 
kontraktuuri või Peyronie tõve ravis. 
 
Muud ravimid ja Xiapex 
Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid. Need hõlmavad 
vere normaalset hüübimist takistavaid ravimeid (mida nimetatakse antikoagulantideks), antrakinooni 
derivaate ja mõned infektsioonide raviks kasutatavaid antibiootikume (tetratsükliinid ja 
antratsükliinid/antrakinoloonid). Erektsioonihäirete ravimite ja Xiapexi ravi samaaegsel kasutamisel 
teadaolevad koostoimed puuduvad. 
 
Rasedus ja imetamine 
Dupuytreni kontraktuur 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Andmed kasutamise kohta puuduvad rasedatel naistel, seetõttu ei soovitata Xiapexi kasutada raseduse 
ajal ja ravi tuleb edasi lükata rasedusjärgsesse aega. 
 
Puudub kogemus Xiapexi kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel; seetõttu ei ole Xiapexi 
kasutamine rinnaga toitmise ajal soovitatav. 
 
Peyronie tõbi 
Seda seisundit naistel ei esine. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kui teil tekib pearinglus, tuimus või aistingute muutumine ja peavalu vahetult pärast Xiapexi süstimist, 
peate te vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu nt autojuhtimine ja masinate kasutamine, kuni 
need toimed on kadunud või kui arst lubab neid tegevusi jälle teha. 
 
Paistetus ja valu võivad halvendada ravitava käe kasutamist Dupuytreni tõve korral. 
 
Xiapex sisaldab naatriumi 
Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt 
„naatriumivaba”. 
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3. Kuidas Xiapexi kasutatakse 
 
Teid võivad ravida ainult arstid, kes on saanud vastava koolituse Xiapexi õige kasutamise osas ja 
kellel on kogemused Dupuytreni või Peyronie tõve ravimisel. 
 
Teile manustatakse Xiapex süstina otse sellesse kohta, mis põhjustab teie sõrme/peenise paindumist 
(intralesionaalne süst). Kõik Xiapexi süsted teeb teie arst. 
 
Teile määratud ravimi soovitatav annus on 0,58 mg. 
 
Dupuytreni kontraktuur 
Süstitava lahuse kogus sõltub ravitavast liigesest. Teie arst valib hoolikalt kollageeniväädile kõige 
paremini ligipääsetava koha ja teeb seejärel vääti süste. 
 
Pärast süste tegemist seob arst teie käe kinni. Te peate ravitud sõrme päeva jooksul liikumatuna 
hoidma. Harvad ei ole juhud, kui patsiendi sõrm iseenesest sirgeks läheb. Ärge kõverdage ega sirutage 
süstitud käe sõrmi, kuni arst pole soovitanud seda teha. Ärge kunagi proovige süstitud vääti iseseisvalt 
katkestada. Hoidke süstitud käelaba nii kõrgel kui võimalik kuni sõrmevenitusprotseduurile järgneva 
päevani. 
 
Arst kutsub teid visiidile tagasi ligikaudu 24…72 tundi peale süstimist, et sõrme venitamisega üritada 
see sirgeks muuta. Pärast sõrmevenitamisprotseduuri paigaldab arst teile lahase, mida te peate 
magamise ajal kandma kuni 4 kuu jooksul. 
Kui arsti juures jälgimisvisiidil ei lähe teie sõrm ikkagi sirgeks, võib osutuda vajalikuks edasine ravi 
Xiapexiga. Xiapexi võib uuesti manustada ligikaudu 4 nädala pärast esimese süsti tegemist. Ühele 
väädile võib süsteid ja sõrmevenitusprotseduure teha ligikaudu 4-nädalaste vahedega kuni 3 korda. 
Ühel ravivisiidil võib teha süsteid sama käe kuni kahte vääti. Kui haiguse käigus on tekkinud mitmed 
kontraktuurid, võib täiendavaid vääte ravida järgmistel ravivisiitidel ligikaudu 4-nädalase vahega, 
nagu arst määrab. 
 
Pidage kindlasti nõu oma arstiga, millal te võite pärast Xiapex-ravi jätkata tavalisi toiminguid. 
Hoiduge sõrmi koormavatest tegevustest enne arstiga nõu pidamist. Arst võib soovitada teil teha 
sõrmede kõverdamise ja sirutamise harjutusi mitu korda päevas mitme kuu jooksul. 
Kogemused Xiapexi kliiniliste uuringutega piirduvad hetkel 3 süstega vääti ja kokku kuni 8 süstega 
kätte. 
 
Peyronie tõbi 
Teie arst süstib Xiapexi peenise kõverdumist põhjustava naastu sisse, mis . 
 
• Xiapexi manustatakse ravitsükli osana. Igas ravitsüklis saate ühe Xiapexi süsti, millele 

järgneb teine süst muul päeval (1…3 päeva hiljem). 
• Pärast iga Xiapexi süsti mähitakse teie peenis sidemesse. Arst ütleb teile, millal side 

eemaldada. 
• Üks kuni kolm päeva pärast Xiapexi ravitsükli teist süsti peate minema tagasi arsti juurde 

manuaalseks protseduuriks, mis aitab teie peenist venitada ja sirgestada. Arst ütleb teile, millal 
te peate selleks tagasi tulema. 

• Teie arst näitab, kuidas peenist õigel moel õrnalt venitada ning sirgestada. Täpsemat teavet vt 
patsiendi infolehe lõpust lõikudest “Juhised teie peenise õrnaks venitamiseks” ja „Juhised teie 
peenise õrnaks sirgestamiseks.“ 

• Te peate oma peenist õrnalt venitama ainult siis, kui teil ei ole erektsiooni. Te peate oma 
peenist õrnalt venitama 3 korda päevas 6 nädala vältel pärast iga ravitsüklit. 

• Te peate oma peenist õrnalt sirgestama ainult siis, kui teil on erektsioon, mis tekib ilma 
igasuguse seksuaalse tegevuseta (spontaanne erektsioon). Te peate oma peenist õrnalt 
sirgestama 1 kord päevas 6 nädala vältel pärast iga ravitsüklit. 

• Teie arst ütleb teile pärast iga ravitsüklit, millal te võite suguelu jätkata. 
• Teie arst ütleb ka seda, millal tulla tagasi, kui vajalikuks osutub rohkemate ravitsüklite tegemine. 

 

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



42 

Xiapexi kliiniliste uuringute kogemused piirduvad hetkel nelja ravitsükliga, mille käigus võidakse 
kurvatuuri põhjustavasse naastu manustada kokku 8 süsti. 
 
Öelge oma arstile kohe, kui teil on raskusi oma peenise venitamise või sirgestamisega või kui teil on 
valu või muud mured. 
 
Kui teile manustatakse Xiapexi rohkem kui ette nähtud 
Kuna seda ravimit manustab teile teie arst, ei ole tõenäoline, et saate vale annuse. Juhul, kui arst 
manustab soovitatust suurema annuse, võite te kogeda lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed” loetletud 
kõrvaltoimete tugevnemist. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Allergiline reaktsioon 
Aeg-ajalt on teatatud raskest allergilisest reaktsioonist (1 juht). Pöörduge kohe arsti poole, kui teil 
ilmnevad raske allergilise reaktsiooni tundemärgid või sümptomid, nt laiaulatuslik punetus või lööve, 
turse, pigistustunne kurgus või hingamisraskused. Teile ei tohi manustada Xiapexi, kui te teate, et 
teil on varem tekkinud raske allergiline reaktsioon kollagenaasi või mis tahes muu koostisaine suhtes. 
 
Dupuytreni kontraktuur 
 
Enamik kliinilistes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimetest olid raskusastmelt kerged või mõõdukad ja 
esinesid ravitavas käes. 
 
Järgmisi kõrvaltoimeid on esinenud Xiapexi manustatamisel kuni kahte vääti või kahjustatud 
liigesesse ühel ravivisiidil. 
 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10st): 
• süstekoha reaktsioonid, nt verejooks, valu, turse, tundlikkus ja verevalumite teke 
• käelaba sügelemine 
• valu käelabas, randmes või käsivarres 
• küünarnuki juures ja kaenla all olevate lümfisõlmede paistetamine või suurenemine 
• käelaba või käsivarre turse 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10st): 
• süstekoha reaktsioonid, näiteks valu, soojustunne, turse, villi teke, naha punetus ja/või lööve 
• nahahaav süstekohal 
• nahahaav, verivillid 
• küünarnuki juures ja kaenla all olevate lümfisõlmede valulikkus 
• liigeste turse ja valulikkus 
• põletustunne, tundlikkuse osaline kadumine, torkimistunne või tuimus 
• pearinglus, peavalu, iiveldus 
• suurenenud higistamine 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100st): 
• kõõluse rebend, sideme vigastus 
• vereliistakute vähesus 
• silmalaugude tursumine 
• allergilised reaktsioonid 
• krooniline valu 
• jäseme ebamugavustunne, vigastus või halvatus 
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• treemor/värisemine, suurenenud tundlikkus stimulatsioonile 
• minestamine 
• oksendamine, kõhulahtisus, valu ülakõhus 
• lööve, ekseem 
• liigeste jäikus ja naksumine 
• lihaste spasmid, lihaste nõrkus, ebamugavustunne skeleti-lihaskonnas või selle jäikus 
• valutunne kubemes, õlas, rindkereseinas või kaelas 
• turse 
• palavik, üldine valu, ebamugavustunne, kurnatus, kuumatunne, halb enesetunne, gripilaadne 

haigus 
• ravitud sõrmede külmatalumatus 
• süstekoha reaktsioonid, näiteks naha kestendamine, naha värvuse muutused, infektsioon, valu, 

naha pigistustunne, tuimus, ärritus või sõlmed, koorik, haav 
• maksaensüümide aktiivsuse suurenemine 
• erutus, meeltesegadus, ärrituvus, rahutus, unehäired 
• hingeldamine, hüperventilatsioon 
• lümfisõlmede põletik (lümfadeniit), lümfisoonepõletik (lümfangiit), põhjustades naha punetust, 

mis on kõrgemate piirjoontega, pehme ja soe ning millega tavaliselt kaasneb punetav joon, 
suurenenud lümfisõlmed 

 
Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed 
• sõrmeluu murd 
• sõrme või osaliselt sõrme kaotus 
 
Peyronie tõbi 
 
Peenisemurd (sugutikeha rebend) või peenise muu tõsine vigastus 
Aeg-ajalt on esinenud peenise murdu (sugutikeha murd) või muud rasket peenise vigastust. 
Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest peenisemurru või 
peenisega seotud muu tõsise vigastuse sümptomitest: plopsuva heli kuulmine või tundmine 
erekteerunud peenises, erektsiooni säilitamise võime järsk kadumine, valu peenises, purpursed 
tähnverevalumid peenisel ja peeniseturse, urineerimisraskus või veri uriinis, süstekohas vere 
kogunemine naha alla. 
Enamik kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimetest olid kerge või keskmise raskusega ja enamik 
kadus 2 nädala jooksul pärast süstimist. 
Xiapexiga on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid. 
 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10st):  
• tähnverevalumid peenisel või peeniseturse ja valu peenises, 
• väike verekogus süstekohas naha all. 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10st):  
• süstekoha reaktsioonid, nt vill, turse, sügelus või tahke kõrgenenud ala naha all, 
• valu süstekohal ja peenise kohal, 
• vill või peenise punetus / naha värvuse muutus, 
• suguelundite sügelus, 
• valulik erektsioon, valulik suguühe ja erektsioonihäire. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100st):  
• lümfisõlme valu ja turses lümfisõlmed, 
• tõusnud vere valgeliblede arv, 
• kiire pulss, 
• helin kõrvus, 
• kõhupuhitus, 
• kõhukinnisus, 
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• kuumatunne, 
• lööve süstekohas, 
• palavik, 
• nõrkus, 
• külmavärinad, 
• gripilaadne haigus, 
• vedeliku väljumine peenisel olevast villist, 
• tundlikkus, 
• allergiline reaktsioon, 
• naha seennakkus, 
• infektsioon, 
• ülemiste hingamisteede nakkus, 
• sisselõige nahas, 
• avatud haav, 
• vere kogunemine skrootumil veresoonest väljapoole, 
• liigesevigastus, 
• plopsuv heli/tunne, mis osutab sugutimurrule, 
• vere suurenenud suhkrusisaldus, 
• kõrgenenud vererõhk, 
• veepeetus, 
• seljavalu, 
• valu ja ebamugavustunne kubemes, 
• paksenemine peenise põhimiku juures oleva ligamendi ümbruses, 
• tundlikkus peenise põhimikul olevas ligamendis, 
• peavalu, 
• pearinglus, 
• ebameeldiv maitse suus, 
• ebanormaalne aisting, 
• põletustunne, 
• suurenenud/vähenenud tundlikkus aistingute stimulatsioonile, 
• tavatud unenäod, 
• depressioon, 
• suguühte vältimine, 
• valulik/sagenenud urineerimine, 
• armkude peenises, 
• peenise haigus, 
• Peyronie tõve ägenemine, 
• seksuaalhäire, 
• skrootumi punetus, turse ja valu, 
• ebamugavustunne ja tähnverevalumid suguelundite piirkonnas, 
• vaagnavalu, 
• peenise suuruse vähenemine, 
• verehüübe moodustumine peeniseveenis, 
• köha, 
• väike põletikuline ala, 
• öine higistamine, 
• vermeline nahk peenisel, 
• punetust põhjustav nahalööve, 
• nahahaigus/ärritus, 
• vere kogunemine veresoontest väljapoole, 
• tähnverevalumid, 
• lümfisoonte haigus, 
• pindmine veenipõletik. 
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Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku 
teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi 
ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Xiapexi säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Teie arst ei tohi kasutada seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendi ja viaali sildil 
pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C. Mitte lasta külmuda. 
 
Valmistatud lahus soovitatakse ära kasutada kohe. Xiapexi valmislahust võib enne manustamist hoida 
toatemperatuuril (20°C...25°C) kuni 1 tund või külmkapis (2°C...8°C) kuni 4 tundi. Külmkapis 
hoidmise järel tuleb valmislahusel lasta enne kasutamist toatemperatuurini (20°C...25°C) soojeneda 
ligikaudu 15 minutit. 
 
Teie arst ei tohi Xiapexi kasutada, kui valmislahuse värvus on muutunud või selles on nähtavaid 
osakesi. Lahus peab olema läbipaistev, värvitu ja selles ei tohi olla tükke, helbeid või nähtavaid 
osakesi. 
 
Xiapexi säilitamise, käsitsemise ja hävitamise eest hoolitseb teie arst. Ärge visake ravimeid 
kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te 
enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Xiapex sisaldab 
• Toimeaine on Clostridium histolyticum’i kollagenaas. Igas Xiapexi viaalis on 0,9 mg 

Clostridium histolyticum’i kollagenaasi. 
• Teised koostisosad on sahharoos, trometamool ja vesinikkloriidhape 2,4% mahuprotsenti (pH 

reguleerimiseks). 
• Lahusti sisaldab kaltsiumkloriiddihüdraati, naatriumkloriidi ja süstevett. 
 
Kuidas Xiapex välja näeb ja pakendi sisu 
Xiapex on süstelahuse pulber ja lahusti. Valge lüofiliseeritud pulber on saadaval 3 ml-s I tüüpi 
läbipaistvast klaasist viaalis, millel on kummist punnkork, alumiiniumkaitserõngas ja äratõmmatav 
plastkork. 
 
Pulbri lahustamiseks kasutatav lahusti on läbipaistev värvitu vedelik. 3 ml lahus on saadaval 5 ml-s 
I tüüpi läbipaistvast klaasist viaalis, millel on kummist punnkork, alumiiniumkaitserõngas ja 
äratõmmatav plastkork. 
 
Xiapex on saadaval pakendis, milles on 1 viaal Xiapexi pulbrit ja 1 viaal 3 ml lahustiga. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Rootsi 
 
Tootja 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Rootsi 
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Infoleht on viimati uuendatud  
 
Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale: 
 
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend 
 
Dupuytreni kontraktuur 
 
1.  Ettevalmistus: lahuse valmistamine 
 
Üheannuselist viaali Xiapexiga ja üheannuselist viaali süstelahuse valmistamiseks vajaliku lahustiga 
tuleb hoida külmkapis. 
 
1. Enne kasutamist tuleb Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldav viaal ja manustamiskõlblikuks 

muutmiseks kasutatavat lahjendusvedelikku sisaldav viaal külmkapist välja võtta ja lasta 
mõlemal viaalil seista toatemperatuuril vähemalt 15 minutit, kuid mitte kauem kui 60 minutit. 
Kontrollige visuaalselt Xiapexi sisaldavat viaali. Lüofiliseeritud pulbri kook peab olema terve ja 
valget värvi. 

 
2. Määrake kindlaks, millist liigest hakkate ravima (MP või PIP), sest lahuse valmistamiseks 

vajaliku lahusti kogus sõltub liigese tüübist (PIP-liigese jaoks vajaliku süstelahuse kogus on 
väiksem). 

 
3. Pärast äratõmmatava korgi eemaldamist hõõruge Xiapexi sisaldava viaali ning 

manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatavat lahjendusvedelikku sisaldava viaali kummist 
punnkorki ja ümbritsevat pinda steriilse alkoholiga (muid antiseptikume ei tohi kasutada). 

 
4. Kasutage ainult pakendisse kuuluvat manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatavat 

lahjendusvedelikku. Lahjendusvedelik sisaldab kaltsiumit, mis on vajalik Xiapexi toimimiseks. 
 
5. Kasutage 0,01 ml märgistustega 12 või 13 mm pikkuse 27 G nõelaga süstalt (ei kuulu 

pakendisse) ja tõmmake sellesse õige kogus kaasasolevat lahjendusvedelikku: 
 

• 0,39 ml lahustit väätide jaoks, mis kahjustavad MP-liigest Dupuytreni 
kontraktuuris; 

• 0,31 ml lahustit väätide jaoks, mis kahjustavad PIP-liigest Dupuytreni 
kontraktuuris; 

 
6. Süstige lahjendusvedelik aeglaselt Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldava viaali külgedele. 

Ärge viaali ümber pöörake ega lahust raputage. Pöörake lahust aeglaselt, et tagada kogu 
lüofiliseeritud pulbri lahusesse kaasamine. 

 
7. Manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahust võib hoida toatemperatuuril (20 ºC…25 ºC) 

kuni üks tund või külmkapis temperatuuril 2 ºC…8 °C kuni 4 tundi enne manustamist. Kui 
manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahust on hoitud külmkapis, laske sellel lahusel 
ligikaudu 15 minuti enne kasutamist soojeneda toatemperatuurini. 

 
8. Visake ära manustamisekõlblikuks muutmiseks kasutatud süstal ja nõel ning lahjendusvedeliku 

viaal. 
 
9. Kui ühel ravivisiidil tehakse kaks süstet samasse kätte, kasutage teiseks süsteks uut süstalt ja 

manustamiskõlblikuks muudetud lahuse eraldi viaali (mis sisaldab 0,58 mg Xiapexi). Korrake 
1.-8. etappi. 
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2. Ravitava ala kindlaks tegemine 
 
1. Enne iga ravitsüklit tehke ravitav ala kindlaks järgmisel viisil. 

Määrake kindlaks, millist liigest hakkate ravima (MP või PIP), sest lahuse valmistamiseks 
vajaliku lahusti kogus sõltub liigese tüübist (PIP-liigese jaoks vajaliku süstelahuse kogus on 
väiksem). 

 
3. Süstimine 
 
Enne Xiapexi süstimist ei soovitata manustada lokaalset anesteesiat tekitavaid ravimeid, sest need 
võivad raskendada õige süstekohta valimist. 
 
1. Manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahus peab olema selge. Kontrollige lahust enne 

manustamist visuaalselt nähtavate osakeste ja värvimuutuse suhtes. Kui lahus sisaldab osakesi, 
on hägune või muutnud värvi, ärge manustamiskõlblikuks muudetud lahust süstige. 

 
2. Kontrollige veelkord süstitavat vääti. Süsteks peab valima koha, kus kontrakteeriv väät on 

allolevatest painutajakõõlustest maksimaalselt eralduv ja kus väät ei kinnitu tihedalt naha külge. 
 
3. Kui ühel ravivisiidil tehakse kaks süstet samasse kätte, alustage kahjustatud sõrmest, mis asub 

käe kõige ulnaarsemalt ja jätake radiaalses suunas (nt viiendast sõrmest nimetissõrme suunas). 
Igal sõrmel alustage sõrme kõige proksimaalsemast liigesest ja liikuge distaalses suunas (nt 
MP-st PIP-i suunas). Iga süste tegemisel järgige 4.-10. etappi. 

 
4. Kandke süstekohale antiseptikumi ja laske nahal kuivada. 
 
5. Tõmmake alaliselt kinnitatud 12 või 13 mm pikkuse 26 või 27 G nõelaga (ei ole lisatud 

pakendisse) uude steriilsesse 0,01 ml märgistusega süstlasse Xiapexi 0,58 mg annuse 
manustamiseks vajalik kogus valmissegatud lahust: 
• 0,25 ml Xiapexi valmissegatud lahust MP-liigeseid kahjustava väädi jaoks või 
• 0,20 ml Xiapexi valmissegatud lahust PIP-liigeseid kahjustava väädi jaoks 

 
6. Olge väätidega ettevaatlik, kui need lähenevad PIP-liigese vaole. Süstides viienda (väikse) 

sõrme PIP-liigest kahjustavat vääti, tuleb hoolikalt süstida peopesa-sõrme vaole nii lähedale kui 
võimalik ja mitte sisestada nõela sügavamale kui 2...3 mm. PIP-liigeste puhul ärge süstige 
peopesa-sõrme vaost distaalsemale kui 4 mm. 

 
7. Oma mittedomineerivakäega hoidke patsiendi ravitavat kätt kinni, avaldades samal ajal väädile 

survet. Oma domineeriva käega viige nõel vääti, olles ettevaatlik, et see sealt välja ei tuleks. 
Hoiduge nõelaotsa lükkamisest täielikult läbi väädi, et aidata minimiseerida võimalust Xiapexi 
süstimiseks teistesse kudedesse peale väädi. Kui pärast nõela paigutamist on võimalus, et nõel 
on painutajakõõluses, siis liigutage passiivselt distaalset interfalangeaal- (DIP-) liigest. Kui te 
kahtlustate, et nõel on viidud kõõlusesse või patsient täheldab paresteesiat, siis tõmmake nõel 
välja ja viige see uuesti vääti. Kui nõel on õiges kohas, siis tajute te süste tegemisel väikest 
takistust. Vaadake joonist 1, mis illustreerib süstetehnikat. 

 
8. Kui te olete saanud kinnitust, et nõel on õigesti vääti viidud, süstige ligikaudu üks kolmandik 

annusest. 
 
9. Järgmisena, hoides nõela pidevalt naha all, tõmmake nõela ots väädist välja, viige see esimesest 

süstekohast pisut distaalsemale (ligikaudu 2...3 mm) ja süstige järgmine kolmandik annusest. 
 
10. Jällegi nõela pidevalt naha all hoides, tõmmake nõela ots väädist välja, viige see esimesest 

süstekohast pisut proksimaalsemale (ligikaudu 2...3 mm) ja süstige viimane kolmandik annusest 
vääti (vt joonis 2). 

 
Joonistel 1 ja 2 on ainult illustratiivne eesmärk ja need ei pruugi kujutada individuaalse patsiendi 
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anatoomiliste struktuuride paiknemist. 
 
Joonis1: Süstetehnika illustratsioon. 
 

 
 
 
Joonis 2: Xiapexi kolmeastmeline süstimine vääti. 
 

 
 
11. Siduge patsiendi ravitud käsi pehme paksu marlisideme sisse. 
 
12. Pärast süstimist visake kasutamata jäänud lahusti ja valmissegatud lahus ära. Ärge säilitage, 

koguge ega kasutage kasutamata jäänud valmissegatud lahusega või lahustiga viaale. 
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13. Patsientidele tuleb anda järgmised juhised: 
• Mitte painutada ega sirutada süstitud käe sõrmi enne sõrmevenitusprotseduuri 

lõpuleviimist, et vähendada Xiapexi ekstravasatsiooni väädist väljapoole. 
• Mitte mingil ajal üritada süstitud vääti iseseisvalt katkestada. 
• Hoida süstitud käe laba nii kõrgel kui võimalik kuni sõrmevenitusprotseduurile järgneva 

päevani. 
• Võtta kohe ühendust oma arstiga, kui ilmnevad infektsiooni tunnused (nt palavik, 

külmavärinad, punetuse suurenemine või ödeem) või on sõrme pärast turse alanemist 
raske painutada (kõõluse rebendi sümptomid). 

• Ligikaudu 24…72 tundi pärast iga süstet pöörduda arsti juurde tagasi süstitud käe 
kontrollimiseks ja võimalikuks sõrmevenitusprotseduuriks, et väät katkestada. 

 
4. Sõrmevenitusprotseduur 
 
1. Ligikaudu 24…72 tundi pärast süstet toimuval jälgimisvisiidil tehke kindlaks, kas kontraktuur 

on kadunud. Kui väädi kontraktuur püsib, püütakse vääti katkestada passiivselt tehtava 
sõrmevenitamisprotseduuriga. 

 
2. Kui raviti ühe sõrme kahte kahjustatud liigest, teostage sõrmevenitusprotseduur MP-liigest 

kahjustaval väädil enne protseduuri teostamist PIP-liigest kahjustaval väädil. 
 
3. Vajaduse korral võib sõrmevenitusprotseduuri vältel kasutada lokaalset anesteesiat. 
 
4. Sel ajal kui patsiendi ranne on painutatud, rakendage süstitud väädile mõõdukat venitussurvet, 

venitades sõrme ligikaudu 10...20 sekundi jooksul. PIP-liigeseid kahjustavate väätide puhul 
tehke sõrmevenitusprotseduur siis, kui MP-liiges on painutatud asendis. 

 
5. Kui esimene sõrmevenitusprotseduur ei too kaasa väädi katkemist, võib 5...10-minutiliste 

vahedega teha teise ja kolmanda katse. Väädi katkestamiseks ei soovitata teha üle kolme katse 
kahjustatud liigese kohta. 

 
6. Kui väät pole katkenud kolme venitamiskatsega väädi kohta, võib kokku leppida ligikaudu 

4 nädalat pärast süstet toimuva jälgimisvisiidi. Kui järgmisel visiidil on kontrakteerunud väät 
veel alles, võib teha täiendava süste ja sõrmevenitusprotseduuri. 

 
7. Pärast sõrmevenitusprotseduuri (protseduure) ja patsiendile lahase paigaldamist (mis hoiab 

ravitud liigest maksimaalselt sirutatuna), tuleb anda patsientidele järgmised juhised: 
• Mitte teha süstitud käelabaga koormavaid tegevusi, kuni arsti korralduseni. 
• Kanda magamise ajal lahast kuni 4 kuu jooksul. 
• Teha sõrmede kõverdamise ja sirutamise harjutusi mitu korda päevas mitme kuu jooksul. Rav
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Järgmine teave on ainult Peyronie’i tõvega patsientidele: 
 
Juhised teie peenise õrnalt venitamise kohta 
 
Venitage oma peenist õrnalt 3 korda päevas. Venitage peenist ainult siis, kui teie peenis ei ole 
kõva (erekteerunud). 
 
• Hoidke ühe käe sõrmedega kinni oma peenise tipust. Teise käe sõrmedega hoidke kinni 

peenise põhimikust (vt joonis 3). 
• Tõmmake oma peenist õrnalt selle täies pikkuses kehast eemale ja säilitage venitamist 

30 sekundi vältel. 
• Laske oma peenise tipust lahti ja laske peenisel tagasi minna oma normaalsesse pikkusesse. 
 
Joonis 3. Juhis peenise venitamiseks 

 
 
 
Juhised teie peenise õrnalt sirgestamise kohta 
 
Sirgestage oma peenist õrnalt üks kord päevas. Sirgestage oma peenist ainult siis, kui teil on 
erektsioon, mis tekib ilma seksuaalse tegevuseta (spontaanne erektsioon). Teie peenise 
painutamine ei tohi põhjustada mingit valu ega ebamugavustunnet. 
 
• Hoidke ühe käega oma peenisest kinni. Teise käega painutage peenist õrnalt 

kõverdumisele vastassuunas (vt joonis 4). Hoidke oma peenist selles sirgemas asendis 
30 sekundi vältel, seejärel laske peenisest lahti. 

 
Joonis 4. Juhis peenise sirgestamiseks 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: 
 
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend  
 
Peyronie tõbi 
 
1. Ettevalmistus – lahuse ettevalmistamine 
 
Xiapexi üheannuselist viaali ja süstelahuse valmistamiseks vajaliku lahusti üheannuselist viaali tuleb 
hoida külmkapis. 
 
a) Enne kasutamist tuleb Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldav viaal ja manustamiskõlblikuks 

muutmiseks kasutatavat lahjendusvedelikku sisaldav viaal külmkapist välja võtta ja lasta 
mõlemal viaalil seista toatemperatuuril vähemalt 15 minutit, kuid mitte kauem kui 60 minutit. 
Kontrollige visuaalselt Xiapexi sisaldavat viaali. Lüofiliseeritud pulbri kook peab olema terve ja 
valget värvi. 

 
b) Pärast äratõmmatava korgi eemaldamist hõõruge Xiapexi sisaldava viaali ning 

manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatavat lahjendusvedelikku sisaldava viaali kummist 
punnkorki ja ümbritsevat pinda steriilse alkoholiga (muid antiseptikume ei tohi kasutada).  
 

c) Kasutage ainult kaasasolevat manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatavat 
lahjendusvedelikku. Lahjendusvedelik sisaldab kaltsiumit, mis on vajalik Xiapexi toimimiseks.  
 

d) Kasutage 0,01 ml märgistustega 12 või 13 mm pikkuse 27 G nõelaga süstalt (ei kuulu 
pakendisse) ja tõmmake sellesse õige kogus kaasasolevat lahjendusvedelikku: 

 
• 0,39 ml lahustit peenise naastu jaoks Peyronie tõve korral 
 

e) Süstige lahjendusvedelik aeglaselt Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldava viaali külgedele. 
Ärge viaali ümber pöörake ega lahust raputage. Pöörake lahust aeglaselt, et tagada kogu 
lüofiliseeritud pulbri lahusesse kaasamine. 

 
f) Manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahust võib hoida toatemperatuuril (20 ºC…25 ºC) 

kuni üks tund või külmkapis temperatuuril 2ºC…8°C kuni 4 tundi enne manustamist. Kui 
manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahust on hoitud külmkapis, laske sellel lahusel 
ligikaudu 15 minuti enne kasutamist soojeneda toatemperatuurini. 

 
g) Visake ära manustamisekõlblikuks muutmiseks kasutatud süstal ja nõel ning lahjendusvedeliku 

viaal. 
 
2. Ravitava ala kindlaks tegemine 
 
a) Enne iga ravitsüklit tehke ravitav ala kindlaks järgmisel viisil. 

• Kutsuge esile peenise erektsioon. 
• Määrake naast kindlaks kaardunud peenise maksimaalse nõgususe punktis (või 

fokaalpunktis). 
• Märgistage punkt kirurgilise markeriga. See osutab kohale naastus, kuhu Xiapexi 

manustada. 
 
3. Süstimine 
 
a) Manustamiskõlblikuks muudetud Xiapexi lahus peab olema selge. Kontrollige lahust enne 

manustamist visuaalselt nähtavate osakeste ja värvimuutuse suhtes. Kui lahus sisaldab osakesi, 
on hägune või on muutnud värvi, ärge manustamiskõlblikuks muudetud lahust süstige. 
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b) Kandke süstekohale antiseptikumi ja laske nahal kuivada. 
 
c) Soovi korral manustage sobivat paikset anesteetikumi. 

 
d) Kasutage uut süstalt, millel on 0,01 ml märgistused ja alaliselt kinnitatud 12 või 13 mm pikkune 

27 G nõel (ei ole lisatud pakendisse), ja tõmmake sellesse 0,25 ml manustamiskõlblikuks 
muudetud lahust (sisaldab 0,58 mg Xiapexi). 

 
e) Peenis peab enne Xiapexi süstimist olema lõtvunud olekus. Asetage nõelaots sihtnaastu küljele 

kohakuti maksimaalse nõgususe punktiga. Suunake nõel nii, et see siseneb naastu küljelt, 
MITTE ei liigu korgaskeha suhtes allapoole ega risti. 

 
f) Sisestage nõel ja lükake seda põikisuunas edasi läbi naastu kogu laiuse naastu vastaskülje 

suunas ilma naastu täielikult läbimata. Nõela õiget asukohta kontrollitakse ja kinnitatakse 
tähelepanelikult fikseerides süstlakolvi minimaalse surve kolvi alla surumisel. 

 
g) Kui nõelaots on naastus, alustage süstimist, säilitades ühtlast survet ravimit aeglaselt naastu 

süstides. Eemaldage nõel aeglaselt, et jätta ravimi täisannus naastu nõela välja tõmbamisel. 
Naastude korral, mis on ainult mõne millimeetri laiused, võib süstla eemaldamise tee olla väga 
minimaalne. Eesmärk on alati jätta naastu sisse ravimi koguannus. 

 
h) Pärast nõela täielikku eemaldamist avaldage süstekohale kerget survet. Vajadusel pange 

süstekohale side. 
 
i) Visake manustamiskõlblikuks muudetud lahuse ja lahjendusvedeliku kasutamata osa pärast igat 

süstimist ära. Ärge säilitage, valage kokku ega kasutage ühtegi viaali, mis sisaldab kasutamata 
jäänud manustamiskõlblikuks muudetud lahust või lahjendusvedelikku. 

 
j) Iga ravitsükli teine süst tuleb teha esimesest süstekohast ligikaudu 2…3 mm eemale. 
 
4. Peenise vormimise protseduur 
 
Peenise vormimine aitab vähendada kurvatuuri deformatsiooni ja sirgestada peenisevart. 
Kontrollvisiidil, mis toimub 1…3 päeva pärast iga ravitsükli teist süsti, sooritage peenise lõdvestunud 
olekus peenise vormimise protseduur (nagu allpool kirjeldatud), et venitada ja pikendada naastu, mille 
Xiapex on katkestanud. 

• Soovi korral manustage sobivat paikset anesteetikumi. 
• Haarake kinnastatud käega kinni naastust või lõdvestunud olekus peenise kõvastunud 

osast, mis jääb süstekohast ligikaudu 1 cm proksimaalsemale ja distaalsemale. 
• Sihtnaastu tugipunktina kasutades kasutage mõlemat kätt, et avaldada püsivat tugevat 

survet naastu pikendamiseks ja venitamiseks. Eesmärk on järk-järgult tekitada kumerus, 
mis on vastupidine patsiendi peenise kurvatuurile, ja selleks venitatakse peenist mõõduka 
vastupanu tekkimise momendini. Avaldage survet 30 sekundi vältel, seejärel vabastage 
surve. 

• Pärast 30-sekundilist puhkeperioodi korrake peenise vormimise tehnikat kokku 
3 vormimiskatsega, millest iga katse kestab 30 sekundit. 

 
Patsiendile tuleb anda asjakohased juhised peenise kodustes tingimustes ise vormimise tehnika kohta, 
mida tuleb teha iga päev 6-nädalase perioodi vältel pärast iga ravitsükli järel arstivisiidil tehtavat 
peenise naastu vormimist, järgides pakendi infolehes antud üksikasjalikke juhiseid. 
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TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE  
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Teaduslikud järeldused 
 
Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet Clostridium histolyticum’i 
kollagenaasi perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite 
komitee teaduslikud järeldused järgmised: 
 
Xiapexi perioodilises ohutusaruandes, mis hõlmas perioodi alates 28. veeburarist 2018 kuni 
27. veebruarini 2019, esitatud andmete ülevaatusel tuvastati turuletulekujärgseid ja kirjanduses 
toodud juhtumiaruannte põhiseid teateid sõrme nekroosi ja/või amputatsiooni ning sõrmeluu 
murdude juhtudest Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel, keda raviti Clostridium histolyticum’i 
kollagenaasiga. Võttes arvesse Clostridium histolyticum’i kollagenaasi toimemehhanismi tõenäosust 
ja järgnevat manipulatsioonravi protseduri Dupuytreni kontraktuuriga patsientidel, on ravimiohutuse 
riskihindamise komitee arvamusel, et Xiapexi ravimteavet tuleb ajakohastada, lisades ravimi 
omaduste kokkuvõtte lõiku 4.4 hoiatuse, et sõrme nekroos võib mõnel juhul lõppeda sõrme 
amputatsiooniga ning et võib esineda sõrmeluu murru oht. Perifeerse vereringe aeglustumine võib 
olla üks sõrme nekroosi teket soosivaist tegureist. Luumurru suurenenud riskiga patsientidel, nt 
osteopeenia/osteoporoosiga patsientidel on manipulatsioonravi protseduuride ajal vajalik eriline 
ettevaatus. Ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.8 tuleb lisada kõrvaltoimed „sõrme nekroos“ ja 
„sõrmeluu murd“, esinemissagedus „teadmata“. Patsiendi infolehte tuleb vastavalt uuendada. 
 
Lisaks sellele, võttes aluseks Peyronie tõvega patsientidel turuletulekujärgselt teatatud peenisemurru 
juhtumiaruannete ülevaate, on ravimiohutuse riskihindamise komitee arvamusel, et Xiapexi 
ravimteavet tuleb ajakohastada, lisades ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.4 ja patsiendi infolehe 
lõiku 2 uue sõnastuse, mille alusel pikendatakse minimaalset ajavahemikku süste ja seksuaaltegevuse 
taasalustamise vahel vähemalt 4 nädalale ja lisatakse hoiatus ettevaatusele seksuaaltegevuse 
taasalustamisel. 
 
Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega. 
 
 
Müügiloa tingimuste muutmise alused 
 
Clostridium histolyticum’i kollagenaasi kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite 
komitee arvamusel, et Clostridium histolyticum’i kollagenaasi sisaldava(te) ravimpreparaadi 
(ravimpreparaatide) kasu/riski suhe ei muutu, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused. 
 
Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa tingimusi. 
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