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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

HyQvia 
immunoglobulina ludzka normalna 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku HyQvia. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie 
przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. 
Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku HyQvia. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku HyQvia należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Co to jest produkt HyQvia i w jakim celu się go stosuje? 

Lek HyQvia stosuje się w leczeniu pacjentów z zespołami niedoboru odporności. We krwi tych 
pacjentów stwierdza się zbyt mało przeciwciał (białka uczestniczące w obronie organizmu przed 
zakażeniami i innymi chorobami), nazywanych też immunoglobulinami. Lek HyQvia stosuje się w 
„terapii zastępczej” takich schorzeń, jak: 

• pierwotne zespoły niedoboru odporności (ang. primary immunodeficiency syndromes, PID, 
wrodzona niezdolność do wytwarzania wystarczającej ilości przeciwciał); 

• obniżony poziom przeciwciał we krwi towarzyszący przewlekłej białaczce limfocytowej lub 
szpiczakowi (choroby nowotworowe dotyczące różnych typów białych krwinek) oraz podatności na 
częste zakażenia. 

Produkt zawiera również rekombinowaną hialuronidazę ludzką, enzym wspomagający dostarczanie 
immunoglobuliny ludzkiej normalnej pod skórę i wchłanianie jej przez organizm. 

Substancją czynną leku HyQvia jest normalna immunoglobulina ludzka. 

Jak stosować produkt HyQvia? 

Lek HyQvia wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinno być rozpoczynane i 
nadzorowane przez lekarza lub pielęgniarkę z doświadczeniem w leczeniu zespołów niedoboru 
odporności. 
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Lek HyQvia jest dostępny w postaci dwóch roztworów do wlewów podskórnych (podawanych przez 
kroplówkę). Najpierw podaje się wlew z roztworu zawierającego rekombinowaną hialuronidazę ludzką, 
a następnie w tym samym miejscu podaje się wlew z roztworu zawierającego immunoglobulinę ludzką 
normalną (100 mg/ml). Więcej informacji na temat stosowania leku HyQvia znajduje się w ulotce dla 
pacjenta. 

Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci lub osoby opiekujące się nimi mogą podawać lek HyQvia 
samodzielnie. Dawka i częstotliwość wlewów zależy od pacjenta i może wymagać modyfikacji w 
zależności od odpowiedzi na leczenie. 

Jak działa produkt HyQvia? 

Substancja czynna leku HyQvia, immunoglobulina ludzka normalna, jest wysoko oczyszczonym 
białkiem uzyskanym z krwi. Zawiera immunoglobulinę G (IgG), która jest rodzajem przeciwciała. IgG 
jest stosowana jako lek od lat 50. i ma szeroki zakres zastosowań w zwalczaniu organizmów 
chorobotwórczych. Działanie leku HyQvia polega na podwyższaniu poziomu IgG we krwi do uzyskania 
wartości prawidłowych. 

Lek HyQvia zawiera również rekombinowaną hialuronidazę ludzką. Jest to postać naturalnego ludzkiego 
enzymu, hialuronidazy, który rozkłada substancję o nazwie kwas hialuronowy, obecną w tkankach w 
niewielkich przestrzeniach międzykomórkowych. Pod wpływem enzymu substancja ta tymczasowo się 
upłynnia. Jeśli poda się ją podskórnie przed podaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej, wspomaga 
dostarczanie tej substancji czynnej pod skórę i wchłanianie jej przez organizm. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu HyQvia zaobserwowano w 
badaniach? 

Immunoglobulinę ludzką normalną stosuje się w leczeniu wymienionych powyżej chorób od wielu lat. 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi tych leków produkt HyQvia oceniono w badaniu 
głównym trwającym ponad rok i obejmującym 89 pacjentów z PID, których wcześniej leczono 
immunoglobuliną ludzką normalną przez przynajmniej trzy miesiące. Głównym kryterium oceny 
skuteczności była liczba poważnych zakażeń bakteryjnych, które rozwinęły się u pacjentów podczas 
trwającego jeden rok leczenia. 

W badaniu wykazano, że dzięki leczeniu produktem HyQvia można było zmniejszyć tę liczbę do 0,03 w 
ciągu roku. Te wyniki były niższe niż określona granica skuteczności (jedno zakażenie na rok) i były 
podobne do tych osiąganych przy stosowaniu innych zarejestrowanych produktów zawierających 
immunoglobulinę ludzką normalną. 

Badanie przedłużono do prawie 4 lat i potwierdzono długotrwałe korzyści i bezpieczeństwo stosowania 
leku HyQvia. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu HyQvia? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku HyQvia (obserwowane u więcej niż 1 
pacjenta na 10) to reakcje miejscowe, takie jak opuchlizna lub dyskomfort w miejscu wlewu. Pełny 
wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku HyQvia znajduje się w ulotce dla 
pacjenta. 

Produktu HyQvia nie wolno stosować u osób z nadwrażliwością (alergią) na immunoglobulinę ludzką 
normalną, hialuronidazę lub którykolwiek składnik produktu ani u pacjentów z alergią na inne typy 
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immunoglobulin, zwłaszcza przy niedoborach (bardzo niskich stężeniach) immunoglobuliny A (IgA) i 
obecności przeciwciał skierowanych przeciwko IgA. Produktu HyQvia nie wolno podawać dożylnie ani 
domięśniowo. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt HyQvia? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) działający przy Agencji uznał, że, 
stosując lek HyQvia, można uzyskać podobne zmniejszenie liczby poważnych zakażeń bakteryjnych jak 
przy stosowaniu innych produktów zawierających immunoglobulinę, a wykorzystanie rekombinowanej 
hialuronidazy ludzkiej umożliwia podawanie wlewów podskórnych w dużo większych odstępach czasu, 
chociaż reakcje miejscowe są wtedy nieznacznie częstsze. Możliwość podawania leku w domu przez 
samego pacjenta lub osobę sprawującą nad nim opiekę może zwiększać wygodę leczenia. Choć 
pojawiły się obawy, że przeciwciała, które zostaną wytworzone przeciwko rekombinowanej 
hialuronidazie, mogą powodować działania niepożądane poprzez modyfikowanie naturalnej postaci 
enzymu, to wyniki badań nie potwierdziły tych obaw. W związku z tym Komitet uznał, że korzyści 
płynące ze stosowania produktu HyQvia przewyższają ryzyko, i zalecił dopuszczenie produktu do 
stosowania w UE. 

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu HyQvia? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności 
obowiązujące personel medyczny i pacjentów w celu bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu 
HyQvia. 

Inne informacje dotyczące produktu HyQvia 

W dniu 16 maja 2013 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu HyQvia 
do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu HyQvia znajduje się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem HyQvia należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 07.2016. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002491/human_med_001647.jsp
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