
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/636071/2021 
EMEA/H/C/002127 

Hizentra (inimese normaalimmunoglobuliin) 
Ülevaade ravimist Hizentra ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Hizentra ja milleks seda kasutatakse? 

Hizentrat kasutatakse patsientidel, kelle veri ei sisalda piisavalt antikehi ehk immunoglobuliine (valgud, 
mis aitavad organismil võidelda infektsioonide ja muude haiguste vastu). Hizentrat kasutatakse 
järgmiste haiguste korral. 

• primaarsed immuunpuudulikkuse sündroomid (kaasasündinud seisundid, mille korral ei teki 
organismis piisavalt antikehi); 

• sekundaarse immuunpuudulikkusega patsiendid, kellel on rasked või korduvad infektsioonid, mis ei 
allu ravile, ja kellel ei teki teatud antikehi; 

• krooniline põletikuline demüeliniseeriv polüneuropaatia. Selle harvaesineva haiguse korral toimib 
immuunsüsteem (organismi kaitsesüsteem) ebanormaalselt ja hävitab närve katva kaitsekihi. 

Hizentra sisaldab toimeainena inimese normaalimmunoglobuliini. 

Kuidas Hizentrat kasutatakse? 

Hizentra on retseptiravim ja ravi peab alustama nõrgenenud immuunsüsteemiga patsientide või 
kroonilise põletikulise demüeliniseeriva polüneuropaatia ravis kogenud arst või meditsiiniõde. 

Hizentrat turustatakse süstelahusena. Hizentrat manustatakse subkutaanse infusioonina (väga aeglane 
süstimine naha alla) infusioonikiirust reguleeriva seadme abil. Ravimit manustatakse kõhu-, reie-, 
õlavarre- või puusapiirkonna naha alla. Patsiendid (või nende hooldajad) tohivad süstida Hizentrat ise 
kodus, kui nad on saanud asjakohase väljaõppe. 

Hizentra infusioonide annus ja sagedus sõltuvad ravitavast haigusest. Ravimi toimest sõltuvalt võib 
vajalik olla annuse kohandamine. 

Lisateavet Hizentra kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Hizentra toimib? 

Hizentra toimeaine, inimese normaalimmunoglobuliin, on inimese doonorverest eraldatud 
ülipuhastatud valk. Hizentra sisaldab peamiselt immunoglobuliini G (IgG), mis koosneb infektsioone 
põhjustavate organismide vastases võitluses osalevatest antikehadest. Hizentra suurendab patsiendi 
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vere IgG-sisalduse ebanormaalselt väikeselt väärtuselt normaalsele. Ravim aitab ka reguleerida 
immuunsüsteemi, kui see toimib ebanormaalselt, näiteks kroonilise põletikulise demüeliniseeriva 
polüneuropaatia korral. Normaalimmunoglobuliini on meditsiinis kasutatud alates 1980. aastatest. 

Milles seisneb uuringute põhjal Hizentra kasulikkus? 

Et inimese normaalimmunoglobuliini on kõnealuste haiguste raviks kasutatud juba aastaid, oli 
kooskõlas kehtivate suunistega Hizentra efektiivsuse ja ohutuse tõendamiseks vaja üksnes kahte 
väikest uuringut ja teaduskirjanduse analüüsi. 

Esimeses uuringus uuriti Hizentrat 51 primaarse immuunpuudulikkusega patsiendil, kellele oli vähemalt 
kuue kuu jooksul veenisiseselt juba manustatud inimese immunoglobuliini. Patsientidele manustati 
Hizentrat 28 nädalat ja väikseim Hizentra-ravi aegne IgG-sisaldus (keskmine sisaldus oli 8,1 g/l) oli 
võrreldav eelmise immunoglobuliiniga tehtud ravi aegse väärtusega. Uuringuperioodi jooksul ei 
esinenud ühtegi infektsiooni. 

Teises uuringus uuriti Hizentrat kroonilise põletikulise demüeliniseeriva polüneuropaatiaga 
172 patsiendil, kes olid varem veenisüstena saanud ravi inimese immunoglobuliiniga. Patsiendid 
kasutasid Hizentrat või platseebot (näiv ravim) 13 nädalat ning uuringus mõõdeti patsientide osakaalu, 
kellel taastus haigus 13 nädala jooksul. Platseebot kasutanud patsientidest taastus haigus ligikaudu 
63%-l, Hizentrat kasutanud patsientidest taastus haigus sõltuvalt kasutatud annusest 33%-l ja 39%-l. 

Teaduskirjanduse analüüs hõlmas seitset uuringut, milles võrreldi Hizentra kasutamist sekundaarse 
immuunpuudulikkusega patsientidel ja muid subkutaanseid infusioone või intravenoosset 
(veenikaudset) immunoglobuliinravi. Kõik uuringud näitasid, et pärast Hizentra või muu subkutaanse 
immunoglobuliinravi saamist antikehade sisaldus suurenes ja/või infektsioonide sagedus vähenes; 
mõju oli võrreldav intravenoosse immunoglobuliinravi mõjuga. 

Mis riskid Hizentraga kaasnevad? 

Hizentra kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu, lööve, 
lihase- ja liigesevalu (sh lihasespasmid ja nõrkus), süstekoha ümbruse reaktsioonid (turse, valulikkus, 
punetus, ebatasasus, soojatunne, sügelus, verevalumid ja lööve) ja gripisarnane haigus. Patsientidel 
võib harva esineda äkiline vererõhu langus või anafülaktiline šokk (äkiline raske allergiline reaktsioon). 

Seda ei tohi kasutada patsiendid, kellel on hüperprolineemia (geneetiline haigus, mis põhjustab 
aminohappe proliini suure sisalduse veres). Ravimit ei tohi süstida veresoonde. 

Hizentra kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Hizentra ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Hizentra kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. Hizentra ennetab tõendatult primaarse ja sekundaarse 
immuunpuudulikkusega patsientidel raskeid bakteriaalseid infektsioone ja vähendab kroonilise 
põletikulise demüeliniseeriva polüneuropaatiaga patsientidel haiguse taastumise võimalust. Seda tohib 
manustada kodus ja kõrvalnähud on ohjatavad. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Hizentra ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Hizentra ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 
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Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Hizentra kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Hizentra 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Hizentra kohta 

Hizentra on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 14. aprillil 2011. 

Lisateave Hizentra kohta on ameti veebilehel:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/hizentra. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11.2021 
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