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Nexviadyme (awalglukozydaza alfa) 
Przegląd wiedzy na temat leku Nexviadyme i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest lek Nexviadyme i w jakim celu się go stosuje 

Nexviadyme jest enzymatyczną terapią zastępczą stosowaną w leczeniu pacjentów z chorobą 
Pompego, rzadkim zaburzeniem dziedzicznym spowodowanym brakiem enzymu o nazwie alfa-
glukozydaza. U pacjentów z chorobą Pompego dochodzi do gromadzenia się glikogenu (cukrów 
złożonych) w tkankach organizmu, w tym w mięśniach serca, płuc i szkieletu, co prowadzi do 
powiększenia serca, problemów z oddychaniem i osłabienia mięśni. 

Substancją czynną zawartą w leku Nexviadyme jest awalglukozydaza alfa. 

Ze względu na to, że chorobę Pompego uznano za rzadko występującą, w dniu 26 marca 2014 r. lek 
Nexviadyme uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach). Więcej informacji na temat 
przyznania statusu leku sierocego można znaleźć tutaj: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu3141251. 

Jak stosować lek Nexviadyme 

Stosowanie leku Nexviadyme powinien nadzorować lekarz mający doświadczenie w leczeniu pacjentów 
z chorobą Pompego lub innymi chorobami dziedzicznymi tego samego typu. 

Lek Nexviadyme podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) raz na dwa tygodnie, a dawka zależy od 
masy ciała pacjenta. Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki u pacjentów z wczesną postacią 
choroby Pompego (choroba Pompego, która pojawia się we wczesnym wieku), u których nie następuje 
poprawa po podaniu zwykłej dawki. U pacjentów, u których po podaniu pierwszych kilku wlewów 
dożylnych nie występują poważne działania niepożądane, wlewy można wykonywać w domu. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Nexviadyme znajduje się w Ulotce dla pacjenta lub udzieli 
ich lekarz lub farmaceuta. 

Jak działa lek Nexviadyme 

Substancja czynna leku Nexviadyme, awalglukozydaza alfa, jest wersją enzymu alfa-glukozydazy, 
którego niedobór występuje u osób z chorobą Pompego. Alfa-glukozydaza rozkłada glikogen na 
glukozę, która może być wykorzystywana przez komórki organizmu do celów energetycznych. Jeżeli 
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enzym nie występuje, glikogen gromadzi się w niektórych tkankach, w tym w sercu i przeponie 
(głównym mięśniu oddechowym pod płucami), powodując ich uszkodzenie. Zastępując brakujący 
enzym, awalglukozydaza alfa pomaga rozkładać glikogen i hamuje jego odkładanie się, wywołując 
objawy choroby. 

Korzyści ze stosowania leku Nexviadyme wykazane w badaniach 

W jednym badaniu głównym z udziałem 100 pacjentów w wieku od 16 do 78 lat z chorobą Pompego 
wykazano, że lek Nexviadyme jest co najmniej tak samo skuteczny w poprawie czynności płuc, jak 
inna terapia zastępcza w przypadku choroby Pompego (alglukozydaza alfa). Czynność płuc u pacjentów 
mierzono jako procentową zmianę ich natężonej pojemności życiowej (FVC, maksymalna ilość 
wydychanego powietrza w jednym oddechu). 

W badaniu u pacjentów otrzymujących lek Nexviadyme przez 49 tygodni czynność płuc zwiększyła się 
o 2,9% w porównaniu z pacjentami przyjmującymi alglukozydazę alfa, u których czynność płuc 
zwiększyła się o 0,5%. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Nexviadyme 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Nexviadyme to reakcje 
nadwrażliwości (alergiczne) i reakcje związane z wlewem, które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 4 
pacjentów; ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) zgłaszano rzadziej niż u 2 na 100 pacjentów. Inne 
często zgłaszane działania niepożądane (u 1 na 10 pacjentów) to: świąd, wysypka, ból głowy, 
pokrzywka (swędząca wysypka), zmęczenie, nudności (mdłości) i dreszcze. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Nexviadyme 
znajduje się w Ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Nexviadyme w UE 

W badaniu głównym wykazano, że lek Nexviadyme poprawia czynność płuc u pacjentów z chorobą 
Pompego. Najczęstsze działania niepożądane to reakcje alergiczne i reakcje związane z wlewem, 
porównywalne ze zgłaszanymi u pacjentów otrzymujących podobne leki. 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Nexviadyme 
przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Nexviadyme 

Firma, która wprowadza lek Nexviadyme do obrotu, przekaże materiały edukacyjne dla personelu 
medycznego, w tym wytyczne dotyczące monitorowania pacjentów pod kątem ryzyka zakażenia i 
organizowania wlewów w domu. 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Nexviadyme w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności 
przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków dane o stosowaniu leku Nexviadyme są stale monitorowane. 
Zgłaszane działania niepożądane leku Nexviadyme są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie 
czynności konieczne do ochrony pacjentów. 
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Inne informacje dotyczące leku Nexviadyme 

Dalsze informacje na temat leku Nexviadyme znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nexviadyme. 

Data ostatniej aktualizacji: 05.2022. 
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