
 

 
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 
 

 

EMA/429977/2020 
EMEA/H/C/002284 

NovoThirteen (κατριδεκακόγη) 
Ανασκόπηση του NovoThirteen και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το NovoThirteen και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το NovoThirteen είναι φάρμακο που προλαμβάνει την υπερβολική αιμορραγία σε ασθενείς με μια 
κληρονομική διαταραχή πήξης του αίματος που ονομάζεται « συγγενής ανεπάρκεια της υπομονάδας Α 
του παράγοντα XIII ». Χρησιμοποιείται για την πρόληψη της αιμορραγίας και την αντιμετώπιση τυχόν 
αιμορραγικών επεισοδίων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας. 

Το NovoThirteen περιέχει τη δραστική ουσία κατριδεκακόγη. 

Πώς χρησιμοποιείται το NovoThirteen; 

Το NovoThirteen χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη της θεραπείας πρέπει να 
πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη γιατρού πεπειραμένου στη θεραπεία σπάνιων αιμορραγικών 
διαταραχών. 

Το NovoThirteen χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση. Όταν χρησιμοποιείται για πρόληψη, χορηγείται μία 
φορά τον μήνα ως μακροχρόνια θεραπεία. Η δόση εξαρτάται από το βάρος του ασθενούς και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, από τα επίπεδα του παράγοντα XIII στο αίμα. Όταν το φάρμακο χρησιμοποιείται 
για την αντιμετώπιση αιμορραγικών επεισοδίων κατά τη χορήγηση προληπτικής θεραπείας, ο ασθενής 
λαμβάνει εφάπαξ δόση με βάση το βάρος του και όταν χορηγείται για την πρόληψη της αιμορραγίας 
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ήσσονος σημασίας, η δόση βασίζεται στα επίπεδα του 
παράγοντα XIII. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του NovoThirteen, συμβουλευτείτε το φύλλο 
οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το NovoThirteen; 

Ο παράγοντας XIII είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη διαδικασία της πήξης του αίματος. Ένα 
συγκεκριμένο συστατικό του παράγοντα XIII, η υπομονάδα Α, ενισχύει την πήξη και προλαμβάνει την 
περαιτέρω αιμορραγία. Οι ασθενείς με συγγενή ανεπάρκεια της υπομονάδας Α του παράγοντα XIII δεν 
έχουν επαρκή ποσότητα της υπομονάδας Α ή η υπομονάδα Α δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα οι 
ασθενείς να είναι επιρρεπείς σε υπερβολική αιμορραγία. Η δραστική ουσία του NovoThirteen, η 
κατριδεκακόγη, έχει την ίδια χημική δομή με την ανθρώπινη υπομονάδα Α του ανθρώπινου παράγοντα 
XIII. Το NovoThirteen, παρέχοντας την υπομονάδα Α του παράγοντα XIII, συμβάλλει στην αποφυγή της 
αιμορραγίας σε ασθενείς με τη συγκεκριμένη πάθηση. 
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Ποια είναι τα οφέλη του NovoThirteen σύμφωνα με τις μελέτες; 

Το NovoThirteen διερευνήθηκε σε μια κύρια μελέτη στην οποία μετείχαν 41 ασθενείς ηλικίας άνω των 6 
ετών με συγγενή ανεπάρκεια της υπομονάδας Α του παράγοντα XIII, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν 
υποβληθεί σε θεραπεία με φάρμακα που περιείχαν τον παράγοντα XIII. Κατά μέσο όρο, σε κάθε ασθενή 
που λάμβανε προληπτικά θεραπεία με NovoThirteen, σημειώθηκαν ανά έτος περίπου 0,15 αιμορραγικά 
επεισόδια τα οποία έχρηζαν θεραπείας με τον παράγοντα XIII. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς 
που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για τον έλεγχο της αιμορραγίας ανάλογα με τις ανάγκες τους με άλλο 
φάρμακο που περιείχε τον παράγοντα XIII ήταν περίπου 2,9 αιμορραγικά επεισόδια ανά έτος και ανά 
ασθενή. 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του NovoThirteen σε 6 παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών 
υποστηρίχτηκαν από δεδομένα μιας μακροχρόνιας μελέτης στο πλαίσιο της οποίας είχε χορηγηθεί στους 
ασθενείς NovoThirteen για την αποτροπή αιμορραγίας. Δεν παρατηρήθηκαν αιμορραγικά επεισόδια σε 
παιδιά που ακολούθησαν θεραπεία με το NovoThirteen. 

Στο πλαίσιο μιας άλλης μελέτης βρίσκονταν υπό παρακολούθηση 30 ασθενείς στους οποίους είχε 
χορηγηθεί NovoThirteen για λόγους πρόληψης. Σε 6 αιμορραγικά επεισόδια τα οποία οφείλονταν σε 
τραυματισμό και έχρηζαν χορήγησης φαρμάκου με παράγοντα XIII, 5 αντιμετωπίστηκαν θετικά με 
εφάπαξ δόσεις NovoThirteen. Η αιμορραγία διατηρήθηκε επίσης υπό έλεγχο σε ικανοποιητικό βαθμό σε 
έναν ασθενή στον οποίο είχαν χορηγηθεί εφάπαξ δόσεις NovoThirteen πριν από την πραγματοποίηση 
δύο χειρουργικών επεμβάσεων ήσσονος σημασίας. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το NovoThirteen; 

Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια του NovoThirteen (ενδέχεται να παρατηρηθεί σε περισσότερους από 
1 στους 3 ασθενείς) είναι ο πονοκέφαλος. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να 
παρατηρηθούν σε έως 1 στους 10 ασθενείς) είναι η λευκοπενία (χαμηλά επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων 
στο αίμα, συμπεριλαμβανομένων των ουδετερόφιλων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις), πόνος στα άνω 
και τα κάτω άκρα, πόνος στο σημείο της ένεσης, καθώς και παρουσία αντισωμάτων στο αίμα που 
προσκολλώνται στον παράγοντα XIII και μικρών θραυσμάτων πρωτεϊνών που ονομάζονται D διμερή του 
ινώδους. 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
NovoThirteen, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το NovoThirteen στην ΕΕ; 

H κύρια μελέτη παρείχε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του 
NovoThirteen χορηγούμενου ως προληπτική θεραπεία μακροχρόνιας χρήσης στην περίπτωση 
ανεπάρκειας της υπομονάδας Α του παράγοντα XIII, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν σοβαρά ή 
απειλητικά για τη ζωή αιμορραγικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, σε ασθενείς που 
λάμβαναν ήδη προληπτική θεραπεία, η εφάπαξ χρήση του NovoThirteen ήταν αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση αιμορραγικών επεισοδίων. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να 
σχετίζονται με τη μακροχρόνια χρήση του NovoThirteen. 

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του NovoThirteen υπερτερούν 
των διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν 
λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 



 
NovoThirteen (κατριδεκακόγη)   
EMA/429977/2020  Σελίδα 3/3 

 

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
NovoThirteen; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλήφθηκαν 
επίσης συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
NovoThirteen. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του NovoThirteen τελούν υπό συνεχή 
παρακολούθηση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται για το NovoThirteen θα αξιολογούνται 
προσεκτικά και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το NovoThirteen 

Το NovoThirteen έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 3 Σεπτεμβρίου 
2012. 

Περισσότερες πληροφορίες για το NovoThirteen διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/novothirteen. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 08-2020. 
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