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Veyvondi (vonicogum alfa) 
Přehled pro přípravek Veyvondi a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Veyvondi a k čemu se používá? 

Přípravek Veyvondi je léčivý přípravek, který se používá k léčbě krvácení u pacientů s von 
Willebrandovou chorobou (vrozenou poruchou krvácivosti), kteří nemohou být léčeni jiným léčivým 
přípravkem zvaným desmopresin, nebo v případě, že je desmopresin neúčinný. 

Používá se podle potřeby k léčbě krvácivých epizod a slouží rovněž k prevenci a léčbě krvácení během 
operace. 

Přípravek Veyvondi obsahuje léčivou látku vonikog alfa. 

Jak se přípravek Veyvondi používá? 

Výdej přípravku Veyvondi je vázán na lékařský předpis, přičemž léčba by měla probíhat pod dohledem 
lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů s poruchami krvácivosti. 

Přípravek Veyvondi je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla, jejichž smícháním vzniká injekční 
roztok pro podání do žíly. Dávka i četnost léčby závisí na typu a závažnosti krvácivé epizody nebo 
rozsahu operace a na onemocnění a tělesné hmotnosti pacienta. 

Více informací o používání přípravku Veyvondi naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
svého lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Veyvondi působí? 

Pacienti s von Willebrandovou chorobou trpí nedostatkem von Willebrandova faktoru, což je bílkovina, 
která je nezbytná pro normální srážení krve, a v důsledku toho snadno krvácejí. Léčivá látka 
v přípravku Veyvondi, vonikog alfa, působí v těle stejným způsobem jako von Willebrandův faktor. 
Nahrazuje chybějící bílkovinu a napomáhá tak srážení krve a zajišťuje dočasnou kontrolu poruchy 
krvácivosti. 
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Jaké přínosy přípravku Veyvondi byly prokázány v průběhu studií? 

Přínos přípravku Veyvondi v rámci kontroly krvácení byl prokázán ve dvou hlavních studiích, do kterých 
bylo zařazeno 52 pacientů s von Willebrandovou chorobou. 

První studie zahrnovala 37 pacientů, kterým byl podán přípravek Veyvondi k léčbě krvácivých epizod. 
Hlavní měřítko účinnosti vycházelo z hodnocení toho, jak dobře léčba účinkovala. Léčba přípravkem 
Veyvondi byla úspěšná u 95 % (20 ze 22) pacientů. Celkem bylo zaznamenáno 193 krvácivých epizod 
a přípravek Veyvondi byl v rámci léčby přibližně 98 % krvácivých epizod hodnocen jako „výborný“ 
nebo „dobrý“. 

Druhá studie zahrnovala 15 pacientů, jimž byl podán přípravek Veyvondi k prevenci krvácení během 
operace, včetně rozsáhlé operace, jako je náhrada kolenního kloubu. Během 15 rozsáhlých i drobných 
operací, které byly v průběhu studie provedeny, byl přípravek Veyvondi v případě všech 15 operací 
v rámci prevence krvácivých epizod hodnocen jako vynikající nebo dobrý. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Veyvondi? 

Během léčby přípravkem Veyvondi se mohou objevit tyto nežádoucí účinky: reakce přecitlivělosti 
(alergické reakce), tromboembolické příhody (potíže způsobené tvorbou krevních sraženin v krevních 
cévách) a tvorba inhibitorů (protilátek) proti von Willebrandovu faktoru, což vede ke ztrátě kontroly 
nad krvácením. Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Veyvondi (které mohou postihnout až 1 
osobu z 10) jsou závrať, vertigo (pocit točení hlavy), dysgeuzie (poruchy chuti), třes, rychlý srdeční 
tep, hluboká žilní trombóza (krevní sraženina v hluboké žíle, obvykle v dolní končetině), hypertenze 
(vysoký krevní tlak), návaly horka, zvracení, nauzea (pocit nevolnosti), pruritus (svědění), nepříjemný 
pocit na hrudi, pocity jako necitlivost, brnění, mravenčení v místě podání infuze a abnormální nález na 
elektrokardiogramu (EKG). 

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Veyvondi je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Veyvondi nesmí užívat pacienti s alergickými reakcemi na myší nebo křeččí bílkoviny. 

Na základě čeho byl přípravek Veyvondi registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Veyvondi převyšují jeho rizika 
a může tak být registrován k použití v EU. Přípravek Veyvondi byl účinný při léčbě krvácivých epizod 
u pacientů s von Willebrandovou chorobou. Přípravek Veyvondi byl také účinný v rámci prevence 
a léčby krvácení souvisejícího s operací. Agentura EMA rozhodla, že stejně jako u podobných léčivých 
přípravků by měl být přípravek Veyvondi používán pouze tehdy, pokud nelze použít desmopresin 
(hlavní způsob léčby onemocnění von Willebrandovy choroby) nebo pokud tato léčba neúčinkuje 
dostatečně dobře. 

Nežádoucí účinky přípravku Veyvondi byly považovány za typické pro tento typ léčivého přípravku. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Veyvondi? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Veyvondi, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Veyvondi jsou průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Veyvondi jsou pečlivě hodnoceny a jsou 
učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 
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Další informace o přípravku Veyvondi 

Další informace k přípravku Veyvondi jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/human_med_002283.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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