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Veyvondi (vonikogi alfa) 
Yleistiedot Veyvondista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Veyvondi on ja mihin sitä käytetään? 

Veyvondi on lääke, jota käytetään verenvuodon hillitsemiseen von Willebrandin tautia (perinnöllinen 
verenvuotosairaus) sairastaville potilaille, kun desmopressiini-nimistä toista lääkettä ei voida käyttää 
tai kun desmopressiini ei tehoa. 

Sitä käytetään tarvittaessa verenvuototapahtumien hoitoon ja myös verenvuodon ehkäisyyn ja hoitoon 
leikkauksen aikana. 

Veyvondin vaikuttava aine on vonikogi alfa. 

Miten Veyvondia käytetään? 

Veyvondia saa ainoastaan lääkemääräyksestä, ja verenvuototautien hoitoon perehtyneen lääkärin on 
valvottava hoitoa. 

Veyvondia on saatavana kuiva-aineena ja liuottimena. Sekoittamalla ne yhteen valmistetaan laskimoon 
annettava injektioliuos. Hoidon annos ja antoväli määräytyy verenvuototapahtumien tyypin ja 
vakavuuden tai leikkauksen laajuuden sekä potilaan sairaudentilan ja painon mukaan. 

Lisätietoja Veyvondin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Veyvondi vaikuttaa? 

von Willebrandin tautia sairastavilta potilailta puuttuu von Willebrandin tekijä. Se on proteiini, jota 
tarvitaan veren normaaliin hyytymiseen, ja ilman sitä verta vuotaa helposti. Veyvondin vaikuttava aine 
vonikogi alfa vaikuttaa kehossa samalla tavalla kuin luonnollinen von Willebrandin tekijä. Se korvaa 
puuttuvan proteiinin ja auttaa siten verta hyytymään, jolloin verenvuototauti saadaan väliaikaisesti 
hallintaan. 

Mitä hyötyä Veyvondista on havaittu tutkimuksissa? 

Veyvondin hyöty verenvuodon hallitsemisessa on osoitettu kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui 
52 von Willebrandin tautia sairastavaa potilasta. 
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Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 37 potilasta, joille annettiin Veyvondia verenvuototapahtumien 
hoitoon. Tehon tärkeimpänä mittana oli arvio hoidon tehosta. Veyvondi-hoito tehosi 95 prosentilla 
potilaista (20 potilaalla 22:sta). Verenvuototapahtumia todettiin yhteensä 193, ja Veyvondin 
hoitovaikutusta pidettiin erinomaisena tai hyvänä noin 98 prosentissa vuodoista. 

Toiseen tutkimukseen osallistui 15 potilasta, joille annettiin Veyvondia verenvuodon ehkäisyyn 
leikkauksessa, mukaan lukien suuret leikkaukset, kuten polven tekonivelleikkaus. Tutkimuksen aikana 
tehdyissä 15 suuressa ja pienessä leikkauksessa Veyvondin hoitovaikutusta verenvuotapahtumien 
ehkäisyssä pidettiin erinomaisena tai hyvänä kaikissa näissä 15 leikkauksessa. 

Mitä riskejä Veyvondiin liittyy? 

Seuraavia sivuvaikutuksia voi esiintyä Veyvondi-hoidon aikana: yliherkkyysreaktiot (allergiset 
reaktiot), tromboemboliatapahtumat (ongelmat, jotka johtuvat verihyytymien muodostumisesta 
verisuoniin), estäjien (vasta-aineiden) kehittyminen von Willebrandin tekijälle, jolloin lääkkeen teho 
loppuu eikä verenvuoto pysy hallinnassa. Veyvondin yleisimmät sivuvaikutukset (joita saattaa aiheutua 
enintään yhdelle potilaalle kymmenestä) ovat heitehuimaus, kiertohuimaus (pyörryttävä tunne), 
dysgeusia (makuhäiriöt), vapina, nopea sydämensyke, syvä laskimotromboosi (syvän laskimon 
verihyytymä, yleensä alaraajassa), hypertensio (korkea verenpaine), kuumat aallot, oksentelu, 
pahoinvointi, kutina, epämukava tunne rinnassa, infuusiokohdan tuntemukset, kuten puutuminen, 
kihelmöinti tai pistely, sekä poikkeavat arvot sydänsähkökäyrässä (EKG). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Veyvondin sivuvaikutuksista. 

Veyvondia ei saa antaa potilaille, jotka ovat saaneet allergisia reaktioita hiiren tai hamsterin 
proteiineista. 

Miksi Veyvondi on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Veyvondin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. Veyvondin osoitettiin olevan tehokas verenvuototapahtumien hoidossa 
von Willebrandin tautia sairastavilla potilailla. Veyvondi oli myös tehokas leikkauksiin liittyvän 
verenvuodon ehkäisyssä ja hoidossa. EMA kuitenkin päätti, että samankaltaisten lääkkeiden tavoin 
Veyvondia saa käyttää vain, kun desmopresiinia (von Willebrandin taudin pääasiallinen hoito) ei voida 
käyttää tai kun se ei tehoa tarpeeksi hyvin. 

Veyvondin sivuvaikutusten katsottiin olevan tyypillisiä tämäntyyppisille lääkkeille. 

Miten voidaan varmistaa Veyvondin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Veyvondin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Veyvondin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Veyvondista 
ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti, ja potilaiden suojelemiseksi suoritetaan kaikki 
tarvittavat toimet. 

Muita tietoja Veyvondista 

Lisää tietoa Veyvondista saa viraston verkkosivustolta osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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