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Veyvondi (alfa-vonikog) 
A Veyvondi nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért 
engedélyezték az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a Veyvondi és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Veyvondi egy, a von Willebrand betegségben (örökölt vérzési rendellenesség) szenvedő olyan 
betegeknél alkalmazott vérzéscsillapító gyógyszer, akik más, dezmopresszinnek nevezett gyógyszerrel 
nem kezelhetőek, illetve amikor a dezmopresszin hatástalan. 

A gyógyszert a vérzéses epizódok „igény szerinti“ kezelésére, valamint a műtét alatti vérzés 
megelőzésére és kezelésére is alkalmazzák. 

A Veyvondi hatóanyagként alfa-vonikogot tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni a Veyvondi-t? 

A Veyvondi csak receptre kapható, és a kezelést a vérzési rendellenességek kezelésében tapasztalattal 
rendelkező orvosnak kell felügyelnie. 

A Veyvondi por és oldószer formájában kapható, amelyeket összekeverve vénás oldatos injekciót 
készíthető. A kezelés adagolása és gyakorisága a vérzéses epizódok típusától és súlyosságától, illetve a 
műtéti beavatkozás kiterjedésétől, valamint a beteg állapotától és testtömegétől függ. 

További információért a Veyvondi alkalmazásáról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Veyvondi? 

A von Willebrand-betegségben szenvedő betegeknél hiányzik a normális véralvadáshoz szükséges 
egyik fehérje, a von Willebrand-faktor, ennek következtében pedig könnyen véreznek. A Veyvondi 
hatóanyaga, a vonikog alfa, ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint a természetes von 
Willebrand-faktor. A hiányzó fehérje pótlása révén elősegíti a véralvadást, és biztosítja a vérzékenység 
időleges kontrollját. 
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Milyen előnyei voltak a Veyvondi alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Veyvondi alkalmazásának a vérzéscsillapításban tapasztalt előnyeit 52, von Willebrand betegségben 
szenvedő páciens bevonásával végzett két fő vizsgálatban mutatták ki. 

Az első vizsgálatban 37 beteg vett részt, akiknek Veyvondi-t adtak a vérzéses epizódok kezelésére. A 
fő hatékonysági mutató azon az értékelésén alapult, hogy mennyire jól működött a kezelés. A 
Veyvondi-kezelés a betegek 95%-ánál (22-ből 20-nál) sikeresnek bizonyult. Összesen 193 vérzéses 
epizódot jegyeztek fel, és a Veyvondi „kiváló“ vagy „jó“ minősítést kapott a vérzések mintegy 98%-
ának kezelésében. 

A második vizsgálatban 15 beteg vett részt, akiknek Veyvondi-t adtak a műtét, beleértve a nagyobb 
műtéti beavatkozás, mint például térdprotézis beültetés során bekövetkező vérzés megelőzésére. A 
vizsgálat során megvalósult 15 nagyobb, illetve kisebb műtéti beavatkozás esetében a Veyvondi mind 
a 15 műtétnél kiváló vagy jó minősítést kapott a vérzéses epizódok megelőzésében. 

Milyen kockázatokkal jár a Veyvondi alkalmazása? 

A Veyvondi-kezelés során az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő: túlérzékenységi (allergiás) 
reakciók, tromboembóliás események (vérrögök véredényekben történő kialakulása miatti problémák), 
von Willebrand-faktor inhibitorok (antitestek) kialakulása, amelyek a gyógyszer hatástalanná válását 
okozzák, és a vérzés kontrolljának csökkenését eredményezik. A Veyvondi leggyakoribb mellékhatásai 
(10 beteg közül legfeljebb 1-nél jelentkezik) a szédülés, vertigo (forgó érzés), ízérzési zavar, remegés, 
szapora szívverés, mélyvénás trombózis (vérrög egy mélyebben fekvő vénában, rendszerint a lábban), 
magas vérnyomás, hőhullám, hányás, hányinger, viszketés, mellkasi diszkomfort érzés, zsibbadás, 
bizsergés, szúró és tűszúrásszerű érzés az infúzió beadási helyén, valamint abnormális jelzés az 
elektrokardiogramon (EKG). 

A Veyvondi alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a 
betegtájékoztatóban található. 

A Veyvondi nem alkalmazható olyan betegeknél, akiknek allergiás reakcióik voltak az egér- vagy 
hörcsögfehérjékre. 

Miért engedélyezték a Veyvondi forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Veyvondi alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye az EU-ban kiadható. A Veyvondi 
hatékonynak bizonyult a von Willebrand betegségben szenvedő páciensek vérzéses epizódjainak 
kezelésében. A Veyvondi hatékonynak bizonyult a műtéti vérzés megelőzésében és kezelésében is. 
Ugyanakkor az EMA úgy döntött, hogy, mint hasonló gyógyszerek esetében, a Veyvondi-t csak akkor 
szabad alkalmazni, amikor a dezmopresszin (a von Willebrand betegség fő kezelése) nem 
alkalmazható vagy nem működik megfelelően. 

A Veyvondi alkalmazásához kapcsolódó mellékhatásokat az ilyen típusú gyógyszerekre jellemzőnek 
ítélték. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Veyvondi biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Veyvondi biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 
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A Veyvondi alkalmazása során jelentkező információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez – 
folyamatosan monitorozzák. A Veyvondi alkalmazásával összefüggésben jelentett mellékhatásokat 
gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges intézkedéseket 
meghozzák. 

A Veyvondi-val kapcsolatos egyéb információ 

További információ a Veyvondi gyógyszerről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján 
található: 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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