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Veyvondi (vonikogas alfa) 
Veyvondi apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Veyvondi ir kam jis vartojamas? 

Veyvondi – tai vaistas, kuriuo kontroliuojamas von Willebrando liga (paveldimu kraujavimo sutrikimu) 
sergančių pacientų kraujavimas tais atvejais, kai pacientų negalima gydyti kitu vaistu, vadinamu 
desmopresinu, arba kai desmopresinas neveiksmingas. 

Vaistas vartojamas pagal poreikį, siekiant sustabdyti kraujavimo epizodus, taip pat siekiant išvengti 
kraujavimo ir sustabdyti jį operacijos metu. 

Veyvondi sudėtyje yra veikliosios medžiagos vonikogo alfa. 

Kaip vartoti Veyvondi? 

Veyvondi galima įsigyti tik pateikus receptą, o gydymą šuo vaistu turėtų prižiūrėti gydytojas, turintis 
kraujavimo sutrikimais sergančių pacientų gydymo patirties. 

Veyvondi tiekiamas miltelių ir tirpiklio, kuriuos sumaišius gaunamas į veną švirkščiamas tirpalas, 
forma. Vaisto dozė ir injekcijų dažnumas priklauso nuo kraujavimo epizodo tipo ir rimtumo arba nuo 
operacijos masto, taip pat nuo paciento būklės ir kūno svorio. 

Daugiau informacijos apie Veyvondi vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. 

Kaip veikia Veyvondi? 

Von Willebrando liga sergančių pacientų organizme nėra von Willebrando faktoriaus – baltymo, kuris 
būtinas, kad kraujas normaliai krešėtų, dėl to šie pacientai greitai netenka kraujo. Žmogaus organizme 
veiklioji Veyvondi medžiaga vonikogas alfa veikia taip pat kaip natūralus von Willebrando faktorius. Šia 
medžiaga pakeičiamas trūkstamas baltymas, o tai padeda kraujui krešėti ir laikinai kontroliuoti 
kraujavimo sutrikimą. 
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Kokia Veyvondi nauda nustatyta tyrimų metu? 

Veyvondi nauda siekiant kontroliuoti kraujavimą buvo įrodyta dviejuose pagrindiniuose tyrimuose, 
kuriuose dalyvavo 52 von Willebrando liga sergantys pacientai. 

Pirmame tyrime dalyvavo 37 pacientai, kuriems Veyvondi buvo suleistas siekiant sustabdyti 
kraujavimo epizodą. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo vertinamas atsižvelgiant į gydymo 
veiksmingumą. Gydymas Veyvondi buvo sėkmingas 95 proc. (20 iš 22) pacientų. Iš viso buvo 
užregistruoti 193 kraujavimo epizodai; maždaug 98 proc. atvejų, kai siekta sustabdyti kraujavimą, 
Veyvondi buvo įvertintas puikiai arba gerai. 

Antrame tyrime dalyvavo 15 pacientų, kuriems Veyvondi buvo suleista siekiant išvengti kraujavimo 
operacijos metu, be kita ko, atliekant dideles operacijas, kaip antai kelio sąnario keitimo operaciją. 
Tyrimo laikotarpiu atlikus 15 didelių ir nedidelių operacijų, Veyvondi poveikis siekiant išvengti 
kraujavimo epizodų visais 15 atvejų buvo įvertintas puikiai arba gerai. 

Kokia rizika susijusi su Veyvondi vartojimu? 

Taikant gydymą Veyvondi, gali pasireikšti šie šalutinio poveikio reiškiniai: padidėjusio jautrumo 
(alerginės) reakcijos, tromboemboliniai reiškiniai (sutrikimai dėl kraujagyslėse susidariusių krešulių), 
von Willebrando faktoriaus inhibitorių (antikūnų), dėl kurių vaistas nustoja veikti ir kraujavimas tampa 
nekontroliuojamas, susidarymas. Dažniausias Veyvondi šalutinis poveikis (galintis pasireikšti ne 
daugiau kaip 1 pacientui iš 10) yra galvos svaigimas, galvos sukimasis (sukimosi pojūtis), dizgeuzija 
(skonio pojūčio sutrikimas), tremoras, pagreitėjęs širdies plakimas, giliųjų venų trombozė (giliojoje – 
paprastai kojos – venoje susidaręs krešulys), hipertenzija (padidėjęs kraujospūdis), karščio bangos, 
vėmimas, pykinimas (šleikštulys), pruritas (niežulys), nemalonūs pojūčiai krūtinės srityje, tirpulys, 
dylgsėjimas ir dilgčiojimas infuzijos vietoje ir pakitę elektrokardiogramos rodmenys. 

Išsamų visų Veyvondi šalutinio poveikio reiškinių sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Veyvondi negalima vartoti pacientams, kuriems pasireiškia alerginės reakcijos į pelės arba žiurkėno 
baltymus. 

Kodėl Veyvondi buvo registruotas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Veyvondi nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali 
būti registruotas vartoti ES. Įrodyta, kad Veyvondi yra veiksmingas siekiant sustabdyti von Willebrando 
liga sergantiems pacientams prasidėjusį kraujavimo epizodą. Veyvondi taip pat buvo veiksmingas 
siekiant išvengti su operacija susijusio kraujavimo ir jį sustabdyti. Vis dėlto EMA nusprendė, kad, kaip 
ir panašūs vaistai, Veyvondi turėtų būti vartojamas tik tais atvejais, kai desmopresino (pagrindinio 
vaisto nuo von Willebrando ligos) negalima vartoti arba jis nepakankamai veiksmingas. 

Nuspręsta, kad Veyvondi šalutinis poveikis panašus į tipinį šios rūšies vaistų sukeliamą šalutinį poveikį. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą 
Veyvondi vartojimą? 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Veyvondi 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Veyvondi vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Veyvondi šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 
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Kita informacija apie Veyvondi 

Daugiau informacijos apie Veyvondi rasite Agentūros tinklalapyje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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