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Veyvondi (vonikogs-alfa) 
Veyvondi pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Veyvondi un kāpēc tās lieto? 

Veyvondi ir zāles, ko lieto, lai kontrolētu asiņošanu tādiem pacientiem ar fon Villebranda slimību 
(iedzimtu asiņošanas traucējumu), kurus nevar ārstēt ar desmopresīnu vai kuriem desmopresīns 
neiedarbojas. 

Šīs zāles tiek lietotas “pēc vajadzības”, lai ārstētu asiņošanas epizodes, kā arī novērstu un ārstētu 
asiņošanu ķirurģisku operāciju laikā. 

Veyvondi satur aktīvo vielu vonikogu-alfa. 

Kā lieto Veyvondi? 

Veyvondi var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāuzrauga ārstam ar pieredzi, ārstējot 
pacientus ar asiņošanas traucējumiem. 

Veyvondi ir pieejamas kā pulveris un šķīdinātājs, ko sajauc kopā, lai pagatavotu injekciju šķīdumu 
ievadīšanai vēnā. Deva un lietošanas biežums ir atkarīgi no asiņošanas epizodes veida un nopietnības 
vai ķirurģiskās operācijas lieluma, kā arī pacienta stāvokļa un ķermeņa masas. 

Papildu informāciju par Veyvondi lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Veyvondi darbojas? 

Pacientiem ar fon Villebranda slimību trūkst fon Villebranda faktora, t. i., olbaltumvielas, kas 
nepieciešama normālai asins recēšanai, tāpēc viņiem viegli rodas asiņošana. Veyvondi aktīvā viela 
vonikogs-alfa darbojas organismā tāpat kā fon Villebranda faktors. Tas aizstāj trūkstošo olbaltumvielu, 
tādējādi palīdzot asinīm sarecēt un nodrošinot īslaicīgu asiņošanas traucējuma kontroli. 

Kādi Veyvondi ieguvumi atklāti pētījumos? 

Veyvondi sniegtos ieguvumus asiņošanas kontrolē pierādīja divos pamatpētījumos, iesaistot 
52 pacientus ar fon Villebranda slimību. 
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Pirmajā pētījumā piedalījās 37 pacienti, kuri saņēma Veyvondi asiņošanas epizožu ārstēšanai. 
Galvenais efektivitātes rādītājs bija vērtējums par ārstēšanas iedarbīgumu. Ārstēšana ar Veyvondi bija 
sekmīga 95 % pacientu (20 no 22 pacientiem). Kopumā reģistrēja 193 asiņošanas epizodes, un 
Veyvondi tika novērtētas kā “izcilas” vai “labas” aptuveni 98 % asiņošanas epizožu ārstēšanā. 

Otrajā pētījumā piedalījās 15 pacienti, kuriem ievadīja Veyvondi, lai novērstu asiņošanu ķirurģiskas 
operācijas laikā, tostarp tādās lielās operācijās kā ceļa locītavas endoprotezēšana. Pētījuma laikā 
notikušajās 15 lielajās un nelielajās ķirurģiskajās operācijās Veyvondi tika novērtētas kā izcilas vai 
labas asiņošanas epizožu novēršanā visās 15 operācijās. 

Kāds risks pastāv, lietojot Veyvondi? 

Ārstējot ar Veyvondi, var rasties šādas blakusparādības: paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas, 
trombemboliski notikumi (problēmas, ko rada asins recekļu veidošanās asinsvados), inhibitoru 
(antivielu) veidošanās pret fon Villebranda faktoru, kuru dēļ šīs zāles pārstāj darboties un asiņošana 
vairs netiek kontrolēta. Visbiežākās Veyvondi blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 pacientiem) 
ir reibonis, vertigo (griešanās sajūta), disgeizija (garšas sajūtas traucējumi), trīce, strauja 
sirdsdarbība, dziļo vēnu tromboze (asins recekļi dziļajā vēnā, parasti kājā), hipertensija (paaugstināts 
asinsspiediens), karstuma viļņi, vemšana, slikta dūša (nelabums), prurīts (nieze), diskomforta sajūta 
krūtīs, nejutīgums, dedzinoša un durstoša sajūta infūzijas vietā un patoloģiski rādījumi 
elektrokardiogrammā (EKG). 

Pilnu visu blakusparādību sarakstu, lietojot Veyvondi, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Veyvondi nedrīkst lietot pacientiem ar alerģiju pret peļu vai kāmju olbaltumvielām. 

Kāpēc Veyvondi ir reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Veyvondi, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. Tika pierādīts, ka Veyvondi efektīvi ārstē asiņošanas epizodes pacientiem ar 
fon Villebranda slimību. Veyvondi bija arī efektīvas ar ķirurģiskām operācijām saistītas asiņošanas 
profilaksē un ārstēšanā. Tomēr EMA nolēma, ka Veyvondi, tāpat kā tām līdzīgas zāles, ir jālieto tikai 
tad, ja desmopresīnu (galveno līdzekli fon Villebranda slimības ārstēšanai) nevar lietot vai tas nav 
pietiekami iedarbīgs. 

Veyvondi blakusparādības tiek uzskatītas par tipiskām šāda veida zālēm. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Veyvondi lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Veyvondi lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Veyvondi lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Veyvondi 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Veyvondi 

Sīkāka informācija par Veyvondiir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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