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Voxzogo (vosoritiid) 
Ülevaade ravimist Voxzogo ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Voxzogo ja milleks seda kasutatakse? 

Voxzogo on ravim, mida kasutatakse akondroplaasia raviks vähemalt 2-aastastel patsientidel, kellel 
luud veel kasvavad.  

Akondroplaasia (kõhrevaegmoodustus) on pärilik haigus, mida põhjustab fibroblastide kasvufaktori 
retseptor 3 (FGFR3) geeni mutatsioon. Mutatsioon mõjutab peaaegu kõigi organismi luude, sealhulgas 
kolju, lülisamba, käsivarte ja jalgade kasvu, mille tulemuseks on väga lühike kasv ja iseloomulik 
välimus. 

Akondroplaasia esineb harva ja Voxzogo nimetati 24. jaanuaril 2013 harvikravimiks. Lisateave 
harvikravimiks nimetatud ravimi kohta on leitav: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/EU3121094. 

Voxzogo sisaldab toimeainena vosoritiidi. 

Kuidas Voxzogot kasutatakse? 

Voxzogot manustatakse subkutaanse (nahaaluse) süstena üks kord ööpäevas, eelistatavalt ligikaudu 
samal kellaajal. Iga süst tehakse eri kohta. Soovitatav annus arvutatakse patsiendi kehamassi järgi. 
Tavaline ööpäevane annus on 15 mikrogrammi kehamassi kilogrammi kohta (µg/kg).  

Ravi tohib alustada üksnes siis, kui akondroplaasia on kinnitatud geenitestiga, ning ravi tuleb lõpetada, 
kui patsiendi edasine kasv ei ole tõenäoline. 

Kui patsiendi hooldaja on saanud asjakohase väljaõppe, tohib ta Voxzogot ka ise süstida. 

Lisateavet Voxzogo kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Voxzogo toimib? 

Akondroplaasiaga patsientidel on püsivalt n-ö sisse lülitatud kasvu reguleeriv FGFR3-geen. See 
takistab luukoe normaalset kasvu, mistõttu luud on normaalsest lühemad. Voxzogo toimeaine 
vosoritiid seondub sihtmärgiga (natriureetilise peptiidi B tüüpi retseptor, NPR-B), mis vähendab FGFR3 
aktiivsust. See stimuleerib luude kasvu, leevendades seeläbi haiguse sümptomeid. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3121094
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3121094
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Milles seisneb uuringute põhjal Voxzogo kasulikkus? 

Uuringus, milles osales 121 kinnitatud akondroplaasiaga last (5–17-aastased), oli Voxzogo 52-nädalase 
ravi järel kasvukiiruse suurendamisel efektiivsem kui platseebo (näiv ravim). Voxzogot saanud lapsed 
kasvasid ravi ühe aasta jooksul ligikaudu 1,57 cm rohkem kui platseebot saanud lapsed. Lisaks 
näitavad tulemused, et kasvu paranemine säilib.  

Samuti eeldatakse, et Voxzogo toimib hästi noorematel patsientidel (2–5-aastastel), kuna põhihaiguse 
ja Voxzogo toimemehhanism on kõigis vanuserühmades sama. 

Mis riskid Voxzogoga kaasnevad? 

Voxzogo kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on süstekoha 
reaktsioonid (nt turse, punetus, sügelus või valu), oksendamine ja vererõhu langus. Kõrvalnähtude ja 
piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Voxzogo ELis heaks kiideti? 

Põhiuuring tõendas, et Voxzogo on akondroplaasiaga laste kasvukiiruse suurendamisel efektiivne, mille 
tulemusel, kui see leiab kinnitust, võiks lõplik kasv oluliselt paraneda ning võimaldada 
akondroplaasiaga isikutel teha igapäevaseid toiminguid kergemini. Ravimi kõrvalnähte peetakse 
hallatavaks. Euroopa Ravimiamet otsustas, et Voxzogo kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid ja ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Voxzogo ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Voxzogo turustaja esitab ravimi efektiivsuse ja ohutuse lisaandmed praegu toimuvast uuringust, milles 
osalevad nooremad patsiendid (2–5-aastased). 

Voxzogo ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Voxzogo kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Voxzogo 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Voxzogo kohta 

Lisateave Voxzogo kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/voxzogo 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/voxzogo
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