Ανασκόπηση των φαρμάκων παράγοντα VIII και
του κινδύνου ανάπτυξης αναστολέων σε ασθενείς
που ξεκινούν θεραπεία για αιμορροφιλία Α
Ο EMA αξιολογεί τα δεδομένα από μια πρόσφατη μελέτη η οποία
σύγκρινε τα προϊόντα παράγωγα αίματος και του ανασυνδυασμένου
παράγοντα VIII

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την ανασκόπηση των φαρμάκων που
περιέχουν παράγοντα πήξης αίματος VIII για την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης
πρωτεϊνών αναστολέων σε ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία για αιμορροφιλία Α. Αυτό
ακολουθεί την πρόσφατη δημοσίευση μιας μελέτης, στην οποία οι συντάκτες προτείνουν ότι
οι αναστολείς αναπτύσσονται πιο συχνά σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα με
παράγοντα VIII που παράγονται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA σε σχέση με
εκείνους που λαμβάνουν φάρμακα παράγοντα VIII που προέρχονται από το αίμα1.
Οι αναστολείς είναι μια θεραπεία πρόκληση τόσο για τα φάρμακα που προέρχονται από το
αίμα όσο και για τα φάρμακα ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII. Σε μερικούς ασθενείς
παράγονται από το σώμα τους ως αντίδραση στα φάρμακα παράγοντα VIII, ιδιαίτερα σε
εκείνους τους ασθενείς που αρχίζουν τη θεραπεία για πρώτη φορά, και μπορούν να
μπλοκάρουν τη δράση των φαρμάκων αυτών, προκαλώντας απώλεια του αιμορραγικού
ελέγχου.
Ο EMA θα αξιολογήσει τώρα τα δεδομένα από την πρόσφατη μελέτη, μαζί με όλα τα άλλα
συναφή στοιχεία για τα φάρμακα παράγοντα VIII που είναι παράγωγα αίματος και για τα
φάρμακα ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII. Ο Οργανισμός θα εξετάσει τις επιπτώσεις
αυτών των δεδομένων για ασθενείς με αιμορροφιλία Α χωρίς προηγούμενη θεραπεία και
κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για τη λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου ή άλλες
αλλαγές στηιες άδειες κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα
Η ανασκόπηση καλύπτει όλα τα φάρμακα που περιέχουν παράγοντα VIII και έχουν άδεια
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παράγοντας VIII είναι μια πρωτεΐνη πήξης αίματος
και αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν προσωρινά τα επίπεδα αυτής της
πρωτεΐνης σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τον έλεγχο της
αιμορραγίας.
Τα φάρμακα παράγοντα VIII που προέρχονται από ανθρώπινοαίμα

εξάγονται από το

πλάσμα του αίματος. Αντίθετα, τα προϊόντα ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII, παράγονται
με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται: efmoroctocog alfa,
moroctocog alpha, octocog alpha, simoctocog alfa, susoctocog alpha και turoctocog alfa.
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
Η ανασκόπηση των φαρμάκων που περιέχουν παράγοντα VIII ξεκινήσει μετά από αίτημα
του Ινστιτούτου Paul-Ehrlich, σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ.
Η επανεξέταση διεξάγεται από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης- Αξιολόγησης Κινδύνου
(PRAC), την αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας των φαρμάκων
ανθρώπινης χρήσης, η οποία θα κάνει μια σειρά συστάσεων.
Οι συστάσεις της PRAC θα αποσταλούν στην Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων
Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP), την υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τα φάρμακα για
ανθρώπινη χρήση, η οποία θα εκδώσει την απόφαση του Οργανισμού. Το τελικό στάδιο της
διαδικασίας ανασκόπησης είναι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας νομικά
δεσμευτικής απόφασης που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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