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Oświadczam, że czytam:

Opinie i poglądy przedstawione przez Autora na kolejnych slajdach nie powinny być 

rozumiane ani cytowane jako przedstawione w imieniu firmy Roche.

4



5

Kubuś Puchatek

„Myślenie nie jest łatwe, 

ale można się do niego

przyzwyczaić.”



Co zrobić w przypadku pacjenta z SHA i INH:
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Co zrobić w przypadku pacjenta z SHA i INH:

rozpocząć ITI, licząc na eradykację INH?

zrezygnować z ITI i prowadzić profilaktykę z zastosowaniem emicizumabu?

zastosować emicizumab i prowadzić ITI?
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Jaka jest skala problemu INH wśród polskich chłopców 

z SHA na profilaktyce?

Kto jest typowym pacjentem?

Co wiadomo o zastosowaniu emicizumabu u chłopców z SHA i INH?
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dane ogólnopolskie z lat 2011 – 2016:
• 88 chłopców (PUPs) z ciężką postacią HA

• profilaktyka: oktokog alfa 40j/kg 3 x tyg. 

• INH – 14/88 (15,9%)

- czas wystąpienia INH - 3 – 489 ED mies. (mediana 20 ED)

- miano inhibitora:

 „high responders” - 11  (miano inhibitora 5,4 – 716,8; mediana 20,0jB)

 „low responders - 3  (miano inhibitora 2,4 – 3,2; mediana 2,8jB)

• immunotolerancja (ITI):

- 12 pacjentów (wszyscy z zastosowaniem oktokogu alfa)

- zakończona u 9 pacjentów (w trakcie u pozostałych 3)

- 7/9 (77,8%) pacjentów wyeliminowało inhibitor

- nieskuteczna - 2 (profilaktyka APCC)
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Inhibitor u pacjentów na profilaktyce 

z zastosowaniem rFVIII

A. Kołtan i wsp. The occurence of inhibitor in PUPs treated with octocog-alpha in Polish Hemophilia Care Centers.(Abstrakt). 

Res Pract Thromb Haemost. 2017; 1(Suppl. 1), 245..



FVIII osoczopochodny 167

FVIII rekombinowany 134

Razem: 301

Profilaktyka rFVIII:

marzec 2018 114

marzec 2019 134

Przybyło: 20

Inhibitor: 2

12

Inhibitor u pacjentów na profilaktyce 

z zastosowaniem rFVIII

Dane własne, dzięki uprzejmości realizatora dostaw domowych
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• Wszyscy polscy chłopcy z SHA otrzymują profilaktykę rFVIII (oktokog-alfa) wg Kurnik i wsp. 

- 1: Kurnik K, i wsp.New early prophylaxis regimen that avoids immunological danger 

signals can reduce FVIII inhibitor development. Haemophilia. 2010;16(2):256-62. 

- 2: Auerswald G, i wsp.Early prophylaxis/FVIII tolerization regimen that avoids 

immunological danger signals is still effective in minimizing FVIII inhibitor 

developments in previously untreated patients--long-term follow-up and continuing 

experience. Haemophilia. 2012 Jan;18(1).

• Inhibitor (INH) pojawia się wcześnie, z reguły do 50 dnia ekspozycji (wg danych polskich u połowy 

pacjentów poniżej 20 dni ekspozycji

• Pacjent z INH to chłopiec w wieku 2 – 3 lata

• Średnia długość życia mężczyzny urodzonego w Polsce w roku 2017 to 74 lata(dane GUS; 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2017-r-,2,12.html

• Średnia długość życia mężczyzny z hemofilią jest obecnie o ok. 10 lat krótsza 

https://hemophilianewstoday.com/hemophilia-prognosis-life-expectancy/
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Pacjent z INH

A. Kołtan i wsp. The occurence of inhibitor in PUPs treated with octocog-alpha in Polish Hemophilia Care Centers.(Abstrakt). 

Res Pract Thromb Haemost. 2017; 1(Suppl. 1), 245..

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2017-r-,2,12.html
https://hemophilianewstoday.com/hemophilia-prognosis-life-expectancy/
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Długość życia chorych na hemofilię
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Hemophilia News Today, May 31, 2017

A. Kołtan i wsp. The occurence of inhibitor in PUPs treated with octocog-alpha in Polish Hemophilia Care Centers.(Abstrakt). 

Res Pract Thromb Haemost. 2017; 1(Suppl. 1), 245..



Chłopiec – małe dziecko, przed którym 

jest jeszcze co najmniej sześćdziesiąt kilka lat życia
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Pacjent z INH



• chłopiec l. 3,5

• wywiad rodzinny nieobciążony

• rozpoznanie w wieku 3/12 - cephalhaermatoma po założeniu venflonu
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Pacjent J.L.



• ur. grudzień 2013

• wywiad rodzinny nieobciążony

• rozpoznanie w wieku 3/12 - cephalhaermatoma po założeniu venflonu

• profilaktyka rFVIII: sierpień – październik 2014 (250j 1xtyg.)

• po 10 ED (październik 2014) – pojawienie się INH (97,3 j. B.)
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FEIBA 14000j

NOVOSEVEN 36 mg
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KTYKA 

FEIBA
PROFILA-

KTYKA

250J 1 X TYG.

10 ED

ITI 2 x 1000j 

styczeń 2015 – sierpień 2016

FEIBA i/lub NovoSeven na żądanie
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CEWNIKA 

FEIBA 12000j

NOVOSEVEN 2mg

08 – 09. 2014                     01.2015                                                    09.2015                08.2016   12.2016 09.2017 
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FEIBA 1000 j co 2-gi dzień

sierpień 2016                                grudzień 2016                                      marzec 2019

WYLEW W OKOLICY PORTU

WYLEW DO TK. MIĘKKICH 

DŁONI PRAWEJ

LICZNE BOLESNE PODBIEGNIĘCIA

KRWAWE NA KK. DOLNYCH

FEIBA 15000j

NOVOSEVEN 6 mg

FEIBA 1500 j co 2-gi dzień

KRWAWIENIE Z NOSA x2; 

KRWAWIENIA DO TKANEK MIĘKKICH x4,

BEZ KRWAWIEŃ DOSTAWOWYCH; 

FEIBA 1000 j



• profilaktyka FEIBA 

• emicizumab 
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Pacjent z INH po nieskutecznej ITI

Res Pract Thromb Haemost. 2017;1 (Suppl. 2):1–15. 

wileyonlinelibrary.com



• Young G, Oldenbrug J, Liesner R, et al. HAVEN2: efficacy, safety and 

pharmacokinetics of once-weekly prophylactic emicizumab (ACE910) in pediatric 

patients (<12 years) with hemophilia A with inhibitors: interim analysis of single-arm, 

multicenter, open-label. Phase 3 study [abstract] Res Pract Thromb Haemost. 

2017;1 ABSOC24.1.

• Young G, Sidonio RF, Liesner R, et al. HAVEN 2 updated analysis: multicenter, 

open-label phase 3 study to evaluate efficacy, safety and pharmacokinetics of 

subcutaneous administration of emicizumab prophylaxis in pediatric patients with 

hemophilia A with inhibitors [abstract]. Blood. 2017;130(suppl 1). Abstract 85.
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HAVEN 2



• 20 chłopców w wieku 2 -12 lat z SHA i INH, 

uprzednio leczonych preparatami omijającymi

• ostateczna analiza: 19 pacjentów w wieku 3 – 12 lat

• emicizumab w profilaktyce

• czas obserwacji 7 – 14 tyg (mediana 12,1)

• Wyniki:

- 12/19 pacjentów (63,2%) - bez krwawień

- 18/19 pacjentów (94,7%) - bez krwawień wymagających leczenia

- nie było krwawień do mięśni i/lub stawów

- wystąpiło łącznie 14 krwawień u 7 pacjentów
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Wyniki (c.d.)

• redukcja krwawień

- 7/8 pacjentów miało o 100% mniej krwawień wymagających leczenia

- 5/8 pacjentów miało o 100% mniej wszystkich krwawień

- liczba krwawień u wszystkich pacjentów była o 76% mniejsza

• Objawy uboczne:

- 3 epizody SAE niezwiązane z leczeniem

- nie było ani epizodów zakrzepicy, ani mikroangiopatii zakrzepowej

- obserwowano łagodne odczyny w miejscu podania leku (15%) 

i objawy nieżytu noso-gardła (15%)

• po 4 tyg podawania min. stężenie emicizumabu utrzymywało się 

na stałym poziomie 50µg/dL
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• chłopiec ur. styczeń 2018

• wywiad rodzinny nieobciążony

• rozpoznanie w wieku 5/12 – krwiak po podanym 

i.m. szczepieniu ochronnym

• profilaktyka od grudnia 2018 r. 

(początkowo 1 x tyg, potem 2 x tyg)

• luty 2019 inhibitor w niskim mianie (2,76jB/ml)

• profilaktykę przerwano, 

aktualnie inhibitor 2,86jB/ml

27

Pacjent B.P.
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ZA ITI PRZECIW ITI

Śmiertelność wśród pacjentów z inhibitorem jest 

większa
Dane te pochodzą sprzed ery emicizumabu

Leczenie krwawień przełamujących koncentratami 

czynników krzepnięcia  jest prostsze, 

bezpieczniejsze i tańsze, niż lekami omijającymi

Krwawień przełamujących jest u pacjentów na 

emicizumabie zdecydowanie mniej i można je 

bezpiecznie leczyć

Emicizumab jest nowym lekiem i jeszcze nie znamy 

objawów ubocznych

Emicizumab jest monoklonalnym przeciwciałem 

i nie należy spodziewać się odległych objawów 

ubocznych

Pacjent z INH nie kwalifikuje się do terapii genowej
Dane doświadczalne wskazują, że terapia genowa 

może wywołać stan immunotolerancji
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ZA ITI

(PRZECIW EMICIZUMABOWI)

PRZECIW ITI

(ZA EMICIZUMABEM)

Brak rutynowej metody kontroli hemostazy
Trudności w dostępie dożylnym u małych dzieci 

– konieczność założenia dostępu centralnego

Ograniczona możliwość interwencji zabiegowej

Powikłania związane z dostępem centralnym 

(zakrzepica indukowana przez cewnik, 

zakażenia odcewnikowe

Zdecydowanie wyższa jakość życia pacjenta

ITI w erze emicizumabu
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• farmakokinetyka emicizumabu sprawia, że jest lekiem skutecznym 

w profilaktyce krwawień u pacjentów z – i bez INH

• emicizumab w profilaktyce krwawień u pacjentów z INH redukuje liczbę krwawień

w stopniu większym, niż leki omijające

• emicizumab ma dobry profil bezpieczeństwa

• emicizumab może być stosowany podczas ITI



Batsuli G, Zimowski K, Tickle K, et al. 

The Atlanta Protocol: immune tolerance induction in pediatric patients 

with hemophilia A and inhibitors on emicizumab. 

American Society of Hematology Annual Meeting in San Diego, CA; 

December 1–4, 2018. ASH Oral Presentation #634. 

Materiały udostępnione przez firmę Roche
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Emicizumab i ITI



Pacjenci:

7 chłopców w wieku 21 m-cy – 12 lat z SHA i INH 

Leczenie:

emicizumab 3 mg/kg 1 x tyg. przez 4 tyg. 

następnie ITI z FVIII 3 x tyg, jednocześnie kontynuowano podaż 

emicizumabu 1.5 mg/kg 1 x tyg lub 3 mg/kg co 2 tyg. 

Czas ITI: 13 – 32 tyg.

Materiały udostępnione przez firmę Roche
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Materiały udostępnione przez firmę Roche

34

Protokół Atlanta



Materiały udostępnione przez firmę Roche
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Wyniki: 

• miano INH obniżyło się u wszystkich pacjentów, w tym u 2 < 0,6jB

• odzysk > 66% obserwowano u 1/7 pacjentów

• wystąpiło 9 krwawień (2 ciężkie, 7 łagodnych) u 4 pacjentów

• 5 spośród tych krwawień wymagało leczenia (rFVII, pdFVIII)

• 5/7 pacjentów miało podczas badania centralny dostęp dożylny, 

u 3 dostęp dożylny założono w trakcie badania

• nie obserwowano zakażeń odcewnikowych

• nie obserwowano przypadków mikroangiopatii zakrzepowej 

ani epizodów zakrzepowych

Materiały udostępnione przez firmę Roche
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Walsh CE et al. 

Am J Hematol, 2015; 90(5), 

400-405.
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Sokrates

„…Scio me nihil scire..”

Dziękuję za uwagę.


