
Tietoa lääkäreille

VERENSIIRROISTA 
RIIPPUMATON 
TALASSEMIA

EXJADE® (deferasiroksi) 

Annostelu- ja seurantaohjeet 
potilaille, joilla on verensiirroista 
riippumaton talassemia ja 
raudan liikavarastoitumista



Keskeistä tietoa EXJADE-valmisteen käytöstä 
potilailla, joilla on verensiirroista riippumaton 
talassemia ja kroonista raudan liikavarastoitumista

 Kelaatiohoito tulee aloittaa ainoastaan, jos on näyttöä raudan liikavarastoitumisesta 
 (maksan rautapitoisuus ≥ 5 mg Fe/kuivapainogramma tai seerumin ferritiinipitoi-
 suus jatkuvasti > 800 μg /l). Maksan rautapitoisuuden määritys on suositeltavin  
 testi raudan liikavarastoitumisen toteamiseen, ja sitä tulee käyttää aina kun mahdol-
 lista. EXJADE-valmisteen suositeltava aloitusannos on 10 mg/kg/vrk potilaille, joilla  
 on verensiirroista riippumaton talassemia. 

 Kun elimistön rautapitoisuus on hyväksyttävä (maksan rautapitoisuus < 3 mg Fe/ 
 kuiva paino gramma tai seerumin ferritiini < 300 μ/l), hoito tulee lopettaa. 

 Kelaatiohoidossa on aina noudatettava varovaisuutta liiallisen kelaation riskin 
 minimoimiseksi. 

 Verensiirroista riippumatonta talassemiaa sairastavien lapsipotilaiden annos ei saa  
 olla yli 10 mg/kg/vrk. Näillä potilailla maksan rautapitoisuuden ja seerumin ferritiinin 
 tarkempi seuranta on välttämätöntä liiallisen kelaation välttämiseksi. Seerumin ferri- 
 tiinipitoisuudet määritetään joka kuukausi. Lisäksi maksan rautapitoisuus mitataan  
 3 kk välein, kun seerumin ferritiini on ≤ 800 μg/l. 

 Deferasiroksin pitkäaikaisturvallisuutta ei ole arvioitu lapsipotilailla, joilla on veren- 
 siirroista riippumaton talassemia. Tiivis seuranta on siis tarpeen haittavaikutusten  
 toteamiseksi. 

 Jos elimistöön kertyy uudelleen rautaa hyväksyttävän rautatason saavuttamisen  
 jälkeen, hoidon uusimisesta ei ole tutkimustietoa eikä uusintahoitoa voida suo- 
 sitella.

32

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita 
nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammatti-
laisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. 
Ks. valmisteyhteenvedon kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 



ANNOSTELU- JA SEURANTAOHJEET POTILAILLE, 
JOILLA ON VERENSIIRROISTA RIIPPUMATON 
TALASSEMIA JA RAUDAN LIIKAVARASTOITUMISTA 

EXJADE-valmisteen käyttöaiheet

Käyttöaihe potilailla, joilla on verensiirroista riippumaton talassemia 

EXJADE on tarkoitettu käytettäväksi kelaatiohoitoa vaativan raudan liikavaras-
toitumisen hoitoon 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille, joilla on verensiir-
roista riippumaton talassemia (non-transfusion-dependent thalassaemia), kun 
deferoksamiinihoito on vasta-aiheinen tai riittämätön. 

EXJADE on tarkoitettu käytettäväksi myös tiheistä verensiirroista johtuvan raudan 
liikavarastoitumisen (≥ 7 ml/kg punasoluja kuukaudessa) hoitoon 6-vuotiaille tai 
sitä vanhemmille potilaille, joilla on beeta-talassemia major. 

EXJADE on tarkoitettu käytettäväksi verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoi-
tumisen hoitoon myös silloin, kun deferoksamiinihoito on kontraindikoitu tai riittä-
mätön, seuraavissa potilasryhmissä: 

 2–5-vuotiaat potilaat, joilla on beeta-talassemia major ja usein annettavista   
 verensiirroista johtuvaa raudan liikavarastoitumista (≥ 7 ml/kg punasoluja   
 kuukaudessa), 

 yli 2-vuotiaat potilaat, joilla on beeta-talassemia major ja harvoin annettavista 
 verensiirroista johtuvaa raudan liikavarastoitumista (< 7 ml/kg punasoluja   
 kuukaudessa), 

 yli 2-vuotiaat potilaat, joilla on jokin muu anemia.
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Seerumin ferritiini tai maksan rautapitoisuus mitataan ennen 
hoidon aloittamista

Kelaatiohoito aloitetaan vain, 
jos raudan liikavarastoitumisesta on näyttöä 

Aloitusvaiheen suositeltava vuorokausiannos

EXJADE-HOIDON ALOITUS POTILAI LLA, JOILLA ON VERENSIIRROISTA 
    RIIPPUMATON TALASSEMIA JA RAUDAN LIIKAVARASTOITUMISTA

Maksan rautapitoisuus 
≥ 5 mg Fe/

kuivapainogramma 
TAI 

Seerumin ferritiini 
> 800 µg/l

10 mg/kg/vrk

Maksan rautapitoisuus raudan liikavarastoitumisen mittarina 
Maksan rautapitoisuuden määritys on suositeltavin testi raudan liikavarastoitumisen 
toteamiseen, ja sitä tulee käyttää aina kun mahdollista. Kelaatiohoidossa on aina 
noudatettava varovaisuutta liiallisen kelaation riskin minimoimiseksi.

Verensiirroista riippumatonta talassemiaa (NTDT) sairasta-
ville potilaille suositellaan vain yhtä Exjade-hoitojaksoa.
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EXJADE-valmisteen annostelu verensiirroista riippumatonta
talassemiaa sairastavilla

 ALOITA  SUURENNA ANNOSTA PIENENNÄ ANNOSTA LOPETA HOITO
 kelaatiohoito  tarvittaessa hoitotavoit- liiallisen kelaation kun tavoite on
 10 mg/kg/vrk. teiden saavuttamiseksi. välttämiseksi. SAAVUTETTU.
 Seuranta  Annosta suurennetaan  Annosta pienennetään Verensiirroista riippu-
 kerran kuukaudessa. 5–10 mg/kg/vrk kerrallaan,  tasolle 10 mg/kg/vrk. matonta talassemiaa
  enintään tasolle 20 mg/kg/vrk.a  sairastaville ei suositella
    uusintahoitoja.

EXJADE-HOIDON ALOITUS POTILAI LLA, JOILLA ON VERENSIIRROISTA 
    RIIPPUMATON TALASSEMIA JA RAUDAN LIIKAVARASTOITUMISTA

Maksan rauta-
pitoisuus ≥ 5 mg Fe/
kuivapaino gramma 

TAI
Seerumin ferritiini 

> 800 µg/l

Maksan rauta-
pitoisuus ≥ 7 mg Fe/
kuivapainogramma 

TAI
Seerumin ferritiini 

> 2000 µg/lb

Maksan rauta-
pitoisuus < 7 mg Fe/
kuivapainogramma 

TAI
Seerumin ferritiini 

≤ 2000 µg/l

TAVOITE
Maksan rauta-

pitoisuus < 3 mg Fe/
kuivapainogramma 

TAI
Seerumin ferritiini 

< 300 µg/l

aYli 20 mg/kg/vrk annoksia ei suositella potilaille, joilla on verensiirroista riippumaton talassemia. 
 Annosta 10 mg/kg ei pitäisi ylittää potilailla, joiden maksan rautapitoisuutta ei ole mitattu, tai joiden  
 seerumin ferritiini on ≤ 2000 μg/l.
bTämän lisäksi annoksen nostoa tulee harkita vain, jos maksan rautapitoisuus ja seerumin ferritiini eivät  
 ole laskusuunnassa ja potilas sietää lääkitystä hyvin.

Verensiirroista riippumaton talassemia lapsilla 
10–17-vuotiaiden potilaiden annos ei saa olla yli 10 mg/kg/vrk. Liiallisen kelaation 
välttämiseksi maksan rautapitoisuuksia seurataan 3 kk välein, kun seerumin ferritiini 
on ≤ 800 μg/l.



Suositeltava seuranta EXJADE-hoidon aikana

Lähtö-
tilanne

Ensimmäisen 
EXJADE-

hoito-
kuukauden 

aikana

Kuukausit-
tain

3 kk välein Vuosittain

Seerumin ferritiini ✓ ✓

Maksan rautapitoisuus ✓

✓
(vain, jos 

lapsipotilaan 
seerumin 
ferritiini 

on ≤ 800 µg/l)

✓

Seerumin kreatiniini 2 x Viikoittain ✓

Kreatiniinipuhdistuma
Viikoittain
(tai plasman 
kystatiini C)

✓
(tai plasman 
kystatiini C)

Proteinuria ✓
Seerumin transami-
naasit, bilirubiini ja 
alkaalinen fosfataasi

✓
2 viikon 
välein ✓

Paino, pituus ja 
sukupuolinen kehitys 
(lapsipotilailla)

✓

Kuulon/näön tutkimus 
(myös silmänpohjan 
tähystys)

✓ ✓
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EXJADE-HOIDON SEURANNALLA OPTIMAALISIIN TULOKSIIN



Vasta-aiheet 
EXJADE on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa: 
 yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin seuraavista apuaineista: laktoosimono- 

 hydraatti, krospovidoni (tyyppi A), mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natrium-
 lauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti. 

 muiden raudan kelaatiohoitojen käyttö, koska tällaisten yhdistelmien turvallisuutta  
 ei ole vahvistettu. 

 potilailla, joilla arvioitu kreatiniinipuhdistuma on alle 60 ml/min. 

VAROITUKSET
Verensiirroista riippumatonta talassemiaa sairastavien lapsipotilaiden hoidosta on 
hyvin rajallisesti tietoa. Lapsipotilaiden EXJADE-hoito edellyttääkin tiivistä seurantaa 
haittavaikutusten toteamiseksi ja rautakuorman seuraamiseksi. Jos verensiirroista 
riippumatonta talassemiaa sairastavan lapsen rautakuorma on erityisen suuri, on 
muistettava ennen EXJADE-hoidon aloittamista, että näiden potilaiden pitkäaikais-
altistuksen seurauksia ei toistaiseksi tunneta.
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EXJADE-HOIDON SEURANNALLA OPTIMAALISIIN TULOKSIIN
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VALMISTEYHTEENVETOLYHENNELMÄ
 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä 

tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 
koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyy-
detään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaiku-
tuksista. Ks. valmisteyhteenvedon kohdasta 4.8, miten 
haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
Lääkemuoto: Dispergoituvat tabletit, jotka sisältävät 125 mg, 
250 mg tai 500 mg deferasiroksia. 
Käyttöaiheet: 
•  Tiheistä verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoitumisen  
 (≥ 7 ml/kg punasoluja kuukaudessa) hoito 6-vuotiaille tai sitä  
 vanhemmille potilaille, joilla on beeta-talassemia major.
•  Verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoitumisen hoito
 myös silloin, kun deferoksamiinihoito on kontraindikoitu tai   
 riittämätön seuraavissa potilasryhmissä:
 - 2–5-vuotiaat potilaat, joilla on beeta-talassemia major ja 
  usein annettavista verensiirroista johtuvaa raudan liikavaras-
  toitumista (≥ 7 ml/kg punasoluja kuukaudessa),
 - yli 2-vuotiaat potilaat, joilla on beeta-talassemia major ja   
  harvoin annettavista verensiirroista johtuvaa raudan liika-
  varastoitumista (< 7 ml/kg punasoluja kuukaudessa),
 - yli 2-vuotiaat potilaat, joilla on jokin muu anemia.
•  Kelaatiohoitoa vaativan raudan liikavarastoitumisen hoito   
 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille, joilla on verensiir-  
 roista riippumaton talassemia (non-transfusion-dependent   
 thalassaemia), kun deferoksamiinihoito on vasta-aiheinen tai  
 riittämätön.
Annostus: Verensiirroista johtuva raudan liikavaras-
toituminen. Aloitusannos: 20 mg painokiloa kohti vuoro-
kaudessa. Aloitusannosta 30 mg/kg voidaan harkita potilaille, 
joiden elimistön suurentuneita rautavarastoja on pienennettävä 
ja jotka saavat > 14 ml/kg punasoluja/kk (> 4 yksikköä/kk). 
Aloitusannosta 10 mg/kg voidaan harkita potilaille, joiden rauta-
varastoja ei tarvitse pienentää ja jotka saavat < 7 ml/kg puna-
soluja/kk (< 2 yksikköä/kk). Potilaille, joiden tila pysyy jo hyvin 
hallinnassa deferoksamiinihoidolla, voidaan harkita aloitusan-
nosta, joka on puolet deferoksamiiniannoksesta. Jos vrk-annok-
seksi tulee tällöin alle 20 mg/kg, vastetta on seurattava ja 
annoksen suurentamista harkittava, jos riittävää tehoa ei saavu-
teta. Annoksen muuttaminen: Seerumin ferritiinipitoisuutta 
on aiheellista seurata kuukausittain ja annosta tulee muuttaa 
tarvittaessa 3–6 kk välein seerumin ferritiinipitoisuuksien pe-
rusteella 5–10 mg/kg kerrallaan. Jos potilaan tila ei ole riittä-
västi hallinnassa 30 mg/kg annoksella, voidaan harkita enintään 
40 mg/kg annosta. Exjaden pitkän aikavälin tehosta ja turval-
lisuudesta yli 30 mg/kg annoksella on tällä hetkellä vähän tie-
toa. Yli 40 mg/kg annoksia ei suositella. Kun potilas saa yli 
30 mg/kg annoksia, annoksen pienentämistä 5–10 mg/kg 
kerrallaan on harkittava, kun potilaan tila on saatu hallintaan. 
Jos tilaa ei saada tyydyttävästi hallintaan yli 30 mg/kg annok-
silla, hoitoa tällaisilla annoksilla ei saa jatkaa, vaan on harkittava 
mahdollisuuksien mukaan muita hoitovaihtoehtoja. Hoidon 
keskeyttämistä on harkittava, jos seerumin ferritiinipitoisuus 
laskee toistuvasti alle arvon 500 mikrog/l. Verensiirroista 
riippumaton talassemia. Aloitusannos: Suositeltu aloitus-
annos on 10 mg/kg/vrk. Annoksen muuttaminen: Seerumin 
ferritiinipitoisuutta on aiheellista seurata kerran kuukaudessa. 
Annoksen nostoa 5–10 mg/kg kerrallaan tulee harkita 3–6 kuu-
kauden välein, jos potilas sietää hoitoa hyvin ja maksan rauta-
pitoisuus on ≥7 mg Fe kuivapainogrammaa kohti tai seerumin 
ferritiini pysyvästi > 2000 mikrog/l, eikä osoita laskevaa trendiä. 
Potilailla, joiden maksan rautapitoisuutta ei ole mitattu ja seeru-
min ferritiini on ≤ 2000 mikrog/l, annos ei saa olla yli 10 mg/kg. 
Potilaille, joiden annos on nostettu > 10 mg/kg, suositellaan an-
noksen laskemista tasolle 10 mg/kg tai alle, kun maksan rauta-
pitoisuus on < 7 mg Fe kuivapainogrammaa kohti tai seerumin 
ferritiini on ≤ 2000 mikrog/l. Hoidon lopettaminen: Kun hyväk-
syttävä elimistön rautataso (maksan rautapitoisuus < 3 mg Fe 
kuivapainogrammaa kohti tai seerumin ferritiini < 300 mikrog/l) 
on saavutettu, hoito tulee lopettaa. Iäkkäät potilaat (65-vuo-
tiaat ja sitä vanhemmat): Iäkkäillä potilailla on seurattava 
tarkoin annosmuutosta mahdollisesti edellyttävien haittavaiku-
tusten ilmaantumista. Pediatriset potilaat: Verensiirroista riip-
pumatonta talassemiaa sairastavien lapsipotilaiden annos ei saa 
olla yli 10 mg/kg. Näillä potilailla maksan rautapitoisuuden ja 
seerumin ferritiinin tarkempi seuranta on välttämätöntä liiallisen 
kelaation välttämiseksi: kuukausittaisen seerumin ferritiinin seu-
rannan lisäksi maksan rautapitoisuus  tulee mitata kolmen kuu-
kauden välein, kun seerumin ferritiini on ≤ 800 mikrog/l. Mak-
san vajaatoimintapotilaat: Exjadea ei suositella vaikeaa 
maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Kohtalaista mak-

san vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annoksen tulee olla 
huomattavasti pienempi, ja sitä tulee asteittain nostaa 50 %:n 
tasolle saakka ja Exjadea tulee antaa varoen näille potilaille. 
Antotapa: Exjade otetaan kerran vuorokaudessa tyhjään 
mahaan vähintään 30 minuuttia ennen ateriaa. Tabletit liuo-
tetaan veteen, omena- tai appelsiinimehuun. Vasta-aiheet: 
Yliherkkyys deferasiroksille tai valmisteen apuaineille. Muiden 
raudan kelaatiohoitojen käyttö, koska tällaisten yhdistelmien 
turvallisuutta ei ole vahvistettu. Potilaat, joilla on arvioitu see-
rumin kreatiniinipuhdistuma alle < 60 ml/min. Varovaisuutta 
noudatettava: Seerumin kreatiniinin määritys suositellaan 
tehtäväksi kahdesti ennen hoidon aloittamista. Seerumin 
kreatiniinia, kreatiniinipuhdistumaa ja/tai plasman kysta-
tiini C-pitoisuuksia tulee seurata viikoittain ensimmäisen 
kuukauden aikana hoidon aloittamisen tai annoksen 
muuttamisen jälkeen ja sen jälkeen kerran kuukaudessa. 
Komplikaatioiden riski voi olla tavallista suurempi, jos potilaalla 
on entuudestaan munuaissairauksia tai hän saa munuaistoimin-
taa lamaavia lääkkeitä. Seerumin kreatiniiniarvon nousu saattaa 
joissakin tapauksissa vaatia annoksen pienentämistä. Hoito on 
keskeytettävä, jos annoksen pienentämisen jälkeen havaitaan 
seerumin kreatiniinin nousua > 33 % yli hoitoa edeltävien mitta-
usten keskiarvon ja/tai laskettu kreatiniinipuhdistuma alenee 
alle normaalin alarajan. Renaalista tubulopatiaa on raportoitu 
pääasiassa beetatalassemiaa sairastavilla Exjade-hoitoa saa-
neilla lapsilla ja nuorilla. Proteinuriaa on seurattava kokein kuu-
kausittain. On suositeltavaa, että seerumin transaminaasi-, bili-
rubiini- ja alkaliset fosfataasiarvot tarkistetaan ennen hoidon 
aloittamista, 2 viikon välein ensimmäisen hoitokuukauden aika-
na ja kerran kuukaudessa tämän jälkeen. Hoito on keskeytet-
tävä, jos ilmenee seerumin transaminaasiarvojen jatkuvaa ja 
progressiivista nousua, jolle ei löydy muuta selitystä. Maksan 
vajaatoimintaa on ilmoitettu. Ei ole tutkittu munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavilla potilailla, joten ei suositella heille. Ei suosi-
tella potilaille, joiden elinajanodote on lyhyt, koska tällöin hyöty 
voi olla rajallinen. Hoitoa tulee seurata tarkoin haittavaikutusten 
havaitsemiseksi ja rautakuorman seuraamiseksi lapsipotilailla. 
Lapsipotilaiden painoa, pituutta ja sukupuolista kehitystä tulee 
seurata 12 kuukauden välein. Yläruoansulatuskanavan haava-
umia ja verenvuotoja on ilmoitettu. Markkinoille tulon jälkeen on 
ilmoitettu Stevens-Johnsonin oireyhtymätapauksia. Jos Stevens-
Johnsonin oireyhtymää epäillään, Exjade-hoito on lopetettava 
heti eikä sitä saa aloittaa uudelleen. Hoito tulee lopettaa, jos 
potilaalle kehittyy vaikea yliherkkyysreaktio. Näön ja kuulon tut-
kimusta suositellaan ennen hoidon aloittamista ja tämän jälkeen 
12 kk välein. Ei suositella raskausaikana, ellei käyttö ole selvästi 
välttämätöntä. Imetystä ei suositella. Exjade voi huonontaa hor-
monaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Sisältää laktoosia. 
Yhteisvaikutukset: Ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti 
alumiinia sisältävien antasidien kanssa. Varovaisuutta noudatet-
tava yhteiskäytössä CYP3A4:n kautta metaboloituvien aineiden
(esim. siklosporiini, simvastatiini, hormoniehkäisyvalmisteet, be-
pridiili, ergotamiini), mahdollisesti GI-kanavan haavaumia aiheut-
tavien lääkkeiden (esim. NSAID-valmisteet, kortikosteroidit, per-
oraaliset bisfosfonaatit) tai antikoagulanttien kanssa sekä potilail-
la, joiden trombosyyttimäärä on alle 50 000/mm3. Samanaikai-
nen käyttö UGT (UDP-glukuronyylitransferaasi) -entsyymejä 
voimakkaasti indusoivien lääkeaineiden kanssa (esim. rifam-
pisiini, karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali tai ritonaviiri) 
saattaa johtaa Exjaden tehon vähenemiseen. Deferasiroksin 
samanaikaista käyttöä repaglinidin (CYP2C8:n substraatti) tai 
kapean terapeuttisen indeksin omaavien CYP1A2:n substraat-
tien, kuten teofylliinin, klotsapiinin tai titsanidiinin, kanssa ei 
suositella. Haittavaikutuksia: Päänsärky, ripuli, ummetus, 
oksentelu, pahoinvointi, vatsakipu, vatsan turvotus, ruoansula-
tushäiriöt, kohonneet veren kreatiniiniarvot, proteinuria, renaa-
linen tubulopatia, glukosuria, ihottuma, kutina, transaminaasi-
arvojen nousu, pansytopenia, trombosytopenia, anemian pahe-
neminen, ruoansulatuskanavan verenvuoto, mahahaava, pohju-
kaissuolihaava, akuutti munuaisten vajaatoiminta, yliherkkyys-
reaktiot (mm. anafylaksia ja angioedeema), maksatulehdus, 
sappikivitauti, maksan vajaatoiminta.
Pakkaukset ja hinnat 1.1.2014 (vmh + alv): 
125 mg (84 tabl.) 642,58 €, 
250 mg (84 tabl.) 1244,85 €, 
500 mg (84 tabl.) 2449,37 €. 
Katso aina ajantasaiset tiedot: www.terveysportti.fi. 
Korvattavuus: Sv-peruskorvattava reseptilääke. Huom: Tutustu 
valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.
Lisätietoja: Novartis Finland Oy, 
Lääkeinformaatiopalvelu, Metsänneidonkuja 10, 
02130 Espoo, puh. (010) 6133 210, www.novartis.fi


