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Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille klopidogreeliin liittyvästä hankitusta 
hemofiliasta 

 
Hyvä terveydenhuollon ammattilainen 
 
Yhteenveto 
Klopidogreelihoitoon liittyen on raportoitu pieni määrä hankittuja hemofilia -tapauksia henkilöillä, joilla ei ole aiemmin ollut 
epänormaalia hemostaasia. 

뼈  Hankittu hemofilia täytyy tunnistaa nopeasti, jotta voidaan minimoida aika, jolloin potilaalla on verenvuotoriski, ja 
välttää merkittävä verenvuoto. 

뼈  Hankitun hemofilian mahdollisuus tulee ottaa huomioon, jos potilaalla todetaan varmistettu, isoloitu aktivoituneen 
partiaalisen tromboplastiiniajan (aPTT) pidentymä, johon liittyy tai ei liity verenvuotoa. 

뼈  Kun hankitun hemofilian diagnoosi on varmistettu, potilaan tulee olla erikoislääkärin hoidossa, klopidogreelihoito on 
lopetettava ja invasiivisia toimenpiteitä on vältettävä. 

 

Tässä kirjeessä esitetyt tiedot ovat Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen 
(Fimea) tarkistamia ja hyväksymiä. 

 

Lisätietoja turvallisuudesta 
Hankittu hemofilia A on hyvin harvinainen autoimmuunisairaus. Esiintymistiheydeksi on kirjallisuudessa arvioitu 1–4 
potilasta vuosittain miljoonaa potilasta kohti. Sairastuvuus ja kuolleisuus ovat suuria potilaiden usein korkean iän, 
perussairauksien, vuototaipumuksen ja immunosuppressiivisen hoidon toksisuuden vuoksi. 

 

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen Sanofille on raportoitu tai kirjallisuudessa julkaistu yksitoista klopidogreelihoitoon 
liittyvää hankittua hemofilia A- tapausta ja yksi klopidogreelihoitoon liittyvä hankittu hemofilia B- tapaus: 

o potilaista kahdeksan oli miehiä, kaksi naisia ja kahden potilaan sukupuolesta ei ollut tietoa 

o ikäjakauma oli 65–81 vuotta 

o taudin puhkeamiseen kulunut aika (jos se oli ilmoitettu) vaihteli muutamasta päivästä neljään kuukauteen 
klopidogreelihoidon aloittamisesta 

o mukana oli kaksi henkeä uhkaavaa tapausta, mutta ei yhtään kuolemantapausta 

o reaktio laantui klopidogreelihoidon lopettamisen ja korjaavan hoidon jälkeen viidellä potilaalla kahdeksasta, joiden 
toipumisesta saatiin tietoa. 

 

Valmisteyhteenvedon kohtaan 4.4 (Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) päivitetään tiedot tästä riskistä: 

Hankittu hemofilia 
 
Hankittua hemofiliaa on ilmoitettu potilailla klopidogreelin käytön jälkeen. Hankittu hemofilia tulee ottaa huomioon, jos 
potilaalla ilmenee vahvistettu, isoloitu aktivoituneen partiaalisen tromboplastiiniajan (aPTT) pidentymä, johon liittyy tai ei 
liity verenvuotoa. Potilaiden, joiden hankitun hemofilian diagnoosi on vahvistettu, tulee olla erikoislääkärin hoidossa, ja 
klopidogreelihoito on lopetettava. 
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Koska hankitusta hemofiliasta tehtyjen ilmoitusten maara on hyvin pieni suhteessa hyvin laajaan kayttoon (yli 
153 miljoonaa potilasta maailmanlaajuisesti), klopidogreelin hyoty-riskitasapainon katsotaan pysyneen ennallaan 
hyvaksytyissa kayttoaiheissa (ks. taydelliset kayttoaiheet Plavix-valmisteyhteenvedosta www.sanofi.fi): 

Klopidogreeli on tarkoitettu aterotromboottisten tapahtumien estamiseen potilaille, joilla on ollut sydaninfarkti, iskeeminen 
aivohalvaus, todettu aareisvaltimosairaus tai sepelvaltimotautikohtaus ilman ST-segmentin nousua (epastabiili angina 
pectoris tai non-Q-aaltoinfarkti), ja asetyylisalisyylihappoon (ASA) yhdistettyna laakkein hoidetuille potilaille, joilla on 
akuutti sydaninfarkti, johon liittyy ST-segmentin nousu ja joille soveltuu trombolyyttinen hoito. Klopidogreeli on myos 
tarkoitettu yhdistelmana ASA:n kanssa aterotromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien estamiseen 
eteisvarinapotilaille, jotka eivat voi kayttaa K-vitamiiniantagonistiterapiaa. 

Klopidogreelin ja ASA:n kiinteaannoksinen yhdistelma on tarkoitettu aterotromboottisten tapahtumien estamiseen 
potilaille, jotka jo kayttavat seka klopidogreelia etta ASA:a sydaninfarktiin, johon ei liity ST-segmentin nousua, epastabiiliin 
angina pectorikseen tai sydaninfarktiin, johon liittyy ST-segmentin nousu, laakkein hoidetuille potilaille, joille soveltuu 
trombolyyttinen hoito. 

Lisatietoja 
Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus Fimea: www.f imea.fi 
sanofi-aventis Oy, www.sanofi.fi ~ tuotteet---+ Plavix ---+ valmisteyhteenveto 
sanofi-aventis Oy, Laaketurva- ja Laakeinformaatioyksikko: drugsafety.finland@sanofi.com, puh: 0201 200 
368 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Pyydamme ilmoittamaan kaikki epaillyt haittavaikutukset Plavix-valmisteesta, joko Fimealle www.fimea.fi tai myyntiluvan 
haltijalle sanofi-aventis Oy, Laaketurva- ja Laakeinformaatioyksikko, drugsafety.finland@sanofi.com, puh: 0201 200 368. 

Yrityksen yhteystiedot 
sanofi-aventis Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki 
Puh: 0201 200 300 
www.sanofi.fi 
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