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Information til laboratoriepersonale
Hemlibra (emicizumab)

Hvad er Hemlibra?

Lægemidlet

 Emicizumab er et humaniseret monoklonalt modificeret immunoglobulin G4 (IgG4) antistof med 
en bispecifik antistof struktur fremstillet ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller 
fra kinesisk hamster (CHO) celler. 

 Farmakoterapeutisk klassifikation: Hæmostatika, ATC-kode: B02BX06

Virkningsmekanisme 

 Emicizumab danner bro mellem aktiveret faktor IX og faktor X og genopretter funktionen af den 
manglende aktiverede faktor VIII, der er nødvendig for effektiv hæmostase.

 Der er intet strukturelt fællesskab eller sekvenshomologi mellem emicizumab og faktor VIII, og 
emicizumab inducerer eller forstærker derfor ikke udviklingen af direkte inhibitorer til faktor VIII.

Farmakodynamisk virkning

 Profylaktisk behandling med Hemlibra forkorter aktiveret partiel thromboplastintid (aPTT) og 
øger faktor VIII-aktiviteten (målt ved kromogen test med humane koagulationsfaktorer). Disse to 
farmakodynamiske markører afspejler ikke den sande hæmostatiske effekt af emicizumab in vivo 
(aPTT er meget forkortet og målt faktor VIII-aktivitet kan være overvurderet), men giver en 
relativ indikation af emicizumabs pro-koagulerende virkning.

Terapeutisk indikation

 Hemlibra er indiceret som rutineprofylakse mod blødninger hos patienter med 
o hæmofili A (kongenital faktor VIII-mangel) med faktor VIII-inhibitor.
o svær hæmofili A (kongenital faktor VIII-mangel, FVIII < 1 %) uden faktor VIII-inhibitor

 Hemlibra kan anvendes af alle aldersgrupper.

Interaktion med koagulationstest i laboratorieundersøgelser

 Hemlibra påvirker test for aktiveret partiel thromboplastintid (aPTT) og vil derfor også påvirke 
alle enkeltfaktortest, der er baserede på aPTT, som f.eks. one-stage faktor VIII aktivitetstest (se 
tabel 1 nedenfor)

 Derfor må aPTT og one-stage faktor VIII aktivitetstest ikke bruges til at overvåge emicizumab-
aktivitet, fastsætte dosis for faktor VIII-behandling eller for antikoagulation, eller til måle faktor 
VIII-inhibitor-titer hos patienter, der er i behandling med Hemlibra (se nedenunder)

 Enkeltfaktor-test, der anvender kromogene eller immunbaserede metoder, påvirkes imidlertid 
ikke af emicizumab, og kan derfor anvendes til at følge koagulationsparametrene under 
behandlingen, under særlig hensyntagen til faktor VIII kromogene aktivitetstests

 Test til måling af kromogenisk faktor VIII aktivitet, der indeholder bovine koagulationsfaktorer, 
er ikke følsomme for emicizumab (vil vise ingen aktivitet) og kan derfor anvendes til at måle 
endogen eller tilført faktor VIII-aktivitet og til at måle faktor VIII-inhibitor. En kromogen 
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Bethesda test med bovinbaseret faktor VIII kan anvendes, da denne ikke er følsom over for 
emicizumab.

 Laboratorietest, som ikke påvirkes af emicizumab angives i tabel 1 nedenfor

Tabel 1       Hemlibras indvirkning på koagulationstestresultater

Resultater, der påvirkes af Hemlibra Resultater, der ikke påvirkes af Hemlibra

- Aktiveret partiel thromboplastintid (aPTT) 
- Aktiveret koagulationstid (ACT) 
- One-stage, aPTT-baserede, enkelt-faktor 
tests
- aPTT-baseret aktiveret protein C resistens 
(APC-R)
- Bethesda test (koagulationsbaseret) for FVIII 
inhibitortiter 

- Trombintid (TT) 
- One-stage, protrombin tid (PT)-baseret, 
enkelt-faktor tests
- Kromogen-baserede enkelt-faktor tests, andre 
end FVIII1

- Immunbaserede test (f.eks. ELISA, 
turbidimetriske metoder)
- Bethesda test (bovine kromogenisk) for FVIII 
inhibitor titer
- Genetiske test af koagulationsfaktorer (f.eks. 
Factor V Leiden, Prothrombin 20210)

1For vigtige overvejelser vedrørende test af FVIII-kromogen aktivitet, se pkt. 4.5 i produktresuméet

 På grund af Hemlibras lange halveringstid, kan disse påvirkninger af koagulationstest fortsætte i 
op til seks måneder efter sidste dosis (se pkt. 5.2 i produktresuméet). 

 Sundhedspersonalet skal kontaktes af laboratoriepersonalet for at diskutere eventuelle 
unormale testresultater.

Indberetning af bivirkninger 

 Du kan finde oplysninger om alle potentielle bivirkninger i produktresuméet, som kan findes på 
Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu på alle EU/EEA 
sprog.

 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye 
sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er 
medtaget i indlægssedlen. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, 
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 Bivirkninger bør også rapporteret til Drug Safety Roche, som angivet nedenfor

Bivirkninger bør også indberettes til Drug Safety Roche på tlf. 36 39 99 99 eller på 
denmark.drug_safety@roche.com.


