
Skuteczny ruch w kontroli krwawienia

Fibrynogen Ludzki (czynnik krzepnięcia I) 
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Fibrynogen i fibryna pełnią podstawową rolę w krzepnięciu krwi, szlakach fibrynoli-
tycznych, interakcjach komórkowych, reakcjach zapalnych, gojeniu się ran, procesach 
naprawczych tkanek, zdarzeniach naczyniowych (angiogeneza).4,7

Fibryga® jest nowym, liofilizowanym koncentratem fibrynogenu, cechującym się wysoko 
oczyszczonym, najwyższej jakości białkiem. Dzięki podwójnej inaktywacji/eliminacji patogenów 
gwarantuje bezpieczeństwo wirusologiczne.8

Fibryga® to preparat wysoko 
oczyszczonego i w pełni 
funkcjonalnego fibrynogenu, o czym 
świadczy 98% zawartości białka 
krzepliwego.8

O wysokim stopniu czystości i 
aktywności świadczy również 
stosunek antygenu fibrynogenu do 
białka krzepliwego, który jest niemal 
identyczny z teoretyczną wartością 1,0 
przypisaną natywnemu fibrynogenowi.8

Nienaruszoną funkcjonalność 
preparatu fibryga® udaje się zachować 
dzięki starannemu procesowi 
wytwarzania, świadczy o tym niewielka 
obecność markerów aktywacji.8

Zawartość czynnika XIII umożliwia 
odpowiednie tworzenie wiązań 
krzyżowych i wspomaga powstawanie 
stabilnego skrzepu.8

Niewielka zawartość białek o dużej 
masie cząsteczkowej (high molecular 
weight; HMW), stwierdzona na 
podstawie analizy chromatograficznej, 
konsekwentnie potwierdza, że fibryga® 
zawiera fibrynogen o wysokim stopniu 
oczyszczenia.8

Fibrynogen odgrywa kluczową rolę w kontroli krwawienia1 Wysoko oczyszczony koncentrat fibrynogenu8

Overlay of six different batches

Rycina 1. Schemat budowy białka fibrynogenu5 Tabela 1. Biochemiczna charakterystyka preparatu Fibryga® (analiza sześciu partii produktu)

Rycina 3. Analiza SE-HPLC ukazuje spójny profil masy 
cząsteczkowej różnych serii preparatu fibryga®Rycina 2. Schemat powstawania skrzepu fibrynowego5

Fibrynogen zajmuje szczególne miejsce w procesie krzepnięcia. Pod wpływem trombiny, spontanicznie 
polimeryzuje i tworzy się fibryna. Ta ostatnia wraz z czopem trombocytarnym, erytrocytami i leukocytami 
formuje skrzep krwi.1 Fibrynogen jest syntetyzowany w wątrobie i zwykle krąży w osoczu w stężeniach 
od 1,5 do 4,5 g/l2, z okresem półtrwania około 4 dni.3

Białko fibrynogenu, o masie cząsteczkowej 340 kDa, jest heksameryczną kompozycją łańcuchów 
polipeptydowych (α, β i γ) połączonych ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi, obejmującą dwie 
zewnętrzne domeny D oraz centralną domenę E.3,4 

W połączeniu z płytkami krwi fibryna tworzy stabilny skrzep, sieć włókien fibryny rosnącą w skutek 
systematycznego gromadzenia się cząsteczek fibrynogenu poddawanych proteolizie przez trombinę.6 
Trombina rozszczepia fibrynopeptydy A i B z łańcuchów α i β fibrynogenu, doprowadzając do powstania 
monomerów fibryny, które ulegają wielokrotnej polimeryzacji z wytworzeniem luźnego skrzepu 
fibrynowego, a następnie mocnego, nierozpuszczalnego żelu na skutek usieciowania polimeru przez 
czynnik XIIIa, co ogranicza krwawienie.7

Patametr Fibryga® (n = 6)

Aktywność fibrynogenu

Aktywność specyficzna 

Białka krzepliwe/ białko całkowite

[%] 98 ± 7

Fibrynogen Clauss/ białka krzepliwe [mg/mg] 1.08 ± 0.09

Fibrynogen Antygen/ białka krzepliwe [mg/mg] 1.05 ± 0.09

Markery aktywacji i fibrynolizy

Fibrynopeptyd A [ng/mg] 0.3 ± 0.1

D-dimer [ng/mg] 3.7 ± 0.9

Plazminogen [mU/mg] 1.8 ± 0.3

Białka towarzyszące

FXIII (aktywność) [IU/mg] 0.20 ± 0.01

Fibronektyna [µg/mg] 0.8 ± 0.3

Albumina [mg/mg] 0.02 ± 0.01

Czynnik von Willebranda [IU/mg] 0.01 ± 0.002

Witronektyna [ng/mg] < 0.001

Domena D

Łańcuch β

Łańcuch β
Łańcuch γ

Łańcuch β
Łańcuch γ

Łańcuch α

Zaadaptowano z Besser 2016

Łańcuch α

Domena E Domena D

Absorbcja światła,
wzrost stężenia fibrynogenu

Rozszczepienie fibrynopeptydu
A i B 

i powstawanie fibryny

Polimeryzacja fibryny Fibrynoliza

Zaadaptowano z Besser 2016

Zaadaptowano z Schulz 2017

Zaadaptowano z Schulz 2017

Zaadaptowano z Besser 2016



0

0 20 40

Czas [min]

In
te

n
sy

w
n

o
ść

 p
rą

żk
a 

[%
]

60 80 100 120

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

> 5> 4

Profil preparatu fibryga® wykazuje skuteczne zwiększanie stężenia fibrynogenu  
i korygowania hemostazy, co ma kluczowe znaczenie w leczeniu i profilaktyce krwawień 
u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu.9

Profil farmakokinetyczny preparatu fibryga® potwierdza niezawodność w terapii 
zastępczej, wskazuje również na wolniejszy klirens.9

Fibryga® jest poddawana dwóm dedykowanym 
etapom inaktywacji i usuwania patogenów: 
działaniu metody rozpuszczalnik-detergent 
(TnBP i oktoksynol), skutecznej przeciwko 
wirusom otoczkowym, oraz nanofiltracji 20 nm 
służącej eliminacji wirusów otoczkowych  
i bezotoczkowych, jak wirus zapalenia wątroby 
typu A (HAV), oraz białek prionowych czy 
świńskiego parwowirusa (PPV).8

W randomizowanym badaniu fazy II z udziałem 
pacjentów z wrodzoną afibrynogenemią 
porównano farmakokinetykę pojedynczej dawki 
preparatu fibryga® i komercyjnego koncentratu 
porównawczego.9

Fibryga® wykazywała istotnie większe 
pole pod krzywą (po normalizacji 
względem podanej dawki) i wolniejszy 
klirens, przypuszczalnie z powodu 
wysokiej jakości oraz integralności 
białka, gdyż eliminacja często związana 
jest ze strukturą białka.9

Inne parametry farmakokinetyczne 

nie różniły się istotnie między 

badanymi preparatami.9

Densytometryczna analiza oceniająca kinetykę 
usieciowania γ-γ’ wykazała, że pojedynczy 
łańcuch γ niemal całkowicie wchodził w 
połączenia krzyżowe tworząc łańcuchy γ-γ’ bez 
wprowadzania zewnętrznego czynnika FXIII.8

Profil kinetyczny oraz usieciowanie  
łańcuchów γ-γ’ były podobne dla wszystkich 
próbek, co wskazuje na pełną funkcjonalną 
integralność i porównywalność fibrynogenu  
w poszczególnych seriach preparatu fibryga®.8

Parametr/współczynnik Średnia† Zakres† Wartość p‡

AUCnorm 1.196 1.117, 1.281 0.0002

AUC 1.319 1.232, 1.413 <0.0001

Cmaxnorm 0.989 0.927, 1.055 0.7719

Cmax 1.091 1.023, 1.162 0.0293

Inkrementalny IVR 1.005 0.939, 1.075 0.9089

Klasyczny IVR 0.972 0.903, 1.045 0.5022

t1/2 1.080 0.954, 1.224 0.2981

MRT 1.061 0.944, 1.192 0.3929

CL 0.836 0.781, 0.895 0.0002

Vss 0.886 0.791, 0.994 0.0836

Jakość i bezpieczeństwo przekładają się 
na niezawodne działanie

Uzupełnienie niemal niezmienionym 
funkcjonalnie fibrynogenem poprzez podanie 
preparatu fibryga® zapewnia wytworzenie 
stabilnego skrzepu, o czym świadczy istotne 
zwiększenie maksymalnej twardości skrzepu 
wykazane w tromboelastometrii.9

Czynnik XIII, niezbędny do stabilizacji 
skrzepu, jest również oczyszczany w procesie 
produkcji. Fibryga® zapewnia odpowiednie 
usieciowanie nici fibryny dzięki zawartości 
czynnika XIII w stosunku 0,2 j.m. FXIII na 1 mg 
fibrynogenu.8

Funkcjonalną integralność preparatu fibryga® 
wykazano in vitro poprzez niemal całkowite 
końcowe usieciowanie łańcuchów γ-γ bez 
potrzeby dodatkowej aktywności czynnika 
XIII.8

Wartości średnie ± SD sześciu serii preparatu fibryga®.

Rycina 4. Analizy densytometryczne kinetyki usieciowania łańcuchów γ-γ ‘.

Tabela 2.  Współczynniki preparatu fibryga® względem aktywnego preparatu kontrolnego  
dla AUC i innych parametrów farmakokinetycznych na podstawie  
aktywności fibrynogenu oznaczanej w próbkach osocza (n=21).*

Bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne

Usieciowanie

γ-γ ‘
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* Populacja pacjentów wyodrębniona zgodnie z 
protokołem.

† Średnią geometryczną uzyskano z modelu 
ANOVA po transformacji logarytmicznej.

‡ Wartości prawdopodobieństwa testowego dla 
efektu leczenia z 3 testów efektów stałych typu 
ANOVA.

Zaadaptowano z Schulz 2017

Zaadaptowano z Ross 2017

Zaadaptowano z Ross 2017

Farmakokinetyka

Rycina 5.  Aktywność fibrynogenu (średnia ± SD) [g/l] podczas oceny farmakokinetycznej po podaniu 
preparatu fibryga® lub aktywnego komparatora (n=21).
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Fizjologiczne stężenia fibrynogenu mieszczą się zwykle w zakresie 1,5-4,5 g/l.2 Jednak w wielu 
chorobach wrodzonych ilościowe upośledzenia prowadzić mogą do zmniejszenia stężeń fibrynogenu 
(hipofibrynogenemia; 50 do 150 mg/dl)15 lub całkowitego braku fibrynogenu w krążeniu (afibrynogenemia). 
Dodatkowo, również jakość krążącego fibrynogenu może być upośledzona (dysfibrynogenemia).16

Jeden na milion15,17 
– taka jest szacowana 

częstość występowania 
afibrynogenemii, 

najrzadszego niedoboru 
fibrynogenu.

Afibrynogenemia, często rozpoznawana w okresie 
noworodkowym, wiąże się z krwawieniami  
o różnym stopniu nasilania, mogącymi stanowić 
zagrożenie dla życia. Występują one jako 
krwawienia spontaniczne lub związane są  
z urazami,15 najczęściej dotyczącymi pępowiny, 
skóry, przewodu pokarmowego i układu 
moczopłciowego oraz mięśni i stawów.18-21

Krwawienie u pacjentów z hipofibrynogenemią 
daje podobny obraz kliniczny, ale zazwyczaj 
jest łagodniejsze. Zaburzenie to może być 
bezobjawowe do czasu epizodu krwawienia, 
zazwyczaj związanego z urazem lub zabiegiem 
chirurgicznym.15,18

Leczenie pacjentów z wrodzonym niedoborem 
fibrynogenu polega na suplementacji 
fibrynogenu.16

Aby rozpoznać wrodzony niedobór fibrynogenu 
oraz dokonać diagnozy różnych fenotypów 
potrzebny jest zestaw standardowych testów 
krzepnięcia z testami antygenowymi  
i czynnościowymi.3,24,25

Stężenia fibrynogenu można oznaczać metodą 
Claussa, czyli testem ilościowym, określającym 
zdolność fibryny do tworzenia sieci po ekspozycji 
na zwiększone stężenie oczyszczonej trombiny. 
Jest to test z wyboru w diagnostyce pacjentów ze 
obniżonym stężeniem fibrynogenu.4

Stężenia antygenu można badać przy pomocy 
testów immunologicznych, takich jak testy ELISA.4

TEG i ROTEM są szczególnie wartościowymi 
narzędziami diagnostyki przyłóżkowej,  
w sytuacjach nagłych. Są znacznie szybsze 
od standardowych testów koagulacji i są 
w stanie szybko zidentyfikować i ocenić 
ilościowo przyczynę koagulopatii (np. niedobór 
czynnika, hipofibrynogenemię, hiperfibrynolizę, 
trombocytopenię, efekt heparyny).26,27

Szybka i precyzyjna substytucja fibrynogenu Koncentrat fibrynogenu jest lekiem z wyboru 
u pacjentów z wrodzonym niedoborem 
fibrynogenu.13,14

Stosowanie preparatu fibryga® jest wskazane w leczeniu krwawień i w profilaktyce okołooperacyjnej  
u dorosłych i dzieci z afibrynogenemią i hipofibrynogenemią.10,11

Dawkowanie i czas leczenia preparatem fibryga® zależą od nasilenia zaburzenia, lokalizacji  
i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.10

W celu obliczenia indywidualnego dawkowania należy oznaczyć stężenie fibrynogenu. Częstość 
podawania kolejnych dawek należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie ciągłego 
monitorowania stanu klinicznego i innych stosowanych terapii zastępczych.10

Prawidłowe stężenie fibrynogenu w osoczu mieści się w zakresie 1,5-4,5 g/l. Krytyczne stężenie 
fibrynogenu w osoczu, poniżej którego mogą występować krwotoki wynosi około 0,5-1,0 g/l.10

Terapeutyczne stężenia przyjmowane za cel leczenia to 1,0 g/l12 przy ostrym krwawieniu oraz  0,5 g/l13  
w czasie gojenia ran.

W przypadku zabiegu chirurgicznego lub leczenia epizodu krwawienia dawkę należy obliczyć 
w następujący sposób:10

0,018 (g/l na mg/kg masy ciała)

[stężenie docelowe (g/l) – stężenie oznaczone (g/l)]

Dawka [mg/kg masy ciała] = 



czas do działania 5 minut
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W etapowej analizie prospektywnego, międzynarodowego badania III fazy oceniono hemostatyczne 
działanie preparatu fibryga® w doraźnym leczeniu epizodów krwawienia (bleeding episode; BE)  
i profilaktyce chirurgicznej u 13 pacjentów z afibrynogenemią (≥ 12 lat).16

Fibryga® posiada specjalnie zaprojektowane urządzenie transferowe. Dzięki wyjątkowej 
charakterystyce Octaject®10,11 można uzyskać szybkie oraz całkowite rozpuszczenie liofilizowanego 
proszku zawartego w każdej fiolce produktu fibryga®.8 

Fibryga® w doraźnym leczeniu ostrych krwawień (BE=23)16

Bardzo dobre lub dobre działanie w ocenie badaczy (95%) i niezależnej komisji oceniającej 
(100%) w prospektywnym badaniu klinicznym.16

Zaadaptowano z Lissitchkov 2017

W badaniach klinicznych potwierdzono 
wysoki poziom bezpieczeństwa i tolerancji 
preparatu fibryga®. Obserwowano 
jedynie łagodne zdarzenia niepożądane. 
Nie stwierdzono żadnego przypadku 
zgonu, zakrzepicy ani serokonwersji  
w związku ze stosowaniem produktu.16

Skuteczność fibrygi® w profilaktyce chirurgicznej (N=4)16

Preparat fibryga® zastosowano w profilaktyce chirurgicznej u 4 pacjentów. 
Śródoperacyjne i pooperacyjne podawanie preparatu zakończyło się sukcesem w 100%, 
bez konieczności dodatkowych interwencji.16 

Zaadaptowano z Lissitchkov 2017

Rycina 6. Istotne średnie zwiększenie MCF (maksymalna twar-
dość skrzepu) z 0,0 do 6,5 mm po godzinie od infuzji. Mediana 
dawki preparatu fibryga® wynosiła 58,8 mg/kg na epizod 
krwawienia.16

91% spośród 23 epizodów krwawienia było leczonych tylko 1 dawką preparatu fibryga®16

Zaadaptowano z Lissitchkov 2017

• Urządzenie transferowe opracowane specjalnie dla preparatu fibryga®

• Bezpieczne i niezawodne dzięki hermetycznemu zamknięciu

• Szybkie i efektywne przeniesienie wody do iniekcji

• Optymalny czas rekonstytucji

• Gwarancja szybkiego rozpoczęcia leczenia

Wysoce skuteczna w zatrzymywaniu ostrych 
krwawień i w profilaktyce chirurgicznej  
u pacjentów z wrodzoną afibrynogenemią16

Szybkie przygotowanie produktu do podania 
umożliwia szybką interwencję u pacjenta8

100%
Efficacy

100%
Efficacy

91%
One dose only

Adapted from Lissitchkov 2017
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Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. 
Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  
Fibryga, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji.

2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  
Fibrynogen ludzki

Każda butelka produktu leczniczego Fibryga zawiera 1 g fibrynogenu ludzkiego. Po 
rekonstytucji w 50 ml wody do wstrzykiwań produkt Fibryga zawiera w przybliżeniu 20 
mg/ml fibrynogenu ludzkiego. Zawartość białka krzepliwego oznaczana jest zgodnie  
z monografią ludzkiego fibrynogenu podaną w Farmakopei Europejskiej. Wyprodukowany 
z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 
sód w ilości do 132 mg (5,8 mmol) na butelkę. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz 
punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Biały lub bladożółty 
higroskopijny proszek lub krucha, zestalona masa.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
  4.1 Wskazania do stosowania  

Leczenie krwawień i profilaktyka okołooperacyjna u pacjentów z wrodzoną hipo- lub 
afibrynogenemią ze skłonnością do krwawień.

   
4.2 Dawkowanie i sposób podawania  
Leczenie powinno zostać rozpoczęte pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu 
zaburzeń krzepnięcia.

Dawkowanie
• Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej zależą od stopnia ciężkości zaburzenia, 

lokalizacji i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta. 
• Należy oznaczać stężenie (czynnościowe) fibrynogenu w celu wyliczenia 

indywidualnego dawkowania oraz ilości i częstości podawanych dawek u każdego 
pacjenta poprzez regularne pomiary stężenia fibrynogenu w osoczu i ciągłe 
monitorowanie stanu klinicznego pacjenta i innych stosowanych terapii zastępczych. 

• Normalne stężenie fibrynogenu w osoczu mieści się w zakresie 1,5–4,5 g/l. Krytyczne 
stężenie fibrynogenu w osoczu, poniżej którego może dochodzić do krwotoków, wynosi 
około 0,5–1,0 g/l. 

• W przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych konieczne jest dokładne 
monitorowanie terapii zastępczej przez oznaczanie parametrów krzepnięcia.

1.  Profilaktyka u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu lub afibrynogenemią  
i znaną skłonnością do krwawień. 

• Aby zapobiec nadmiernemu krwawieniu podczas zabiegów chirurgicznych zaleca 
się podawanie profilaktyczne w celu zwiększenia stężenia fibrynogenu do 1 g/l  
i utrzymania go na tym poziomie do czasu osiągnięcia hemostazy i ponad 0,5 g/l do 
czasu zagojenia się ran(y). 

• W przypadku zabiegu chirurgicznego lub leczenia epizodu krwawienia należy wyliczyć 
dawkę w następujący sposób: 

• Dawka (mg/kg masy ciała) = [Stężenie docelowe (g/l) - stężenie oznaczone (g/l)] / [0,018 (g/l 
na mg/kg masy ciała)]. 

• Dalsze dawkowanie (dawki i częstość wstrzykiwań) powinno być dostosowane do stanu 
klinicznego pacjenta i wyników testów laboratoryjnych. 

• Biologiczny okres półtrwania fibrynogenu wynosi 3–4 dni. W związku z tym, przy 
braku zużycia zwykle ponowne leczenie ludzkim fibrynogenem nie jest wymagane. 
Biorąc pod uwagę akumulację, do której dochodzi w przypadku ponownego podawania 
w celach profilaktycznych, dawkę i częstość należy ustalać w zależności od celów 
terapeutycznych określonych przez lekarza dla konkretnego pacjenta. 

Dawkowanie w specjalnych populacjach

Dzieci i młodzież
Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8 i 5.1, ale brak jest zaleceń dotyczących 
dawkowania u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku
Badania kliniczne produktu leczniczego Fibryga nie obejmowały pacjentów w wieku 65 
lat i starszych w celu przedstawienia rozstrzygających dowodów, czy występowały u nich 
różnice w odpowiedzi na leczenie porównaniu do młodszych pacjentów.

2. Leczenie krwawienia
Krwawienie u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu lub afibrynogenemią. 

Leczenie należy prowadzić w celu osiągnięcia zalecanego docelowego stężenia 
fibrynogenu w osoczu wynoszącego 1 g/l. Stężenie to należy utrzymywać do czasu 
osiągnięcia hemostazy.

Sposób podawania
Infuzja lub wstrzyknięcie dożylne.
Produkt leczniczy Fibryga należy podawać powoli dożylnie, przy zalecanej maksymalnej 
szybkości 5 ml na minutę.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

 4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
wymienioną w punkcie 6.1.

 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe
Przy podawaniu ludzkiego fibrynogenu pacjentom z wrodzonym niedoborem istnieje 
ryzyko wystąpienia zakrzepicy, zwłaszcza przy dużej dawce leku lub jego wielokrotnym 
podawaniu. Pacjenci otrzymujący ludzki fibrynogen powinni być dokładnie obserwowani  
w kierunku przedmiotowych i podmiotowych objawów zakrzepicy. W przypadku pacjentów 
z chorobą niedokrwienną serca lub zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie, pacjentów 
z chorobą wątroby, pacjentów w okresie około- i pooperacyjnym, u noworodków oraz  
u pacjentów z ryzykiem zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub rozsianego wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego, należy rozważyć możliwe korzyści z leczenia ludzkim 
fibrynogenem wobec ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Należy postępować  
z ostrożnością i dokładnie monitorować stan pacjenta.

Reakcje alergiczne i typu anafilaktycznego
W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub typu anafilaktycznego, należy natychmiast 
przerwać wstrzyknięcie/infuzję. W razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego należy 
zastosować odpowiednie standardowe postępowanie lecznicze.

Zawartość sodu
Produkt Fibryga zawiera sód w ilości do 132 mg (5,8 mmol) na butelkę. Odpowiada to ilości 
9,2 mg (0,4 mmol) sodu na kg masy ciała pacjenta w przypadku zastosowania wstępnej 
dawki 70 mg/kilogram masy ciała. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących 
zawartość sodu w diecie.

Bezpieczeństwo wirusologiczne
Standardowe środki ostrożności zapobiegające zakażeniom wynikającym ze stosowania 
produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję 
dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku 
swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie skutecznych etapów procesu 
wytwarzania w celu inaktywacji/usunięcia wirusów. Mimo to, w przypadku podawania 
produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie 
wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych 
lub pojawiających się od niedawna wirusów i innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, 
takich jak HIV, HBV i HCV, jak również wirusa bezotoczkowego HAV. Podejmowane środki 
ostrożności mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich 
jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być poważne w przypadku 
kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz osób z upośledzeniem odporności lub nasiloną 
erytropoezą (np. anemia hemolityczna). W przypadku pacjentów przyjmujących 
regularnie/wielokrotnie produkty pochodzące z ludzkiego osocza należy rozważyć 
odpowiednie szczepienia (przeciwko WZW typu A i B). Zdecydowanie zaleca się, aby  
w każdym przypadku podawania produktu Fibryga pacjentowi odnotować nazwę i numer 
serii produktu w celu możliwości powiązania pacjenta z daną serią produktu.

Immunogenność
W przypadku terapii zastępczej czynnikami krzepnięcia przy występowaniu innych 
wrodzonych niedoborów obserwowano reakcje ze strony przeciwciał, jednakże aktualnie 
nie ma danych dotyczących koncentratu fibrynogenu.

 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 
Nie ma znanych interakcji produktów zawierających ludzki fibrynogen z innymi produktami 
leczniczymi.

 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu produktu leczniczego 
Fibryga na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ substancja czynna jest pochodzenia 
ludzkiego, jest katabolizowana w takich sam sposób, jak własne białko pacjenta. Nie 
oczekuje się, aby takie fizjologiczne składniki krwi ludzkiej wywierały niekorzystny wpływ 
na reprodukcję ani na płód. W kontrolowanych badaniach klinicznych nie określono 
bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Fibryga u kobiet w okresie ciąży. 
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktów zawierających fibrynogen 
sugeruje, że nie należy oczekiwać działań szkodliwych dla przebiegu ciąży ani dla płodu 
czy noworodka.

•  Szybka i niezawodna rekonstytucja przy pomocy wygodnego urządzenia 
transferowego (octajet®) zapewniająca szybkie rozpoczęcie leczenia8,10,11

•  Wysoka jakość oraz stopień oczyszczenia przy niewielkim stężeniu 
markerów aktywacji zapewnia substytucję całkowicie funkcjonalnego 
fibrynogenu8

•  Odpowiednia zawartość FXIII umożliwia usieciowanie γ-γ’ i stabilizację 
skrzepu8

•  Najnowocześniejsze zabezpieczenie przed patogenami z zastosowaniem 
podwójnego etapu inaktywacji/eliminacji w celu ochrony przez wirusami 
otoczkowymi i bezotoczkowymi oraz prionami8

•  Stabilność w temperaturze 25°C do 24 godzin po rekonstytucji8,10,11 

Trafna decyzja 
by zatrzymać krwawienie

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
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Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Fibryga przenika do mleka ludzkiego. Nie oceniano 
stosowania produktu leczniczy Fibryga u kobiet karmiących piersią w badaniach 
klinicznych.

Płodność
Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność.

 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt leczniczy Fibryga nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów  
i obsługiwania maszyn.

 4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
Nie ma wyczerpujących danych dotyczących częstości występowania działań 
niepożądanych w badaniach klinicznych tego produktu. W badaniach klinicznych zgłoszono 
występowanie następujących działań niepożądanych: łagodna gorączka zgłoszona  
u jednego pacjenta oraz wysypka polekowa w postaci łagodnej reakcji skórnej obejmującej 
swędzenie i zaczerwienienie po podaniu produktu, także zgłoszona u jednego pacjenta.

Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone w związku ze stosowaniem produktu
leczniczego Fibryga i innych koncentratów fibrynogenu:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Dzieci i młodzież:
Do analizy bezpieczeństwa stosowania w przypadku wrodzonego niedoboru fibrynogenu 
włączono 8 pacjentów w wieku od 12 do 18 lat. Nie stwierdzono różnic w zakresie ogólnego 
profilu bezpieczeństwa pomiędzy dorosłymi a młodzieżą. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych 
działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 4.9 Przedawkowanie
Wskazane jest regularne monitorowanie stężenia fibrynogenu w osoczu podczas leczenia, 
aby uniknąć przedawkowania (patrz punkt 4.2).
W przypadku przedawkowania zwiększone jest ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
 5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, ludzki fibrynogen, kod ATC: 
B02BB01

Fibrynogen ludzki (czynnik krzepnięcia I), w obecności trombiny, aktywowanego czynnika 
krzepnięcia XIII (F XIIIa) oraz jonów wapnia jest przekształcany w stabilny i elastyczny, 
trójwymiarowy hemostatyczny skrzep fibryny. Podanie fibrynogenu ludzkiego zapewnia 
wzrost stężenia fibrynogenu w osoczu i może czasowo ograniczać upośledzenie krzepnięcia 
u pacjentów z niedoborem fibrynogenu. W prospektywnym badaniu farmakokinetycznym 
fazy II prowadzonym metodą otwartej próby z randomizacją i grupą kontrolną w dwóch 
grupach z zamianą grup leczenia obejmującym jedną dawkę, obejmującym 22 pacjentów 
z wrodzonym niedoborem fibrynogenu (afibrynogenemia) (patrz punkt 5.2) oceniano 
także maksymalną twardość skrzepu (MCF) jako zastępczy wskaźnik skuteczności 
hemostatycznej (FORMA-01). MCF określano na podstawie tromboelastometrii (ROTEM). 
Dla każdego badanego MCF został określony przed (wartość wyjściowa) i jedną godzinę po 
podaniu pojedynczej dawki produktu Fibryga. Wartości MCF były znamiennie większe po 
podaniu produktu Fibryga w porównaniu do wartości wyjściowych (patrz tabela poniżej).

Tabela 1: Maksymalna twardość skrzepu MCF [mm] (populacja ITT), n=22

MCF = maksymalna twardość skrzepu; ITT = (populacja) zgodna z zamiarem leczenia.
*p < 0,0001 (95% przedział ufności: 8,.37; 10,99)

Przeprowadzono analizę tymczasową trwającego prospektywnego wieloośrodkowego 
badania fazy III prowadzonego metodą otwartej próby bez grupy kontrolnej (FORMA-02) 
obejmującą 13 pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu (afibrynogenemia lub 
hipofibrynogenemia) w wieku do 13 do 53 lat (2 nastolatków, 11 dorosłych). Analiza objęła 
leczenie 23 epizodów krwawienia i 4 zabiegów chirurgicznych. Stwierdzono znamienną 
zmianę wartości MCF ocenianej badaniem ROTEM i stężenia fibrynogenu w osoczu 
względem wartości wyjściowych. Wszystkie przypadki leczenia epizodów krwawienia 
i zabiegów chirurgicznych objęte badaniem zostały ocenione jako udane (skuteczność 
dobra lub doskonała) przez badacza i niezależną komisję weryfikacyjną z zastosowaniem
obiektywnego systemu oceny.

Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Fibryga podawany był w ramach dwóch badań klinicznych 8 pacjentom 
w wieku od 12 do 18 lat. Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania 
wyników badań produktu leczniczego Fibryga w jednej lub kilku podgrupach populacji 
dzieci i młodzieży w leczeniu wrodzonego niedoboru fibrynogenu u pacjentów w wieku 
poniżej 12 lat (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

 5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Fibrynogen ludzki jest normalnym składnikiem ludzkiego osocza i działa jak fibrynogen 
endogenny. Biologiczny okres półtrwania fibrynogenu w osoczu wynosi 3–4 dni. Produkt 
Fibryga jest podawany dożylnie i jest natychmiast dostępny w osoczu w stężeniu 
odpowiadającym podanej dawce. W prospektywnym badaniu fazy II prowadzonym metodą 
otwartej próby z randomizacją i grupą kontrolną w dwóch grupach z zamianą grup leczenia, 
obejmującym 22 pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu (afibrynogenemia) 
w wieku od 12 do 53 lat (6 nastolatków, 16 dorosłych) porównywano właściwości 
farmakokinetyczne jednej dawki produktu leczniczego Fibryga z właściwościami innego 
dostępnego na rynku koncentratu fibrynogenu u tych samych pacjentów (FORMA-01). 
Każdy pacjent otrzymał jednorazową dawkę 70 mg/kg mc. produktu leczniczego Fibryga 
oraz produktu porównawczego. W punkcie początkowym oraz przez okres do 14 dni po 
infuzji pobierano próbki krwi w celu oznaczenia aktywności fibrynogenu. Parametry 
farmakokinetyczne produktu leczniczego Fibryga w analizie zgodnej z protokołem (PP) 
(n=21) są podsumowane w tabeli poniżej.

Tabela 2: Farmakokinetyczne parametry (n=21) aktywności fibrynogenu (populacja PP)

* Jeden pacjent został wykluczony z populacji PP, ponieważ otrzymał<90% zaplano-
wanej dawki produktu Fibryga i produktu porównawczego.   
Cmax = maksymalne stężenie w osoczu; AUCnorm = pole powierzchni pod krzywą znormalizowane 
względem podanej dawki; SD = odchylenie standardowe

Narastający odzysk in vivo (IVR) został określony na podstawie wartości stężenia 
oznaczonych w okresie do 4 godzin po infuzji. Średni narastający IVR wynosił 1,8 mg/dl 
(zakres 1,08–2,62 mg/dl) zwiększenia na mg/kg. Taki średni IVR wskazuje, że dawka 70 mg/
kg mc. zwiększy stężenie fibrynogenu w osoczu pacjenta o około 125 mg/dl.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach
Nie zaobserwowano statystycznie znamiennej różnicy w aktywności fibrynogenu 
pomiędzy pacjentami płci męskiej i żeńskiej. W analizie PP zaobserwowano niewielką 
różnicę w zakresie okresu półtrwania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat (n=5), 
wynoszącego 72,8 ± 16,5 godz., w porównaniu do 76,9 ± 26,1 godz. w grupie dorosłych 
(n=16). Klirens był niemal identyczny w obu grupach wiekowych, tzn. odpowiednio, 0,68 ± 
0,18 ml/h/kg oraz 0,66 ± 0,21 ml/h/kg.

Dzieci i młodzież
Nie ma dostępnych danych farmakokinetycznych dotyczących dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Fibryga zostało wykazane w kilku 
nieklinicznych badaniach farmakologicznych (działanie na układ krążenia, działanie 
trombogenne) oraz toksyczności (toksyczność ostra, tolerancja miejscowa). Wynikające 
z tych badań dane niekliniczne nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.  
W teście zastoju żylnego (test Wesslera) nie wykazano trombogennego działania produktu 
Fibryga przy dawkach do 400 mg/kg masy ciała.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
 6.1 Wykaz substancji pomocniczych
L-argininy chlorowodorek
Glicyna
Sodu chlorek
Sodu cytrynian dwuwodny

 6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

 6.3 Okres ważności
2 lata
Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przygotowanego roztworu przez 24 godziny 
przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej (do 25°C). Z mikrobiologicznego punktu 
widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po rekonstytucji. Jeżeli produkt 
leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas  
i warunki przechowywania po pierwszym użyciu. Nie wolno zamrażać ani przechowywać  
w lodówce przygotowanego roztworu. Częściowo zużyte butelki należy usunąć.

 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać. Przechowywać butelkę 
w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Warunki przechowywania 
produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła bezbarwnego (typu II) z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym
odrywanym wieczkiem.

Opakowanie zawierające 1 g:
1 g fibrynogenu ludzkiego w butelce 100 ml
1 urządzenie do rekonstytucji Octajet
1 filtr

 6.6  Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego 
do stosowania

Instrukcje ogólne
·  Przygotowany roztwór powinien być niemal bezbarwny i lekko opalizujący. Nie używać 

roztworów, które są mętne lub zawierają osad.

Rekonstytucja
1.  Podgrzać zarówno proszek w nieotwartej butelce, jak i fiolkę zawierającą 50 ml wody 

do wstrzykiwań (niedostarczona w zestawie) do temperatury pokojowej. Należy 
utrzymywać tę temperaturę przez cały proces rekonstytucji. Jeżeli do ogrzewania 
wykorzystywana jest łaźnia wodna, należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do 
kontaktu wody z gumowym korkiem ani aluminiowym kapslem. Temperatura łaźni 
wodnej nie powinna przekraczać +37°C.

2.  Zdjąć wieczko z butelki koncentratu (Fibryga) oraz fiolki z wodą do wstrzykiwań, aby 
odsłonić centralną część korka infuzyjnego. Przetrzeć gumowy korek gazikiem z 
alkoholem i pozostawić do wyschnięcia.

3.  Oderwać pokrywę zewnętrznego opakowania urządzenia do rekonstytucji Octajet. Aby 
zachować jałowość pozostawić urządzenie Octajet w przezroczystym zewnętrznym 
opakowaniu.

4.  Wziąć urządzenie Octajet razem z zewnętrznym opakowaniem i 
odwrócić je do góry dnem nad butelką z koncentratem (Fibryga). 
Ustawić urządzenie, wciąż w opakowaniu zewnętrznym, nad 
środkiem butelki Fibryga tak, aby zostały zablokowane zatrzaski 
iglicy przeznaczonej do produktu (bezbarwnej). Utrzymując 
urządzenie Octajet nad butelką z koncentratem, ostrożnie zdjąć 
z niego opakowanie zewnętrzne, uważając by nie dotknąć iglicy 
przeznaczonej do wody (niebieskiej) i pozostawić je ściśle połączone 
z butelką. (Ryc. 1)

5.  Trzymając mocno butelkę z koncentratem na poziomej powierzchni, 
odwrócić fiolkę z wodą do wstrzykiwań do góry dnem i ustawić 
ją centralnie nad niebieską iglicą przeznaczoną do wody. Przebić 
pewnie niebieską plastikowąkaniulą urządzenia Octajet przez środek 
gumowego korka fiolki z wodą. (Ryc. 2)

6.  Usunąć pierścień oddzielajacy (Ryc. 3) i wcisnąć fiolkę z wodą w dół 
(Ryc. 4). Woda do wstrzykiwań przepłynie do butelki z koncentratem 
(Fibryga).
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7.   Po zakończeniu przepływu wody, wirować delikatnie butelką z produktem, aż proszek 
się całkowicie rozpuści. Nie wstrząsać butelką, aby uniknąć tworzenia się piany. Proszek 
powinien rozpuścić się całkowicie w ciągu 5 minut. Nie powinno to trwać dłużej niż 
30 minut; Jeżeli po 30 minutach proszek nie będzie całkowicie rozpuszczony, usunąć 
produkt.

8.  Przekręcić niebieskie złącze z fiolką po wodzie do wstrzykiwań  
(w dowolnym kierunku), tak aby wskaźniki położenia były w jednej linii 
i usunąć fiolkę razem z niebieską iglicą. (Ryc. 5)

9.  Podłączyć strzykawkę do filtra znajdującego się w zestawie 
(Ryc. 6) i połączyć filtr ze złączem Luer Lock urządzenia 
Octajet znajdującym się na butelce z koncentratem  
(Ryc. 7). Pobrać roztwór do strzykawki przez filtr. (Ryc. 8)

10.  Odłączyć napełnioną strzykawkę od filtra i usunąć pustą butelkę.

Zaleca się dożylne podanie przygotowanego roztworu w temperaturze pokojowej przy 
użyciu standardowego zestawu do infuzji.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU

Octapharma (IP) SPRL
Allée de la Recherche 65
1070 Anderlecht
Belgia

8.  NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 24152

9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.07.2017

10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU LECZNICZEGO

24.10.2018

Klasa układów i narządów
MedDRA

Działania niepożądane Częstość
występowania

Zaburzenia układu
immunologicznego:

Reakcje alergiczne i typu
anafilaktycznego
Reakcje skórne

Częstość
nieznana

Zaburzenia naczyniowe: Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe  
(w tym zawał mięśnia sercowego
i zatorowość płucna) (patrz punkt 4.4)
Zakrzepowe zapalenie żył

Częstość
nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania:

Wzrost temperatury ciała (gorączka) Częstość
nieznana

Parametr Średnia ± SD Zakres

Okres półtrwania [godz.] 75,9 ± 23,8 40,0–157,0

C
max

 [mg/dl] 139,0 ± 36,9 83,0–216,0

AUC
norm

 dla dawki 70 mg/kg mc. [mg*h/ml] 113,7 ± 31,5 59,7–175,5

Klirens [ml/h/kg] 0,67 ± 0,2 0,4–1,2

Średni czas przebywania [h] 106,3 ± 30,9 58,7–205,5

Objętość dystrybucji w stanie równowagi [ml/kg] 70,2 ± 29,9 36,9–149,1

Punkt czasowy Średnia ± SD Średnia (zakres)

Przed infuzją 0 ± 0 0 (0–0)

1 godz. po infuzji 9,7 ± 3,0 10,0 (4,0–16,0)

Średnia zmiana (analiza główna)* 9,7 ± 3,0 10,0 (4,0–16,0)
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Octapharma,  z siedzibą w Lachen,  
w Szwajcarii, jest jednym z największych na 
świecie producentów preparatów ludzkich 
białek uzyskiwanych z osocza  i ludzkich linii 
komórkowych. Będąc firmą rodzinną wierzymy, 
że nasze zaangażowanie ma wpływ na życie 
pacjentów. Wartości na których zbudowaliśmy 
naszą firmę i zgodnie z którymi pracujemy to: 
uczciwość, przywództwo, zrównoważony rozwój  
i przedsiębiorczość. 

W 2017 r. Grupa osiągnęła przychód 1,72 
miliardów euro, przychód operacyjny 348 
milionów euro i zainwestowała w przyszłe 
projekty 287 milionów euro. Na całym świecie 
Octapharma zatrudnia około 7700 pracowników 
wspierających leczenie pacjentów w 113 krajach  
w następujących obszarach terapeutycznych:
• Hematologia 
• Immunologia
• Intensywna terapia
Octapharma posiada 7 ośrodków badawczo-
rozwojowych i 6 nowoczesnych fabryk w Austrii, 
Francji, Niemczech, Meksyku i Szwecji.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej 

www.octapharma.com 

Tylko dla pracowników ochrony zdrowia.

Octapharma Poland Sp . z o.o.
ul. Domaniewska 39 a
02-672 Warszawa
Tel.: (+48 22) 208 27 34
Fax.: (+48 22) 208 27 67
www.octapharma.com


