
 
 

Idarucizumab 
 
Specifické antidotum pro 
dabigatran schváleno 
 



 

Praxbind -  charakteristika 

Praxbind – důkazy z klinických studií 

Praxbind – doporučení pro podávání (SPC) 
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Klinické studie prokázaly příznivý bezpečnostní profil 
dabigatranu ve srovnání s warfarinem 

NI – noninferiorita 

*Početně nižší výskyt závažného krvácení při léčbě dabigatranem ve srovnání s warfarinem 

 
Connolly et al. NEJM 2009; Connolly et al. NEJM 2010; Connolly et al. NEJM 2014; Schulman et al. NEJM 2009; Schulman et al. NEJM 2013; 
Schulman et al. Circulation 2014 

20%  NI 

70%  59%  

Dabigatran 150 mg 2x denně vs. warfarin 

Dabigatran 110 mg 2x denně vs. warfarin 
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(dabigatran 150 mg 

2x denně vs. 
warfarin) 

RE-COVER™ I 
a II 
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(dabigatran 150 mg 

2x denně vs. 

warfarin) 

RE-MEDY™ 
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Dabi 110 mg  vs. w HR* (95% CI) 

 Jakékoliv 0,72 (0,59-0,88) 

 Závažné 0,93 (0,74-1,16) 

 Smrtelné 0,52 (0,28-0,95) 

 Gastrointestinální 0,50 (0,27-0,94) 

Intrakraniální 0,30 (0,17-0,54) 

Dabi 150 mg vs. w 

 Jakékoliv 0,68 (0,55-0,84) 

 Závažné 0,67 (0,53-0,85) 

 Smrtelné 0,70 (0,33-1,52) 

 Gastrointestinální  1,45 (0,84-2,50) 

 Intrakraniální 0,33 (0,17-0,66) 

Skupina bez předchozí zkušenosti s VKA 

0,10 5,00 

Lepší dabigatran Lepší warfarin 

0,50 1,00 2.00 

*HR upraveno o: věk, komponenty CHA2DS2-VASc a HAS-BLED, měsíce od srpna 2011 

Larsen T.B. et al. Am J Med 2014;127:650–6 

Krvácení  

Dabigatran 110 mg + 150 mg 2x denně 

Reálná praxe - bezpečnost  

Významné snížení rizika jakýchkoliv krvácení   



Akutní operace  

nebo zákrok 

Život ohrožující nebo  

nekontrolované krvácení 

Specifický antagonizační přípravek by v těchto 
situacích vyřadil NOAC ze hry 
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Vývoj přípravků k antagonizaci NOAC 

1. Upraveno podle Greinacher et al. Thromb Haemost 2015; 2. Identifikační č. Clinicaltrials.gov: NCT02104947; 3. 
Pollack et al. Thromb Haemost. 2015; 4. Identifikační č. ClinicalTrials.gov: NCT02329327; 5. Identifikační č. 
ClinicalTrials.gov: NCT02207257 

EU – schválen 
listopad 2015 
USA – schválen 
říjen 2015 

Fáze III 
Pacienti vyžadující 
akutní operaci nebo se 
závažným krvácením; 
květen 20142,3 

Fáze II Fáze I IDARUCIZUMAB1 

Cíl: dabigatran 

Phase III 
Pacienti 
s krvácením;  
leden 20154 

Fáze II Fáze I 
Andexanet alfa 
(PRT064445)1 

Cíl: inhibitory FXa 

Fáze II 
Probíhající5  

Fáze I 
Ciraparantag 
(PER977)1 

Cíl: universální 



 

Praxbind -  charakteristika 

Praxbind – důkazy z klinických studií 

Praxbind – doporučení pro podávání (SPC) 
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van Ryn J. AHA 2012; prezentace 9928 

Idarucizumab  

Fragment humanizované monoklonální protilátky 

Byla vyvinuta monoklonální myší 

protilátka s vysokou vazebnou  
afinitou k dabigatranu 

Idarucizumab je fragment humanizované 

monoklonální protilátky (Fab) použitím 

ovariálních buněk čínského křečka  

Odstraněná oblast Fc 
• Stavební prvek, který 

interaguje s imunitním 

systémem 

• Odstraněním oblasti Fc 

se vyloučí nespecifická 

vazba 

Oblast  Fab 
• Část protilátky, 

která se váže na 

dabigatran  
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Idarucizumab 

 
Schiele et al. Blood 2013 

Dabigatran 

Idarucizumab 

Fragment humanizované Fab 

Intravenózní podání formou bolusu 
nebo rychlé infúze;  
okamžitý nástup účinku 

Afinita ~ 350x vyšší než afinita 
dabigatranu k trombinu 

Bez vnitřního prokoagulačního nebo 
antikoagulačního účinku 

Krátký poločas  



 

Praxbind -  charakteristika 

Praxbind – důkazy z klinických studií 

Praxbind – doporučení pro podávání (SPC) 
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Idarucizmab 
Výsledky studií fáze 1 

Cíl 
Počet  
subjektů 

Výsledky 

Farmakokinetika idarucizumabu u zdravých 
dobrovolníků 

110 Iniciální t ½ ~ 45 min. 

Farmakokinetika dabigatranu u dobrovolníků 
po podání idarucizumabu 

93 
Volné plazmatické koncentrace dabigatranu 
stanovené pomocí HPLC/MS souběžných 
výsledků testů srážlivosti 

Reverze antikoagulačního účinku dabigatranu 
u zdravých mladých dobrovolníků (18-64 let) 

59 
Na dávce závislé snížení ECT, dTT, aPTT a 
ACT 

Reverze antikoagulačního účinku dabigatranu 
u starších dobrovolníků (65-80 let) 

16 
Na dávce závislé snížení ECT, dTT, aPTT a 
ACT 

Reverze antikoagulačního účinku dabigatranu 
u subjektů s CrCl 44-79ml/min 

18 
Na dávce závislé snížení ECT, dTT, aPTT a 
ACT 

Znovupodání dabigatranu 24 hod. po podání 
idarucizumabu 

12 
Plný antikoagulační účinek dabigatranu               
24 hod. po podání idarucizumabu 

Znovupodání idaruciumabu 2 měsíce po 
úvodním podání 

6 
Žádná hypersenzitivita, u 1 subjektu se 
vytvořily nové protilátky   

Hodnocení potenciální prokoagulační aktivity 
idarucizumabu 

104 
Žádné zvýšení generace trombinu vs 
placebo 

Bezpečnost idarucizumabu  203 
Žádné na dávce závislé nežádoucí účinky, 
žádné závažné nežádoucí účinky 

Glund et al. ASH 2014; Glund et al. Lancet 2015; Glund et al. Thromb Haemost 2015 
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Idarucizumab má okamžitý a úplný 
antagonizační účinek u zdravých starších dobrovolníků  
a u pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin 

12 *CrCl ≥ 60 až < 90 ml/min; †CrCl ≥ 30 až < 60 ml/min; AE - nežádoucí příhoda; dTT - dilutovaný trombinový čas 
Glund et al. ASH 2014; Glund et al. Lancet 2015; Glund et al. Thromb Haemost 2015 

U > 200 dobrovolníků nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody spojené s lékem 

Středně těžké poškození funkce ledvin† 
 

65 až 80 let 
 

Mírné poškození funkce ledvin* 
 90 

80 

70 

55 

50 

45 

40 

35 

25 

Minuty 

30 

24 -2 0 120 90 60 30 20 16 12 8 4 

85 

75 

65 

60 

Dabigatran Idarucizumab 

d
T

T 
(s

) 

Dabigatran etexilát 150 mg + idarucizumab 2 x 2,5 g 

Dabigatran etexilát 220 mg + idarucizumab 5 g  

Dabigatran etexilát 150 mg + idarucizumab 5 g 

Čas po skončení infúze (hod) 

Horní hranice  
normálních hodnot  
Střední vstupní 

hodnota 

Konec bolusu idarucizumabu 
(5minutová infúze) 



1. Glund S. et al. Thromb Haemost 2015; 2. Glund S. et al. abstr. 334; prezentace na kongresu ASH 2014; 3. Glund S. et al. 

Lancet 2015 

Bez nežádoucích příhod spojených s lékem 

Bez prokoagulačních účinků 

Nežádoucí příhody a místní nesnášenlivost podobné u placeba  

i aktivní léčby 

Bez nežádoucích příhod naznačujících imunogenní reakce 

Idarucizumab dobře snášen napříč skupinami 

sledovaných subjektů 



*Nejsou registrovány pro pacienty na NOAC, ale jsou uvedeny v SPC pro NOAC a v pokynech/dopručeních jako možnost 

léčby v případě pacientů na NOAC se závažným krvácením.  

FFP - čerstvě mražená plazma; PCC - koncentrát protrombinového komplexu 

1. Pollack C.V. et al. N Engl J Med 2015; 2. Goldstein J.N. et al. Lancet 2015; 3. Sarode R. et al. Circulation 2013; 

4. NovoSeven: EU SPC, 2014; 5. KCENTRA: US PI, 2014; 6. Hanley J.P. et al. J Clin Pathol 2004 

Jak se idarucizumab liší od ostatních strategií antagonizace 

perorálních antikoangulancií? 

• Pouze pro pacienty na VKA, ne na NOAC 

• Obnovení fyziologické syntézy koagulačních faktorů prostřednictvím pomalého a 
složitého procesu s klinicky významnou variabilitou u jednotlivých pacientů6 

• VKA zůstávají v oběhu - může být proto zapotřebí opakovaná dávka 

• Rychlejší normalizace INR než koagulopatie 

Vitamin K 

• Doplnění koagulačních faktorů  

• Omezené klinické údaje pro použití u NOACs* 

• Absence standardu k prevenci krvácení u pacientů na NOAC vyžadujících akutní 

operaci/výkon 

• Výsledky vyšetření srážlivosti nereflektují účinky PCC u pacientů na dabigatranu 

• Účinky PCC/aPCC se po 6 až 7 hodinách snižují, a je proto zapotřebí opakované 

podání 

• Absence studií s pacienty na NOAC 

• (a)PCC a rFVIIa představují protrombotické riziko2–5 

3- a 4-

faktorový 

PCC, aPCC, 

FFP, rFVIIa  

• Specifická antagonizace antikoagulačního účinku pouze dabigatranu 

• Okamžitá antagonizace dabigatranu1 

• Bez protrombotického rizika 

Idarucizumab 



Klinická studie hodnotící zvrácení antikoagulačního účinku 
dabigatranu idarucizumabem  

krvácejících pacientů – zjevné krvácení, které dle 
hodnocení lékaře vyžaduje antidotum  

chirurgických pacientů – vyžaduje akutní operaci nebo 
zákrok z jiného důvodů než krvácení 

 

 Zahájena v dubnu 2014 

Probíhá ve >35 zemích celosvětově 

 
NCT02104947: Available at http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02104947; Accessed August 2014 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02104947
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02104947
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RE-VERSE AD™ odpovídá požadavkům klinickou praxi 

FFP - čerstvě zmražená plazma; PCC - koncentrát protrombinového komplexu; rFVIIa - rekombinantní aktivovaný faktor VII 

Pollack et al. Thromb Haemost 2015; Identifikační č. Clinicaltrials.gov: NCT02104947; Identifikační č. ClinicalTrials.gov: 
NCT02329327 

RE-VERSE AD™ 

Neselektivní 

ANNEXA™-4  

Vysoce 
selektivní 

Populace pacientů 

Vyžaduje akutní operaci nebo zákrok 
(plánovaný během < 1 dne) 

Snížená předpokládaná délka života 
z jiných příčin než krvácení 

Akutní trauma, u kterého se neočekává, že 
by samotná antagonizace antikoagulace 
vedla ke kontrole akutního krvácení 

Předpokládají se další zákroky, jako je 
podání PCC, FFP nebo rFVIIa 
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RE-VERSE AD™ je multicentrická, otevřená  
studie fáze III s jedním ramenem 

*Kromě krvácení; Pollack et al. Thromb Haemost 2015  

Dvě samostatné infúze 2,5 g idarucizumabu podané intravenózně v intervalu 
< 15 minut, během kterého se odebere vzorek krve po první dávce 

Skupina A: 
nekontrolované 
krvácení + léčba 
dabigatranem 

Skupina B:  
akutní operace 
nebo zákrok* + 
léčba dabigatranem 

N = 300  

0 až 15 minut 90 dnů následné sledování 

0 až 24 hodin 

5 g idarucizumabu 
(dvě samostatné 
infúze po 2,5 g) 

Hospitalizace 

5 g idarucizumabu 
(dvě samostatné 
infúze po 2,5 g) 

Před 2. dávkou 2 h 4 h 12 h 24 h 30 dnů 90 dnů Před 
1. dávkou 

1 h 

Krevní  
vzorky  ~ 20 min 

Antagonizuje až do 
99. percentilu hladin 

dabigatranu naměřených 
ve studii RE-LY® 
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RE-VERSE AD™: v průměru byli zařazeni starší 
pacienti se středně těžkou poruchou funkce ledvin 

  Skupina A  

(n=51) 

Skupina B 

(n=39) 

Celkem 

(N=90) 

Muži; n (%) 32 (63) 18 (46) 50 (56) 

Věk (let), medián (min; max) 77,0 (48; 93) 76,0 (56; 93) 76,5 (48; 93) 

CrCl (Cockcroft-Gault), ml/min       

  Medián (min; max) 54 (16; 187) 60 (11; 171) 58 (11; 187) 

  < 30  5 7 12 

  ≥ 30 až < 50  14 6 20 

  ≥ 50 až < 80  16 11 27 

  ≥ 80 6 9 15 

  Chybí 10 6 16 

Zvýšený vstupní dTT 40 28 68 

Zvýšený vstupní ECT 47 34 81 

Pollack et al. NEJM 2015 
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RE-VERSE AD™: zařazení pacienti se v typickém případě 
dostavili 12 až 24 hodin od poslední dávky dabigatranu 

*Dva pacienti ve skupině A měli jinou denní dávku; †Jeden pacient ve skupině A užíval dabigatran kvůli žilní 
trombombolické nemoci, tři pacienti kvůli jiným indikacím 

Pollack et al. NEJM 2015 

  Skupina A 

(n=51) 

Skupina B 

(n=39) 

Celkem 

(N=90) 

Denní dávka dabigatranu*, n       

75 mg 2 x denně 1 0 1 

110 mg 2 x denně 34 24 58 

150 mg 2 x denně 14 15 29 

Doba od poslední dávky dabigatranu, hodin 

Medián 15,2 16,6 15,4 

  < 12, n  17 15 32 

  12 až < 24, n 21 10 31 

  24 až < 48, n  12 10 22 

  > 48, n 1 4 5 

Dabigatran indikován kvůli fibrilaci síní†, n 47 39 86 

Plazmatická koncentrace dabigatranu, ng/ml       

  Volný, medián (min, max) 84,4 (3,3; 641) 76,4 (4,4; 2880) – 
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RE-VERSE AD™: pacienti byli zařazování z důvodu 
závažného krvácení a nutnosti různých akutních zákroků 

  
Skupina A  

(n=51) 

Typ krvácení   

Intrakraniální  18 

Trauma 9 

Gastrointestinální 20 

Jiný* 11 

  
Skupina B  

(n=39) 
 

Důvod operace
† 

Disekce aorty 1 

Srdeční tamponáda 1 

Peritonitida 1 

Akutní mezenterická ischémie se 

sepsí 
2 

Zlomenina kosti 8 

Akutní cholecysticida 5 

Akutní nedostatečnost ledvin, 

zavedení katetru 
4 

Akutní apendicitida 3 

Infekce kloubu / rány 3 

Absces (v oblasti nadbřišku, 

skróta) 
2 

†Jiné příčiny operace (každá u jednoho pacienta):  
akutní zhoršení aortální chlopně; obstrukce tenkého střeva; pneumotorax; 
pravděpodobná viscerální perforace; uskřinutá pupeční kýla; lumbální 
punkce; gangréna levé nohy; nestabilní angína; obstrukce močové trubice; 
hydronefróza 

*Jiné typy krvácení: urogenitální, epistaxe, jaterní, 
aortální aneurysma a disekce aorty 

Pollack et al. NEJM 2015 



Interim analýza zahrnuje data pro prvních 90 pacientů 

Upraveno podle Pollack C.V. et al. N Engl J Med 2015 

Interim analýza studie RE-VERSE AD™: okamžitá antagonizace účinků 

dabigatranu u pacientů s krvácením nebo potřebou operace 

Idarucizumab  

2x2,5 g 

d
T

T
 (

s
) 

130 

110 

70 
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20 
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90 

80 

1 h 2 h 4 h 12 h 24 h Výchozí Mezi 
dávkami 

10 až 30 
min 

Čas po idarucizumabu 

Skupina A: Nekontrolované krvácení 

Idarucizumab  

2x2,5 g 

d
T

T
 (

s
) 

130 

110 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

120 

100 

90 

80 

1 h 2 h 4 h 12 h 24 h Výchozí Mezi 
dávkami 

10 až 30 
min 

Čas po idarucizumabu 

Horní hranice 

normálních 

hodnot pro 

vyšetření 

Skupina B: Akutní operace nebo zákrok 

Horní hranice 

normálních 

hodnot pro 

vyšetření 

0 0 
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Hladiny idarucizumabu 

Pollack et al. NEJM 2015 

22 
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Čas po podání idarucizumabu 
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Čas po podání idarucizumabu 

Id
a
ru

ci
zu

m
a
b
 (

n
m

o
l/
l)
 

50000 

40000 

20000 

15000 

10000 

5000 

0 

45000 

35000 

30000 

25000 

Hladiny idarucizumabu byly velmi nízké 12 hodin po podání 

Idarucizumab  
2 x 2,5 g 

Idarucizumab  
2 x 2,5 g 

Skupina B Skupina A 



Interim analýza zahrnuje data pro prvních 90 pacientů,  

Hodnoceni byli pouze pacienti se zvýšeným vstupními hodnotami koagulačních testů 

1. Pollack C.V. et al. N Engl J Med 2015 

Výsledky interim analýzy pro studii RE-VERSE AD™ neprokazují 

žádné bezpečnostní signály ani žádný protrombotický nebo 

imunogenní účinek 

Nebyly zjištěny žádné případy hypersenzitivity 

Bylo zjištěno 5 trombotických příhod: 

18 pacientů (9 v každé skupině) zemřelo, všichni v souvislosti  

s indexovou příhodou a komorbiditami 

1 časná příhoda  

(HŽT a PE) 2 dny po podání 

4 příhody > 6 dnů po podání 

idarucizumabu 

Žádný pacient v době příhody neužíval antitrombotickou léčbu 
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Interim analýza RE-VERSE AD™ 
V kohortě polymorbidních, starších pacientů užívajících 
dabigatran s život ohrožujícími akutními příhodami… 

*Hodnocení zastavení krvácení může být obtížné v případě vnitřního krvácení do uzavřeného prostoru,  
jako je intramuskulární nebo intrakraniální krvácení;  
Pollack et al. NEJM 2015 

Sekundární klinické ukazatele potvrdily účinné zvrácení 

antikoagulačního účinku 

• Střední čas do zastavení krvácení ve skupině A byl < 12 hodin* 

• Operatér vyhodnotil hemostázu při operaci jako normální u 

92 % hodnotitelných pacientů ze skupiny B 

5 g idarucizumabu vedlo k okamžité a úplné antagonizaci 

antikoagulačního účinku dabigatranu u 88 až 89 % pacientů 

Dosud nebyly při analýze zjištěny žádné bezpečnostní obavy 



 

Praxbind -  charakteristika 

Praxbind – důkazy z klinických studií 

Praxbind – doporučení pro podávání (SPC) 

 



 Květen 2015 

SPC Praxbind 

4.1Terapeutické indikace 

 

 

 

Praxbind je specifická látka ke zvrácení účinku dabigatranu a 
je indikována u dospělých pacientů léčených přípravkem 
Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba 
urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: 

 

– při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech 

– při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení 
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*Bezbarvý až slabě nažloutlý roztok;  

Doporučená dávka přípravku Praxbind je  

5 g (2 x 2,5 g/50 ml) 

Složení 

• Jedna injekční lahvička obsahuje 

idarucizumabum 2,5 g v 50 ml* 

 

• Lahvičky obsahují roztok připravený 
k infúzi; není zapotřebí další 

ředění → snadná použitelnost 

• Dvě 50 ml injekční  

     lahvičky (2 × 2,5 g)     

     představují jednu  

     dávku 

Doporučená dávka idarucizumabu 

je 5 g intravenózně 

Praxbind (2 x 2,5 g/50 

ml) se podává 

intravenózně jako dvě 

po sobě následující 

infuze, každá v délce 5 

až 10 minut 

Intravenózní 

infúze 

Způsob podání idarucizumabu – intravenózní podání  

nebo jako bolusová 

injekce 

Intravenózní 

bolusová injekce 
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Dabigatran lze znovu nasadit 24 hodin po podání 
idarucizumabu 

Bez antitrombotické léčby jsou pacienti vystaveni riziku trombózy vzhledem k jejich 
základnímu onemocnění nebo zdravotnímu stavu 

Po podání přípravku Praxbind lze 
kdykoli zahájit jinou 

antitrombotickou terapii (např. 
nízkomolekulární heparin), pokud je 

pacient klinicky stabilní a bylo 
dosaženo odpovídající hemostázy 

Pacient na 
dabigatranu 

s život ohrožujícím nebo 
nekontrolovaným 

krvácením nebo vyžadující 
akutní operaci / zákrok 

Vysazení 
dabigatranu 

24 hodin 0 hodin 

Léčbu přípravkem Pradaxa lze znovu 
zahájit 24 hodin po podání 

přípravku Praxbind, pokud je 
pacient klinicky stabilní a bylo 

dosaženo odpovídající hemostázy. 

Podání idarucizumabu Znovuzahájení 
dabigatranu 
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SPC Praxbind 

6.3 Doba použitelnosti 

24 měsíců 

 

Stabilita idarucizumabu po otevření injekční lahvičky byla prokázána 
na dobu 1 hodiny při pokojové teplotě. 

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). 
 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Neotevřenou injekční lahvičku lze před použitím uchovávat při 
pokojové teplotě (25°C) po dobu až 48 hodin, pokud je 
uchovávána v původní obalu, který ji chrání před světlem, nebo 
až 6 hodin při vystavení světlu  



Dabigatran a idarucizumab 

Přesvědčivá ochrana s vyšším stupněm kontroly 

Dabigatran byl prvním NOAC s prokázanou vyšší 

bezpečností (hemoragické CMP) než warfarin a větší 

redukcí incidence ischemických CMP (150 mg).  
1 

3 

2 

Dabigatran je prvním NOAC s prvním specifickým 

antidotem pro perorální antikoagulans 
 

Idarucizumab – okamžitá a úplná antagonizace 

antikoagulačního účinku dabigatranu.  

Klinická praxe založená na možnosti dvojího dávkování 

dle rizika pacienta a podávání bez monitorace 

potvrzuje bezpečnost a účinnost obou dávek 

potvrzována v reálné klinické praxi 


