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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Hexvix 85 mg, duft og leysir fyrir þvagblöðrulausn. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hvert hettuglas af dufti inniheldur 85 mg hexamínólevúlínat (sem hexamínólevúlínat hýdróklóríð). 

 

Eftir blöndun í 50 ml af leysi inniheldur 1 ml af lausninni 1,7 mg af hexamínólevúlínati, sem 

samsvarar 8 mmól/l lausn af hexamínólevúlínati. 

 

Hjálparefni: 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Duft og leysir fyrir lausn til notkunar í þvagblöðru. 

 

Duft:    hvítur til ljósleitur eða fölgulur 

Leysir:    tær, litlaus lausn 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Lyfið er eingöngu ætlað til sjúkdómsgreiningar. 

 

Hexvix blöðruspeglun með bláljósa flúrljómun er ætluð til viðbótar við hefðbundna blöðruspeglun 

með hvítu ljósi til að hjálpa til við sjúkdómsgreiningu og meðferð krabbameins í þvagblöðru hjá 

sjúklingum með staðfest krabbamein í þvagblöðru eða sterkan grun um það. Sjá kafla 5.1. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Hexvix blöðruspeglun skal einungis framkvæmd af heilbrigðisstarfsfólki sem er sérstaklega þjálfað í 

að framkvæma Hexvix blöðruspeglun. Tæma ber blöðruna af vökva áður en inndreyping fer fram. 

 

Skammtar 

Fullorðnir (þ.m.t. eldra fólk) 

50 ml af 8 mmól/l Hexvix lausn (sjá kafla 6.6) er dreypt inn í blöðruna um þvaglegg. Sjúklingnum ber 

að halda í sér vökvanum í u.þ.b. 60 mínútur. 

 

Eftir tæmingu blöðrunnar skal hefja blöðruspeglun í bláu ljósi innan u.þ.b. 60 mínútna. Ekki má 

framkvæma blöðruspeglunina seinna en 3 klukkustundum eftir að inndreyping Hexvix í blöðruna 

hefur farið fram. 

 

Jafnvel þótt sjúklingur hafi þvaglát umtalsvert fyrr en ein klukkustund er liðin skal ekki hefja 

speglunina fyrr en eftir 60 mínútur. Ekki hefur verið skorið úr um hversu langur dvalartími þvags í 

blöðru þarf að vera að lágmarki til að rannsóknin verði ekki gagnslaus til greiningar. 

 

Til að fá sem besta mynd af blöðrunni er ráðlagt að spegla og kortleggja hana alla bæði undir hvítu og 

bláu ljósi áður en einhvers konar skurðaðgerðir hefjast. Sýnatökur úr öllum kortlögðum meinsemdum 
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skal venjulega framkvæma undir hvítu ljósi en til að staðfesta að meinsemdir hafi verið numdar brott í 

heild sinni ber að skipta yfir í blátt ljós. 

Einungis skal nota CE merktan blöðruspeglunarbúnað sem búinn er nauðsynlegum síum bæði fyrir 

hefðbundna blöðruspeglun með hvítu ljósi og flúrljómun við blöðruspeglun með bláu ljósi 

(bylgjulengd 380–450 nm). 

 

Ljósskammtarnir sem gefnir eru meðan á blöðruspeglun stendur eru mismunandi. Algengustu 

ljósskammtar (hvítt ljós og blátt ljós) eru á bilinu 180 og 360 J með styrkleikanum 0,25 mW/cm2. 

 

Börn og unglingar: 

Engin reynsla er af meðhöndlun sjúklinga yngri en 18 ára. 

 

Lyfjagjöf 

Varúðarráðstafanir sem þarf að gera áður en lyfið er meðhöndlað eða gefið. 

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun lyfsins fyrir gjöf. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 

Porfýría. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Ávallt skal hafa í huga möguleikann á ofnæmi, þ.m.t. alvarlegum bráðaofnæmisviðbrögðum eða 

ofnæmislíkum viðbrögðum (sjá kafla 4.8). Hafa ber við höndina lífgunarbúnað af nýjustu gerð. 

 

Ekki skal nota hexamínólevúlínat ef sjúklingur er í mikilli hættu á að fá blöðrubólgu t.d. eftir BCG-

meðferð eða þegar nokkuð mikið eða mikið magn er af hvítkornum í þvagi. Útiloka ber útbreidda 

blöðrubólgu með blöðruspeglun áður en lyfið er gefið. Bólga getur leitt til aukinnar uppsöfnunar 

porfýríns og aukinnar hættu á staðbundinni eiturverkun við lýsingu, og misvísandi flúrljómunar. 

 

Ef í ljós kemur útbreidd blöðrubólga við skoðun með hvítu ljósi ber að forðast skoðun með bláu ljósi. 

 

Aukin hætta er á misvísandi flúrljómun á vefjarbrottnámssvæðinu hjá sjúklingum sem nýlega hafa 

gengist undir skurðaðgerðir á blöðru. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar sérstaklega á hexamínólevúlínati til að kanna milliverkanir. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun hexamínólevúlínats á meðgöngu. 

Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3).  

Til öryggis ætti að forðast notkun Hexvix á meðgöngu. 

 

Brjóstagjöf 

Ekki er þekkt hvort hexamínólevúlínat/umbrotsefni skiljast út í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka 

hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Hætta á brjóstagjöf meðan á meðferð með Hexvix stendur. 

 

Frjósemi 

Dýrarannsóknir benda ekki til áhrifa á frjósemi kvendýra (sjá kafla 5.3). Engar dýrarannsóknir hafa 

farið fram á frjósemi karldýra. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
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Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Flestar þær aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um voru tímabundnar og vægar til miðlungi 

alvarlegar. Þær aukaverkanir sem oftast var tilkynnt um í klínískum rannsóknum voru krampi í blöðru, 

sem 2,0% sjúklinga tilkynntu um, þvagtregða tilkynnt af 1,6%, verkur í blöðru af 1,4% og blóð í þvagi 

af 1,5% sjúklinga. Búist var við þeim aukaverkunum sem fram komu miðað við fyrri reynslu af 

hefðbundinni blöðruspeglun og vefjasýnatöku úr blöðru gegnum þvagrás (TURB). 

 

Í töflunni hér fyrir neðan eru bæði taldar upp aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um í klínískum 

rannsóknum og utan þeirra. Aukaverkanir eru flokkaðar eftir líffærum og tíðni samkvæmt eftirfarandi 

tíðniflokkun: mjög algengar (>1/10), algengar (>1/100 til <1/10), sjaldgæfar (>1/1.000 til <1/100), 

mjög sjaldgæfar (>1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki 

hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

Flokkun eftir líffærum 

(MedDRA) 

 

Tíðni Aukaverkun 

Sýkingar af völdum sýkla og 

sníkjudýra 

Sjaldgæfar 

 

Blöðrubólga, blóðsýking, 

þvagfærasýking 

Blóð og eitlar Sjaldgæfar Aukinn fjöldi hvítra blóðkorna, 

blóðleysi 

Ónæmiskerfi Tíðni ekki 

þekkt 

Bráðaofnæmislost 

Efnaskipti og næring Sjaldgæfar Þvagsýrugigt 

Geðræn vandamál Sjaldgæfar 

 

Svefnleysi 

Taugakerfi Sjaldgæfar 

 

Höfuðverkur 

Meltingarfæri Algengar 

 

Ógleði, uppköst, hægðatregða, 

niðurgangur 

Lifur og gall 

 

Sjaldgæfar 

 

Aukinn gallrauði í sermi, aukin 

lifrarensím 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar 

 

Útbrot, kláði 

Stoðkerfi og stoðvefur Sjaldgæfar 

 

Bakverkur 

Nýru og þvagfæri Algengar 

 

Krampi í blöðru, verkur í blöðru, 

þvagtregða, þvagteppa, blóð í þvagi 

Sjaldgæfar 

 

Verkur í þvagrás, tíð þvaglát, bráð 

þvaglát, þvagfærakvilli 

Æxlunarfæri og brjóst Sjaldgæfar Húfubólga á getnaðarlim 

Almennar aukaverkanir og 

aukaverkanir á íkomustað 

Algengar Sótthiti 

Áverkar og eitranir Algengar Verkir eftir aðgerð 

Sjaldgæfar Sótthiti eftir aðgerð 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 

 

4.9 Ofskömmtun 
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Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmtun. 

 

Engar aukaverkanir hafa verið tilkynntar í tengslum við lengri inndreypingartíma en 180 mínútur  

(3 sinnum ráðlagður inndreypingartími), í einu tilviki 343 mínútur.  Ekki hefur verið tilkynnt um 

neinar aukaverkanir í rannsóknum til að finna réttan skammt, þó notaður hafi verið tvöfaldur ráðlagður 

styrkur af hexamínólevúlínati. 

 

Engin reynsla er af notkun meiri ljósstyrks en ráðlagður er eða lengdri útsetningu fyrir ljósi.  

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Lyf til rannsókna, ATC flokkur: V04CX06 

 

Verkunarháttur 

Eftir að hexamínólevúlínati er dreypt inn í blöðruna safnast porfýrín upp innan frumna í 

vefjaskemmdum í blöðruveggnum. Porfýrín innan frumna (þ.m.t. PpIX) eru ljósvirk, flúrljómandi 

efnasambönd sem gefa frá sér rautt ljós við ertingu með bláu ljósi. Það leiðir til þess að 

vefjaskemmdir, sem eru með illkynja forstigsbreytingar eða eru illkynja, gefa frá sér rauðan ljóma á 

bláum bakgrunni. Misvísandi flúrljómum getur sést vegna bólgu. 

 

Rannsóknir in vitro hafa sýnt marktæka uppsöfnun á porfýrín flúrljómun í illkynja þvagfæraþekju eftir 

útsetningu fyrir hexamínólevúlínati.  

 

Hjá mönnum hefur við notkun Hexvix verið sýnt fram á meiri uppsöfnun porfýrína í vefjaskemmdum 

samanborið við eðlilega þvagfæraþekju í blöðru. Eftir inndreypingu Hexvix í 1 klst. og þar á eftir 

lýsingu með bláu ljósi er auðveldlega unnt að sjá æxli vegna flúrljómunar. 

 

Klínískar rannsóknir þar sem notað var Hexvix tóku til 1.174 matshæfra sjúklinga með staðfest 

illkynja æxli í blöðru, sterkan grun um illkynja æxli í blöðru eða undir eftirliti vegna illkynja æxlis í 

blöðru sem gengust undir blöðruspeglun fyrst með hvítu ljósi og svo bláu og einnig vefsýnatöku. 

 

Í klínísku rannsóknunum byggðist staðfesting eða grunur á illkynja æxli í blöðru hjá sjúklingunum á 

blöðruspeglun eða jákvæðri niðurstöðu úr frumurannsókn á þvagi. 

 

Í rannsóknum á sjúklingum með aukna hættu á að fá CIS-meinsemdir (staðbundið krabbamein) 

fundust marktækt fleiri CIS-meinsemdir og totumeinsemdir eftir blöðruspeglanir með bláu ljósi 

samanborið við hefðbundna blöðruspeglun með hvítu ljósi. Tíðni þess að finna CIS-meinsemdir var 

49,5% við hefðbundna blöðruspeglun með hvítu ljósi og 95,0% við blöðruspeglun með bláu ljósi, og 

tíðni þess að finna totumeinsemdir var á bilinu 85,4% og 94,3% við blöðruspeglun með hvítu ljósi og 

milli 90,6 og 100% með bláu ljósi. 

 

Einni af framangreindum rannsóknum var ætlað að rannsaka hvaða áhrif meðhöndlun sjúklinga 

samkvæmt ráðleggingum evrópsku þvagfærafræðisamtakanna (European Association of Urology 

Recommendations) hefði á meðferð yfirborðskrabbameins í blöðru. Hjá 17% sjúklinga leiddu 

niðurstöður eftir blöðruspeglun með bláu ljósi til fullkomnari meðferðar og hjá 5,5% sjúklinga sáust 

merki um ófullkomnari meðferð þegar eingöngu var beitt blöðruspeglun með bláu ljósi. Ástæðurnar 

fyrir fullkomnari meðferð var að betur tókst að finna æxlið en í hefðbundinni blöðruspeglun, og þ.á m. 

voru fleiri pTa-meinsemdir (totumeinsemdir einskorðaðar við þvagfæraþekju – 20% sjúklinga), fleiri 

CIS-meinsemdir (staðbundið krabbamein – 14%) og fleiri pT1-meinsemdir (totumeinsemdir sem ná 

niður í lamina propria – 11%) sem eingöngu fundust með Hexvix-blöðruspeglun. 

 

Slembiröðuð samanburðarrannsókn þar sem eingöngu var notað hvítt ljós var framkvæmd á 

sjúklingum með totuæxli og aukna hættu á endurteknum æxlum. Í samanburði þar sem hver sjúklingur 

var borinn saman við sjálfan sig kom í ljós að hjá alls 16,4% (47/286) sjúklinga með 
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pTa/pT1 meinsemdir greindust viðbótarmeinsemdir af því tagi eingöngu með blöðruspeglun með 

Hexvix og bláljósa flúrljómun. Sjúklingum með pTa/pT1 meinsemdir var fylgt eftir í 9 mánuði eftir 

blöðruspeglun og hlutfall sjúklinga sem fékk endurekin æxli var lægra hjá hópnum sem gekkst undir 

Hexvix blöðruspeglun (47%, 128/271) en hópnum sem gekkst eingöngu undir blöðruspeglun með 

hvítu ljósi (56,1%, 157/280).  

Við útreikninga var miðað við heildarhópinn í rannsókninni (ITT) og allir sjúklingar sem upplýsingar 

vantaði um voru taldir með hópnum sem fékk endurtekin æxli. Fjöldi sjúklinga sem upplýsingar 

vantaði um í rannsókninni var of hár (56/128 í Hexvix hópnum og 59/157 í samanburðarhópnum) til 

að unnt sé að telja mismuninn tölfræðilega áreiðanlegan (p=0,03-0,06 eftir því hvernig farið var með 

skort á upplýsingum). Frekari eftirfylgniupplýsinga var aflað um 86% þátttakenda. Miðgildi 

eftirfylgnitíma var 53 mánuðir hjá hópnum sem gekkst eingöngu undir speglun með hvítu ljósi og 

55 mánuðir hjá Hexvix hópnum. Hjá sjúklingum í Hexvix  hópnum var miðgildi tímans fram að 

endurteknu æxli 7 mánuðum lengri og það sama gildir um lifun án endurtekinna æxla (16 mánuðir hjá 

Hexvix hópnum samanborið við 9 mánuði hjá hópnum sem speglaður var með hvítu ljósi, 

p=0,04-0,06, eftir því hvernig farið var með skort á upplýsingum og dauðsföll). 

 

Heildartíðni þess að misvísandi jákvæðar niðurstöður fengjust við leit að meinsemdum jókst eftir 

blöðruspeglun með bláu ljósi og var 17,3% í tilviki blöðruspeglunar með hvítu ljósi og 21,9% í tilviki 

blöðruspeglunar með bláu ljósi. 

 

Sýnt var fram á betri greiningu æxla við blöðruspeglun með þvagblöðrusjá með bláu ljósi með 

hexamínólevúlínati samanborið við þvagblöðrusjá með hvítu ljósi í framskyggnri rannsókn þar sem 

hver sjúklingur var borinn saman við sjálfan sig. Sjúklingar með æxli í þvagblöðru í eftirfylgni vegna 

endurkomu æxlis voru rannsakaðir með blöðruspeglun með þvagblöðrusjá með hvítu ljósi og með 

hexamínólevúlínati og bláu ljósi. 21% sjúklinga (13/63) voru með illkynja æxli sem staðfest var með 

vefjasýni sem greindist aðeins með blöðruspeglun með þvagblöðrusjá með hexamínólevúlínati og bláu 

ljósi en ekki í speglun með hvítu ljósi. Alvarlegar pTA eða CIS meinsemdir tóku sig upp hjá 46% 

(6/13) sjúklinga.  

 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Rannsóknir með geislamyndatöku in vivo hjá rottum eftir gjöf í blöðru hafa sýnt mikinn styrk 

hexamínólevúlínats í blöðruveggnum. 

 

Eftir inndreypingu geislamerkts hexamínólevúlínats inn í blöðruna hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum var 

almennt aðgengi heildargeislavirkninnar u.þ.b. 5-10%. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Rannsóknir á rottum og hundum hafa ekki bent til hættu á almennum eiturverkunum. 

 

Sjö daga rannsóknir á þoli eftir gjöf í blöðru, án þess að beita ljósi, fóru fram á rottum og hundum. 

Rannsóknin á rottum sýndi tilvik um hvítfrumnafjölgun sem bentu til þess að hexamínólevúlínat hefði 

bólgumyndandi áhrif. Tilvik um aukningu þvagefnis, rauðlitað þvag og þyngdartap sáust einnig.  

Hjá hundum sem meðhöndlaðir voru með hexamínólevúlínati var jaðaraukning á nýgengi og 

alvarleika offjölgunar millistigsfrumna (transition cell hyperplasia) og rauðkornablettunar í þekjuvef 

þvagfæranna. 

 

Staðbundin mæligreining á eitlum hjá músum hefur sýnt að hexamínólevúlínat getur valdið næmingu 

húðar. 

 

Hugsanlegar eiturverkanir á erfðaefni hafa verið rannsakaðar in vitro á dreifkjarna og heilkjarna 

frumum með eða án ljósvirkjandi lýsingar og einnig in vivo. Allar rannsóknir á eiturverkunum á 

erfðaefni reyndust neikvæðar (Ames próf, TK (týmídín kínasa) próf, smákjarna frumulíkan in vivo, leit 

að litningagöllum í frumum úr eggjastokkum kínverskra hamstra (CHO) og Comet próf á 

blöðrusýnum úr rannsókn á staðbundnu þoli hjá hundum með virkjun með bláu ljósi). 
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Eiturverkanir á æxlun hafa verið rannsakaðar hjá rottum og kanínum. Nýgengi fósturvísis- og 

fósturdauða, fósturþyngd og fósturgallar og fósturfrávik, þ.m.t. á beinmyndunarbreytum, bentu ekki til 

neinna augljósra áhrifa meðferðar. Engra áhrifa varð vart á frjósemi kvendýra og á þroska fósturvísa á 

fyrstu stigum í rannsóknum á rottum. 

 

Rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum við notkun hexamínólevúlínats hafa ekki farið fram. 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Duft: 

Engin 

 

Leysir: 

Tvínatríumfosfat tvíhýdrat  

Kalíumtvívetnisfosfat 

Natríumklóríð 

Saltsýra 

Natríumhýdroxíð 

Vatn fyrir stungulyf 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

4 ár. 

 

Eftir blöndun við leysi: Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika lausnarinnar í  

2 klst. við 2°C - 8°C. Frá örverufræðilegu sjónarmiði ber að nota lyfið samstundis. Ef það er ekki 

notað samstundis eru geymslutími og aðstæður eftir blöndun, áður en lyfið er tekið í notkun, á ábyrgð 

notanda og ættu venjulega ekki að vera lengri en 2 klst. við 2°C -8°C. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins, sjá kafla 6.3. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Pakki með dufti í einu 10 ml hettuglasi úr litlausu gleri af gerð I með tappa úr bútýlgúmmíi og leysi í 

einni 50 ml sprautu úr samfjölliðu úr hringlaga ólefíni með stimpli (úr brómóbútýl gúmmíi) og 

stimpilstöng. 

 

Pakkningastærðir: 

Pakkning sem inniheldur 1 hettuglas með dufti og 1 áfyllta sprautu með leysi, með eða án Mini-Spike 

flutningsbúnaðar 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 
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6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli um förgun. 

 

Hexamínólevúlínat getur valdið næmingu við húðsnertingu. 

 

Fyrirmæri um meðhöndlun fyrir lyfjafræðing eða annað heilbrigðisstarfsfólk: 

Við öll skref aðgerðarinnar skal nota sæfðan búnað og gæta smitgátar. Stutt lýsing á blöndunarferlinu 

er hér fyrir neðan. Ítarlega lýsingu er að finna í kaflanum Leiðbeiningar um meðhöndlun í 

fylgiseðlinum. 

1. Dælið u.þ.b. 10 ml af leysi úr áfylltu sprautunni í hettuglasið með Hexvix duftinu. Hettuglasið 

ætti að vera fullt að u.þ.b. ¾.  

2. Án þess að fjarlægja sprautuna úr hettuglasinu, haldið traustataki um hettuglasið með duftinu og 

sprautuna og hristið varlega til að tryggja að duftið leysist algerlega upp. 

3. Dragið alla uppleystu lausnina úr hettuglasinu með duftinu upp í sprautuna. 

4. Losið tómt hettuglasið af sprautunni og fargið því. 

5. Blandið innihaldinu í sprautunni varlega. 

6. Blöndun Hexvix er þá lokið og lyfið tilbúið til notkunar. Í útliti er blönduð lausnin er tær til 

örlítið ópalleit og litlaus til fölgul. 

 

Einnota. Farga skal öllum lyfjaleifum. 
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