
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Clostridium histolyticum’i kollagenaas 
 
 

 
 

Süstimistehnika õppematerjal 
 

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on tagada Dupuytreni kontraktuuriga  
patsientide nõuetekohane ravi XIAPEXiga. 
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Käesolev trükis sisaldab vajalikku teavet: 
 
• kuidas XIAPEXi süstimiseks ette valmistada? 
• kuidas süstida XIAPEXi haigusest tabatud metakarpofalangeaalliigeste või proksimaalsete interfalangeaalliigese kohal olevasse 
vääti? 
• kuidas läbi viia sõrme sirutamise protseduuri väädi terviklikkuse katkestamiseks? 
• kuidas tagada XIAPEXiga ravitud patsientidele vajalik protseduurijärgne ravi? 
• XIAPEXi kasutamisega seotud hoiatuste, ettevaatusabinõude, koostoimete ja kõrvaltoimete kohta? 



Dupuytreni kontraktuur ja käe anatoomia 
 
Dupuytreni kontraktuur on aeglaselt progresseeruv 
sidekoehaigus, mille korral on tabatud käe palmaarfastsia. 
Haigus võib viia painutuskontraktuuride tekkeni 
sõrmeliigestes, mis põhjustavad käe funktsiooni olulist 
halvenemist ja invaliidsust. 
 
Haiguse esialgses proliferatiivses staadiumis muutuvad 
fibroblastid müofibroblastideks, millega kaasneb 
kollageenladestuste ja sõlmekeste teke. Sellele järgnevas 
involutsioonistaadiumis joonduvad müofibroblastid 
palmaarfastsias selle pingejoonte järgi. Sõlmekesed 
tihkenevad, fastsias tekivad tugevad väädid ja hakkab 
tekkima kontraktuur. Haiguse viimases staadiumis ehk 
residuaalfaasis kaovad müofibroblastid ja alles jäävad 
tihedad kollageenväädid koos sõrmeliigeste 
progresseeruvate kontraktuuridega.  
 
Kõige sagedamini tabatud liigesteks Dupuytreni kontraktuuri 
korral on metakarpofalangeaalliigesed ja proksimaalsed 
interfalangeaalliigesed. Kontraktuur tekib kõige tavalisemalt 
IV ja V sõrmel. Kontraktuur võib vahel tekkida ka pöidlal ja 
nimetissõrmel, aga enamasti on see vähem väljendunud. 
Haigus esineb sageli mõlemal käel ja võib korraga haarata 
mitut sõrme. 
 
Ülevaade käe anatoomiast1, 2, 3, 4 

 
Peamiseks haigusest tabatud koeks Dupuytreni kontraktuuri 
korral on palmaarfastsia. Palmaarfastsia kompleks koosneb 
viiest anatoomilisest osast: radiaalne (teenari) aponeuroos, 
ulnaarne (hüpoteenari) aponeuroos, tsentraalne (palmaarne) 
aponeuroos, palmodigitaalfastsia ning digitaalfastsia 
(joonis 1). 
 
Palmaaraponeuroos koosneb kolme tüüpi kiududest: 
pikisuunalised kiud, ristisuunalised kiud ja 
vertikaalsuunalised ehk pindmised kiud. 
 
Vertikaalsuunalised kiud kulgevad põiki naha suunas, 
moodustades metakarpaalluude pähikute kohal nahal 
distaalse palmaarse vao. Nende kiudude tugeva seondumise 
tõttu nahaga tekivad Dupuytreni kontraktuuriga haigetel 
peopesa nahale sageli iseloomulikud lohukesed. 
Pikisuunalised kiud moodustavad anatoomilisi struktuure, 
mida nimetatakse kimpudeks. 
 

Palmaarfastsia 
 
Pikisuunalised kiud kulgevad lehvikukujuliselt ning jaotuvad 
nelja metakarpaalluu pähikute kohal neljaks 
pretendinoosseks kimbuks, mis kulgevad edasi II, III, IV ja V 
sõrmele. Viies ja lühem pretendinoosne kimp kulgeb 
pöidlale, aga see on nõrgalt välja arenenud ja puudub 
mõnikord üldse. Pretendinoossed pikisuunalised kiud 
lõpevad metakarpaalluude distaalses osas 
(palmodigitaalfastsias) ning jagunevad kolmeks kihiks (joonis 
2). Süvakiht kulgeb dorsaalselt ja praktiliselt vertikaalselt. 
Pindmine kiht kinnitub palmaarse digitaalvao kohal nahale 
(sõrmede alguskohas käe volaarsel pinnal olev vagu). 
 
Joonis 1. Palmaarfastsia kompleks 
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Digitaalfastsia 
 
Pretendinoossete pikisuunaliste kiudude keskmine kiht 
jaguneb kaheks kimbuks, mis kulgevad edasi 
painutajakõõluste mõlemale küljele. Kimbud kulgevad 
distaalsele ja dorsaalsele ning liituvad pindmise 
metakarpaalse ristisideme ja spiraalkimbuga, moodustades 
õõnsuse (ingl web-space), ja mööduvad pindmisest 
metakarpaalsest ristisidemest sügavamalt (joonis 1). Edasi 
pöörduvad kiud 90 kraadi ja paiknevad pindmisest 
metakarpaalsest ristisidemest distaalsemal, jätkudes 
sõrmedel lateraalsete sõrmefastsia lehtedena. 
 
1. Rayan G. Hand Clinics (1999) 15(1):73–86 
2. Hughes TB. et al. J Am Soc Surg Hand (2003) 3(1):27–40 
3. Townley et al. BMJ (2006) 332;397–400 
4. McGrouther DA, The Hand (1982) 14(3):215–236 



Joonis 2. Pikisuunalised kiud fastsias 

Palmaarne Pretendinoosne kimp 

Nahk 

Sissetõmbunud 
kiud 

Pikisuunalised 
kiud 

Ristisuunalised 
kiud 

Pindmine kiht 

Keskmine kiht 

Süvakiht 

Dorsaalne Distaalne Proksimaalne 

Lateraalsed sõrmefastsia lehed paiknevad 
neurovaskulaarsest kimbust lateraalsemal. 
Neurovaskulaarse kimbu mõlemal küljel ulatuvad 
lateraalsetest sõrmefastsia lehtedest välja pärjakujulised 
kiud, mida volaarsel küljel nimetatakse Graysoni sidemeks ja 
dorsaalsel küljel Clelandi sidemeks. Siinjuures on oluline 
märkida, et neurovaskulaarne kimp paikneb palmaarfastsiast 
sügavamal ja tõuseb sõrmedele lähenedes pindmisemale. 

Sõrme painutajad 

Sõrme peamisteks painutajaks on sõrme 
süvapainutajalihase (m. flexor digitorum profundus, 
FDP) ja sõrme pindmise painutajalihase (m. flexor 
digitorum superficialis, FDS) kõõlused (joonis 3). 

Joonis 3. Sõrme painutus- ja sirutusaparaat 

Sirutajalihase  
kõõlus 
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Proksimaalne 
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Vihmausslihas 
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Painutajalihase 
kõõlus: FDS 

Painutajalihase 
kõõlus: FDP 

Vinculum 
longus 

Vinculum 
brevis 

Distaalne sõrmelüli 

Ristine hoideside 

Metakarpofalangeaalliigese piirkonnas siseneb FDS-kõõlus 
koos FDP-kõõlusega sõrme painutajalihaste kõõlustuppe. 
Kõõlustupes hakkab FDS-kõõlus lamenema. Proksimaalse 
sõrmelüli esimese kolmandiku kõrgusel jaguneb see kaheks 
ja möödub FDP-kõõlusest, et sellest sügavamal taas 
ühineda. 
FDS-kõõlus kulgeb edasi dorsaalsemal kuni oma 
kinnituskohani keskmise sõrmelüli volaarsel pinnal. 
Proksimaalse interfalangeaalliigese kõrgusel paikneb FDP-
kõõlus FDS-kõõlusest palmaarsemal ning kulgeb edasi 
distaalses suunas kuni distaalse interfalangeaalliigese 
tasemeni. Seal kinnitub ta laialdasel pinnal distaalse 
sõrmelüli proksimaalse kolmandiku volaarsele pinnale. 
Painutajalihaste kõõlustupel on kõõlustuppe luuga 
ühendavad sidemed, mis hoiavad painutajalihaste kõõlused 

lähedal nende rotatsioonikeskmele, mis omakorda aitab 
kontrollida sõrmede painutust. 

Dupuytreni kontraktuuri patoanatoomia1, 2, 3 

Dupuytreni kontraktuuri korral muunduvad normaalsed 
fastsiakimbud väätideks, mis lühenevad ja viivad 
kontraktuuride tekkele metakarpofalangeaalliigestes, 
proksimaalsetes interfalangeaalliigestes ja vahel ka 
distaalsetes interfalangeaalliigestes. Lisaks kontraktuuride 
põhjustamisele võivad mõned väädid dislotseerida 
neurovaskulaarseid struktuure, mistõttu on oht nende 
kahjustamiseks korrigeeriva operatsiooni või perkutaanse 
nõelfastsiotoomia korral.  

Nahale kinnituva pretendinoosse kimbu kokkutõmbumise 
tõttu tekivad distaalse palmaarse vao ja palmaarse digitaalse 
vao vahelisel alal naha sisstõmbed. 

Väätide tüübid 

Dupuytreni kontraktuuri korral eristatakse mitut peamist 
väätide tüüpi, ehkki selles osas on täheldatud üsna suurt 
varieeruvust: pretendinoosne väät, pindmise 
metakarpaalse ristisideme väät, spiraalväät, 
tsentraalväät ja lateraalväät (joonised 4 ja 5). 
Pretendinoosne väät on kõige sagedasem Dupuytreni 
kontraktuuri korral esinev väät, mis pärineb pretendinoossest 
kimbust. Tüüpilisel juhul põhjustab see 
metakarpofalangeaalliigeste kontraktuure. Pindmise 
metakarpaalse ristisideme väät areneb 
samanimelisest sidemest ning võib põhjustada II, III ja IV 
sõrmevahe kontraktuure, mis piirab abduktsiooniliigutust. 

Joonis 4. Dupuytreni kontraktuuri korral 
esinevad väädid 

Kommissuraalne väät 
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Spiraalväät 
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Pindmise metakarpaalse 
ristisideme väät 

V sõrme lähendajalihase 
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Pöidla pretendinoosne 
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1. Rayan G. Hand Clinics (1999) 15(1):73–86
2. Hughes TB. et al. J Am Soc Surg Hand (2003) 3(1):27–40
3. Townley et al. BMJ (2006) 332;397–400



Spiraalväät võib moodustuda pretendinoossest kimbust, 
lateraalsest sõrmefastsia lehest ja Graysoni sidemest. See 
põhjustab metakarpofalangeaalliigeste ja proksimaalsete 
interfalangeaalliigeste kontraktuure, enamasti V sõrmel, aga ka 
teistel sõrmedel. Peopesas paikneb spiraalväät 
neurovaskulaarsest kimbust pindmisemal. Sõrmedel keerdub 
spiraalväät Dupuytreni kontraktuuri varastes staadiumites ümber 
neurovaskulaarse kimbu, aga muutub koos fastsia paksenemise 
ja kootumisega samuti sirgemaks. See toob endaga kaasa 
neurovaskulaarse kimbu dislotseerumise (viimane keerdub nüüd 
omakorda ümber väädi) sõrme keskjoone suunas. Mida suurem 
on spiraalväädi kontraktuur, seda enam on ka 
neurovaskulaarsed struktuurid dislotseeritud pindmises ja 
keskjoone suunas, mistõttu suureneb nende vigastamise oht 
operatsioonil või perkutaansel nõelfastsiotoomial. 

Ehkki seda juhtub harvemini, tuleb arvestada ka niinimetatud 
spiraalnärvi tekkimise võimalusega. Mõningatel juhtudel 
võivad spiraalväädid – eriti need, mis lähtuvad peopesa 
sügavatest kihtidest – kulgeda otse neurovaskulaarse kimbu 
või ka ainult sõrmenärvi all (tingituna selle proksimaalsemast 
jagunemisest kui sõrmearterite puhul), dislotseerides selle 
proksimaalsemale ja keskjoone suunas. Selle väljenduseks 
võib olla metakarpofalangeaalliigese projektsioonis asuv 
ümmargune puderjas pehme „lisanahk“ peopesal väädi 
kummalgi küljel. Sarnast fenomeni on täheldatud veel 
aksiaalsete digitopalmaarsete väätide (st tsentraalväätide) 
puhul. Ka nende olemasolu tuleb enne korrektiivset 
protseduuri kindlaks teha. 

Tsentraalväädil ei ole enamasti fastsialist eellast ja 
tavaliselt kujutab see endast pretendinoosse väädi jätkumist 
sõrmedel. Tsentraalväät paikneb keskjoonel ja kinnitub 
proksimaalse interfalangeaalliigese lähedal painutajalihaste 
kõõlustupele ega dislotseeri enamasti neurovaskulaarset kimpu. 

Joonis 5. Sõrme anatoomia 
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Lateraalväädid lähtuvad lateraalsest sõrmefastsia lehest 
ja kinnituvad nahale või Graysoni sideme lähedal 
painutajalihaste kõõlustupele. Lateraalväädid põhjustavad 
kontraktuure proksimaalsetes interfalangeaalliigestes ja 
mõnikord ka distaalsetes interfalangeaalliigestes. Sõltuvalt 
oma suurusest võivad lateraalväädid dislotseerida 
neurovaskulaarset kimpu keskjoone suunas. 

Dupuytreni kontraktuuri korral võivad esineda ka muud tüüpi 
väädid. 

V sõrme lähendajalihase väät või isoleeritud 
sõrmeväät tekib V sõrmel V sõrme lähendajalihasest. See 
paikneb neurovaskulaarsest kimbust pindmisemalt, aga võib 
mõningatel juhtudel seda dislotseerida. 

Mõnikord võivad esineda retrovaskulaarväädid, aga 
enamasti on need halvasti eristatavad. Arvatakse, et need 
lähtuvad neurovaskulaarsest kimbust sügavamal paiknevast 
retrovaskulaarsest kimbust. Retrovaskulaarväädid ei 
põhjusta proksimaalsete interfalangeaalliigeste kontraktuure. 

Kommissuraalväädid võivad pöidlal moodustuda 
distaalsest kommissuraalsidemest (pindmise metakarpaalse 
ristisideme radiaalne pikendus) ja proksimaalsest 
kommissuraalsidemest (palmaaraponeuroosi ristisideme 
radiaalne pikendus). Mõlemad nimetatud väädid põhjustavad 
esimese web space’i kontraktuuri. Pretendinoosne 
väät pöidlal ei esine väga sageli, aga võib esinemise korral 
põhjustada pöidla metakarpofalangeaalliigese 
painutusdeformatsiooni. 

Joonisel 5 on kujutatud erinevusi normaalse ja patoloogilise 
sõrme anatoomia vahel. Joonistel on näha patoloogilised 
muutused sõrmes, mis tekivad Dupuytreni kontraktuuri 
arenemisel. 
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kimp 
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Ühissõrmearter 
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metakarpaalse 
ristisideme väät 

Pretendinoosne väät 

Ühissõrmenärv 

Kõik antud alalõigus esitatud joonised on joonistatud lk 2 toodud 
kirjandusallikate põhjal. 



XIAPEX® 

 
XIAPEX (Clostridium histolyticum’i kollagenaas) töötati 
välja Dupuytreni kontraktuuriga patsientide raviks, kellel 
esineb palpeeritav väät. XIAPEX sisaldab kahte erinevat 
kollagenaasi, mis on isoleeritud bakterilt Clostridium 
histolyticum ja seejärel puhastatud. XIAPEXi 
farmakoloogiliseks toimeks on kollageeni selektiivne 
lahustamine süstekohas (st Dupuytreni kontraktuuri korral 
esineva väädi kohas). Ravimi terapeutiline toime on üksnes 
lokaalne ja seetõttu ei ole toime saavutamiseks vaja 
süsteemset ekspositsiooni. Kaks kollagenaasi täiendavad 
vastastikku teineteise toimet, lõhestades kollageenahelad ja 
katkestades patoloogilised kollageenväädid, mis põhjustavad 
Dupuytreni kontraktuure. AUX-I (klass I kollagenaas) 
lõhestab kollageenahela terminaalsed osad ja AUX-II (klass 
II kollagenaas) lõhestab kollageenahela sisemise segmendi 
(joonis 6). 
 
Dupuytreni kontraktuuri korral esinevad väädid koosnevad 
peamiselt I ja III tüüpi kollageenist, mis on nii kollagenaas 
AUX-I kui ka AUX-II substraatideks. Nimetatud kollagenaasid 
toimivad ka teistele käe pehmetele kudedele, nagu sidemed 
ja kõõlused, mistõttu arst peab mõistma XIAPEXi 
toimemehhanismi ja järgima õiget manustamisprotseduuri. 
Siinjuures on oluline märkida, et närvide, arterite ja veenide 
tugistruktuurid sisaldavad eelkõige IV tüüpi kollageeni, mis 
on XIAPEXi toime suhtes resistentne. 
 

 
 
Joonis 6. XIAPEXi toimemehhanism 
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XIAPEXi võib manustada üksnes arst, kes on saanud ravimi õigeks manustamiseks vajaliku 
väljaõppe ning kellel on kogemusi Dupuytreni kontraktuuri diagnoosimisel ja ravimisel. 

 

 

 



Tähtis teave patsientidele 

Arst peab enne XIAPEXi manustamist veenduma, et patsient 
on täilikult mõistnud alljärgnevat teavet. 

Protseduuri olemus ja oodatav ravitulemus 

Ravi XIAPEXiga koosneb süstimisest ja 24...72 tundi pärast 
süstimist toimuvast sõrme venitamise protseduurist, et 
katkestada Dupuytreni väädi terviklikkus. Mõnedel juhtudel 
saavutatakse rahuldav tulemus juba ainult ühe süstimise 
järel. Samas võib osadel juhtudel osutuda vajalikuks mitu 
raviseanssi väädi kohta. Kui väät ei ole rebenenud, võib ühte 
ja samasse vääti neljanädalaste intervallide tagant teha kuni 
3 süsti. 

Ka ravitud väädi rebenemise järel võib kontraktuur mõne aja 
pärast uuesti tekkida. 

Ettevaatusabinõud patsiende puhul, kes 
kasutavad samal ajal muid ravimeid 

XIAPEXi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik vere 
hüübivushäiretega või antikoagulantravi saavatel 
patsientidel. XIAPEXi kasutamine ei ole soovitatav 
patsientidel, kes vähem kui 7 päeva enne XIAPEXi süsti on 
saanud antikoagulante (välja arvatud atsetüülsalitsüülhape 
annuses kuni 150 mg ööpäevas). 

Ettevaatlik tuleb olla XIAPEXi manustamisel patsientidele, 
kes saavad samal ajal ravi fluorokinolooni tüüpi 
antibiootikumidega (tsiprofloksatsiin, norfloksatsiin, 
ofloksatsiin, gatifloksatsiin, gemifloksatsiin, 
levofloksatsiin ja moksifloksatsiin), sest fluorokinolooni 
samaaegsel kasutamisel esineb potentsiaalselt suurem risk 
kõõluse vigastuse tekkeks. 

Ravi XIAPEXiga ei ole soovitatav patsientidel, kes vähem kui 
14 päeva enne süsti on saanud ravi tetratsükliinirühma 
antibiootikumidega. 

Ettevaatusabinõud rasedatel 

Naissoost patsientidele tuleb öelda, et XIAPEXi kasutamine 
raseduse ajal ei ole soovitatav ja et ravi tuleb kuni raseduse 
lõppemiseni edasi lükata. 

Vastunäidustused 

XIAPEX on vastunäidustatud patsientidel, kellel on varem 
esinenud ülitundlikkus kollagenaasi või ravimi mõne abiaine 
suhtes. 

Raviga seotud kõrvaltoimed 

Pärast süstimist ja/või sõrme venitamise protseduuri on 
tõenäoline mõnede sagedasemate paiksete kõrvaltoimete 
esinemine. Paiksetest reaktsioonidest on kõige 
sagedasemad turse, verevalum ja valu ravitud käe 
süstekohas. Enamik neist reaktsioonidest möödub kahe 
nädala jooksul pärast süstimist. Paiksete reaktsioonide teke 
ei tähenda, et süstimisprotseduur oleks ebaõnnestunud või 
et oleks tegemist käe püsiva kahjustusega. 

Raviga seotud tõsised kõrvaltoimed 

Harvadel juhtudel võivad tekkida sellised tõsised 
kõrvaltoimed nagu kõõlusevigastus ning kõõluse ja sideme 
rebend. 

Võimalikud ohud 

XIAPEXi süstimise järel võivad tekkida tõsised allergilised 
reaktsioonid, mistõttu patsiente tuleb pärast süstimist 30 
minutit tõsiste allergiliste reaktsioonide nähtude või järgmiste 
sümptomite ilmnemise suhtes jälgida: ulatuslik punetus või 
lööve, turse, survetunne kurgus või hingamisraskus. 
Patsientidele tuleb öelda, et nad peavad nimetatud 
sümptomite ilmnemisel kohe arsti poole pöörduma. 

On olemas teoreetiline risk reaktsioonide tekkeks 
(sealhulgas muskuloskeletaalse sündroomi teke ja 
autoimmuunsete häirete teke või ägenemine), mis on seotud 
ristreaktiivsusega endogeensete 
maatriksmetalloproteinaaside (MMPs) suhtes, ehkki kliiniline 
tõendusmaterjal selle kohta puudub. 

Pikemalt on ohutusteavet käsitletud käesoleva trükise lõpus. 



XIAPEX®-i süstimiseks ettevalmistamine 

XIAPEXi annustamine 

XIAPEXi annus ühe süstimise kohta on 0,58 mg. 

Ühe ravivisiidi ajal võib süstida süstimisprotseduuri kohaselt 
sama käe kuni kahte vääti või kahte kahjustatud liigesesse. 
Ühe ravivisiidi ajal võib süstida kahte palpeeritavasse vääti, 
mis kahjustavad kahte liigest, või süstida kahte kohta ühes 
palpeeritavas väädis, mis kahjustab sama sõrme kahte 
liigest.  
Kui ühel ravivisiidil tehakse kaks süstet samasse kätte, 
alustage kahjustatud sõrmest, mis asub käe kõige 
ulnaarsemalt ja jätake radiaalses suunas (nt viiendast 
sõrmest nimetissõrme suunas). Igal sõrmel alustage sõrme 
kõige proksimaalsemast liigesest ja liikuge distaalses suunas 
(nt MP-st PIP-i suunas). 

XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmine 

XIAPEXi tarnitakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud 
klaasviaalides, mis sisaldavad 0,9 mg steriilset lüofiliseeritud 
pulbrit (joonis 7). XIAPEXi viaali sisu muudetakse 
manustamiskõlblikuks pakendis oleva steriilse lahusti 
lisamise teel. Lahusti sisaldab 2 mM (0,03%) kaltsiumkloriidi 
0,9% naatriumkloriidi lahuses (USP). 

XIAPEXi ja lahusteid sisaldavat pakendit tuleb säilitada 
külmkapis temperatuuril 2°…8 °C. Enne 
manustamiskõlblikuks muutmist tuleb XIAPEXi ja lahusti 
viaalid külmkapist välja võtta ning lasta neil toatemperatuuril 
(20°…25 °C) seista vähemalt 15 minutit, aga mitte üle 60 
minuti.  
Iga süste sisaldab 0,58 mg annust. Kui haiguse käigus on 
tekkinud mitmed kontraktuurid, võib täiendavaid vääte ravida 
muudel ravivisiitidel ligikaudu 4-nädalase vahega. 

XIAPEX tuleb aseptilist tehnikat kasutades hoolikalt 
manustamiskõlblikuks muuta. Enne manustamiskõlblikuks 
muutmist tuleb veenduda, et ravim on kasutuskõlblik. Oluline 
on silmas pidada, et XIAPEXi manustamiskõlblikuks 
muutmisel tuleb kasutada erinevas koguses steriilset lahustit 
sõltuvalt sellest, kas ravimit süstitakse 
metakarpofalangeaalliigese või proksimaalse 
interfalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavasse vääti. 

Iga XIAPEXi ja steriilse manustamiskõlblikuks muutmise 
lahusti viaali tuleb kasutada ainult üheks süsteks. Kui ühel 
ravivisiidil ravitakse sama käe kahjustatud liigeste kahte 
vääti, tuleb igaks manustamiskõlblikuks muutmiseks ja 
süstimiseks kasutada eraldi viaale ja süstlaid. 

Pärast seda, kui viaalid on toatemperatuuril üles soojenenud, 
järgige järgmisel leheküljel olevat manustamiskõlblikuks 
muutmise protokolli (joonis 8). 
XIAPEXi manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema 
selge. Enne süstimist tuleb lahust kontrollida lahustumata 
osakeste ja värvuse muutuse suhtes. Kui lahus on hägune, 
siis EI TOHI XIAPEXi süstida. 

Manustamiskõlblikuks muudetud XIAPEXi lahust võib 
säilitada toatemperatuuril (20°…25 °C) kuni ühe tunni vältel 
või külmkapis temperatuuril 2°…8 °C kuni nelja tunni vältel 
enne manustamist. Kui lahust hoitakse külmkapis, tuleb 
sellel lasta enne süstimist umbes 15 minuti vältel 
toatemperatuurini soojeneda. 

Joonis 7. XIAPEXi ja lahusti viaalid 

Enne XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmist peab lahuse ettevalmistamise eest vastutav isik 
tagama, et süstimiskohas on käeulatuses järgmised vahendid/ravimid: 

1. kaks 0,01 ml jaotusega ja konstantselt fikseeritud 26G või 27G nõelaga süstalt – üks
XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmiseks ja teine süstimiseks;

2. esmaabiravimid võimalike allergiliste reaktsioonide raviks – adrenaliini süstekomplekt
(lahjenduses 1 : 1000 subkutaanseks manustamiseks) ja antihistamiinid;

3. side patsiendi sõrme kinnisidumiseks pärast süstimist;

4. käesolev õppematerjal, milles on juhised XIAPEXi ettevalmistamise, süstimise ja sõrme
venitamise protseduuri kohta.



XIAPEX®-i manustamiskõlblikuks muutmise protokoll 

Joonis 8. XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmise protokoll 

Kõikide XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmise protseduuri etappide ajal tuleb kasutada 
aseptilist tehnikat ja steriilset alkoholilahust ning järgida kohalikke kutsestandardeid. 

Enne XIAPEXi manustamiskõlblikuks muutmise alustamist tuleb pakendilt kontrollida, ega 
ravim ei ole ületanud kõlblikkusaega. 

Valige välja ja tähistage ravitav väät, et välistada ravimi 
süstimine valesse kohta. 

Metakarpofalangeaalliigese 
(MF) kontraktuuri 
põhjustav väät 
Tõmmake süstlasse  
0,39 ml lahustit. 

0,39 ml 
MF-liigese 
puhul 

Proksimaalse 
interfalangeaalliigese (PIF) 
kontraktuuri põhjustav 
väät 
Tõmmake süstlasse 0,31 ml 
lahustit. 

Süstige lahusti aeglaselt XIAPEXi sisaldavasse viaali. 
Visake süstal ja ülejäänud lahusti ära. 

Keerutage viaali ettevaatlikult käes, kuni XIAPEXi 
pulber on täielikult lahustunud. 
ÄRGE KEERAKE VIAALI TAGURPIDI EGA 
LOKSUTAGE LAHUST. 

Metakarpofalangeaalliigese  
(MF) kontraktuuri põhjustav 
väät 

Tõmmake süstlasse 
0,25 ml lahustit. 

0,25 ml 
MF-liigese 
puhul 

0,20 ml 
PIF-liigese 

puhul 

Proksimaalse 
interfalangeaalliigese (PIF) 
kontraktuuri põhjustav 
väät 
Tõmmake süstlasse 0,20 ml 
lahustit. 

Süstige käesolevas trükises kirjeldatud 
süstimisprotokolli järgi. 

0,31 ml 
PIF-liigese 

puhul 



Metakarpofalangeaalliigeste kontraktuuri põhjustavate 
väätide ravi 

Pidage silmas, et ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks 
vajalik lahusti kogus ja ravimi süstitav kogus on erinevad 
sõltuvalt sellest, millise liigese kontraktuuri põhjustavat vääti 
ravitakse. 

Metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri põhjustava väädi 
raviks kasutatava annuse saamiseks tuleb pulbrile lisada 
0,39 ml steriilset lahustit. Süstitav kogus 
metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri põhjustava väädi 
raviks on 0,25 ml. 

XIAPEXi süstimise protseduur 

1. SAMM
Süstekoha väljavalimine ja ettevalmistamine

Optimaalne süstimise koht on punkt, kus väät paikneb kõige 
kaugemal selle all asuvast painutajalihase kõõlusest. 
Tavaliselt on selleks koht, kus väät on kõige enam pingul. 
Samuti tuleb ravimit süstida kohta, kus väät ei ole nahaga 
tugevalt liitunud (joonis 9), et hõlbustada ravimi õiget 
manustamist ning vähendada naharebendi tekkeohtu sõrme 
venitamise protseduuri ajal. 

Kontrollige veelkord ravitavat vääti ja tähistage selgelt 
süstimiskoht. Süstimiskoha valikul tuleb arvestada ka teiste 
käe mitteravitavate anatoomiliste struktuuride paiknemist, et 
minimeerida kõõluste ja sidemete kokkupuutumise võimalus 
XIAPEXiga. Soovitatavad süstimiskohad 
metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavate 
väätide raviks on näidatud joonisel 10. 

Tuleb arvestada, et kui ühel sõrmel on tabatud nii 
metakarpofalangeaalliiges kui ka proksimaalne 
interfalangeaalliiges, siis tuleb esimesena ravida 
metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavat vääti, 
sest selle väädi terviklikkuse edukas katkestamine võib 
ravitud sõrmel vähendada interfalangeaalliigese kontraktuuri. 

Vahetult enne XIAPEXi manustamist tuleb süstimiskoha 
nahk puhastada sobiva antiseptikuga ja lasta enne süstimist 
kuivada. 

Lokaalanesteetikumi manustamine enne XIAPEXi süstimist 
EI OLE soovitatav, sest see võib segada paresteesia 
kindlakstegemist juhul, kui nõel on eksikombel tabanud närvi. 

Tabel 1. Lahusti ja süstelahuse kogused 
metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri 
korral 

XIAPEXi viaali sisu manustamiskõlblikuks 
muutmine 

Ravitav liiges 

Manustamiskõlblik
uks muutmiseks 
vajalik steriilse 
lahusti kogus 

Süstitav kogus, et 
manustada 

XIAPEXi 0,58 mg 
annus 

Metakarpofalangeaalliig
es 

0,39 ml 0,25 ml 

Joonis 9. Süstimiskoha valik – väädi nahaga 
liitumise piirkond metakarpofalangeaalliigese 
kontraktuuri korral 

Nahaga liitunud piirkond 
Mitte süstida 

Distaalne  
palmaarne vagu 

Palmaarne  
digitaalne vagu 

Joonis 10. Süstimiskoha valik – 
metakarpofalangeaalliigeste (MF) 
kontraktuurid 

Distaalne digitaalne vagu 

Piirkond MITTE SÜSTIDA 
MF-liigese kontraktuuride 

korral 

Palmaarne digitaalne vagu 

Optimaalne süstimise 
piirkond MF-liigese 

kontraktuuride korral 

Distaalne palmaarne vagu 

Proksimaalne palmaarne 
vagu 

Joint to 
be 
treated  

Sterile 
diluent 

required for 
reconstitutio

n  

Injection volume 
to deliver 0.58 
mg of XIAPEX 

MP joint 0.39 ml 0.25 ml 

Joint to 
be 
treated  

Sterile 
diluent 

required for 
reconstitutio

n  

Injection volume 
to deliver 0.58 
mg of XIAPEX 

MP joint 0.39 ml 0.25 ml 



2. SAMM
Nõela viimine vääti

Tõmmake 0,25 ml manustamiskõlblikuks muudetud XIAPEXi 
teise süstlasse. 

Viige nõela ots ravitavasse vääti ja veenduge, et nõela ots 
on väädi sees (joonis 11). Nõela õigele paiknemisele viitab 
väädi suurem vastupanu survele ja kõva konsistents. Vältige 
nõela otsa surumist läbi väädi, et vähendada XIAPEXi 
süstimise võimalust ümbritsevatesse kudedesse. Nõela ei 
tohi suruda sügavamale kui 2…3 mm. Alati ei pruugi tunda 
olla kudede konsistentsi muutust, kui nõel tungib läbi väädi, 
seega võib nõela paiknemise sügavus olla süstimisel 
abistavaks orientiiriks. 

Kui nõela viimisel vääti tekib paresteesia või kahtlustatakse, 
et nõela ots asub kõõluses, tuleb nõel välja tõmmata ja uues 
kohas vääti viia. Kui nõela õige paiknemise suhtes on 
kahtlusi, võib paluda patsiendil aeglaselt ja ettevaatlikult 
ravitavat sõrme distaalsest interfalangeaalliigesest ning 
proksimaalsest interfalangeaalliigesest mõne kraadi võrra 
painutada ja sirutada. Kui see toob endaga kaas nõela 
liikumise, siis asub nõela ots tõenäoliselt kõõluses. See tuleb 
välja tõmmata ja uuesti vääti viia. 

3. SAMM
XIAPEXi manustamine

Pärast veendumist, et nõela ots asub väädis, suruge süstla 
kolvile. Samal ajal jälgige, et nõela ots ei tungiks läbi väädi. 
Esimesse süstimiskohta süstitakse esimene kolmandik 
koguannusest. Kui nõela ots asub väädis, siis on süstimise 
ajal tunda kerget vastupanu. 

Seejärel tõmmake nõela ots väädist välja, kuid jätke see 
endiselt naha alla. Seejärel viige nõela ots natuke 
distaalsemal (ligikaudu 2–3 mm) uuesti vääti. Pärast 
veendumist, et nõela ots asub väädis, süstige teine 
kolmandik annusest (joonis 12). 

Seejärel tõmmake nõela ots taas väädist välja, hoidke nõela 
otsa naha all ja viige see kolmandasse kohta esimesest 
süstimiskohast proksimaalsemal (ligikaudu 2–3 mm). Pärast 
veendumist, et nõela ots asub väädis, süstige kolmas 
kolmandik annusest (joonis 12). 

Kui patsiendil on tegemist Y-kujulise kommissuraalse 
väädiga, mis on moodustunud tsentraalväädist ja pindmise 
metakarpaalse ristisideme väädist, tuleb XIAPEXi süstida 
väätide hargnemiskohta (joonis 13). 

Joonis 11. Süstimise koht nahal 

Süstal koos 26G või 27G 
nõelaga 

XIAPEXi 
manustamiskõlblikuks 
muudetud lahus 
Nahk 
Dupuytreni väät 
Painutajalihase kõõlus 
Metakarpaalluu 

Nahaalune rasvkude 
Süva rasvkude 

Joonis 12. Süstimise kohad väädis 

XIAPEXi 3-astmeline 
süstimine esimeses 
süstimiskohas ning sellest 
distaalsemal ja 
proksimaalsemal 

Nahk 
Dupuytreni väät 
Süvarasvkude 
Nahaalune rasvkude 

Painutajalihase kõõlus 

Metakarpaalluu 

Joonis 13. XIAPEXi süstimine Y-kujulisse vääti 

Nahk 
Nahaalune rasvkude 
XIAPEXi 
manustamiskõlblikuks 
muudetud lahus 
Dupuytreni väät 
Süvarasvkude 
Painutajalihase kõõlus 
Proksimaalne sõrmelüli 

Visake allesjäänud XIAPEXi manustamiskõlblikuks muudetud lahus ära.  
Ärge säilitage seda, ärge segage teiste allesjäänud lahustega ega kasutage uuesti. 



DIP

PIP

MP

Proksimaalsete interfalangeaalliigeste kontraktuuri 
põhjustavate väätide ravi

Pidage silmas, et ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks 
vajalik lahusti kogus ja ravimi süstitav kogus on erinevad 
sõltuvalt sellest, millise liigese kontraktuuri põhjustavat vääti 
ravitakse. 

Proksimaalsete interfalangeaalliigeste kontraktuuri 
põhjustava väädi raviks kasutatava annuse saamiseks tuleb 
pulbrile lisada 0,31 ml steriilset lahustit. Süstitav kogus 
proksimaalse interfalangeaalliigese kontraktuuri põhjustava 
väädi raviks on 0,20 ml. 

Tabel 2. Lahusti ja süstelahuse kogused 
proksimaalse interfalangeaalliigese 
kontraktuuri korral 

XIAPEXi viaali sisu manustamiskõlblikuks muutmine 

Ravitav liiges 

Manustamiskõlblik
uks muutmiseks 
vajalik steriilse 
lahusti kogus 

Süstitav kogus, et 
manustada XIAPEXi 

0,58 mg annus 

Proksimaalne 
interfalangeaalliiges 

0,31 ml 0,20 ml 

XIAPEXi süstimise protseduur 

XIAPEXi süstimisel proksimaalse interfalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavasse vääti tuleb olla 
hoolikas ja ettevaatlik, sest kliinilistes uuringutes täheldati kõõluse rebendi ning sideme vigastuse 
suuremat riski, kui XIAPEXi kasutati proksimaalsete interfalangeaalliigeste kontraktuuride raviks.  
See on eriti oluline viienda sõrme PIP-liigese juures paiknevate väätide puhul.. 

1. SAMM
Süstekoha väljavalimine ja ettevalmistamine

Optimaalne süstimiskoht on punkt, kus väät paikneb kõige 
kaugemal selle all asuvast painutajalihase kõõlusest. 
Tavaliselt on selleks koht, kus väät on kõige enam pingul. 
Samuti tuleb ravimit süstida kohta, kus väät ei ole nahaga 
tugevasti liitunud (joonis 14), et hõlbustada ravimi õiget 
manustamist ning vähendada naharebendi tekkeohtu sõrme 
sirutamise protseduuri ajal. 

Kontrollige veelkord ravitavat vääti ja tähistage selgelt 
süstimiskoht. Süstimiskoha valikul tuleb arvestada ka teiste 
käe mitteravitavate anatoomiliste struktuuride paiknemist, et 
minimeerida kõõluste ja sidemete kokkupuutumise võimalus 
XIAPEXiga. Soovitatavad süstimiskohad proksimaalse 
interfalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavate väätide 
raviks on näidatud joonisel 15. 

Tuleb arvestada, et kui ühel sõrmel on tabatud nii 
metakarpofalangeaalliiges kui ka proksimaalne 
interfalangeaalliiges, siis tuleb esimesena ravida 
metakarpofalangeaalliigese kontraktuuri põhjustavat vääti, 
sest selle väädi terviklikkuse edukas katkestamine võib 
ravitud sõrmel vähendada interfalangeaalliigese kontraktuuri. 

Vahetult enne XIAPEXi manustamist tuleb süstimiskoha nahk 
puhastada sobiva antiseptikuga ja lasta enne süstimist kuivada. 

Lokaalanesteetikumi manustamine enne XIAPEXi süstimist EI 
OLE soovitatav, sest see võib segada paresteesia 
kindlakstegemist juhtudel, kui nõel on eksikombel tabanud närvi. 

Proksimaalse interfalangeaalliigese kontraktuuri põhjustava 
väädi ravimisel tuleb XIAPEXi süstida nii lähedale 
palmaarsele digitaalsele vaole kui vähegi võimalik – mitte 
kaugemale kui 4 mm vaost (joonis 15). Seetõttu tuleb antud 
piirkonnas välja valida koht, kus väät on kõige enam pingul. 

See on eriti oluline V sõrme proksimaalse 
interfalangeaalliigese kontraktuuri ravimisel, et vähendada 
kõõluse või sideme vigastuse ohtu. 

Joonis 14. Süstimiskoha valik – väädi nahaga 
liitumise piirkond metakarpofalangeaalliigese 
kontraktuuri korral 

Distaalne digitaalne vagu 

Nahaga liitunud piirkond 
Mitte süstida 

Palmaarne digitaalne vagu 

Joonis 15. Süstimiskoha valik – proksimaalse 
interfalangeaalliigese (PIF) kontraktuurid 

Distaalne digitaalne 
vagu 

Piirkond 
MITTE SÜSTIDA 

Süstimise piirkond PIF-
liigese kontraktuuride 

korral 
4 mm-ne süstimisala 
Palmaarne digitaalne 

vagu 

Distaalne palmaarne 
vagu 

Proksimaalne    
palmaarne vagu 

Joint to 
be 
treated  

Sterile 
diluent 

required for 
reconstitutio

n  

Injection volume 
to deliver 0.58 
mg of XIAPEX 

MP joint 0.39 ml 0.25 ml 



2. SAMM
Nõela viimine vääti

Tõmmake 0,20 ml manustamiskõlblikuks muudetud XIAPEXi 
teise süstlasse. 

Viige nõela ots ravitavasse vääti ja veenduge, et nõela ots 
on väädi sees (joonis 16). Nõela õigele paiknemisele viitab 
väädi suurem vastupanu survele ja kõva konsistents. Vältige 
nõela otsa surumist läbi väädi, et vähendada XIAPEXi 
süstimise võimalust ümbritsevatesse kudedesse. Nõela ei 
tohi suruda sügavamale kui 2…3 mm. Alati ei pruugi tunda 
kudede konsistentsi muutust, kui nõel tungib läbi väädi, 
seega võib nõela paiknemise sügavus olla süstimisel 
abistavaks orientiiriks. 

Kui nõela viimisel vääti tekib paresteesia või kahtlustatakse, 
et nõela ots asub kõõluses, tuleb nõel välja tõmmata ja uues 
kohas vääti viia. Kui nõela õige paiknemise suhtes on 
kahtlusi, võib paluda patsiendil aeglaselt ja ettevaatlikult 
ravitavat sõrme distaalsest interfalangeaalliigesest ning 
proksimaalsest interfalangeaalliigesest mõne kraadi võrra 
painutada ja sirutada. Kui see toob endaga kaas nõela 
liikumise, siis asub nõela ots tõenäoliselt kõõluses. See tuleb 
välja tõmmata ja uuesti vääti viia. 

3. SAMM
XIAPEXi manustamine

Pärast veendumist, et nõela ots asub väädis, suruge süstla 
kolvile. Samal ajal jälgige, et nõela ots ei tungiks läbi väädi. 
Esimesse süstimiskohta süstitakse esimene kolmandik 
koguannusest. Kui nõela ots asub väädis, siis on süstimise 
ajal tunda kerget vastupanu 

Seejärel tõmmake nõela ots väädist välja, kuid jätke see 
endiselt naha alla. Seejärel viige nõela ots natuke 
distaalsemal (ligikaudu 2…3 mm) uuesti vääti. Pärast 
veendumist, et nõela ots asub väädis, süstige teine 
kolmandik annusest (joonis 17). 

Seejärel tõmmake nõela ots taas väädist välja, hoidke nõela 
otsa naha all ja viige see kolmandasse kohta esimesest 
süstimiskohast proksimaalsemal (ligikaudu 2…3 mm). Pärast 
veendumist, et nõela ots asub väädis, süstige kolmas 
kolmandik annusest (joonis 17). 

Joonis 16. Süstimiskoht nahal 

Süstal koos 26G või  
27G nõelaga 

XIAPEXi 
manustamiskõlblikuks 
muudetud lahus 

Nahk 
Dupuytreni väät 
Painutajalihase kõõlus 
Metakarpaalluu 

Nahaalune rasvkude 
Süvarasvkude 

Joonis 17. Süstimiskohad väädis 

XIAPEXi 3-astmeline 
süstimine esimeses 
süstimiskohas ning sellest 
distaalsemal ja 
proksimaalsemal 

Nahk 
Nahaalune rasvkude 
Dupuytreni väät 
Süvarasvkude 

Painutajalihase kõõlus 

Metakarpaalluu 

Visake allesjäänud XIAPEXi manustamiskõlblikuks muudetud lahus ära.  
Ärge säilitage seda, ärge segage teiste allesjäänud lahustega ega kasutage uuesti. 

Joint to 
be 
treated  

Sterile 
diluent 

required for 
reconstitutio

n  

Injection volume 
to deliver 0.58 
mg of XIAPEX 

MP joint 0.39 ml 0.25 ml 



Protseduurid pärast XIAPEX®-i süstimist ja patsiendi 
jälgimine

Pärast süstimisprotseduuri lõpetamist siduge ravitud käsi 
kõvasti kinni. Paluge patsiendil hoida kätt võimalikult 
liikumatuna ja seda mitte kasutada. XIAPEXi väädist 
väljatungimise võimaluse vähendamiseks tuleb patsientidele 
öelda, et nad ei painutaks ega sirutaks ravitud käe sõrmi. 

Samuti tuleb patsientidele öelda, et nad ei tohi ise süstitud 
väädi terviklikkust katkestada ja peavad ühe päeva vältel 
pärast sõrme venitamise protseduuri hoidma kätt keha 
suhtes võimalikult kõrgel. 

Pärast süstimist tuleb patsienti jälgida võimalike 
kõrvaltoimete suhtes, sealhulgas anafülaksia või 
süsteemsete ülitundlikkusreaktsioonide suhtes (vt 
sümptomeid kõrvalolevast kastikesest). Pärast 
jälgimisperioodi (30 minutit) võib patsient kliinikust lahkuda, 
kui tema seisund on stabiilne ja tal ei esine süsteemseid 
ülitundlikkusreaktsioone ega süsteemseid kõrvaltoimeid. 

Patsiendil tuleb ligikaudu 24…72 tundi pärast süstimist 
passiivseks sõrme venitamise protseduuriks kliinikusse 
tagasi tulla. 

Ülitundlikkuse või algava anafülaksia 
sümptomid on järgmised: 
• korduv aevastamine;
• generaliseerunud erüteem, sügelus või

paresteesia;
• lokaalne või generaliseerunud

angioödeem;
• hingamisraskus;
• survetunne kaelas või rindkeres;
• uimasus;
• minestamine.
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Sõrme venitamise protseduur ja ambulatoorne ravi 
pärast XIAPEX®-i süstimist 

24...72 tundi pärast süstimist 

Pärast süstimist võib osadel patsientidel tekkida väädi 
spontaanne rebenemine, enne kui nad tulevad 
kontrollvisiidile. Kui seda pole juhtunud, tuleb väädi 
rebenemisele kaasaaitamiseks läbi viia sõrme venitamise 
protseduur. 

Sõrme venitamise protseduuri ajal võib vajaduse korral 
kasutada lokaalanesteesiat. Jõud, mida sõrme venitamisel 
rakendatakse, peab olema ühetaoline ja püsiv, aga see ei 
tohi ületada patsiendi valuläve. Otsest survet süstimiskohale 
tuleb vältida, sest see piirkond võib olla veel valulik (joonised 
18 ja 19). Sõrme venitamise protseduur vältab umbes 
10…20 sekundit. Protseduuri ajal võivad patsiendid, kellel 
ravitud väät on liitunud nahaga, tunda väädi rebenemise ajal 
nahas tõmbetunnet. Naha rebenemisel tuleb järgida 
standardseid haavaravi meetodeid. 

Kui raviti ühe sõrme kahte kahjustatud liigest, teostage 
sõrmevenitusprotseduur MP-liigest kahjustaval väädil enne 
protseduuri teostamist PIP-liigest kahjustaval väädil. 

Kui väät esimese sõrme venitamise protseduuri ajal ei 
rebene, võib vajaduse korral teha 5…10-minutiliste 
intervallide tagant teise ja kolmanda katse. Ühe järelkontrolli 
visiidi ajal ei tohi teha rohkem kui kolm sõrme venitamise 
protseduuri väädi kohta. 

Proksimaalse interfalangeaalliigese 
manipulatsioonil peab 

metakarpofalangeaalliiges olema 
painutusasendis, et sõrme venitamise 

protseduuril rakendatavad jõud toimiksid 
ainult proksimaalse interfalangeaalliigese 

kontraktuuri põhjustavale väädile. 

Kui väät pole pärast kolme sõrme venitamise katset 
rebenenud, tuleb patsient kutsuda umbes nelja nädala pärast 
kliinikusse uuele visiidile. Kui liigese kontraktuuri põhjustav 
väät jääb pärast ravi terveks, võib läbi viia uue ravitsükli 
XIAPEXiga, kokku maksimaalselt kolm tsüklit (joonis 20). 

Joonis 18. Sõrme venitamise protseduur I 

Joonis 19. Sõrme venitamise protseduur II 

Joonis 20. Korduvad ravitsüklid 

1. päev XIAPEXi süstimise protseduur Järgmine päev Sõrme venitamise protseduur 30 päeva pärast Järelkontrolli visiit 
Korduv ravi vajaduse korral Kuni kolm 
süstimist ühe väädi kohta



Ravi pärast kontrollvisiiti 

Pärast sõrme venitamise protseduuri on soovitatav asetada 
käele lahas, sest XIAPEXi kliinilise väljatöötamise 
programmis kasutati kõigil ravitud patsientidel lahast, mida 
magamise ajal tuli kanda kuni 4 nädalat pärast sõrme 
sirutamise protseduuri. 

Peale selle tuleb patsientidele õpetada, kuidas teha kodus 
sõrme sirutamise ja painutamise harjutusi. Patsiente tuleb 
julgustada oma igapäevaste toimingute juurde tagasi 
pöörduma, kuid nad peavad siiski vältima käe ülemäärast 
pingutamist kuni arsti soovituseni. 

Kõigile patsientidele tuleb kohalike ravistandardite järgi 
määrata valu- ja haavaravi ning verevalumite ja turse vastast 
ravi. 



Oluline ohutusteave XIAPEX®-i kasutamise kohta 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Allergiliste reaktsioonide tekkevõimalus 

XIAPEX on vastunäidustatud patsientidel, kellel on 
varasemalt esinenud ülitundlikkus kollagenaasi või ravimi 
mõne abiaine suhtes. 

Arstid peavad arvestama allergiliste reaktsioonide 
tekkevõimalusega, mis võivad vallanduda kohe pärast 
süstimist. Seetõttu peavad süstimise ajal käeulatuses olema 
ravimid süsteemse allergilise reaktsiooni raviks. Pärast 
XIAPEXi manustamist võib patsiendid kliinikust koju lubada 
ainult juhul, kui neil ei esine süsteemse ülitundlikkuse või 
anafülaksia nähte. 

Ettevaatusabinõud süstimisel 

Süstimisel tuleb hoolikalt jälgida, et XIAPEXi süstitakse 
üksnes kontraktuuri põhjustavasse patoloogilisse vääti, mitte 
seda ümbritsevatesse kudedesse. Süstimine ükskõik 
millisesse kollageeni sisaldavasse anatoomilisse struktuuri 
võib põhjustada selle kahjustuse, mis osadel juhtudel võib 
olla püsiv, nagu kõõluserebend või sidemevigastus. Kui 
kahtlustatakse kõõluse või sideme vigastust, siis tuleb 
patsiendi käsi panna lahasesse ja suunata ta vastava 
kirurgilise eriala spetsialisti konsultatsioonile. 

Järgige täpselt süstimise protseduuri, et 
vähendada kõõluserebendi või sideme 

vigastuse tekkevõimalust. 

Kasutamine hüübivushäiretega patsientidel 

XIAPEXi kasutamist ei ole uuritud antikoagulantravi saavatel 
patsientidel, kes vähem kui 7 päeva enne XIAPEXi süsti on 
saanud antikoagulante (välja arvatud atsetüülsalitsüülhape 
annuses kuni 150 mg ööpäevas), mistõttu ei ole XIAPEXi 
kasutamine antikoagulantravi saavatel patsientidel 
soovitatav. XIAPEXi manutsamisel teadaolevate 
hüübivushäiretega patsientidele tuleb olla ettevaatlik. 

Koostoimed teiste ravimitega ja muud 
koostoimed 

Ravi XIAPEXiga ei ole soovitatav patsientidel, kes vähem kui 
14 päeva enne süsti on saanud ravi tetratsükliinirühma 
antibiootikumidega. Ehkki XIAPEXi kliinilise väljatöötamise 
programmis ei täheldatud fluorokinolooni tüüpi 
antibiootikumide samaaegsel kasutamisel kõõluse 
rebendi/vigastuse juhte, on fluorokinolooni tüüpi 
antibiootikumide kasutamine seotud kõõlusevigastuste 
tekkeriskiga, nagu tendoniit ja kõõluserebend. Seetõttu tuleb 
XIAPEXi manustamisel patsientidele, kes saavad samal ajal 
ravi fluorokinolooni tüüpi antibiootikumidega, olla ettevaatlik. 

Rasedus 

Naissoost patsientidele tuleb öelda, et XIAPEXi kasutamine 
raseduse ajal ei ole soovitatav ja et ravi tuleb kuni raseduse 
lõppemiseni edasi lükata. 

Kõrvaltoimed 

XIAPEXi kliinilise väljatöötamise programmis, mis hõlmas 
kokku 1082 patsienti, täheldati peaaegu kõigil patsientidel 
Dupuytreni väädi lõhestamise eesmärgil ette võetud XIAPEXi 
süstimise ja/või sõrme sirutamise protseduuriga seotud 
kõrvaltoimeid. Enamikul juhtudest oli tegemist kerge kuni 
mõõduka raskusastmega paiksete reaktsioonidega, mis 
möödusid kahe nädala vältel pärast süstimist. 

Kõige sagedamini teavitatud kõrvaltoimeteks olid perifeerne 
turse (ravitud jäseme piirkonnas), põrutus, valu süstekohas, 
valu jäsemes ja verejooks süstekohast (enamasti 
väljendunud verevalumina, mitte nähtava verejooksuna). 

Mõnedel ravitud patsientidel tekkisid sõrme sirutamise 
protseduuri ajal nahakahjustused (tingituna väädi kohal 
asuva naha rebimisest). Seetõttu tuleb olla ettevaatlik nende 
patsientide ravimisel, kellel Dupuytreni väädid on liitunud 
nahaga, sest neil võib tulenevalt XIAPEXi farmakoloogilisest 
toimest ja sõrme sirutamise protseduuri mõjust väädi kohal 
olevale nahale olla suurem risk nahakahjustuste tekkeks. 

Naharebendi esinemissagedus (29,1%) oli suurem 
osalejatel, keda raviti XIAPEXi kahe samaaegse süstega 
kontrollrühmaga kliinilises uuringus AUX-CC-867, võrreldes 
osalejatega, kellele süstiti kuni kolm üksikannust Dupuytreni 
kontraktuuri olulise tähtsusega, III faasi platseebokontrolliga 
uuringutes (CORD I ja CORD II) (8,8%). Enamik 
naharebendeid ilmnes manipuleerimise päeval. 
Naharebendite suurem esinemissagedus võib olla tingitud 
jõulisematest sõrmevenitusprotseduuridest, mida teostati 
pärast patsiendi käe tuimestamist. Uuringus AUX-CC-867 sai 
enamik (85%) osalejaid enne sõrmevenitusprotseduuri 
lokaalanesteesiat. 
Puudusid muud kliiniliselt olulised erinevused teatatud 
kõrvaltoimete tüüpide vahel XIAPEXi kahe samaaegse süste 
korral samasse kätte ja XIAPEXi kuni kolme üksikannuse 
süstimisel (st enamik kõrvaltoimeid esines ravitud jäsemes ja 
need olid kerge kuni mõõduka intensiivsusega). 

Turuletulekujärgselt on pärast sõrmevenitusprotseduuri 
teatatud naha rebenemise juhtudest, mis on nõudnud naha 
siirdamist. Nähtusid ja sümptomeid, mis viitavad ravitud 
sõrme/käe tõsisele kahjustusele pärast süstimist või 
manipulatsiooni, tuleb hinnata viivitamatult, sest vajalikuks 
võib osutuda kirurgiline sekkumine. 

Tabelis 3 on toodud kõrvaltoimed, mida XIAPEXi kliinilise 
väljatöötamise programmis täheldati > 5%-l patsientidest 



Tabel 3. XIAPEXiga seotud kõrvaltoimed5

Kõrvaltoime XIAPEX (n = 1082) 

Perifeerne turse 76,7% 

Põrutus 54,2% 

Valu süstekohas 40,6% 

Valu jäsemes 35,8% 

Verejooks süstekohas 34,0% 

Hellus 28,5% 

Turse süstekohas 24,5% 

Ekhümoos 17,9% 

Sügelus 12,5% 

Nahakahjustus 10,9% 

Lümfadenopaatia 10,9% 

Verivill 9,0% 

Valu kaenlaaluses piirkonnas 6,7% 

Sügelus süstekohas 5,3% 

Verevalum 5,2% 

5. FDA submission dossier. Auxilium Pharmaceuticals 2009



Nagu võib eeldada igasuguse võõrvalgu süstimisel inimese 
kudedesse, tekivad ka XIAPEXi vastu antikehad. XIAPEXi 
kliinilise väljatöötamise programmis leiti enamikul 
patsientidest üks kuu pärast XIAPEXi süstimist AUX-I ja 
AUX-II vastaseid antikehi. Pärast XIAPEXi neljandat süsti 
olid kõik vastavalt ravitud patsiendid nii AUX-I kui ka AUX-II 
antikehade suhtes seropositiivsed. Selget seost antikehade 
tekke ja kliinilise ravivastuse või täheldatud kõrvaltoimete 
vahel ei leitud. 

On olemas teoreetiline oht koostoime esinemiseks XIAPEXi 
vastaste antikehade ja inimese maatriksmetalloproteinaaside 
vahel. Siiski ei täheldatud XIAPEXi kliinilise väljatöötamise 
programmis kõrvaltoimeid, mis viitaksid mõne autoimmuunse 
haiguse tekkele või ägenemisele või muskuloskeletaalse 
sündroomi (MSS) tekkele. MSS on progresseeruv sündroom, 
mida iseloomustab üks või mitu järgmistest sümptomitest: 
liigesevalu, lihasvalu, jäsemete jäikus, õlaliigeste jäikus, käe 
turse, peopesa fibroos või tihkenemine ning sõlmekeste teke 
kõõlustes. 

Tõsised kõrvaltoimed 

Enamik XIAPEXiga ravitud patsientidel täheldatud tõsistest 
kõrvaltoimetest oli seotud ravitud käega. Nendeks tõsisteks 
kõrvaltoimeteks olid kolmel juhul kõõluserebend ja ühel juhul 
kõõlustuppe luuga ühendava sideme vigastus, mis kõik 
tekkisid V sõrme proksimaalse interfalangeaalliigese 
kontraktuuri tõttu ravitud patsientidel. Veel on teatatud ühest 
tendoniidi juhust.  

XIAPEXi süstimisel PIP-liigeseid kontrakteerivatesse 
väätidesse tuleb olla ettevaatlik, sest kliinilised uuringud 
osutavad kõõluse rebendi ja sideme vigastuse suuremale 
tekkeriskile seoses PIP-i kontraktuuride ravi korral 
XIAPEXiga. See on eriti oluline viienda sõrme PIP-liigese 
juures paiknevate väätide puhul. 

Lisaks neile on ravitud käel ühel juhul täheldatud 
regionaalset valusündroomi ja ühel juhul tundlikkushäiret. 

Tõsiseid kõrvaltoimeid täheldati XIAPEXi kliinilise 
väljatöötamise programmis harva ja nende esinemissagedus 
oli vahemikus ≥ 1/1000 ja ≤ 1/100 ravitud patsiendist. 

Turuletulekujärgselt läbi viidud kliinilises uuringus AUX-CC-
867 anti teada anafülaktilisest reaktsioonist patsiendil, kes oli 
XIAPEXiga eelnevalt kokku puutunud Dupuytreni 
kontraktuuri ravis. 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kõigist ilmnenud kõrvaltoimetest tuleb teavitada 
Ravimiametit või müügiloa hoidjat.  
Ravimiamet: kasutage ravimi kõrvaltoimest teatamise vormi 
(leitav veebiaadressilt: http://www.ravimiamet.ee). 

Müügiloa hoidja: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
SE-112 76 Stockholm, Rootsi. 

Täiendav teave Eesti esindusest Tiina Tasa, OY Swedish 
Orphan Biovitrum AB, Tel: +372 50 15 227, e-post: 
tiina.tasa@sobi.com või ravimi omaduste kokkuvõttest 
www.ravimiamet.ee. 
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