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sporzq_dzony zlecenie Komitetu Oceny Ryzyka
Ramach Nadz·oru nad Bezpiecze m Farmakoterapi
,(PRAC) z dnia 4 I1stopada 2014 r.

Data.! 20141".
Tecfidera (fumaran dimetylu): post~pujilcawieloognisko~la
leukoencefalopatia (aug. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy
PML) u pacjenta z ci,ik~ idrugotrwall.\ Umfopeni~•.

Szanowni Panstwo,

W uzgodnieniu z Europejsk~ Agencj~ (EMA) oraz Urzydem Rejestracji Produkt6w
Leczniczych. Wyrooow Medycznych iProdukt6w Biob6jczych. w intieniu firmy Biogen Idee,
rdniejszym chdeHbysmy przekazac Pailstwu wazm-t informacjy z zakresu bezpieczenstwa
stosowania prociuktu leczIl.iczego Tecfidera dotycz~Cq przypadku wystllPienia post~puj!lcej
wieloogniskowej leukoencefalopatii w zwi~ku z zastosowaniem leku w leczeniu
stwardnienia rozsianego:

Streszczenie

• W paZdderniko 2014 Y., zglos7.onoimiertelny przypadek post~puj1lcej
wieloogniskowej leukoencefaiopatii (PML), w p.rzebiegu ci,tkiej
dlngotrwatej limfopenii, u pacjenta przyjmuj1lcego produkt
przez 4,5 roku. Jest to pierwszy przypadek PML zwi,zany ze stoSO"ffallieJrtl
produktu Tecfidera. Pacjent6w naldy informowac, i.e zachodd
wyst,pienia tak powatnego ",,·La:lIU.

• Limfopenia Jest zmmym niepot,danym dZjiai~mjlem
i leczonych pacjent6w nale!y reguJamie monitorowae. Regularnie
kr6tkich odst,pach czasu, zgodrue ze wskazaniami kUnicznymit naJ.ezy
wykonywac petnll morfologi~kr,,,) wraz z badaniem poziomu Umfocytow.

• Pacjent6w przyjmujtJcych produkt Tecfidera, u kt6rych
limfopeni.a, naldy uwainie i CZtstoobserwowac pod klltem wysqpl.enta
przedmioto~'ych i podmiotowych objaw6w zaburzenia c.zynnojci
nerwowego.
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Pacjent6w leczonych urClatlttem '.'~"".l""''''
wraz z badanie:m Iiczby Hn'ltocvtow
czasu, zgodnie ze wskazaniami kHnicznYIUi

IIU'll7·nlp. mOllitorawac, a morfblogi¥ krwi
regulamie i w kr6tkich

• post~puj~cej wieloogniskowej
leukoencefalopadi, :ualezy natyclnniast przerwac leczenie proonktem

dodatkowe

Produkt Tecfidera jest do u pacj'entow dorosrych z rzutowo~remisyjn(}
pos;[aCI~stwardnienia rozsianego., Tecfidera moze powodowac Hmfopeni~;w trakcie leczenia
w ramach klioicznych Ikzblllimfocyt6w zmniejszllia 0 oko1030%.

Przypadek post~pujqcej w paidziemiku
roku, Pacjent bral udziaJ w ENDORSE i byl
produktem Tecfidera przez 4,5 roku. W leczenia produktem Tecfidera u
wystllpifa cil(tb idlugotnvata limfopenia (trwaj~ca ponnd 3,5 roku). Dlugotrwa.la limfopenia
mote wi~zat ze zwi~kszonym ryzykiem wystqpienia post~puj,!cej ~vieloognjskowej
leukoenceralopatii. Hmfocyt6w wahala si~ 200 580 kom6reklll1 [od stycznia
20t 1 roku g16wnie stopnia kryted6weTC (pom.it;dZy200 a 500 komorek/!J.l)].Pacjent

z powodu powiktm zwiqzanych z zaostrzeniem zaburzen neurologicznycb oraz
zachlystowego zapalenla pIlle.

PostifPuj'!ca wieloogniskowll feukoencefalopatia (PML) Jest rzadkim i ciyzkim zakazeniem
m6zgu wywotanym wirusem Wirus ten wyst<rpujepowszecnnie wsr6d ogcInej populaejl,

prowadzi do PML tylko w przypadku osiabienia ukfadu odpomosciowego. PML objawia
podobnie stwardnienia I'Ozsianego. demieHnizacyjna. JesH wyst'lpi~

objawy wskazuj!4ce na lub w przypadku jakichkoiwiek w'ltpliwosci, naldy ""..."",,..,,,,,,,'
leczenie pmduktem Tecfidera ipowadzit

powinni we wlaSciwy spos6b
post~pujlfcej wieloogniskowej leukoencefalopatii.

o ryzyku wystl:}pienia

to pierwszy przypadek post~puj(}cej
stosowaniem pmduktu Tecfidera. W DI'2:eS2:tosCI iune przypadki PML u

Hrrlf01Del1Hl i iuszczyC(}zwilitzaneze stosowaniem estr6w kWl1sUfumaro\c'i'ego.chociat. w
WH~!(S:z'OSCI przypadk6w, nie mozna ZVli(!,lkuprzyczynowego (np. istnialy .

wystqpiel1iaPML)

Idee przeprowadza obl!cl1ie dostypnych ib~dzie "''''''.nl,.....",,''H,
r07.,watenia wlaSciwych w drukach informllcyjnych. w tym da,lsz

uni't"f'''7!!,,,tJ,~h rtAl·ut",.t\),~'u"h postypowania w "'''''',.,,,,,,rlL'u cijfzkiej i dtugotrwaiej Hff!foJ)enii(
ryzyka nowe wytyczne persol1eIl.lmedycznego i nl11:le:n(O'\\i
byd(!natychmiast komunlkowane.
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Osoby nalezqce do faebowego personeh,l medycznego powinny zgfaszac wszeUde
podejrzewane dziailmia niepozlldane zW1llzaneze stosowaniem proouktu Tecfidera, zgodnie
krajowymi wymogami
Departamentu Monitorowania Niepoz~danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Un¢u
Rejestracji Produkt6w Leczniczych. Wyrob6w Medycznych iProdukt6w Biob6jczycb At
Ierozolimskie unc PL~02 Warszawa '';' 48 4921301 Faks: + 48 4921309 e-
mail: ndl@uml.gov.gl

lub

do przedstawidela podmiotu odpowiedzialnego
Biogen Idee Poland gp. z 0.0.

TeL: +48_223515100

Koot3kt z firmlt
Dane kontaktowe, konieezne w celu uzyskllnia dalszych informacji, podane sq w
informacyjnych produktu (ChPL i Uloth dla pacjenta) dostitpnych na

,~http://www.ema.eurona.~!l/emaJ

Dr n. med. Piotr Paczwa
Head of Medical Department

, TeL+ 48 22 lSi 51 no
fax: +45 22 3S1 _s 1 0-1
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