




I PIELIKUMS 
 
Pārskatītais marķējuma teksts (izmaiņas ir izceltas treknrakstā ar pasvītrojumu) 
 
No ZA 
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Klīniskos pētījumos ar personām, kas ārstētas ar Tecfidera, ir novērotas nieru un aknu 
laboratorisko analīžu rezultātu pārmaiņas (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šo pārmaiņu 
klīniskā ietekme nav zināma. Nieru darbības novērtēšanu (piemēram, nosakot 
kreatinīna koncentrāciju, atlieku slāpekļa līmeni asinīs un veicot urīna analīzi) un aknu 
darbības novērtēšanu (piemēram, nosakot ALAT un ASAT) ieteicams veikt pirms 
ārstēšanas sākšanas, pēc 3 un 6 ārstēšanas mēnešiem un turpmāk ik pēc 6 –
 12 mēnešiem un atbilstoši klīniskām indikācijām. 
 
Pacientiem, kas tiek ārstēti ar Tecfidera, var rasties smaga un ilgstoša limfopēnija 
(skatīt 4.8. apakšpunktu). Tecfidera iedarbība nav pētīta pacientiem, kam jau pirms 
ārstēšanas ir mazs limfocītu skaits un, ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība. 
Pirms ārstēšanas sākšanas ar Tecfidera jāveic jauna pilna asinsaina, arī jānosaka 
limfocītu skaits asinīs. Ja tiek noteikts pazemināts limfocītu skaits asinīs, rūpīgi 
jāizvērtē iespējamie cēloņi, pirms tiek sākta ārstēšana ar Tecfider. 
 
Pēc ārstēšanas sākšanas pilna asinsaina, arī limfocītu skaits asinīs, jānosaka ik 
pēc 3 mēnešiem. Apsveriet pārtraukt ārstēšanu ar Tecfidera pacientiem, kuriem 
ilgāk par 6 mēnešiem limfocītu skaits ir <0,5x109/l. Ir jāpārvērtē ārstēšanas 
ieguvuma un riska attiecība, ar pacientu pārrunājot citas pieejamās ārstēšanas 
iespējas. Izvērtējot citas iespējas, var arī ņemt vērā klīniskos faktorus, kā arī 
laboratoriskos un attēlveidošanas izmeklējumus. Ja ārstēšana tiek turpināta, lai 
gan limfocītu skaits ilgstoši ir <0,5x109/l, ieteicams veikt īpaši rūpīgu novērošanu 
(skatīt arī apakšpunktu par PML). 
 
Limfocītu skaits ir regulāri jāpārbauda, līdz tiek novērota atlabšana. Pēc 
atlabšanas, kā arī, ja nav pieejamas alternatīvas ārstēšanas iespējas, lēmums par 
to, vai pēc pārtraukšanas atsākt ārstēšanu ar Tecfidera, jāpieņem atbilstoši 
klīniskajam vērtējumam. 
 
MR izmeklējumi 
Pirms ārstēšanas sākšanas ar Tecfidera kā atsaucei ir jābūt pieejamam 
sākotnējam MR izmeklējumam (parasti veiktam 3 mēnešu laikā). Turpmāku MRI 
izmeklējumu nepieciešamība jāapsver saskaņā ar valsts un vietējiem 
ieteikumiem. Pacientiem, kam noteikts palielināts PML risks, MR izmeklējumus 
var norīkot pastiprinātas novērošanas ietvaros. Ja pastāv klīniskas aizdomas par 
PML, MR izmeklējumi jāveic nekavējoties, lai noteiktu diagnozi. 
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Progresējoša multifokāla leikoencefalopātija (PML) 
 
Ārstējoties ar Tecfidera un citām zālēm, kas satur fumarātus, PML radās, ja 
pacientam bija smaga un ilgstoša limfopēnija. PML ir oportūnistiska infekcija, ko 
izraisa Džona Kaningema vīruss (John-Cunningham virus — JCV) un kas var būt 
letāla vai izraisīt smagu invaliditāti. PML var rasties tikai JCV infekcijas gadījumā. 
Ja tiek veiktas analīzes, lai noteiktu JCV klātbūtni, jāņem vērā, ka pacientiem, kas 
tiek ārstēti ar Tecfidera, nav pētīta limfopēnijas ietekme uz antivielu pret JCV 
testu precizitāti. Jāņem arī vērā, ka negatīva antivielu pret JCV testa gadījumā (ja 
ir normāls limfocītu skaits), nav izslēgta JCV infekcijas iespējamība vēlāk. 
 
Pirms ārstēšanas ar imunitāti nomācošām vai imūnmodulējošām zālēm  
 
Nav veikti pētījumi, lai izvērtētu Tecfidera efektivitāti un drošumu, pārejot no 
citām slimību modificējošām zālēm uz Tecfidera. Nav zināma iepriekšējas 
imunitāti nomācošas terapijas ietekme uz PML attīstību pacientiem, kas tiek 
ārstēti ar Tecfidera. Pacientiem pārejot no citām slimību modificējošām zālēm uz 
Tecfidera, jāņem vērā šo citu zāļu pusperiods un iedarbības veids, lai neradītu 
papildu ietekmi uz imunitāti un vienlaikus samazinātu MS atkārtotas 
aktivizēšanās risku.  
 
Pirms Tecfidera lietošanas un regulāri ārstēšanas laikā ieteicams veikt pilnu 
asinsainu (skatīt iepriekš par asins/laboratoriskām analīzēm). 
 
Ārstēšanu ar Tecfidera parasti var sākt uzreiz pēc interferona un glatiramera 
acetāta lietošanas pārtraukšanas. 
 
Infekcijas 
 
III fāzes placebo kontrolētos pētījumos novērotais infekciju (60%, salīdzinot ar 58%) un 
smagu infekciju (2%, salīdzinot ar 2%) gadījumu biežums ar Tecfidera un placebo 
ārstētiem pacientiem bija attiecīgi līdzīgs. Ārstēšanas laikā ar Tecfidera pacientiem ar 
limfocītu skaitu <0,8x109/l vai <0,5x109/l netika novērots smagas infekcijas gadījumu 
skaita pieaugums. Ar placebo kontrolētos MS pētījumos ārstēšanas laikā ar Tecfidera 
vidējais limfocītu skaits pēc viena gada samazinājās aptuveni par 30% no sākotnējā 
rādītāja un pēc tam stabilizējās (skatīt 4.8. apakšpunktu). Vidējais limfocītu skaits 
saglabājās normas robežās. Limfocītu skaits <0,5x109/l tika novērots <1% pacientu, 
kas tika ārstēti ar placebo, un 6% pacientu, kas tika ārstēti ar Tecfidera. 
Klīniskajos pētījumos (gan kontrolētajos, gan nekontrolētajos) 2% pacientu 
vismaz sešus mēnešus limfocītu skaits bija <0,5x109/l. Vairumam šo pacientu 
limfocītu skaits <0,5x109/l saglabājās, turpinot ārstēšanu. 
 
Ja ārstēšana tiek turpināta, neskatoties uz smagu un ilgstošu limfopēniju, pastāv 
oportūnistiskas infekcijas, arī progresējošas multifokālas encefalopātijas (PML), 
rašanās risks (papildinformāciju skatiet iepriekš apakšpunktā par PML). 
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Ja pacientam attīstās smaga infekcija, ir jāapsver ārstēšanas ar Tecfidera pārtraukšana 
un pirms terapijas atkārtotas sākšanas ir jāpārvērtē ieguvuma un riska attiecība. 
Pacienti, kas lieto Tecfidera, ir jāinformē, ka ir jāziņo ārstam par infekcijas simptomiem. 
Pacientiem, kam ir smaga infekcija, nedrīkst sākt ārstēšanu ar Tecfidera, līdz infekcija(-
s) nav novērsta(-as). 

4.8. Nevēlamās blakusparādības 
 
Hematoloģiskas reakcijas 
 
Placebo kontrolētos pētījumos lielākajai daļai pacientu (>98%) limfocītu skaits pirms 
ārstēšanas sākšanas bija normāls. Sākot ārstēšanu ar Tecfidera, vidējais limfocītu 
skaits pirmā gada laikā samazinājās, pēc tam sasniedzot plato. Vidēji limfocītu skaits 
samazinājās par aptuveni 30% no sākotnējā skaita. Vidējais un mediānais limfocītu 
skaits saglabājās normas robežās. Limfocītu skaitu <0,5 x 109/l novēroja <1% ar 
placebo ārstēto pacientu un 6% ar Tecfidera ārstēto pacientu. Limfocītu skaitu 
<0,2 x 109/l novēroja vienam ar Tecfidera ārstētam pacientam, bet nevienam ar placebo 
ārstētam pacientam. Infekciju (58%, salīdzinot ar 60%) un nopietnu infekciju (2%, 
salīdzinot ar 2%) sastopamība ar placebo un ar Tecfidera ārstētiem pacientiem bija 
līdzīga. Pacientiem ar limfocītu skaitu <0,8 x 109/l vai <0,5 x 109/l palielinātu infekciju un 
nopietnu infekciju sastopamību nekonstatēja. PML tika novērota, ja pacientam bija 
smaga un ilgstoša limfopēnija (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pirmo divu terapijas 
mēnešu laikā konstatēja īslaicīgu vidējā eozinofilo leikocītu skaita palielināšanos. 
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