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Νοέμβριος 2020 
 
Tecfidera® (φουμαρικός διμεθυλεστέρας): Επικαιροποιημένες 
συστάσεις υπό το πρίσμα περιστατικών προϊούσας πολυεστιακής 
λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) επί εδάφους ήπιας λεμφοπενίας 
 
 
Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας, 
 
Παράκληση προς Αξιότιμους Κ. Διευθυντές Νευρολογικών Κλινικών όπως κοινοποιήσετε την 
παρούσα επιστολή και στο Νοσηλευτικό σας προσωπικό 
 
Σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), η Biogen Netherlands B.V. θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με 
σημαντικές επικαιροποιημένες πληροφορίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με Tecfidera. 
 
Σύνοψη 
 

• Έχουν αναφερθεί περιστατικά προϊούσας πολυεστιακής 
λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) επί εδάφους ήπιας λεμφοπενίας 
(αριθμός λεμφοκυττάρων ≥0,8 x109/l και κάτω του κατώτερου 
φυσιολογικού ορίου) σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Tecfidera. 
Στο παρελθόν, η PML είχε επιβεβαιωθεί μόνο επί εδάφους μέτριας έως 
σοβαρής λεμφοπενίας.  

 
• Το Tecfidera αντενδείκνυται σε ασθενείς με υποψία PML ή 

επιβεβαιωμένη PML. 
 

• Δεν θα πρέπει να γίνεται έναρξη θεραπείας με Tecfidera σε ασθενείς 
με σοβαρή λεμφοπενία (αριθμός λεμφοκυττάρων < 0,5 ×109/l). 

 
• Εάν ο αριθμός των λεμφοκυττάρων είναι χαμηλότερος από το 

φυσιολογικό εύρος τιμών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής 
αξιολόγηση των πιθανών αιτιών πριν από την έναρξη της θεραπείας με 
Tecfidera. 
 

• Το Tecfidera πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς με σοβαρή λεμφοπενία 
(αριθμός λεμφοκυττάρων <0,5 x109/l) που επιμένει για περισσότερους 
από 6 μήνες. 
 

• Εάν κάποιος ασθενής εκδηλώσει PML, η θεραπεία με Tecfidera πρέπει 
να διακόπτεται οριστικά. 

 
• Συμβουλεύστε τους ασθενείς να ενημερώνουν τον/τη σύντροφό τους ή 

τους φροντιστές τους σχετικά με τη θεραπεία που λαμβάνουν και τα 
συμπτώματα που υποδηλώνουν PML, καθώς εκείνοι μπορεί να 
παρατηρήσουν συμπτώματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται ο ασθενής. 
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Ιστορικό σχετικά με το ζήτημα ασφάλειας 
 
Το Tecfidera έχει λάβει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία ενηλίκων με 
υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Το Tecfidera μπορεί να προκαλέσει 
λεμφοπενία: κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε κλινικές μελέτες ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων μειώθηκε κατά περίπου 30% σε σχέση με την αρχική τιμή. 
 
Η PML είναι μια σοβαρή ευκαιριακή λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό John-Cunningham 
(JCV), η οποία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει σοβαρή αναπηρία. Στους 
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση PML, παρουσία JCV, περιλαμβάνεται το διαταραγμένο 
ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. 
 
Ανάμεσα στους 475.000 ασθενείς και πλέον  που εκτέθηκαν στο Tecfidera, έχουν επιβεβαιωθεί 
11 περιστατικά PML. Το μοναδικό κοινό στοιχείο μεταξύ των 11 επιβεβαιωμένων περιστατικών 
είναι ο μειωμένος απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (ALC), που αποτελεί βιολογικά εύλογο 
παράγοντα κινδύνου για την PML. Τρία από αυτά τα περιστατικά εμφανίστηκαν επί εδάφους 
ήπιας λεμφοπενίας, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ περιστατικά εμφανίστηκαν επί εδάφους μέτριας έως 
σοβαρής λεμφοπενίας. 
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις, πρέπει να γίνεται μέτρηση του απόλυτου αριθμού 
λεμφοκυττάρων  (ALC) σε όλους τους ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας και 
μετέπειτα κάθε 3 μήνες. 
 
Σε ασθενείς με αριθμό λεμφοκυττάρων κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο, όπως ορίζεται 
από το τοπικό εργαστηριακό εύρος αναφοράς, συνιστάται πλέον αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετοι παράγοντες που ενδεχομένως συμβάλλουν σε 
αυξημένο κίνδυνο PML σε ασθενείς με λεμφοπενία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: 
 

• η διάρκεια της θεραπείας με Tecfidera. Τα περιστατικά PML εμφανίστηκαν μετά από 
περίπου 1 έως 5 έτη θεραπείας, ωστόσο η ακριβής σχέση τους με τη διάρκεια της 
θεραπείας δεν είναι γνωστή, 

• οι σημαντικές μειώσεις του αριθμού CD4+ και ειδικά των CD8+ T λεμφοκυττάρων, 
• η προηγούμενη ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική θεραπεία. 

 
Σε ασθενείς με μέτριες μειώσεις του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων ≥0,5 x 109/l και 
<0,8 x 109/l που παραμένουν για περισσότερους από έξι μήνες, θα πρέπει να αξιολογείται εκ 
νέου η σχέση οφέλους/κινδύνου της θεραπείας με Tecfidera. 
 
Επιπλέον, 
 

• οι ιατροί πρέπει να αξιολογούν τους ασθενείς τους για να προσδιορίσουν αν τα 
συμπτώματα είναι ενδεικτικά νευρολογικής δυσλειτουργίας και, σε περίπτωση που 
ισχύει αυτό, να προσδιορίσουν εάν πρόκειται για τυπικά συμπτώματα ΠΣ ή συμπτώματα 
που πιθανόν υποδηλώνουν PML, 

• με το πρώτο σημείο ή σύμπτωμα που υποδηλώνει PML, η χορήγηση του Tecfidera θα 
πρέπει να ανασταλεί και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαγνωστικές 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού DNA του JCV στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) μέσω της μεθοδολογίας της ποσοτικής αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), 

• είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που εμφανίζουν PML κατόπιν πρόσφατης 
διακοπής της ναταλιζουμάμπης, ενδέχεται να μην παρουσιάζουν λεμφοπενία.  

 
Οι Πληροφορίες Προϊόντος του Tecfidera αναθεωρούνται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι 
ανωτέρω πληροφορίες. 
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Πρόσκληση για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του Tecfidera  σύμφωνα με το εθνικό 
σύστημα αυθόρμητων αναφορών. 
 
Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε 
συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και 
εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
συνδέονται με τη χρήση του Tecfidera μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό 
σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων 
Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:  
• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ 

http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral 

• Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων 
Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-
2040337. 

Εναλλακτικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στην εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Λ. Κηφισίας 270, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 210 
8771500, Φαξ 2106834361, pharmacovigilance-CS@genesispharma.com. 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 87 71 500 
www.genesispharma.gr 
 
 
Με εκτίμηση, 

          

 
 

 

 
 
 
Δέσποινα Μεσογίτη,  B.Sc, M.Sc 
Τοπικός Υπεύθυνος Φαρμακοεπαγρύπνησης 
PhV & RMP Manager  
Γένεσις Φάρμα Α.Ε. 

 

 
 
Γεώργιος Καραχάλιος, MD 
Ιατρικός Διευθυντής CNS 
Γένεσις Φάρμα Α.Ε. 
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