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 To report the 5-year safety and effectiveness of 
dimethyl fumarate (DMF) treatment in patients 
with relapsing-remitting multiple sclerosis (MS) 
under routine care in ESTEEM.

– Serious adverse events (SAEs) occurred in 
4.8% of patients; infections, nervous system 
disorders, neoplasms, and gastrointestinal 
disorders were the most common SAEs.

– Gastrointestinal disorders were the 
most common reason for treatment 
discontinuation.

 Results from this interim analysis demonstrate 
sustained effectiveness in patients with 
relapsing forms of MS.

– Over 5 years of DMF treatment, relapse rates 
were low and consistent over time.

– Patient-reported outcomes remained stable 
for patients on DMF treatment.

OBJECTIVE

CONCLUSIONS

 The safety profile in this ongoing real-world 
observational study is consistent with the 
known profile of DMF.
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Introduction

Methods

Background
• Dimethyl fumarate (DMF) demonstrated a favor-

able benefit-risk profile in Phase 3 clinical studies 
of patients with relapsing-remitting multiple scle-
rosis (MS).1,2

• As of June 30, 2020, >475,000 patients have 
been treated with DMF, representing >950,000 
patient-years of exposure. Of these, 6,335 pa-
tients (14,241 patient-years) were from clinical 
trials.

Study Design and Patients
• This interim analysis of ESTEEM (data cut 03 April 

2019) includes patients newly prescribed DMF in 
routine practice at ~380 sites globally. Patients 
for this analysis were drawn from the entire ES-
TEEM population.

• Key eligibility criteria:
– Diagnosis of relapsing MS
– Aged ≥ 12 years (patients aged 12 to < 18 

years are excluded where enrollment of 
pediatric patients is prohibited)

– Newly prescribed DMF under routine clinical 
care.

• In total, ~5000 patients will be followed for up to 
5 years via routine clinical visits.

• The primary objective of ESTEEM is to determine 
the incidence, type, and pattern of serious ad-
verse events (SAEs) and AEs leading to treatment 
discontinuation.

• Real-world studies enable further characterization 
of the benefit-risk profile that may only emerge 
with long-term exposure in clinical practice or in 
populations not studied during clinical develop-
ment.

• ESTEEM (NCT02047097) is an ongoing, 5-year, 
multinational, prospective, noninterventionals-
tudy evaluating the long-term safety and effective-
ness of DMF in patients treated in clinical prac-
tice.

• Secondary objectives include assessment of the 
effectiveness of DMF on MS relapse activity, and 
patient-reported outcomes.

Endpoints
• Primary endpoints: incidence and incidence rate 

of treatment-emergent SAEs, and of AEs leading 
to treatment discontinuation.

• Secondary endpoints:
– Annualized relapse rate (ARR), proportion of 

patients without relapse, and distribution of 
the number of relapses.

– Patient health-related quality of life: change 
over time for the following patient-reported 
outcome measures:
▪ MSIS-29
▪ MFIS-5
▪ EQ-5D-5L
▪ EQ-VAS
▪ WPAI-MS.

1. Fox RJ, et al; CONFIRM Study Investigators. N Engl J Med. 2012;367(12):1087 1097. 2. Gold R, et al; DEFINE Study Investigators. N Engl J Med. 2012;367(12):1098-1107.

EQ-5D-5L = EuroQol5-Dimensions 5-level version (quality of life data in 5 dimensions);EQ-VAS = EuroQolvisual analog scale (patients’ rating of their overall health using a visual analog 
scale); MFIS-5 = Modified Fatigue Impact Scale 5-item version; MSIS-29 = Multiple Sclerosis Impact Scale; WPAI-MS = Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: Multiple 
Sclerosis

Results (1 of 5)
Demographics and Baseline Characteristics
• As of 03 April 2019, 5084 patients received ≥ 1 dose of DMF and qualified for the analysis.
• In total, 1506(30%) patients were treated for ≥ 24 to 48 months, and 441 (9%) patients were treated for 

≥ 48 months.
• Patients had a mean age at enrollment of 40 years and 74% were female; DMF treatment was received 

for a mean (SD) duration of 21.5 (16.3) months (Table 1).
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Results (2 of 5)
Safety
• SAEs were reported in 245 (4.8%) patients (Table 2); the most common SAEs were infections and 

infestations (1.3%), with gastrointestinal disorders, neoplasms, and nervous system disorders all < 1%.
• Over 5 years, a total of 965 (19.0%) patients reported any AE leading to treatment discontinuation; the 

most common were events in the gastrointestinal disorders System Organ Class (7.8%; Table 3).

Characteristic Patients
N = 5084

Mean (SD) age at enrollment, ya 40.0 (11.2)
Age category, n (%), ya

< 40 2571 (51)
≥ 40 2512 (49)
Female, n (% 3758 (74)
Race, n (%)
Asian 13 (< 1)
Black or African American 187 (4)
Otherb 65 (1)
White 1316 (26)
Not reported due to confidentiality regula-
tions

3503 (69)

Region, n (%)
United States, including Puerto Rico 1397 (27)
Western Europe, Canada, New Zealand, 
and Australia

2812 (55)

Eastern Europe 875 (17)

Category, n (%)a Patients
N = 5084

Any SAE 245 (4.8)
Gastrointestinal disorders 26 (< 1)
Infections and infestationsb 64 (1.3)
Injury, poisoning and procedural 
complications

24 (< 1)

Neoplasms benign, malignant, and 
unspecified (including cysts and polyps)c

34 (< 1)

Nervous system disorders 35 (< 1)
Multiple sclerosis relapse 7 (< 1)

Psychiatric disorders 15 (< 1)

Category, n (%)a Patients
N = 5084

Any AE leading to treatmentdiscontinuation 965 (19.0)
Gastrointestinaldisorders 395 (7.8)

Diarrhea 118 (2.3)
Nausea 107 (2.1)
Abdominal pain(upper) 86 (1.7)
Abdominalpain 69 (1.4)
Vomiting 64 (1.3)

Vasculardisorders 147 (2.9)
Flushing 133 (2.6)

Blood and lymphatic systemdisorders 145 (2.9)
Lymphopenia 125 (2.5)

Skin and subcutaneous tissuedisorders 110 (2.2)
Rash 20 (< 1)

Investigationsb 95 (1.9)
Nervous systemdisorders 103 (2.0)

Characteristic Patients
N = 5084

Mean (SD) duration of treatment, mo 21.5 (16.3)
Mean (SD) age at MS diagnosis, yc 35.5 (10.4)
Mean (SD) no. of relapses in previous yeard 0.8 (0.81)
Any prior MS Treatment, n (%) 3248 (64)
Prior DMTs, n (%)e

Glatiramer acetate 1285 (40)
Intramuscular IFN beta-1a 986 (30)
Subcutaneous IFN beta-1a 935 (29)
IFN beta-1b 609 (19)
Natalizumab 295 (9)
Fingolimod 293 (9)
Teriflunomide 221 (7)

DMT = disease-modifying therapy; IFN = interferon; MS = multiple sclerosis
aDatafor 5083 patients.
bIncludesAmerican Indian, Alaska Native, Native Hawaiian, or other Pacific 
Islander.
cDatafor 4993 patients.
dDatafor 5078 patients.
ePercentagesare not mutually exclusive. A patient may have > 1 therapy and the 
percentage of each therapy is calculated using the overall number of patients 
with MS treatment history.

SAE = serious adverse event [an SAE is any untoward medical occurrence that 
at any dose: results in death in the view of the prescribing physician, places the 
patient at immediate risk of death (a life-threatening event); however, this does 
not include an event that, had it occurred in a more severe form, might have 
caused death, requires inpatient hospitalization or prolongation of existing hos-
pitalization, results in persistent or significant disability/incapacity, or results in a 
congenital anomaly/birth defect]
aSAEscoded using Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) System 
Organ Class (SOC) and Preferred Term (PT). Percentages were calculated based 
on total number of patients (N = 5084). A patient was counted only once in each 
MedDRA SOC or PT.
bUrinarytract infection was reported in 10 patients; pneumonia was reported in 7 
patients; appendicitis, perforated appendicitis, and cellulitis were each reported 
in 5 patients; bronchitis, gastroenteritis, and sepsis were each reported in 3 
patients; viral gastroenteritis, herpes zoster, subcutaneous abscess, and viral 
infection were each reported in 2 patients.
cBreastcancer was reported in 8 patients; benign thyroid gland neoplasm, malig-
nant lung neoplasm, non-Hodgkin’s lymphoma, papillary thyroid cancer, metastat-
ic thyroid cancer, and uterine cancer were each reported in 2 patients.

AE = adverse event; DMF = dimethylfumarate
aAEs coded using Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRAversion 
21.1) System Organ Class (SOC) and Preferred Term (PT). Percentages were 
calculated based on total number of patients (N = 5084). A patient was counted 
onlyonce ineach MedDRASOCorPT.AEsreportedin≥15 patientsarelistedin-
thetableorfootnotes.
bAEs leading to discontinuation reported in ≥ 15patients in investigations were 
lymphocyte count decreased (these patients are not counted as having lymphope-
nia; “lymphocyte count decreased,” andlymphopenia do not overlap; n = 54).

Cont’d

Table 1. Patient Baseline Demographics and Disease Characteristics

Table 2. Most Frequently Occurring SAEs  
(≥ 12 Patients)

Table 3. Most Common AEs Leading to DMF 
Discontinuation (Incidence in ≥ 1.5% of Patients)
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Clinical Effectiveness
• Over 5 years of DMF treatment, ARR was 0.09 (95% CI, 0.09–0.10) representing an 88.6% reduction in relapses 

(p < 0.0001) when compared with the year before study entry (Figure 1).

(3 of 5)

Figure 1. ARR in the 12 Months Before and 5 Years After DMF Initiation

ARR = annualized relapse rate; DMF = dimethyl fumarate
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12 months prior to DMF initiation

5 years after DMF initiation
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Results (4 of 5)

Clinical Effectiveness
• Over 5 years of DMF treatment, ARR was 0.09 (95% CI, 0.09–0.10) representing an 88.6% reduction in 

relapses (p < 0.0001) when compared with the year before study entry (Figure 1).

Clinical Effectiveness
• Using a Kaplan-Meier analysis, the estimated proportion of patients without a relapse at 5 years was 

71.1% (n = 4286; Figure 2).

Figure 1. ARR in the 12 Months Before and 5 Years After DMF Initiation

Figure 2. Estimated Probability of Patients Without Relapse Over 5 Years

ARR = annualized relapse rate; DMF = dimethyl fumarate
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Clinical Effectiveness
• Using a Kaplan-Meier analysis, the estimated proportion of patients without a relapse at 5 years was 71.1% 

(n = 4286; Figure 2).

(4 of 5)

Figure 2. Estimated Probability of Patients Without Relapse Over 5 Years 
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Results (5 of 5)
Patient-Reported Outcomes
• Mean scores for measures of physical and psychological impact (MSIS-29), fatigue (MFIS-5), overall 

health outcomes (EQ-5D-5L), overall health by visual scale (EQ-VAS), and work productivity and activity 
impairment (WPAI-MS) remained stable at 48 months compared with baseline (Figure 3).

Figure 3. Change in Patient-Reported Outcomes From Baseline to 48 Months After DMF Initiationa

DMF = dimethyl fumarate; EQ-5D-5L = EuroQol5-Dimensions 5-level version (quality of life data in 5 dimensions); EQ-VAS = EuroQolvisual analog scale (patients’ rating of 
their overall health using a visual analog scale); MFIS-5 = Modified Fatigue Impact Scale 5-item version; MSIS-29 = Multiple Sclerosis Impact Scale; VAS = visual analog 
scale; WPAI-MS = Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: Multiple Sclerosis
aData reported at Month 48 rather than Month 54 due to low patient numbers at both 48 and 54 months. Data collection is ongoing. bHighervalues indicate greater 
impact of multiple sclerosis. cHighervalues indicate better health status.
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Tecfidera 120 mg kapsułki dojelitowe, twarde. Tecfidera 240 
mg kapsułki dojelitowe, twarde. Skład ilościowy i jakościowy. 
Tecfidera 120 mg kapsułki dojelitowe, twarde. Każda kapsułka 
dojelitowa twarda zawiera 120 mg fumaranu dimetylu (dimethy-
lis fumaras). Tecfidera 240 mg kapsułki dojelitowe, twarde. Każ-
da kapsułka dojelitowa twarda zawiera 240 mg fumaranu dime-
tylu (dimethylis fumaras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt: Wykaz substancji pomocniczych w ChPL. Postać 
farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa, twarda. Tecfidera 120 mg 
kapsułki dojelitowe, twarde. Zielono-białe kapsułki dojelitowe 
twarde, rozmiar 0, z nadrukiem „BG-12 120 mg” zawierające 
mikrotabletki. Tecfidera 240 mg kapsułki dojelitowe, twarde. Zie-
lone kapsułki dojelitowe twarde, rozmiar 0, z nadrukiem „BG-12 
240 mg” zawierające mikrotabletki. 

Wskazania do stosowania. Produkt leczniczy Tecfidera jest 
wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych z rzutowo-remi-
syjną postacią stwardnienia rozsianego (ważne informacje doty-
czące populacji, dla której skuteczność produktu leczniczego 
została ustalona, patrz punkt: Właściwości farmakodynamiczne 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (dalej: ChPL). Dawko-
wanie i sposób podawania. Leczenie powinno być rozpoczęte 
przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia 
rozsianego. Dawkowanie: Dawka początkowa wynosi 120 mg 
dwa razy na dobę. Po 7 dniach dawkę należy zwiększyć do zale-
canej dawki podtrzymującej, czyli 240 mg dwa razy na dobę 
(patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą-
ce stosowania w ChPL). Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie powi-
nien przyjmować podwójnej dawki. Pacjent może przyjąć pomi-
niętą dawkę, tylko jeśli zostanie zachowany odstęp 4 godzin 
pomiędzy dawkami. W przeciwnym razie pacjent powinien po-
czekać do planowanego czasu przyjęcia kolejnej dawki. Tymcza-
sowe zmniejszenie dawki do 120 mg dwa razy dziennie może 
ograniczyć występowanie działań niepożądanych, takich jak na-
głe zaczerwienienie skóry oraz reakcje ze strony układu pokar-
mowego. Po upływie miesiąca należy wznowić stosowanie zale-
canej dawki podtrzymującej, czyli 240 mg dwa razy dziennie. 
Produkt leczniczy Tecfidera należy przyjmować z posiłkiem (patrz 
punkt: Właściwości farmakokinetyczne w ChPL). U pacjentów, 
u których występują działania niepożądane ze strony układu po-
karmowego lub nagłe zaczerwienienie skóry, przyjmowanie pro-
duktu leczniczego Tecfidera z posiłkiem może poprawić toleran-
cję leku (patrz punkty: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje inte-
rakcji w ChPL oraz Działania niepożądane). Szczególne grupy 
pacjentów Osoby w podeszłym wieku: W badaniach klinicznych 
produkt leczniczy Tecfidera stosowano u zbyt ograniczonej liczby 
pacjentów w wieku 55 lat i starszych, a także u niewystarczającej 
liczby pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby ustalić, czy re-
agują oni na produkt inaczej niż młodsi dorośli. Biorąc pod uwa-
gę mechanizm działania substancji czynnej, teoretycznie nie ma 
powodów, dla których konieczne byłoby dostosowanie dawki u pa-
cjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności nerek i wątro-
by: Produktu leczniczego Tecfidera nie badano u pacjentów z za-
burzeniami nerek lub wątroby. Kliniczne badania farmakologiczne 
nie wskazują na konieczność dostosowania dawki (patrz punkt: 
Właściwości farmakokinetyczne w ChPL). Produkt należy jednak 
stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek 
lub wątroby (patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż-
ności dotyczące stosowania w ChPL). Dzieci i młodzież: Nie okre-
ślono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania 
produktu leczniczego Tecfidera u dzieci i młodzieży w wieku od 
10 do 18 lat. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punk-
tach: Działania niepożądane; Właściwości farmakodynamiczne 

(ChPL) oraz Właściwości farmakokinetyczne (ChPL), ale nie moż-
na przedstawić zaleceń dotyczących dawkowania. U dzieci w wie-
ku poniżej 10 lat produkt leczniczy Tecfidera nie ma zastosowa-
nia we wskazaniu do leczenia rzutoworemisyjnej postaci 
stwardnienia rozsianego. Sposób podawania: Podanie doustne. 
Kapsułkę należy połykać w całości. Kapsułki ani jej zawartości 
nie należy kruszyć, dzielić, rozpuszczać, ssać ani rozgryzać, po-
nieważ powłoczka dojelitowa mikrotabletek zapobiega wystąpie-
niu podrażnienia jelit. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
(patrz punkt: Wykaz substancji pomocniczych w ChPL). Podejrze-
nie lub rozpoznanie postępującej wieloogniskowej leukoencefa-
lopatii (PML). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania. Badania krwi/analizy laboratoryjne: 
W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych fumaranem di-
metylu obserwowano zmiany w wynikach badań laboratoryjnych 
czynności nerek (patrz punkt: Działania niepożądane w ChPL). 
Kliniczne znaczenie takich zmian nie jest znane. Zaleca się prze-
prowadzać ocenę czynności nerek (np. oznaczanie 
kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi oraz ogólne badanie 
moczu) przed rozpoczęciem leczenia, po 3 i 6 miesiącach lecze-
nia, następnie co 6 do 12 miesięcy oraz zgodnie ze wskazaniami 
klinicznymi. W wyniku leczenia fumaranem dimetylu może dojść 
do polekowego uszkodzenia wątroby, w tym zwiększenia stęże-
nia enzymów wątrobowych (≥3-krotnie przekroczona górna gra-
nica normy - GGN) i bilirubiny całkowitej (≥2-krotnie przekroczo-
na GGN). Działania niepożądane mogą wystąpić bezpośrednio, 
po kilku tygodniach lub po dłuższym okresie od rozpoczęcia sto-
sowania. Po przerwaniu leczenia obserwowano ustąpienie dzia-
łań niepożądanych. Zaleca się przeprowadzenie badania aktyw-
ności aminotransferaz (np. aminotransferazy alaninowej [AlAT], 
aminotransferazy asparaginianowej [AspAT]) i stężenia bilirubiny 
całkowitej w surowicy przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia, 
zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. U pacjentów leczonych pro-
duktem Tecfidera może wystąpić limfopenia (patrz punkt: Działa-
nia niepożądane w ChPL). Bezpośrednio przed rozpoczęciem le-
czenia produktem leczniczym Tecfidera musi być wykonane 
badanie pełnej morfologii krwi, łącznie z oznaczeniem liczby lim-
focytów. Jeżeli liczba limfocytów okaże się być poniżej prawidło-
wego zakresu, należy przed wdrożeniem leczenia produktem 
Tecfidera dokładnie zbadać możliwe tego przyczyny. Fumaranu 
dimetylu nie badano u pacjentów, u których już wcześniej wystę-
powała mała liczba limfocytów, a zatem u takich pacjentów lek 
należy stosować ostrożnie. Leczenia produktem leczniczym 
Tecfidera nie należy rozpoczynać u pacjentów z ciężką limfope-
nią (liczbą limfocytów <0,5 × 109/l). Po rozpoczęciu leczenia co 
3 miesiące trzeba wykonywać pełną morfologię krwi łącznie 
z oznaczeniem liczby limfocytów. Ze względu na zwiększone ryzy-
ko wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii 
(PML) u pacjentów z limfopenią zaleca się wzmożony nadzór 
i postępowanie, jak następuje: - U pacjentów z ciężką i długo-
trwałą limfopenią (liczba limfocytów <0,5 x 109/l), która utrzymu-
je się przez ponad 6 miesięcy, należy zaprzestać stosowania 
produktu leczniczego Tecfidera ze względu na zwiększone ryzyko 
wystąpienia PML. - U pacjentów z długotrwałym umiarkowanym 
zmniejszeniem liczby limfocytów ≥0,5 × 109/l oraz <0,8 × 109/l, 
które utrzymuje się przez ponad sześć miesięcy, należy ponow-
nie ocenić stosunek korzyści do ryzyka w związku z leczeniem 
produktem Tecfidera. - U pacjentów z liczbą limfocytów poniżej 
dolnej granicy normy (DGN), zgodnie z zakresem referencyjnym 
określonym przez lokalne laboratorium, zaleca się regularne mo-
nitorowanie bezwzględnej liczby limfocytów. Należy uwzględnić 
też inne czynniki, które mogą dodatkowo zwiększać indywidual-
ne ryzyko wystąpienia PML (patrz podpunkt dotyczący PML poni-

Tecfidera 120 mg kapsułki dojelitowe, twarde  
Tecfidera 240 mg kapsułki dojelitowe, twarde 
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żej). Liczbę limfocytów należy monitorować do czasu ich powrotu 
do prawidłowych wartości. Gdy to nastąpi i w przypadku braku 
innych metod leczenia, należy zdecydować, czy kontynuować lub 
ponownie wdrożyć przerwane leczenie produktem Tecfidera, czy 
też nie, na podstawie oceny klinicznej. Badanie obrazowe meto-
dą rezonansu magnetycznego (MRI): Przed rozpoczęciem lecze-
nia produktem Tecfidera powinien być dostępny wyjściowy wynik 
badania MRI (zazwyczaj z badania wykonanego w ciągu poprzed-
nich 3 miesięcy) do celów porównawczych. Należy rozważyć po-
trzebę wykonania kolejnych badań MRI, zgodnie z zaleceniami 
obowiązującymi w danym kraju lub rejonie. Badanie takie może 
być przeprowadzane w ramach ściślejszego monitorowania pa-
cjentów, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia 
PML. W przypadku klinicznego podejrzenia PML, należy nie-
zwłocznie wykonać badanie MRI w celach diagnostycznych. Po-
stępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML): U pacjen-
tów leczonych produktem Tecfidera zgłaszano przypadki PML 
(patrz punkt Działania niepożądane w ChPL). PML jest oportuni-
stycznym zakażeniem wywołanym wirusem Johna-Cunninghama 
(JCV), które może prowadzić do zgonu lub ciężkiej niepełno-
sprawności. Stosowanie fumaranu dimetylu i innych produktów 
leczniczych zawierających fumarany wiązało się z przypadkami 
PML w przebiegu limfopenii (liczba limfocytów poniżej DGN). Dłu-
gotrwała umiarkowana lub ciężka limfopenia zwiększa ryzyko 
wystąpienia PML w związku ze stosowaniem produktu lecznicze-
go Tecfidera. Ryzyka tego nie można jednak wykluczyć u pacjen-
tów z łagodną limfopenią. Dodatkowe czynniki, które mogą przy-
czynić się do zwiększonego ryzyka PML w przebiegu limfopenii, 
są następujące: - czas trwania terapii produktem leczniczym 
Tecfidera; przypadki PML wystąpiły po upływie od około 1 roku do 
5 lat leczenia, choć dokładna zależność pomiędzy wystąpieniem 
PML a czasem trwania leczenia nie jest znana, - istotne zmniej-
szenie liczby limfocytów T CD4+, w szczególności limfocytów  
T CD8+, które są ważnym elementem obrony immunologicznej 
(patrz punkt Działania niepożądane w ChPL) oraz - wcześniejsze 
leczenie immunosupresyjne lub immunomodulacyjne (patrz po-
niżej). Lekarze powinni ocenić stan pacjentów w celu określenia 
czy objawy podmiotowe wskazują na zaburzenia neurologiczne. 
Jeśli tak, należy ustalić, czy są one typowe dla SM, czy też mogą 
wskazywać na PML.  W momencie wystąpienia pierwszych obja-
wów przedmiotowych lub podmiotowych wskazujących na PML 
należy wstrzymać stosowanie produktu Tecfidera oraz przepro-
wadzić odpowiednie badania diagnostyczne, w tym oznaczenie 
DNA wirusa JCV w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) metodą 
ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Objawy PML 
mogą przypominać nawrotowy rzut stwardnienia rozsianego. Ty-
powe objawy PML są różnorodne, rozwijają się w ciągu dni lub 
tygodni i obejmują: postępujące osłabienie po jednej stronie cia-
ła lub niezborność ruchową kończyn, zaburzenia widzenia, zmia-
ny w toku myślenia, pamięci oraz orientacji, prowadzące do splą-
tania i zmian osobowości. Lekarze powinni zwracać szczególną 
uwagę na objawy podmiotowe wskazujące na PML, których pa-
cjent może nie zauważyć. Należy też poradzić pacjentom, aby 
poinformowali partnera lub opiekunów o stosowanym leczeniu, 
ponieważ mogą oni zauważyć objawy podmiotowe, których pa-
cjent nie jest świadomy. PML może występować tylko przy jedno-
czesnym zakażeniu wirusem Johna-Cunninghama (JCV). Należy 
wziąć pod uwagę, że nie zbadano wpływu limfopenii na dokład-
ność testu na oznaczenie miana przeciwciał anty-JCV w surowicy 
u pacjentów leczonych fumaranem dimetylu. Należy również 
przypomnieć, że ujemny wynik tego testu (w przypadku prawidło-
wej liczby limfocytów) nie wyklucza możliwości późniejszego za-
każenia wirusem JCV. Jeśli u pacjenta wystąpi PML, należy całko-
wicie odstąpić od stosowania produktu leczniczego Tecfidera. 
Wcześniejsze leczenie immunosupresyjne lub immunomodula-
cyjne: Nie przeprowadzono badań oceniających skuteczność 
i bezpieczeństwo produktu Tecfidera w przypadku zmiany z le-
czenia innymi lekami modyfikującymi na leczenie produktem 
Tecfidera. Wcześniejsze leczenie immunosupresyjne może przy-

czynić się do wystąpienia PML u pacjentów leczonych fumara-
nem dimetylu. Przypadki PML zdarzały się u pacjentów leczo-
nych wcześniej natalizumabem, przy czym PML stanowi znane 
ryzyko związane z jego stosowaniem. Lekarze powinni mieć świa-
domość, że przypadki PML występujące po niedawnym zaprze-
staniu stosowania natalizumabu mogą nie wiązać się z limfope-
nią. Ponadto większość potwierdzonych przypadków PML 
podczas stosowania produktu leczniczego Tecfidera wystąpiła 
u pacjentów poddawanych wcześniej leczeniu immunomodula-
cyjnemu. Zmieniając inny lek modyfikujący przebieg choroby na 
produkt Tecfidera, należy uwzględnić okres półtrwania i mecha-
nizm działania odstawianego leku, aby uniknąć addytywnego 
wpływu na układ odpornościowy i jednocześnie zmniejszyć ryzy-
ko nawrotu stwardnienia rozsianego. Zaleca się wykonanie peł-
nej morfologii krwi przed wdrożeniem leczenia produktem 
Tecfidera oraz regularnie przeprowadzać to badanie w trakcie 
leczenia (patrz powyżej: Badania laboratoryjne/badania krwi). 
Ciężkie zaburzenia nerek i wątroby: Produktu leczniczego 
Tecfidera nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek 
lub wątroby, a zatem produkt należy stosować ostrożnie w tej 
grupie pacjentów (patrz punkt: Dawkowanie i sposób podawania 
w ChPL). Ciężka czynna choroba układu pokarmowego: Produktu 
leczniczego Tecfidera nie badano u pacjentów z ciężką czynną 
chorobą układu pokarmowego, a zatem produkt należy stoso-
wać ostrożnie w tej grupie pacjentów. Nagłe zaczerwienienie 
skóry: Nagłe zaczerwienie skóry stwierdzano u 34% uczestników 
badań klinicznych leczonych produktem Tecfidera. U większości 
pacjentów, u których wystąpiło, objaw ten miał nasilenie łagodne 
lub umiarkowane. Z danych pochodzących z badań z udziałem 
zdrowych ochotników wynika, że mediatorem nagłego zaczerwie-
nienia skóry związanego ze stosowaniem fumaranu dimetylu 
jest prawdopodobnie prostaglandyna. W przypadku pacjentów 
z nieznośnym zaczerwienieniem korzystne może być krótkotrwa-
łe leczenie 75 mg kwasu acetylosalicylowego bez powłoczki do-
jelitowej (patrz punkt: Interakcje z innymi produktami leczniczy-
mi i inne rodzaje interakcji w ChPL). W dwóch badaniach 
z udziałem zdrowych ochotników częstość i nasilenie nagłego 
zaczerwienienia skóry zmniejszyły się w okresie podawania kwa-
su acetylosalicylowego. U 3 pacjentów spośród 2560 uczestni-
ków badań klinicznych leczonych fumaranem dimetylu wystąpiły 
silne objawy zaczerwienienia skóry, które były prawdopodobnie 
spowodowane reakcją nadwrażliwości lub rzekomo anafilaktycz-
ną. Zdarzenia te nie zagrażały życiu, ale doprowadziły do hospi-
talizowania pacjenta. Lekarzy i pacjentów należy ostrzec o takim 
ryzyku w przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji zaczerwienienia 
skóry (patrz punkty: Dawkowanie i sposób podawania; Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji w ChPL; 
Działania niepożądane). Reakcje anafilaktyczne: Po wprowadze-
niu do obrotu zgłaszano przypadki reakcji anafilaktycznej/anafi-
laktoidalnej po podaniu produktu Tecfidera. Objawami mogą być 
duszność, hipoksja, niedociśnienie tętnicze, obrzęk naczyniowo-
ruchowy, wysypka lub pokrzywka. Nie jest znany mechanizm wy-
woływania reakcji anafilaktycznej przez fumaran dimetylu. Reak-
cja ta występuje zwykle po podaniu pierwszej dawki, może 
jednak wystąpić w dowolnym momencie leczenia i może być 
ciężka oraz stanowić zagrożenie dla życia. Należy poinformować 
pacjenta, że jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmioto-
we anafilaksji, należy przerwać stosowanie produktu Tecfidera 
i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy wznawiać 
leczenia (patrz punkt: Działania niepożądane w ChPL). Zakaże-
nia: W badaniach fazy III prowadzonych z kontrolą placebo u pa-
cjentów leczonych produktem Tecfidera i u pacjentów otrzymują-
cych placebo częstość występowania zakażeń (60% 
w porównaniu do 58%) oraz ciężkich zakażeń (2% w porównaniu 
do 2%) była podobna. Jednakże, ze względu na właściwości im-
munomodulacyjne produktu Tecfidera (patrz punkt: Właściwości 
farmakodynamiczne w ChPL), jeśli u pacjenta rozwinie się cięż-
kie zakażenie, należy rozważyć czasowe wstrzymanie leczenia 
produktem Tecfidera, a przed jego wznowieniem przeprowadzić 
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ponowną ocenę korzyści i ryzyka. Pacjentom przyjmującym pro-
dukt Tecfidera należy zalecić, aby zgłaszali lekarzowi wystąpienie 
objawów zakażenia. Nie należy rozpoczynać leczenia produktem 
Tecfidera u pacjentów z ciężkimi zakażeniami, dopóki zakażenie 
nie ustąpi. Nie obserwowano większej częstości ciężkich zaka-
żeń u pacjentów z liczbą limfocytów <0,8 x 109/l lub <0,5 x 109/l 
(patrz punkt: Działania niepożądane w ChPL). Jeżeli leczenie jest 
kontynuowane w obecności umiarkowanej do ciężkiej i długo-
trwałej limfopenii, nie można wykluczyć ryzyka oportunistycz-
nych zakażeń, w tym PML (patrz podpunkt dotyczący PML 
w punkcie: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania w ChPL). Zakażenia półpaścem Stosowanie produk-
tu Tecfidera wiązało się z przypadkami półpaśca. Większości 
z nich nie uznano za ciężkie, ale zgłaszano też ciężkie przypadki, 
w tym półpasiec rozsiany, półpasiec oczny, półpasiec uszny, pół-
pasiec z powikłaniami neurologicznymi, zapalenie opon mózgo-
wych i mózgu w półpaścu oraz zapalenie opon mózgowych i rdze-
nia w półpaścu. Zdarzenia te mogą wystąpić w dowolnym czasie 
leczenia. Pacjentów przyjmujących produkt Tecfidera należy mo-
nitorować pod kątem przedmiotowych i podmiotowych objawów 
półpaśca, zwłaszcza gdy zgłaszana jest współistniejąca limfocy-
topenia. W razie wystąpienia półpaśca należy wdrożyć odpowied-
nie leczenie. U pacjentów z ciężkimi zakażeniami należy rozwa-
żyć zaprzestanie leczenia produktem Tecfidera do czasu 
ustąpienia zakażenia (patrz punkt Działania niepożądane 
w ChPL). Rozpoczęcie leczenia Leczenie produktem Tecfidera 
należy włączać stopniowo, aby ograniczyć występowanie nagłego 
zaczerwienienia skóry oraz żołądkowojelitowych działań niepo-
żądanych (patrz punkt: Dawkowanie i sposób podawania 
w ChPL). Zespół Fanconiego Podczas stosowania produktów 
leczniczych zawierających fumaran dimetylu w połączeniu z inny-
mi estrami kwasu fumarowego zgłaszano przypadki zespołu Fan-
coniego. Zespół Fanconiego jest zwykle przemijający, dlatego 
ważne jest jego wczesne rozpoznanie i przerwanie leczenia 
fumaranem dimetylu, aby zapobiec wystąpieniu zaburzeń czyn-
ności nerek i osteomalacji. Najważniejsze objawy to: białkomocz, 
cukromocz (przy prawidłowym stężeniu glukozy we krwi), hipera-
minoacyduria i fosfaturia (może występować jednocześnie z hi-
pofosfatemią). Progresja może obejmować takie objawy, jak wie-
lomocz, nadmierne pragnienie i osłabienie mięśni proksymalnych. 
W rzadkich przypadkach może rozwinąć się osteomalacja hipo-
fosfatemiczna z niezlokalizowanym bólem kości, podwyższony 
poziom fosfatazy zasadowej w surowicy oraz złamania zmiażdże-
niowe. Co istotne, zespół Fanconiego może wystąpić bez podwyż-

szonego poziomu kreatyniny ani niskiego współczynnika filtracji 
kłębuszkowej. W razie wystąpienia niejednoznacznych objawów, 
należy rozważyć rozwój zespołu Fanconiego i wykonać odpo-
wiednie badania. Działania niepożądane. Podsumowanie profi-
lu bezpieczeństwa: Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
(częstość występowania ≥10%) u pacjentów leczonych fumara-
nem dimetylu były nagłe zaczerwienienia skóry oraz zdarzenia 
ze strony układu pokarmowego (tj. biegunka, nudności, ból brzu-
cha, bóle w nadbrzuszu). Objawy te pojawiały się zwykle w po-
czątkowej fazie leczenia (głównie w ciągu pierwszego miesiąca). 
U pacjentów, u których wystąpiło nagłe zaczerwienienie skóry 
i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, objawy te mogą pojawiać się 
okresowo w trakcie leczenia produktem Tecfidera. Najczęściej 
zgłaszanymi działaniami niepożądanymi prowadzącymi do prze-
rwania leczenia (częstość występowania >1%) u pacjentów le-
czonych produktem Tecfidera były nagłe zaczerwienienia skóry 
(3%) i zdarzenia ze strony układu pokarmowego (4%). W bada-
niach klinicznych kontrolowanych placebo, jak i bez grupy kon-
trolnej, produkt leczniczy Tecfidera otrzymywało łącznie 2468 
pacjentów, poddanych następnie obserwacji kontrolnej przez 
okres do 4 lat (łączna ekspozycja 3588 pacjentolat). Około 
1056 pacjentów stosowało produkt leczniczy Tecfidera przez po-
nad 2 lata. Obserwacje wynikające z badań bez grupy kontrolnej 
i z grupą kontrolną są zgodne. Tabelaryczne zestawienie działań 
niepożądanych. Działania niepożądane, które były częściej zgła-
szane przez pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Tecfide-
ra niż pacjentów otrzymujących placebo, przedstawiono w tabeli 
poniżej. Dane pochodzą z dwóch kluczowych badań klinicznych 
fazy 3., prowadzonych z kontrolą placebo metodą podwójnie śle-
pej próby, z udziałem w sumie 1529 pacjentów leczonych pro-
duktem Tecfidera przez okres do 24 miesięcy (łączna ekspozy-
cja 2371 pacjentolat (patrz punkt: Właściwości 
farmakodynamiczne w ChPL). Częstość występowania poszcze-
gólnych działań przedstawiona w tabeli poniżej oparta jest na 
danych pochodzących od 769 pacjentów leczonych produktem 
Tecfidera w dawce 240 mg dwa razy dziennie oraz 771 pacjen-
tów otrzymujących placebo. Działania niepożądane przedsta-
wiono zgodnie z terminologią MedDRA oraz klasyfikacją ukła-
dów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych 
określono zgodnie z poniższą klasyfikacją: Bardzo często 
(≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1000 
do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko 
(<1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych. 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA Działanie niepożądane Kategoria częstości

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zapalenie żołądka i jelit Często

Postępująca leukoencefalopatia ogniskowa Nieznana

Półpasiec1 Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Limfopenia Często

Leukopenia Często

Trombocytopenia Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość Niezbyt często

Anafilaksja1 Nieznana

Duszność1 Nieznana

Hipoksja1 Nieznana

Niedociśnienie tętnicze1 Nieznana

Obrzęk naczynioworuchowy1 Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego Uczucie pieczenia Często

Zaburzenia naczyniowe Nagłe zaczerwienienie skóry Bardzo często

Uderzenia gorąca Często
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Opis wybranych działań niepożądanych: Nagłe zaczerwienienie 
skóry. W badaniach kontrolowanych placebo częstość nagłego 
zaczerwienienia skóry (34% w porównaniu do 4%) oraz uderzeń 
gorąca (7% w porównaniu do 2%) była większa u pacjentów 
przyjmujących produkt leczniczy Tecfidera niż placebo. Objaw 
ten opisywany jest zwykle jako nagłe zaczerwienienie skóry lub 
uderzenia gorąca, ale może obejmować także inne reakcje (np. 
uczucie gorąca, zaczerwienienie, świąd i uczucie pieczenia skó-
ry). Zdarzenia te pojawiały się zwykle na początku leczenia (głów-
nie w pierwszym miesiącu). U pacjentów, w których tak się sta-
ło, nagłe zaczerwienienie skóry może powtarzać się okresowo 
w trakcie leczenia produktem Tecfidera. U większości pacjentów 
z nagłym zaczerwieniem skóry nasilenie takiej reakcji było łagod-
ne lub umiarkowane. Łącznie 3% pacjentów leczonych produk-
tem Tecfidera przerwało leczenie z powodu nagłego zaczerwie-
nienia skóry. Częstość występowania nagłego zaczerwienienia 
skóry o ciężkim nasileniu, które może przejawiać się w postaci 
uogólnionego rumienia, wysypki i (lub) świądu, obserwowano 
u mniej niż 1% pacjentów leczonych produktem Tecfidera (patrz 
punkty: Dawkowanie i sposób podawania; Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności dotyczące stosowania; Interakcje z innymi 
produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji w ChPL). Zabu-
rzenia żołądka i jelit. Częstość występowania zdarzeń ze stro-
ny układu pokarmowego [np. biegunka (14% w porównaniu do 
10%), nudności (12% w porównaniu do 9%), bóle w nadbrzuszu 
(10 w porównaniu do 6%), ból brzucha (9% w porównaniu do 
4%), wymioty (8% w porównaniu do 5%) oraz niestrawność (5% 
w porównaniu do 3%)] była większa u pacjentów przyjmujących 
produkt leczniczy Tecfidera niż u pacjentów otrzymujących pla-
cebo. Zaburzenia ze strony układu pokarmowego pojawiały się 
zwykle na początku leczenia (głównie w pierwszym miesiącu). 
U pacjentów, u których występują zaburzenia ze strony układu 
pokarmowego, objawy te mogą pojawiać się okresowo w trakcie 
leczenia produktem Tecfidera. U większości pacjentów z obja-

wami ze strony układu pokarmowego ich nasilenie było łagod-
ne lub umiarkowane. Cztery procent (4%) pacjentów leczonych 
produktem Tecfidera przerwało leczenie z powodu zaburzeń 
ze strony układu pokarmowego. Ciężkie zaburzenia ze strony 
układu pokarmowego, łącznie z zapaleniem żołądka i jelit oraz 
zapaleniem żołądka, obserwowano u 1% pacjentów leczonych 
produktem Tecfidera (patrz punkt: Dawkowanie i sposób po-
dawania w ChPL). Czynność wątroby. Z danych uzyskanych 
w badaniach kontrolowanych placebo wynika, że u większości 
pacjentów z podwyższonymi stężeniami transaminaz wątrobo-
wych wartości te były <3 razy większe niż górna granica normy. 
Zwiększoną częstość występowania podwyższonego stężenia 
transaminaz wątrobowych u pacjentów leczonych produktem 
Tecfidera niż w grupie placebo obserwowano głównie w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy leczenia. Zwiększone ≥3 razy górna grani-
ca normy stężenia aminotransferazy alaninowej i asparaginowej 
zaobserwowano u, odpowiednio, 5% i 2% pacjentów otrzymują-
cych placebo oraz u 6% i 2% pacjentów leczonych produktem 
Tecfidera. W związku ze zwiększonym stężeniem transaminaz 
leczenie przerwano w mniej niż 1% przypadków, podobnie u pa-
cjentów leczonych produktem Tecfidera, jak i pacjentów otrzy-
mujących placebo. W badaniach kontrolowanych placebo nie 
obserwowano równoczesnego zwiększenia aktywności transa-
minaz ≥3-krotnej wartości GGN ani stężenia bilirubiny całkowitej 
>2-krotnej wartości GGN. Po wprowadzeniu produktu do obrotu 
zgłaszano przypadki zwiększenie aktywności enzymów wątrobo-
wych i przypadki polekowego uszkodzenia wątroby (równocze-
sne zwiększenie stężenia transaminaz ≥3-krotnie przekroczona 
GGN oraz stężenia bilirubiny całkowitej >2-krotnie przekroczona 
GGN) w następstwie podania produktu leczniczego Tecfidera, 
które ustąpiły po przerwaniu leczenia. Limfopenia. W badaniach 
kontrolowanych placebo większość pacjentów (>98%) miała pra-
widłową liczbę limfocytów przed rozpoczęciem leczenia. Po roz-
poczęciu leczenia produktem Tecfidera średnia liczba limfocytów 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA Działanie niepożądane Kategoria częstości

Zaburzenia żołądka i jelit Biegunka Bardzo często

Nudności Bardzo często

Bóle w nadbrzuszu Bardzo często

Ból brzucha Bardzo często

Wymioty Często

Niestrawność Często

Zapalenie żołądka Często

Zaburzenia żołądka i jelit Często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginowej Często

Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej Często

Polekowe uszkodzenie wątroby1 Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Świąd Często

Wysypka Często

Rumień Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Białkomocz Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Uczucie gorąca Często

Badania diagnostyczne Obecność ciał ketonowych w moczu Bardzo często

Obecność albuminy w moczu Często

Zwiększone stężenie aminotransferazy asparaginowej Często

Zwiększone stężenie aminotransferazy alaninowej Często

Zmniejszenie liczby białych krwinek Często

1 Działania niepożądane obserwowane wyłączenie w okresie po wprowadzeniu do obrotu
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zmniejszała się w ciągu pierwszego roku, osiągając następnie 
plateau. Ogólnie, liczba limfocytów zmniejszała się o około 30% 
w porównaniu do wartości wyjściowej. Średnia i mediana licz-
by limfocytów pozostawały w zakresie wartości prawidłowych. 
Liczbę limfocytów <0,5 × 109/l stwierdzano u <1% pacjentów 
przyjmujących placebo i u 6% pacjentów leczonych produktem 
Tecfidera. Liczbę limfocytów <0,2 × 109/l wykryto u 1 pacjen-
ta leczonego produktem Tecfidera. Takiej wartości nie zaobser-
wowano u ani jednego pacjenta z grupy przyjmującej placebo. 
W badaniach klinicznych (zarówno kontrolowanych jak i niekon-
trolowanych) u 41% pacjentów leczonych produktem Tecfidera 
występowała limfopenia (zdefiniowana w tych badaniach jako 
liczba limfocytów <0,91 × 109/l). Łagodną limfopenię (liczby lim-
focytów ≥0,8 × 109/l i <0,91 × 109/l) zaobserwowano u 28% pa-
cjentów; umiarkowaną limfopenię (liczby limfocytów ≥0,5 × 109/l 
i <0,8 × 109/l) utrzymującą się przez co najmniej sześć miesięcy 
zaobserwowano u 10% pacjentów; ciężką limfopenię (liczba lim-
focytów <0,5 × 109/l) utrzymującą się przez co najmniej sześć 
miesięcy zaobserwowano u 2% pacjentów. W grupie z ciężką lim-
fopenią większość stwierdzanych wartości liczbowych limfocytów 
pozostawała <0,5 × 109/l podczas kontynuacji leczenia.
Ponadto, po 48 tygodniach terapii produktem leczniczym 
Tecfidera w ramach niekontrolowanego, prospektywnego bada-
nia porejestracyjnego (n=185) u maksymalnie 37% i 6% pacjen-
tów stwierdzono, odpowiednio, umiarkowane (≥0,2 × 109/l do 
<0,4 × 109/l) lub istotne (<0,2 × 109/l) zmniejszenie liczby limfo-
cytów T CD4+, przy czym częściej występował spadek limfocytów 
T CD8+, do poziomu <0,2 × 109/l i <0,1 × 109/l u maksymal-
nie, odpowiednio, 59% i 25% pacjentów. Zakażenia, w tym PML 
i zakażenia oportunistyczne. Zgłaszano przypadki zakażenia 
wirusem Johna-Cunninghama (JCV) powodującego postępującą 
wieloogniskową leukoencefalopatię (PML) w związku ze stoso-
waniem produktu leczniczego Tecfidera (patrz punkt Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania w ChPL). 
PML może prowadzić do zgonu lub ciężkiej niepełnosprawności. 
W jednym z badań klinicznych u jednego pacjenta przyjmującego 
produkt leczniczy Tecfidera wystąpiła zakończona zgonem PML 
w przebiegu ciężkiej i długotrwałej limfopenii (liczby limfocytów 
przeważnie <0,5 × 109/l przez 3,5 roku). Po wprowadzeniu do 
obrotu PML wystąpiła też w przebiegu umiarkowanej i łagodnej 
limfopenii (>0,5 × 109/l do < DGN według zakresu referencyj-
nego określonego przez lokalne laboratorium). U kilku pacjen-
tów z PML, u których oznaczono liczbę podtypów limfocytów T 
w momencie rozpoznania PML, stwierdzono zmniejszenie liczby 
limfocytów T CD8+ do poziomu <0,1 × 109/l, a redukcja liczby 
limfocytów T CD4+ była zróżnicowana (od <0,05 do 0,5 × 109/l) 
i ściślej skorelowana z ogólnym stopniem nasilenia limfopenii 
(<0,5 × 109/l do <DGN). W efekcie u tych pacjentów występo-
wał podwyższony stosunek limfocytów CD4+/CD8+. Długotrwała 
umiarkowana lub ciężka limfopenia zwiększa ryzyko wystąpienia 
PML w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Tecfidera. 
Jednak PML występowała też u pacjentów z łagodną limfopenią. 
Ponadto większość przypadków PML po wprowadzeniu produktu 
leczniczego do obrotu występowała u pacjentów w wieku >50 
lat. W związku ze stosowaniem produktu Tecfidera zgłaszano 
przypadki zakażenia półpaścem. Podczas trwającego długoter-
minowego badania uzupełniającego, w którym 1736 pacjentów 
ze stwardnieniem rozsianym jest leczonych produktem Tecfide-
ra, około 5% z nich zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie za-
chorowania na półpasiec o nasileniu przeważnie łagodnym lub 
umiarkowanym. U większości pacjentów, włączając tych, u któ-
rych wystąpiło ciężkie zakażenie półpaścem, liczba limfocytów 
była wyższa niż dolna granica normy. U większości chorych ze 
współistniejącymi liczbami limfocytów poniżej wartości DGN 
limfopenię sklasyfikowano jako umiarkowaną lub ciężką. Po 
wprowadzeniu do obrotu większość przypadków zakażenia pół-
paścem stanowiły przypadki nieuznane za ciężkie, które ustąpiły 
po zastosowaniu leczenia. Istnieją ograniczone dane na temat 
bezwzględnej liczby limfocytów (ALC) u pacjentów z zakaże-

niem półpaścem z okresu po wprowadzeniu do obrotu. Jednak 
w momencie zgłaszania u większości pacjentów występowała 
limfopenia umiarkowana (od <0,8 × 109/l do 0,5 × 109/l) lub 
ciężka (od <0,5 × 109/l do 0,2 × 109/l) (patrz punkt Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania w ChPL). 
Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych. W badaniach 
kontrolowanych placebo stężenie ciał ketonowych w moczu 
(1+ lub więcej) było większe u pacjentów leczonych produktem 
Tecfidera (45%) w porównaniu do placebo (10%). W badaniach 
klinicznych nie zaobserwowano niepożądanych następstw kli-
nicznych. Stężenia 1,25-dihydroksywitaminy D zmniejszały się 
u pacjentów leczonych produktem Tecfidera bardziej niż w gru-
pie placebo (procentowa mediana zmniejszenia stężenia po 2 
latach w stosunku do wartości wyjściowej wynosiła odpowiednio 
25% do 15%), natomiast stężenia parathormonu (PTH) zwięk-
szały się bardziej u pacjentów leczonych produktem Tecfidera 
w porównaniu do placebo (procentowa mediana zwiększenia 
stężenia po 2 latach w stosunku do wartości wyjściowej wyno-
siła odpowiednio 29% do 15%). Średnie wartości dla obu para-
metrów utrzymywały się w granicach normy. W ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy leczenia obserwowano przemijający wzrost 
średniej liczby granulocytów kwasochłonnych. Dzieci i młodzież: 
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania produktu 
leczniczego Tecfidera u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 
lat. W niewielkim, 24tygodniowym, otwartym, niekontrolowanym 
badaniu z udziałem młodzieży w wieku od 13 do 17 lat z rzuto-
woremisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRMS) (120 mg 
dwa razy na dobę przez 7 dni, a następnie 240 mg dwa razy na 
dobę przez pozostały czas leczenia; grupa badana pod kątem 
bezpieczeństwa, n=22), po którym nastąpiło 96tygodniowe ba-
danie uzupełniające (240 mg dwa razy na dobę; grupa badana 
pod kątem bezpieczeństwa, n=20), profil bezpieczeństwa wy-
dawał się podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych. 
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopusz-
czeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprze-
rwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania 
niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa 
Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Strona in-
ternetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane 
można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Nume-
ry pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: EU/1/13/837/001; 
EU/1/13/837/002; EU/1/13/837/003. Kategoria dostępno-
ści: lek wydawany z przepisu lekarza - Rp. Podmiot odpowie-
dzialny: Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP 
Badhoevedorp, Holandia. Przed przepisaniem leku należy za-
poznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dostępną 
na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http://
www.ema.europa.eu/. Informacji medycznej udziela: Biogen 
Poland Sp. z o. o., ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, tel: 22 351 51 00. 
Odpłatność dla pacjenta: produkt bezpłatny, refundowany w ra-
mach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego”. 
Urzędowa cena zbytu: 1021,68 PLN brutto – Tecfidera 120 mg 
oraz 4086,72 PLN brutto – Tecfidera 240 mg. Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycz-
nia 2021 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2020.116).
Zgłaszanie działań niepożądanych: safetypl@biogen.com,  
tel. 22 351 51 31. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany 
Charakterystyki Produktu Leczniczego: 11/2020.

Biogen-96578


