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Tecvayli (tesilistamab) 
Общ преглед на Tecvayli и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Tecvayli и за какво се използва? 

Tecvayli е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни с мултиплен 
миелом (рак на костния мозък). Може да се използва при пациенти, които са преминали най-
малко три предишни противоракови лечения, включително имуномодулиращо средство, 
протеазомен инхибитор и анти-CD38 антитяло, и при които раковото заболяване се е влошило 
след последното лечение. 

Tecvayli съдържа активното вещество теклистамаб (teclistamab). 

Как се използва Tecvayli? 

Лекарството се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да започне и да се 
наблюдава от лекар с опит в лечението на мултиплен миелом на място с подходяща медицинска 
помощ за овладяване на тежки нежелани реакции, например синдром на освобождаване на 
цитокини (потенциално животозастрашаващо заболяване, което причинява повишена 
температура, повръщане, задух, главоболие и ниско кръвно налягане; вж. точката за рисковете 
по-долу). 

Tecvayli се прилага под формата на подкожна инжекция. Препоръчителната доза се определя 
според телесното тегло на пациента. Лечението започва с инжекции в ден 1, 3 и 5 при 
увеличаване на дозите (т.нар. „постепенно увеличаване на дозата“). Един до три часа преди да се 
приложат тези инжекции, на пациентите се прилагат лекарства за намаляване на риска от 
синдром на освобождаване на цитокини. След като дозата се увеличи постепенно, на пациентите 
се прилагат поддържащи дози веднъж седмично. Лечението може да продължи до влошаване на 
заболяването или докато пациентът получи неприемливи нежелани реакции. 

За повече информация относно употребата на Tecvayli вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Tecvayli? 

Активното вещество в Tecvayli е теклистамаб — антитяло (вид протеин), предназначено да 
разпознава и да се свързва едновременно с две цели: В-клетъчния матурационен антиген (BCMA) 
на повърхността на миеломните клетки и CD3 на повърхността на Т-клетките (клетки в имунната 
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система). Като се свързва с тези целеви протеини, това лекарство свързва раковите клетки и Т-
клетките. Това активира Т-клетките, които след това унищожават клетките на множествения 
миелом. 

Какви ползи от Tecvayli са установени в проучванията? 

Ползите от Tecvayli са изследвани в текущо проучване, обхващащо 165 пациенти с мултиплен 
миелом, които са преминали най-малко три предходни лечения (включително имуномодулиращо 
средство, протеазомен инхибитор и анти-CD38 антитяло) и при които заболяването не се е 
подобрило (рефрактерно) или се е възобновило (рецидивирало) след последното лечение. 
Проучването не сравнява Tecvayli с други лекарства или плацебо (сляпо лечение). В това 
проучване 63 % (104 от 165) от пациентите се повлияват от лечението с Tecvayli и живеят средно 
18 месеца без влошаване на заболяването. 

Какви са рисковете, свързани с Tecvayli? 

Най-честите нежелани реакции при Tecvayli (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са 
хипогамаглобулинемия (ниски нива на имуноглобулин или антитела в кръвта, което увеличава 
риска от инфекция), синдром на освобождаване на цитокини, неутропения (ниски нива на 
неутрофилите, вид бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите), анемия (ниски нива на 
червените кръвни клетки или хемоглобина), болка в мускулите и костите, умора, 
тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцитите в кръвта, компоненти, които помагат за 
съсирването на кръвта), реакции на мястото на инжектиране, инфекции на горните дихателни 
пътища (носа и гърлото), лимфопения (ниски нива на лимфоцитите, вид бели кръвни клетки), 
диария, пневмония (инфекция на белите дробове), гадене (позиви за повръщане), повишена 
температура, главоболие, кашлица, запек и болка. 

Най-честите сериозни нежелани реакции са пневмония, COVID-19, синдром на освобождаване на 
цитокини, сепсис (отравяне на кръвта; когато бактериите и токсините им циркулират в кръвта, 
което води до увреждане на органите), повишена температура, болка в мускулите и костите, 
остро бъбречно увреждане, диария, целулит (възпаление на дълбоката подкожна тъкан), 
хипоксия (липса на кислород в тъканите на тялото), фебрилна неутропения (ниски нива на 
неутрофилите с повишена температура) и енцефалопатия (мозъчно нарушение). 

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Tecvayli вижте листовката. 

Защо Tecvayli е разрешен за употреба в ЕС? 

По време на одобряването възможностите за лечение са ограничени за пациентите с мултиплен 
миелом, след като вече не се повлияват от имуномодулиращо средство, протеазомен инхибитор и 
анти-CD38 антитяло. Tecvayli е удовлетворил медицинска необходимост при тези пациенти и 
показва клинично значим ефект от лечението, въпреки че липсата на контролно лекарство, 
кратката продължителност на проследяването на пациентите в рамките на основното проучване и 
малкият брой пациенти, участващи в това проучване, ограничават оценката на ползите и 
рисковете, свързани с употребата му. 

Поради това Tecvayli е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“. Това 
означава, че Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Tecvayli са 
по-големи от рисковете, но фирмата ще трябва да предостави допълнителни доказателства след 
разрешаването за употреба. 
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Разрешение под условие се издава поради по-малко изчерпателни данни от обичайно 
изискваните. Разрешение под условие се издава за лекарства, които отговарят на 
неудовлетворена медицинска нужда от лечение на сериозни заболявания, и когато ползите от по-
своевременното им предлагане превишават рисковете, свързани с употребата на лекарствата, в 
периода, докато се очакват допълнителните данни. Всяка година Европейската агенция по 
лекарствата ще извършва преглед на новата информация, докато данните станат изчерпателни, и 
настоящото резюме съответно ще се актуализира. 

Каква информация се очаква за Tecvayli? 

Тъй като Tecvayli е разрешен по т.нар. схема „разрешаване под условие“, фирмата, която 
предлага това лекарство, трябва да предостави окончателните резултати от текущото проучване 
при пациенти с мултиплен миелом, които са лекувани с Tecvayli. В допълнение, фирмата ще 
трябва да предостави данни от проучване, в което се сравнява ефективността на Tecvayli в 
комбинация с даратумумаб (друго противораково лекарство) с ефективността на други лечения, 
понастоящем разрешени за употреба при възрастни с рецидивирал или рефрактерен мултиплен 
миелом. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Tecvayli? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tecvayli, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката 
характеристика на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Tecvayli непрекъснато се 
проследяват. Съобщените подозирани нежелани реакции, свързани с употребата на Tecvayli, 
внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Tecvayli: 

Допълнителна информация за Tecvayli можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Tecvayli 
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