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Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo 
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4.8 skyriuje. 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
POTELIGEO 4 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui. 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Kiekviename 5 ml flakone yra 20 mg mogamulizumabo, tai atitinka 4 mg/ml. 
 
Mogamulizumabas gaminamas taikant rekombinantinę DNR technologiją kininio žiurkėnuko 
kiaušidžių ląstelėse. 
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 
 
 
3. FARMACINĖ FORMA 
 
Koncentratas infuziniam tirpalui. 
 
Skaidrus ar šiek tiek opalinis, bespalvis tirpalas. 
 
 
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 
 
4.1 Terapinės indikacijos 
 
POTELIGEO skirtas grybeline mikoze (mycosis fungoides, MF) arba Sézary sindromu (SS) 
sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems anksčiau buvo taikytas ne mažiau kaip vienas gydymo 
kursas sisteminio poveikio vaistiniais preparatais, gydyti. 
 
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 
 
Gydymą turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, turintis gydymo onkologijos srityje patirties, o vaistinį 
preparatą turi skirti tik sveikatos priežiūros specialistai tokioje vietoje, kur yra speciali gaivinimo 
įranga.  
 
Dozavimas 
Rekomenduojama mogamulizumabo dozė yra 1 mg/kg, leidžiama infuzijos į veną būdu ne trumpiau 
kaip 60 minučių. Infuzijos atliekamos kartą per savaitę 1, 8, 15 ir 22 pirmojo 28-ių dienų ciklo 
dienomis, po to – kas antrą savaitę 1 ir 15 kiekvieno paskesnio 28 dienų ciklo dienomis, kol pasireikš 
ligos progresavimas arba nepriimtinas toksinis poveikis.  
 
POTELIGEO reikia suleisti numatytą dieną, neviršijant 2 dienų termino. Jei dozės skyrimas vėluoja 
daugiau kaip 2 dienas, kitą dozę reikia suleisti kiek įmanoma greičiau, o po to dozavimo planas 
sudaromas iš naujo, dozavimą skiriant pagal naują numatytą schemą. 
 
Prieš pirmą POTELIGEO infuziją rekomenduojama pacientui skirti parengiamąjį gydymą karščiavimą 
mažinančiais ir antihistamininiais vaistais. Jei pasireiškia su infuzija susijusi reakcija, atliekant kitas 
POTELIGEO infuzijas reikia skirti parengiamąjį gydymą.  
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Dozės korekcija 
Dermatologinės reakcijos  
Pacientams, kuriems buvo skiriamas mogamulizumabas, pasireiškė odos išbėrimas (medikamentinis 
išbėrimas), kai kuriais atvejais šie simptomai buvo stipriai išreikšti ir (arba) buvo sunkūs. 
• Išbėrimo (susijusio su vaistais) atveju, kai pasireiškia 2 ar 3 sunkumo laipsnio (vidutinio ir 

sunkaus) reakcija, gydymą mogamulizumabu reikia nutraukti ir tinkamai gydyti išbėrimą, kol 
būklė pagerės – iki 1 arba lengvesnio laipsnio (pagal sunkumą), tada gydymą mogamulizumabu 
galima vėl pratęsti. 

• POTELIGEO reikia visiškai nutraukti, jei pasireiškia grėsminga gyvybei (4 laipsnio) išbėrimo 
reakcija (žr. 4.4 skyrių ). 

 
Su infuzija susijusios reakcijos 
• POTELIGEO infuziją reikia laikinai nutraukti, jei pasireiškia lengvos ar vidutinio sunkumo (1–

3 laipsnio) su infuzija susijusios reakcijos ir taikomas simptominis gydymas. Išnykus 
simptomams ir iš naujo pradedant infuziją, jos greitį reikia sumažinti ne mažiau kaip 50 %. 
Jeigu reakcija vėl pasikartoja, reikia nutraukti infuziją (žr. 4.4 skyrių ). 

• POTELIGEO reikia visiškai nutraukti, jei pasireiškia grėsminga gyvybei (4 laipsnio) su infuzija 
susijusi reakcija (žr. 4.4 skyrių ). 

 
Ypatingosios populiacijos 
 
Vaikų populiacija 
POTELIGEO veiksmingumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams neištirti. Duomenų 
nėra. 
 
Senyvo amžiaus pacientai 
Senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).  
 
Inkstų funkcijos sutrikimas 
Farmakokinetikos populiacijoje tyrimų duomenys rodo, kad nereikia dozės keisti pacientams, kuriems 
pasireiškia lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 5.2 skyrių). 
 
Kepenų funkcijos sutrikimas 
Farmakokinetikos populiacijoje tyrimų duomenys rodo, kad nereikia dozės keisti pacientams, kuriems 
pasireiškia lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas. Nėra duomenų apie 
POTELIGEO vartojimą pacientams, kuriems pasireiškia sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 5.2 
skyrių). 
 
Vartojimo metodas 
POTELIGEO skirtas leisti į veną. Jis turi būti leidžiamas į veną tik infuzijos į veną būdu ne greičiau 
kaip per 60 minučių. Su infuzija susijusios reakcijos atveju skaitykite pirmiau pateiktas 
rekomendacijas. 
 
Instrukcija, kaip praskiesti vaistinį preparatą prieš vartojant, pateikiama 6.6 skyriuje. 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 
 
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 
Atsekamumas 
Siekiant pagerinti biologinių vaistinių preparatų atsekamumą, reikia aiškiai užrašyti paskirto vaistinio 
preparato pavadinimą ir serijos numerį. 
 
Dermatologinės reakcijos 
Pacientams, kuriems buvo skiriamas mogamulizumabas, pasireiškė medikamentinis išbėrimas 
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(medikamentinis odos pažeidimas), kai kuriais atvejais simptomai buvo stipriai išreikšti ir (arba) 
sunkaus laipsnio.  
 
Suleidus mogamulizumabo ne MF ir ne SS tipo T ląstelių limfoma sergantiems pacientams, klinikinių 
tyrimų metu mažiau nei 1 % pacientų atvejų buvo gauta pranešimų apie sunkias odos reakcijas, 
įskaitant Stivenso-Džonsono sindromą (SJS) ir toksinę epidermio nekrolizę (TEN), duomenų apie jas 
taip pat buvo gauta po vaistinio preparato registracijos; kai kurie iš šių atvejų baigėsi mirtimi. Reikia 
atidžiai nuolat stebėti dėl SJS arba TEN būdingų simptomų. Pasireiškus simptomams, gydymą 
POTELIGEO reikia nutraukti ir nepradėti gydymo iš naujo tol, kol nebus atmesta SJS ar TEN 
diagnozė ir kol odos reakcija bus pirmo arba lengvesnio laipsnio. Jei pasireiškia SJS / TEN, reikia 
skirti tinkamą medikamentinį gydymą. Informaciją apie dozės korekciją žr. 4.2 skyriuje. 
 
Su infuzija susijusios reakcijos  
Gydant mogamulizumabu pacientus, buvo stebimos ūminės su infuzija susijusios reakcijos (ISR). ISR 
dažniausiai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, tačiau buvo gauta keli pranešimai apie sunkias 
reakcijas (3 laipsnio). Dauguma ISR pasireiškia pirmosios infuzijos metu arba iškart po jos (visos 
24 valandų laikotarpyje po infuzijos), dažnis mažėja su kiekvienu vėlesniu gydymo epizodu.  
 
Infuzijos metu ir po jos pacientus reikia atidžiai nuolat stebėti. Jei pasireiškia anafilaksinė reakcija, 
reikia nedelsiant ir visiškai nutraukti mogamulizumabo infuziją bei skirti tinkamą gydymą. 
 
Jei pasireiškia ISR, reikia nutraukti infuziją ir pritaikyti atitinkamas medicininės pagalbos priemones. 
Išnykus simptomams infuziją galima tęsti toliau, bet lėtesniu greičiu. Informaciją apie parengiamąjį 
gydymą ir dozės koregavimą žr. 4.2 skyriuje. 
 
Infekcijos 
Mogamulizumabu gydomiems MF ir SS sergantiems asmenims sunkių infekcijų ir (arba) virusų 
reaktyvacijos rizika yra didesnė. Mogamulizumabo ir sisteminių imunitetą moduliuojančių vaistinių 
preparatų arba kitų licencijuotų MF ir SS skirtų vaistinių preparatų derinių vartojimas nėra ištirtas ir 
todėl nerekomenduojamas, ypač atsižvelgiant į mogamulizumabu gydomų pacientų sunkių infekcijų 
riziką. Skiriant gydymą mogamulizumabu taip pat galima vartoti vietiškai veikiančius steroidinius 
vaistinius preparatus arba nedideles sistemiškai veikiančių kortikosteroidų dozes, tačiau vartojant 
imunitetą slopinančius vaistinius preparatus sunkių infekcijų ir (arba) virusų reaktyvacijos rizika gali 
būti didesnė. Pacientus reikia nuolat stebėti dėl pasireiškiančių infekcijos požymių ir simptomų bei 
skubiai gydyti. 
 
Pacientus reikia patikrinti dėl hepatito B infekcijos prieš pradedant gydymą mogamulizumabu. 
Pacientams, kuriems esamo/buvusio hepatito B tyrimas bus teigiamas, rekomenduojama gydytojo, 
turinčio hepatito B gydymo patirties, konsultacija, kurioje bus patarta kokių tinkamų priemonių imtis, 
kad hepatito B infekcija neatsinaujintų. 
 
Alogeninių hemopoetinių kamieninių ląstelių transplantacijos (HKLT) komplikacijos po 
mogamulizumabo vartojimo  
Gauta pranešimų apie komplikacijas, tokias kaip transplantato prieš šeimininką ligą (TPŠL), kurios 
pasireiškė ne MF ir ne SS tipo T ląstelių limfoma sergantiems pacientams, kuriems po 
mogamulizumabo vartojimo buvo skiriama alogeninių HKLT.  
 
Didesnė su transplantatu susijusių komplikacijų rizika stebėta tais atvejais, kai mogamulizumabas 
buvo skiriamas likus nedaug laiko (apie 50 dienų) iki HKLT. Reikia atidžiai stebėti pacientus dėl 
ankstyvų su transplantatu susijusių komplikacijų požymių. 
 
Gydymo mogamulizumabu saugumas po autologinės ar alogeninės HKLT nebuvo ištirtas. 
 
Tumoro lizės sindromas  
Su pacientais, kuriems buvo skiriamas mogamulizumabas, buvo stebimas tumoro lizės sindromas 
(TLS). TLS dažniau buvo stebimas pirmąjį gydymo mėnesį. TLS rizika atsiranda intensyvios naviko 
proliferacijos ir didelio išplitimo atvejais. Reikia atidžiai sekti ir kontroliuoti pacientų laboratorinių ir 
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klinikinių tyrimų rezultatus, elektrolitų balansą, skysčių suvartojimą ir inkstų funkciją, ypač pirmąjį 
gydymo mėnesį, laikantis geros medicinos praktikos reikalavimų. TLS valdymas gali apimti agresyvią 
hidrataciją, elektrolitų nukrypimų koregavimą, antihiperurikeminė terapija ir palaikomasis gydymas. 
 
Širdies ligos 
Klinikiniame tyrime buvo stebimas vienas ūminio miokardo infarkto atvejis MF / SS sirgusiam 
pacientui, kuriam buvo skiriamas mogamulizumabas. Atliekant klinikinius tyrimus su pacientais, 
sirgusiais kitų tipų limfoma, gauta pranešimų apie stresinę kardiomiopatiją (vienas atvejis) ir ūminį 
miokardo infarktą (vienas atvejis). Tiriamųjų asmenų ligos istorijoje buvo duomenų apie įvairius 
rizikos faktorius. Esant su širdies ligomis susijusių ligų rizikos faktorių, pacientus reikia nuolat stebėti 
ir, prireikus, imtis atitinkamų priemonių. 
 
Didelių ląstelių transformacija (DLT) 
Duomenų apie DLT sergančius pacientus nepakanka. 
 
Kita 
Mogamulizumabo negalima leisti po oda ir į raumenis, greitai leisti į veną arba leisti į veną smūginės 
dozės (boliuso) forma. 
 
Šio vaistinio preparato dozėje yra mažiau kaip 1 mmol natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. 
 
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
 
Sąveikos tyrimų neatlikta. 
 
4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 
 
Vaisingos moterys, moterų kontracepcija 
Vaisingos moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo POTELIGEO metu ir po to 
ne mažiau kaip 6 mėnesius.  
 
Nėštumas 
Duomenų apie mogamulizumabo vartojimą nėštumo metu nėra. Nors mogamulizumabas pereina 
cynomolgus beždžionių placentos barjerą, tačiau be to, kad pasireiškia farmakologinis poveikis 
vaisiui, tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio toksinio poveikio 
reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu mogamulizumabo geriau nevartoti. 
 
Žindymas 
Nežinoma, ar mogamulizumabas išsiskiria į motinos pieną. Yra žinoma, kad žmogaus IgG išsiskiria į 
motinos pieną pirmosiomis dienomis po gimdymo, vėliau koncentracija greit sumažėja; todėl negalima 
atmesti rizikos žindomam vaikui šio trumpo laikotarpio metu. Po to, jei kliniškai reikalinga, 
POTELIGEO galima vartoti žindymo metu. 
 
Vaisingumas 
Klinikinių duomenų apie mogamulizumabo poveikį žmonių vaisingumui nėra. Specialių tyrimų su 
gyvūnais, vertinant megamulizumabo poveikį vaisingumui, atlikta nebuvo. Su ilgauodegėms 
(cynomolgus) beždžionėmis atlikti kartotinių dozių toksiškumo tyrimai neparodė nepageidaujamo 
poveikio vyrų ir moterų reprodukciniams organams (žr. 5.3 skyrių).  
 
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 
 
Mogamulizumabas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai. Suleidus 
mogamulizumabo gali atsirasti silpnumas (žr. 4.8 skyrių). 
 
4.8 Nepageidaujamas poveikis 
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Saugumo duomenų santrauka 
Dažniausiai stebimos sunkios nepageidaujamos reakcijos buvo pneumonija, karščiavimas, su infuzija 
susijusi reakcija ir celiulitas.  
 
Dažniausiai stebimos nepageidaujamos reakcijos buvo su infuzija susijusi reakcija ir išbėrimas 
(medikamentinis išbėrimas); dauguma šių reakcijų buvo nesunkios ir pirmo arba antro sunkumo 
laipsnio.  
 
Sunkios nepageidaujamos reakcijos buvo 4 laipsnio kvėpavimo nepakankamumas (1,1 %), o 5 laipsnio 
reakcijos buvo polimiozitas bei sepsis (0,5 % kiekvienai). 
 
Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje  
Nepageidaujamos reakcijos išvardintos pagal organų sistemų klases ir dažnį, apibūdinamas taip: labai 
dažnos (≥1/10), dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), retos (nuo 
≥1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal 
turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos yra išvardytos mažėjančio 
sunkumo tvarka. 
 
1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios pacientams, kuriems buvo skiriamas 
POTELIGEO (N=184) 
Organų sistemų klasė (OSK) Dažnis Nepageidaujama reakcija 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai Dažni Anemija, neutropenija, leukopenija, 
trombocitopenija 

Endokrininiai sutrikimai Dažni Hipotirozė 

Virškinimo trakto sutrikimai Labai dažni Vidurių užkietėjimas, viduriavimas, 
pykinimas, stomatitas 

Dažni Vėmimas 
Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos 
pažeidimai Labai dažni Nuovargis, periferinė edema, 

karščiavimas 
Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai Nedažni Ūminis hepatitas, hepatitas 

Infekcijos ir infestacijos Labai dažni Infekcijosa 
Dažni Viršutinių kvėpavimo takų infekcija 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų 
komplikacijos Labai dažni Su infuzija susijusi reakcija 

Tyrimai Dažni 

Alanino aminotransferazės kiekio 
padidėjimas, aspartato 
aminotransferazės kiekio padidėjimas, 
šarminės fostatazės kiekio kraujyje 
padidėjimas, leukocitų kiekio kraujyje 
sumažėjimas 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai Nedažni Tumoro lizės sindromas 
Nervų sistemos sutrikimai Labai dažni Galvos skausmas 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai Labai dažni Medikamentinis odos pažeidimas 
(įskaitant odos išbėrimą) 

a Folikulitas, celiulitas, kandidozė, pneumonija, sepsis, odos infekcija, išorinės ausies uždegimas, herpes zoster, stafilokokinė 
odos infekcija, šlapimo takų infekcija, herpes simplex ir citomegalovirusinė infekcija 
 
Atskirų nepageidaujamų reakcijų aprašymas 
 
Dermatologinės reakcijos 
Pacientams, kuriems buvo skiriamas POTELIGEO, pasireiškė medikamentinis išbėrimas 
(medikamentinis odos pažeidimas), kai kuriais atvejais jis buvo stipriai išreikštas ir (arba) sunkus. 
Dauguma su gydymu susijusių odos reakcijų buvo pirmo arba antro laipsnio, 4,3 % pacientų pasireiškė 
≥ 3 laipsnio medikamentinis išbėrimas. Nebuvo nustatyta iki simptomų atsiradimo pasireiškiančių 
latentinių būklių tendencijų; buvo stebimos tiek ankstyvos, tiek vėlyvos reakcijos. 
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Su infuzija susijusios reakcijos 
33 % pacientų, kuriems buvo skiriamas POTELIGEO, pasireiškė su infuzija susijusios reakcijos. 
Dauguma su infuzija susijusių reakcijų buvo 1 ir 2 laipsnio bei pasireiškė atliekant pirmąją infuziją 
arba iškart po jos. Sunkios (3 laipsnio) reakcijos pasireiškė 4 % pacientų.  
 
Su infuzija susijusių reakcijų dažnis buvo didžiausias po pirmosios infuzijos (28,8 % tiriamųjų), po 
dviejų ar daugiau infuzijų jis sumažėjo iki ≤ 3,8 % tiriamųjų.  
 
Infuzijos buvo nutrauktos maždaug 6 % pacientų, daugumoje atvejų (maždaug 90 %) – pirmojo 
gydymo ciklo mogamulizumabu metu.  
 
Tyrimo 0761-010 metu mažiau kaip 1 % gydytų pacientų nutraukė gydymą dėl su infuzija susijusių 
reakcijų. 
 
Sunkios infekcijos 
MF ar SS sergančių pacientų sunkių infekcijų pasireiškimo rizika yra didesnė dėl odos ligos sukeltų 
odos vientisumo pažeidimų, taip pat ta rizika gali padidėti dėl su oda nesusijusios ligos imunitetą 
slopinančio poveikio  ir gydymo mogamulizumabu. 14,3 % tiriamųjų, kuriems buvo skiriamas 
mogamulizumabas, pasireiškė sunkios infekcijos, įskaitant sepsį, pneumoniją ir odos infekcijas. Iki 
simptomų atsiradimo pasireiškiančių latentinių būklių trukmė buvo reikšmingai skirtinga. Dauguma 
pacientų pasveiko po infekcijos. Klinikinio tyrimo metu (0761-010) gauti 2 pranešimai apie 
kvėpavimo nepakankamumą, pasibaigusį mirtimi, kuris pasireiškė sunkia pneumonija sirgusiems 
pacientams praėjus daugiau kaip 9 mėnesiams po gydymo mogamulizumabu pradžios. 
 
Imunogeniškumas 
Po POTELIGEO infuzijos klinikinių POTELIGEO vartojimo pacientams, sergantiems suaugusiųjų T 
ląstelių leukemija-limfoma ar odos T-ląstelių limfoma, tyrimų metu maždaug 14 % pacientų (44 iš 
313 vertinamų pacientų) buvo nustatyti dėl gydymo susidarę antikūnai prieš mogamulizumabą. 
Pacientų, kuriems nustatytas teigiamas neutralizuojančių antikūnų atsakas, nebuvo.  
 
Saugumas po paskutinės dozės 
Tyrimo 0761-010 metu iš 320 pacientų, kuriems buvo skirtas mogamulizumabas, 21 (6,6 %) pacientui 
pasireiškė mažiausiai viena sunki nepageidaujama reakcija į vaistą (SNRV), kuri buvo stebima 
nepraėjus 90 dienų po paskutinio tiriamojo vaistinio preparato skyrimo.  
 
Šiame tyrime SNRV, kurios pasireiškė daugiau kaip vienam pacientui, buvo koduojamos pagal OSK: 
infekcijos ir infestacijos (7 [2,2 %] pacientai), bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai (5 
[1,6 %] pacientai), kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai (4 [1,3%] pacientai), 
skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai (3 [0,9 %] pacientai), kepenų, tulžies pūslės ir 
latakų sutrikimai (2 [0,6 %] pacientai) bei sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos (2 
[0,6 %] pacientai). Visose kitose likusiose OSK SNRV buvo stebimos vienam pacientui (0,3 %). 
 
Saugumo duomenys gauti nepraėjus 90 dienų po paskutinės mogamulizumabo dozės atitinka tyrimo 
gydymo laikotarpiu stebėtus saugumo rezultatus. 
 
Senyvo amžiaus pacientų populiacija 
Saugumo duomenys senyviems pacientams (≥ 65 metų) iš esmės atitiko suaugusių pacientų duomenis, 
išskyrus dermatologines ir su infuzija susijusias reakcijas, kurios dažniau pasireiškė senyviems 
tiriamiesiems. 
 
Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai 
leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 
pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. 
 
4.9 Perdozavimas 
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Nėra duomenų apie mogamulizumabo perdozavimą. Perdozavimo atveju reikia atidžiai nuolat stebėti 
pacientą, jo gyvybinius požymius (ne trumpiau kaip 1 valandą) ir, jei reikia, skirti palaikomąjį 
gydymą. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Farmakoterapinė grupė – antineoplastiniai ir imuninę sistemą moduliuojantys vaistiniai preparatai, 
monokloniniai antikūnai, ATC kodas – L01FX09. 
 
Veikimo mechanizmas 
Mogamulizumabas yra defukozilintas, humanizuotas IgG1 kapa imunoglobulinas, kuris selektyviai 
prisijungia prie CCR4, su G proteinu susieto CC chemokinų receptoriaus, dalyvaujančio pernešant 
limfocitus į įvairius organus, taip pat ir į odą, todėl mažėja ląstelių-taikinių kiekis. CCR4 ekspresija 
vyksta kai kurių vėžinių ląstelių paviršiuje, įskaitant tokius T ląstelių navikus, kaip MF ir SS, kuriems 
yra būdinga CCR4 ekspresija.  
 
Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 
Mogamulizumabo veiksmingumas gydant mycosis fungoides (MF) arba Sézary sindromu (SS) 
sergančius pacientus buvo nustatytas III fazės, daugiacentrio, atvirojo tyrimo (0761-010) metu, 
kuriame 372 suaugę pacientai buvo santykiu 1:1 atsitiktinai atrinkti į gydymo mogamulizumabu arba 
vorinostatu grupes. Kiekvienoje grupėje buvo po 186 pacientus. Vieną kartą per savaitę 28 dienų ciklo 
metu buvo skiriama 1 mg/kg mogamulizumabo dozės infuzija (1, 8, 15 ir 22 dienomis), o po to – kitų 
28 dienų ciklų 1 ir 15 dienomis. Vorinostatas buvo skiriamas kaip pradinė 400 mg per burną vartojama 
dozė vieną kartą per parą, pradedant nuo 1 dienos 28 dienų cikluose. Vorinostatą vartojantiems 
pacientams, kuriems pasireiškė ligos progresavimas, buvo leidžiama pereiti prie gydymo 
mogamulizumabu. Pacientai, kurie perėjo prie šio gydymo, vartojo mogamulizumabą iki 46 mėnesių 
(2016 m. gruodžio mėn. duomenimis). Gydymas mogamulizumabu buvo tęsiamas tol, kol liga pradėjo 
progresuoti arba pasireiškė nepriimtinas toksinis poveikis. Į tyrimą pacientai nebuvo įtraukiami 
aktyvių automuninių ligų, centrinės nervų sistemos metastazių atveju, taip pat tada, kai reikėjo 
sisteminio gydymo kortikosteroidais ar kitais imunitetą slopinančiais vaistiniais preparatais, arba buvo 
aktyvi infekcija, kurią reikėjo gydyti, pvz., ŽIV, hepatitas B ar C. Taip pat nebuvo įtraukiami 
pacientai, kurių funkcinė būklė pagal Rytų kooperacinę onkologų grupę (angl. Eastern Cooperative 
Oncology Group, ECOG) buvo ≥ 2 balai. Tyrimo pradžioje 38 % pacientų buvo IB–II ligos stadija, 
10 % – III stadija, 52 % – IV stadija. Pacientai į tyrimą buvo įtraukiami neatsižvelgiant į jų odos 
biopsijos CCR4 ekspresijos lygį. 
 
Pirminis vertinimo kriterijus buvo išgyvenamumas be progresavimo (IBP) pagal tyrėjo įvertinimą 
pagal bendro sudėtinio atsako kriterijus, kuriuose atsižvelgiama į visas potencialiai ligos paliestas 
struktūras (odą, kraują, limfmazgius ir vidaus organus). Odos ir kraujo atsakas buvo vertinimas kas 
4 savaites. Atsakas limfmazgiuose ir vidaus organuose buvo vertinamas po 4 savaičių, po to – kas 
8 savaites pirmais metais, vėliau – kas 16 savaičių. 
 
Visiems pacientams buvo histologiškai patvirtintos mycosis fungoides (MF) (56,5 % 
mogamulizumabo ir 53,2% vorinostatogrupėje) arba Sézary sindromo (SS) ( 43,5 % mogamulizumabo 
ir 46,8 % grupėje) diagnozės ir jiems visiems anksčiau buvo skirtas ne mažiau kaip vienas sisteminis 
gydymas. Dažniausiai tiriamiesiems Europoje anksčiau buvo taikytas gydymas beksarotenu (70 %), 
interferonu (59 %), metotreksatu (49 %), ekstrakorporinė fotoforezė (EKF) (31 %) ir gemcitabinu / 
gemcitabino kursais (28 %). 
 
Vidutinė mogamulizumabo ekspozicijos trukmė buvo 5,6 mėnesio (intervalas: nuo < 1 iki 
45,3 mėnesio). 56 % pacientų buvo skirti ne mažiau kaip 6 mogamulizumabo ciklai, 25 % pacientų – 
ne mažiau kaip 12 mogamulizumabo ciklų.  
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Atrankos metu pacientų amžiaus mediana buvo 64 metai (25–101 metų), 49,5 % buvo 65 metų ar 
vyresni, 58,1 % buvo vyrai.  
 
CCR4 ekspresija buvo vertinama retrospektyviai odos biopsijų mėginiuose, paimtuose iki gydymo 
(mėginiai fiksuoti farmalinu, sutvirtinti parafinu), taikant imunohistocheminį metodą. 
Mogamulizumabo grupėje, gydymo pradžioje CCR4 ekspresijos lygis buvo stebimas 75 % pacientų 
atvejų (N = 140), CCR4 buvo nustatytas ≥ 1 % limfocitų iš 100 % pacientų ir 96 % (134 iš 140) turėjo 
CCR4, kuris buvo aptiktas ≥ 10 % odos limfocitų.  
 
Iš visų į varinostato grupę atrinktų pacientų 136 (73,1 %) tyrimo eigoje perėjo į mogamulizumabo 
grupę. Perėjimo į mogamulizumabo grupę priežastis buvo ligos progresavimas (109 pacientai) ir 
gydymo netoleravimas (27 pacientai). Mogamulizumabo infuzijų, suleistų perėjusiems pacientams, 
kiekis siekė nuo 1 iki 94 (iki 46 gydymo mėnesių) (2016 m. gruodžio mėn. duomenimis).  
 
Praėjus 6, 12, 18 ir 24 mėnesiams po atsitiktinai parinkto gydymo pradžios išgyvenusių be ligos 
progresavimo tiriamųjų procentinė dalis buvo didesnė mogamulizumabo grupėje (atitinkamai 55,3 %, 
38,3 %, 28,0 % ir 14,1 %,), lyginant su vorinostato grupe (atitinkamai 28,8 %, 15,3 %, 7,2 %, ir 
7,2 %). Vidutinis IBP mogamulizumabo grupėje buvo 7,7 mėnesio (95 % PI: 5,67; 10,33) ir 
3,10 mėnesio (95 % PI: 2,87; 4,07) vorinostato grupėje, gauta santykinė rizika 0,53 (95 % PI: 0,41; 
0,69), p < 0,0001 (dvipusis, stratifikuotas logaritminio rango (log rank) testas).  
 
IBP Kaplan-Meier kreivė pavaizduota 1 pav. 
 
1 pav. Išgyvenamumo be progresavimo tyrėjo vertinamoje (NGP) populiacijoje: Kaplan-Meier 
kreivės progresavimo diagrama 

 
Progressive-Free Survival (%) Išgyvenamumas be progresavimo (%) 
No. at Risk:  Kiekis rizikos grupėje: 
POTELIGEO  POTELIGEO 
Vorinostat  Vorinostatas 
Time (Months) Laikas (mėnesiai) 

 
Pagrindiniai antriniai vertinimo kriterijai buvo bendras atsako santykis (BAS), BAS po perėjimo į kitą 
grupę, atsako trukmė (AT) ir vertinimo pagal „Skindex-29“ simptomų ir funkcines skales (angl. 
Skindex-29 Symptoms and Functional Scales) bei Vėžio terapijos funkcinio įvertinimo bendrą skalės 
(angl. Functional Assessment of Cancer Therapy-General, FACT-G) fizinę ir funkcinę savijautą 
duomenis pokytis, lyginant su tyrimo pradžia. 
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Bendro atsako vertinimas buvo pateikiamas kaip sudėtinis balas, gautas įvertinus kiekvienos struktūros 
matavimus, o tam, kad būtų galima patvirtinti, atsakas turėjo būti stebimas dviejuose vienas po kito 
sekančiuose bendruose ligos vertinimuose (ne mažiau kaip 8 savaičių intervalu vienas nuo kito per 
pirmuosius metus ir 16 savaičių intervalu vėliau). Pacientų atskirų struktūrų duomenys buvo 
analizuojami, jei tyrimo pradžioje tose struktūrose pasireiškė liga arba jei buvo turimas koks nors 
atsako po tyrimo pradžios toje struktūroje vertinimas. 
 
2 lentelėje apibendrinamas BAS, AT ir atsakas kiekvienoje struktūroje. Tyrimo metu stebėtas 
statistiškai reikšmingas BAS pagerėjimas ir atsakas vertinant kraujo, odos ir limfmazgių struktūras, 
lyginant su vorinostatu. Dėl ribotos veiksmingumo duomenų apimties su tiriamaisiais, kuriems buvo 
pakitimų vidaus organuose, atsako vidaus organuose nebuvo galima įvertinti.  
 
2 lentelė. Atsakas atsitiktinės atrankos gydymo laikotarpio metu tyrime 0761-010 (numatytų 
gydyti pacientų) 
 Mogamulizumabas 

N = 186  
Vorinosta

tas 
N = 186 

Bendras atsako dažnis  
(patvirtintas PA + DA, %)  

28,0  4,8 

95 % PI (21,6; 35,0)  (2,2; 9,0)  
P-reikšmėa <  0,0001 

Atsako trukmė (mėnesiais)   
Mediana (95 % PI) 14,1 (9,4; 9,2)  9,13 (4,7,-) 
Atsakas pagal tūrį   
Kraujas n = 124  n = 125 

Atsako dažnis (patvirtintas PA + DA, %) 66,9 18,4  
95 % PI (57,9; 75,1)   (12,0; 26,3) 

P reikšmėa <  0,0001 
Oda n=186  n = 186 

Bendras atsako dažnis (patvirtintas PA + DA, %) 41,9  15,6 
95 % PI (34,8; 49,4)   (10,7; 21,6) 

P reikšmėa < 0,0001 
Limfmazgiai n=136  n = 133 

Bendras atsako dažnis (patvirtintas PA + DA, %) 15,4  3,8 
95 % PI (9,8; 22,6)   (1,2; 8,6) 

P reikšmėa 0,0008 
Vidaus organai n = 6 n = 4 

Bendras atsako dažnis (patvirtintas PA + DA, %) 0 0 
95 % PI (0,0; 45,9)   (0,0; 60,2) 

Pastaba: bendras atsako rodiklis remiasi globalaus sudėtinio atsako balu. 
a: P reikšmė buvo paimta iš Cochran-Mantel-Haenszel testo, atsižvelgiant į ligos tipą, stadiją ir regioną.  
PI – pasikliautinasis intervalas, VA – visiškas atsakas; DA – dalinis atsakas 
 
Gydymo mogamulizumabu rezultatas – 8 patvirtinti visiško atsako atvejai (visiškas visų pažeistų 
struktūrų išgijimas), lyginama su 0 pacientų, kuriems buvo skiriamas vorinostatas: 4 iš šių 8 pacientų 
iš pradžių buvo atsitiktinai atrinkti į mogamulizumabo grupę ir 4 buvo perkelti į mogamulizumabo 
grupę tyrimo metu. Keturiasdešimt vienam iš 136 perėjusių pacientų (30,1 %) buvo gautas visiškas 
arba dalinis atsakas į gydymą mogamulizumabu. 
 
Veiksmingumo duomenys buvo riboti vertinant pacientus, kurių CCR4 ekspresija odoje buvo maža 
(< 10 %). Tyrime 0761-010 buvo 10 iš 290 vertinamų pacientų, kuriems pasireiškė CCR4 ekspresija 
< 10 %, iš jų 6 buvo atrinkti į mogamulizumabo ir 4 – į vorinostato grupę, kurie vėliau buvo perkelti į 
mogamulizumabo grupę. Patvirtinto atsako nebuvo tuose 10 tiriamųjų, kurių CCR4 ekspresija buvo 
maža (< 10 %). Struktūros lygio atsakas buvo matomas 3 iš 10 vertintų tiriamųjų, kurie buvo gydomi 
mogamulizumabu randomizacijos arba perėjimo fazėje. 
 
IB/II ligos stadijos pacientams,, gydytiems mogamulizumabu, buvo patvirtintas 17,6 % BAS, 
palyginti su 8,3 % vartojusiems vorinostatą, ir struktūrų lygio (kraujo, odos, limfmazgių) atsako 
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rodiklis buvo didesnis nei vorinostatu gydytų pacientų (3 lentelė). Bendrai, išgyvenamumas be 
progresavimo IB/II ligos stadijos tiriamiesiems, gydytiems mogamulizumabu, buvo 4,7 mėnesiai, 
palyginti su 3,9 mėnesiais pacientams, gydytiems vorinostatu (4 lentelė). Atsižvelgiant į ribotą 
tiriamųjų, kuriems gautas atsakas, kiekį ir duomenų naujumą, negalima daryti išvados dėl atsako 
trukmės IB/II ligos stadijos pacientams. 
 
IB/II stadijoje struktūros lygio atsakas buvo maždaug 3 mėnesiai, tai atitinka bendros NGP 
populiacijos laiko iki atsako trukmę (maždaug 3 mėnesiai). Jei po 3 mėnesių gydymo nestebimas 
struktūros lygio atsakas arba bendras atsakas, reikia apsvarstyti gydymo nutraukimą.   
 
3 lentelė: Bendras ir struktūros lygio atsako dažnis ankstyvose ligos stadijose  

Mogamulizuma
bas 

Vorinostatas Rizikos skirt.  
(mot., plg. su vyr.) 

Ligos stadija IB/II N = 68 N = 72  
Bendras atsako santykis (BAS), n (%) 12 (17,6) 6 (8,3) 9,3 
Struktūra:    
Kraujas (n) 17 23  
 Atsako dažnis (n, %) 8 (47,1) 4 (17,4) 29,7 
  95 % PIa (23,0; 72,2) (5,0; 38,8) (-2,2; 57,1) 
Oda (n) 68 72  
 Atsako dažnis (n, %) 19 (27,9) 14 (19,4) 8,5 
  95 % PIa (17,7; 40,1) (11,1; 38,8) (-8,3; 24,9) 
Mazgų (n) 41 40  
 Atsako dažnis (n, %) 4 (9,8) 1 (2,5) 7,3 
  95 % PIa (2,7; 23,1) (0,1; 13,2) (-14,3; 28,6) 
M = mogamulizumabas. V = 
vorinostatas 

 
4 lentelė. Išgyvenamumas be progresavimo (IBP) pagal gydymo gurpę ir ligos stadiją 
(randomizuoto gydymo laikotarpis) 

 Mogamulizumabas Vorinostatas P vertė 
PFS, months 
KG populiacija 7.70 (5,67; 10,33) 3,10 (2,87; 

4,07) 
< 0,0001 

IB/II 4,7 (2,9–7,47) 3,9 (2,87–
4,73) 

0,6790 

III/IV 10,9 (7,03–15,03) 3,0 (2,83–
3,87) 

< 0,0001 

KG = ketinami gydyti 
 
Vaikų populiacija 
Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti odos T ląstelių limfomos (OTLL) (MF ir SS 
yra OTLL potipiai) tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams 
informacija pateikiama 4.2 skyriuje). 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Buvo vertinama suaugusiųjų T ląstelių leukemija-limfoma (STL) ir OTLL pacientų mogamulizumabo 
farmakokinetika (FK), imant dozes nuo 0,01 iki 1 mg/kg, skiriant mogamulizumabą kelis kartus, 
kiekvieną savaitę arba kas antrą savaitę, laikantis rekomenduojamos 1 mg/kg dozės ir režimo (1, 8, 15 
ir 22 dienomis pirmajame 28 dienų cikle, 1 ir 15 dienomis paskesniuose 28 dienų cikluose). 
Populiacijos FK analizėje buvo vertinami 444 pacientų, kuriems šešiuose klinikiniuose tyrimuose 
buvo skiriamas mogamulizumabas, duomenys. Mogamulizumabo ekspozicijos didėjimas buvo 
proporcingas dozės didėjimui intervale nuo 0,1 iki 1,0 mg/kg. 
 
Absorbcija 
Mogamulizumabo dozė leidžiama į veną, todėl jo biologinis prieinamumas yra greitas ir visiškas. 
 
Pasiskirstymas 
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Atsižvelgiant į FK analizės rezultatus, centrinio pasiskirstymo tūrio (Vc) geometrinis vidurkis [% 
variacijos koeficientas (CV%)] buvo 3,57 l (20,1 %). 
 
Biotransformacija 
Mogamulizumabo metabolinis kelias nebuvo apibūdintas. Manoma, kad mogamulizumabas 
suskaidomas į smulkius peptidus ir amino rūgštis vykstant katabolizmui – tokiu pačiu būdu, kaip ir 
endogeninio IgG atveju. 
 
Eliminacija  
Atsižvelgiant į FK analizės rezultatus, klirenso geometrinis vidurkis [% variacijos koeficientas 
(CV%)] yra 12,0 ml/val. (83,7 %), o pusinės eliminacijos laiko (t1/2) geometrinis vidurkis yra 
17 dienų (65,5 %).   
 
Tiesiškumas ir akumuliacija 
Mogamulizumabo FK yra tiesinės dozės intervale nuo 0,01 mg/kg iki 1 mg/kg. Atsižvelgiant į FK 
analizės rezultatus, stabilios mogamulizumabo koncentracijos buvo gautos po 12 savaičių trukusio 
kartotinio dozės skyrimo pagal rekomenduojamą schemą, sisteminė akumuliacija buvo 1,7 karto. 
Galios modelio analizėje nebuvo nukrypimo nuo dozės proporcingumo. 
 
Inkstų funkcijos sutrikimas 
Inkstų funkcijos sutrikimo įtaka mogamulizumabo klirensui buvo vertinama atliekant populiacijos FK 
analizę su pacientais, kuriems pasireiškė nesunkus (kreatinino klirensas (KK) nuo 60 iki 89; n = 157), 
vidutinis (KK nuo 59 iki 30; n = 80) ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (KK mažesnis nei 
30 ml/min; n = 2). Nebuvo stebėta kliniškai reikšmingų mogamulizumabo klirenso skirtumų 
pacientams, kuriems pasireiškė lengvo–sunkaus laipsnio inkstų funkcijos sutrikimas ir pacientams, 
kurių inkstų funkcija buvo normali.  
 
Kepenų funkcijos sutrikimas 
Kepenų funkcijos sutrikimo įtaka mogamulizumabo klirensui buvo vertinama atliekant populiacijos 
FK analizę pacientams, kuriems pasireiškė nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas (bendras bilirubinas 
(BB) mažesnis arba lygus viršutinei normos ribai (VNR) ir AST didesnė negu VNR arba BB mažesnis 
už VNR 1–1,5 karto ir bet kokia AST; n = 80) arba vidutinio sunkumo (BB daugiau negu 1,5–3 kartus 
viršija VNR ir bet kokia AST; n = 3) kepenų funkcijos sutrikimas. Nebuvo pastebėta kliniškai 
reikšmingų mogamulizumabo klirenso skirtumų su pacientais, kuriems pasireiškė lengvo–vidutinio 
laipsnio kepenų funkcijos sutrikimas ir su pacientais, kurių kepenų funkcija buvo normali. 
Mogamulizumabo tyrimai nebuvo atliekami pacientams, kuriems buvo sunkus kepenų funkcijos 
sutrikimas (BB 3 kartus didesnis už VNR ir bet kokia AST). 
 
Kitos specialiosios populiacijos 
Įvairių kintamųjų poveikis mogamulizumabo farmakokinetikai buvo vertinamas populiacijos FK 
analizės metu. Šie faktoriai neturėjo kliniškai reikšmingos įtakos mogamulizumabo klirensui: amžius 
(nuo 22 iki 101 metų), lytis, tautybė (ne japonų tautybė, nepakankama duomenų apie kitų tautybių 
populiacijas), inkstų funkcijos sutrikimas, lengvo ar vidutinio laipsnio kepenų funkcijos sutrikimas, 
ligos potipis (mycosis fungoides, MF) ar Sézary sindromas (SS)), CCR4 ekspresijos laipsnis ar būklė 
pagal ECOG, tačiau reikia pažymėti, kad į klinikinius tyrimus nebuvo įtraukti pacientai, kurių ECOG 
PS ≥ 2. 
 
Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos 
Veiksmingumas 
Pagrindinio tyrimo metu ekspozicijos-atsako analizė parodė, kad koreliacijos tarp mogamulizumabo 
veiksmingumo ir ekspozicijos nebuvo. Veiksmingumas, matuojamas atsižvelgiant į tyrėjo atliekamą 
IBP pagerėjimo vertinimą, nebuvo susijęs su mogamulizumabo ekspozicijos padidėjimu. 
 
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 
 
Įprastų kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui 
nerodo. Karcinogeniškumo ar genotoksiškumo tyrimai su mogamulizumabu neatlikti. Specialių 
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tyrimų, vertinant megamulizumabo poveikį vaisingumui, nebuvo atlikta.  
 
Su lytiškai subrendusiomis beždžionėmis atlikti kartotinių dozių toksiškumo tyrimai iki 26 savaičių 
neparodė nepageidaujamo poveikio patinų ir patelių reprodukciniams organams. 
 
Mogamulizumabo toksinio poveikio reprodukcijai ar vystymuisi tyrimai, atlikti su ilgauodegėms 
(cynomolgus) beždžionėmis nuo organogenezės pradžios iki vaikavimosi, neparodė galimo letalinio 
poveikio embrionui ir vaisiui, teratogeniškumo ar vaisiaus augimo sulėtėjimo. Bendrai yra žinoma, 
kad IgG molekulės pereina pro placentos barjerą ir vaisiaus plazmoje buvo aptikta mogamulizumabo. 
Vaisiaus organizme buvo stebimas mogamulizumabo farmakologinis veikimas, tai buvo matyti iš 
CCR4 ekspresuojančių limfocitų kiekio sumažėjimo. 
 
 
6. FARMACINĖ INFORMACIJA 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Citrinų rūgštis monohidratas  
Glicinas  
Polisorbatas 80  
Natrio hidroksidas (pH koreguoti) 
Vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti) 
Injekcinis vanduo  
 
6.2 Nesuderinamumas 
 
Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima. 
Mogamulizumabo negalima infuzuoti toje pačioje infuzinėje sistemoje kartu su kitais vaistiniais 
preparatais. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
Neatidarytas flakonas 
3 metai 
 
Po atidarymo 
POTELIGEO sudėtyje nėra konservantų. Atidarius, vaistinį preparatą reikia iškart praskiesti ir atlikti 
infuziją (žr. 6.6 skyrių).  
 
Po infuzijos paruošimo 
Vaistinis preparatas  išlieka chemiškai ir fiziškai stabilus 24 valandas kambario temperatūroje (25 °C) 
esant įprastiniam kambario apšvietimui.  
Šis laiko apribojimas apima infuzinio tirpalo laikymą infuzinės sistemos maišelyje visą infuzijos 
atlikimo laiką. Mikrobiologiniu požiūriu, vaistinį preparatą reikia vartoti nedelsiant.  
Nesuvartojus iškart, už saugojimo laiko ir sąlygų laikymąsi iki vartojimo atsako vartotojas, šis laikas 
negali viršyti 24 valandų 2 °C – 8 °C temperatūroje, užtikrinant, kad praskiedimas atliekamas bus 
prižiūrimoje ir aseptikos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 
 
6.4 Specialios laikymo sąlygos 
 
Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).  
Negalima užšaldyti. 
Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje  
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6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 
 
5 ml tirpalo 10 ml stikliniame flakone (I tipo stiklas) su guminiu kamšteliu, aliuminio sandarikliu ir 
nuplėšiamu polipropileno dangteliu.  
 
Pakuotėje yra 1 flakonas. 
 
6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti 
 
Paruošimas 
• Prieš vartojimą apžiūrėkite vaistinį preparatą, ar jame nėra matomų dalelių ir ar nepakitusi 

turinio spalva. POTELIGEO yra skaidrus ar šiek tiek opalinis, bespalvis tirpalas. Pastebėjus 
priemaišų, pakitusią turinio spalvą ar matomas daleles, flakoną reikia išmesti. 

• Apskaičiuokite reikiamą POTELIGEO kiekį, kurio reikia ruošiant 1 mg/kg dozės infuzinį 
tirpalą pagal paciento svorį (žr. 4.2 skyrių). Aseptiškai į švirkštą ištraukite reikiamą 
POTELIGEO tūrį ir perkelkite į infuzijos tirpalo maišelį, kuriame yra 9 mg/ml natrio chlorido 
(0,9 %) injekcinis tirpalas. Atsargiai pavartykite praskiestą tirpalą, kad susimaišytų. 
Nekratykite. Gauta praskiesto tirpalo koncentracija turi būti nuo 0,1 mg/ml iki 3,0 mg/ml. 

• Kiekvienas flakonas skirtas vartoti tik vieną kartą. Nesuvartotą flakone likusią dalį reikia 
išmesti laikantis vietinių reikalavimų. 

 
Skyrimas 
• Praskiestas tirpalas yra suderinamas su polivinilchlorido (PVC) ar poliolefino (PO) infuziniais 

maišeliais. 
• Draudžiama POTELIGEO maišyti arba infuzijos būdu leisti kartu su kitais vaistiniais 

preparatais.  
• POTELIGEO skirtas leisti tik į veną, jo negalima leisti po oda, į raumenis, smūginės dozės 

(boliuso) forma arba greitai leisti į veną. 
• Infuzinį tirpalą leiskite ne trumpiau kaip 60 minučių, naudodami infuzinę sistemą, kurioje yra 

sterilus, smulkius baltymus surišantis 0,22 mikronų (ar lygiavertis) infuzinės sistemos filtras. 
 
 
7. REGISTRUOTOJAS 
 
Kyowa Kirin Holdings B.V. 
Bloemlaan 2 
2132 NP Hoofddorp 
Nyderlandai  
 
 
8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/18/1335/001 
 
 
9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 
 
Registravimo data: 2018 m. lapkričio 22 d 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu/. 
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II PRIEDAS 
 

A. BIOLOGINĖS (-IŲ) VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS 
(-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), 
ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 
B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 
C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 
D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR 

VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI 
UŽTIKRINTI 
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A. BIOLOGINĖS (-IŲ) VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR 
GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 
Biologinės (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 
 
Kyowa Kirin Co. Ltd. 
Takasaki Plant 
100-1 Hagiwara-machi, Takasaki-shi 
Gunma, 370-0013, Japonija 
 
Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 
 
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH 
Hildebrandstr. 10-12 
37081 Göttingen 
Vokietija 
 
 
 
B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI  
 
Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo ([preparato charakteristikų santraukos] 4.2 
skyrių). 
 
 
C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 
 
• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP) 
 
Šio vaistinio preparato PASP pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c 
straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris 
skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. 
 
Registruotojas pirmąjį šio vaistinio preparato PASP pateikia per 6 mėnesius nuo registracijos dienos. 
 
 
D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 
 
• Rizikos valdymo planas (RVP) 
 
Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 
aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. 
 
Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 
• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 
• kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį 

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos 
mažinimo) etapą. 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 
 
IŠORINĖ DĖŽUTĖ 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
POTELIGEO 4 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 
mogamulizumabas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Kiekviename ml koncentrato yra 4 mg mogamulizumabo. 
Kiekviename 5 ml flakone yra 20 mg mogamulizumabo. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Citrinų rūgštis monohidratas, glicinas, polisorbatas 80, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis, 
injekcinis vanduo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.  
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
Koncentratas infuziniam tirpalui 
20 mg/5 ml 
1 flakonas 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
Leisti į veną prieš tai praskiedus. 
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
Tik vienkartiniam vartojimui. 
Nekratyti. 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
Tinka iki 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).  
Negalima užšaldyti.  
Laikyti gamintojo dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
 
 
10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 
 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Kyowa Kirin Holdings B.V. 
Bloemlaan 2    
2132NP Hoofddorp 
Nyderlandai 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)  
 
EU/1/18/1335/001 
 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Serija 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
PC 
SN 
NN 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 
FLAKONO ETIKETĖ 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) 
 
POTELIGEO 4 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 
mogamulizumabas 
Leisti į veną prieš tai praskiedus 
 
 
2. VARTOJIMO METODAS 
 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 
 
3. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP 
 
 
4. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot 
 
 
5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 
 
20 mg/5 ml 
 
 
6. KITA 
 
Tik vienkartiniam vartojimui. 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 
 

POTELIGEO 4 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 
mogamulizumabas 

 
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. 

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip 
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums 
svarbi informacija. 
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.  
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją. 
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių. 
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje? 
1. Kas yra POTELIGEO ir kam jis vartojamas  
2. Kas žinotina prieš vartojant POTELIGEO 
3. Kaip skiriamas POTELIGEO 
4. Galimas šalutinis poveikis  
5. Kaip laikyti POTELIGEO  
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
 
1. Kas yra POTELIGEO ir kam jis vartojamas 
 
POTELIGEO sudėtyje yra veikliosios medžiagos mogamulizumabo, kuri priklauso vaistų grupei, 
vadinamai monokloniniais antikūnais. Mogamulizumabas veikia prieš vėžio ląsteles, kurias vėliau 
sunaikina imuninė sistema (organizmo apsauga). 
 
Šis vaistas naudojamas gydyti suaugusius pacientus, sergančius mycosis fungoides ir Sézary sindromu 
– tai yra tam tikros rūšies navikai, vadinami T ląstelių limfomomis. Šis vaistas skirtas pacientams, 
ankščiau vartojusiems bent vieną geriamąjį ar leidžiamąjį vaistą. 
 
 
2. Kas žinotina prieš vartojant POTELIGEO  
 
Nevartokite POTELIGEO 
- jeigu yra alergija mogamulizumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos 

išvardytos 6 skyriuje).  
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės  
Pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja, prieš pradėdami vartoti POTELIGEO, jeigu: 
- jeigu kada nors pasireiškė sunki odos reakcija į šį vaistą; 
- jeigu kada nors Jums pasireiškė infuzinė reakcija į šį vaistą (galimi infuzinės reakcijos 

simptomai išvardyti 4 skyriuje); 
- jeigu sergate žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), herpes, citomegloviruso (CMV) arba 

hepatito B arba C infekcija, arba kita aktyvia infekcija; 
- jeigu Jums buvo atlikta arba planuojama atlikti kamieninių ląstelių persodinimą, naudojant Jūsų 

pačių ar donoro ląsteles; 
- jeigu Jums po anksčiau taikyto gydymo pasireiškė tumoro lizės sindromas (komplikacija, kurios 

metu pasireiškia vėžio ląstelių destrukcija); 
- jeigu sergate širdies ligomis. 
 
Jeigu bet kurios POTELIGEO infuzijos metu Jums pasireiškia reakcija, nedelsdami pasakykite 
apie tai infuziją atliekančiam asmeniui arba kreipkitės medicininės pagalbos. 
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Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu prasidėjus gydymui POTELIGEO pastebėtumėte kurį 
nors sunkų šalutinį poveikį iš išvardytų 4 skyriuje. 
 
Vaikams ir paaugliams 
Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.  
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis 
Nežinoma, koks POTELIGEO poveikis nėštumo metu ir žindymo metu. Dėl šio vaisto veikimo 
mechanizmo, jis gali pakenkti kūdikiui, skiriant jį nėštumo arba žindymo metu.  
 
Jeigu galite pastoti, turite naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo metu ir bent 6 mėnesius 
po gydymo šiuo vaistu. Jeigu žindote, turite aptarti su savo gydytoju, ar galite žindyti gydymo 
POTELIGEO metu arba po gydymo.  
 
Privalote pasakyti gydytojui arba slaugytojui, jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt 
esate nėščia arba planuojate pastoti.  
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas 
POTELIGEO neveikia Jūsų gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus. Tačiau kai kuriems žmonėms 
šis vaistas sukelia nuovargį, todėl vairuodami ir valdydami mechanizmus būkite labai atsargūs kol 
įsitikinsite, kad šis vaistas Jums nekenkia.  
 
POTELIGEO sudėtyje yra natrio 
Šio vaisto flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. 
 
 
3. Kaip skiriamas POTELIGEO 
 
Jums leidžiamo POTELIGEO dozę apskaičiuoja gydytojas, atsižvelgdamas į Jūsų kūno svorį. 
Rekomenduojama dozė yra 1 mg POTELIGEO vienam kilogramui kūno svorio. 
 
POTELIGEO bus skiriamas į veną (intraveninė infuzija) ne trumpiau kaip 60 minučių. Iš pradžių 
pirmųjų 5 dozių infuzija bus atliekama vieną kartą per savaitę, vėliau – kas antrą savaitę. Gydymą 
reikia tęsti, jeigu nepasireiškia sunkus pašalinis poveikis arba jei T ląstelių limfomos eiga nepablogėja.  
 
 
4. Galimas šalutinis poveikis 
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
 
Sunkus šalutinis poveikis 
 
Jeigu pradėjus gydymą POTELIGELO pastebėjote kurį nors iš toliau išvardytų simptomų, 
nedelsdami pasakykite gydytojui ar slaugytojui, arba kreipkitės medicininės pagalbos.  
- Šaltkrėtis, pykinimas ir vėmimas, galvos skausmas, švokštimas, niežulys, karščio pylimas, 

išbėrimas, svaigimas arba alpimo pojūtis, apsunkintas kvėpavimas ir karščiavimas – tai gali būti 
infuzinės reakcijos požymiai. Jei taip atsitiktų, gali prireikti sustabdyti infuziją ir skirti 
papildomą gydymą. Kai simptomai išnyksta, paprastai galima tęsti POTELIGEO skyrmą, tačiau 
lėčiau. Gydytojas gali nutraukti gydymą POTELIGEO, jei pasireiškusi reakcija yra sunki. 

- Infekcijos simptomai gali būti karščiavimas, prakaitavimas ir šaltkrėtis, panašūs į gripą 
simptomai, gerklės skausmas ir apsunkintas rijimas, kosulys, dusulys, pilvo skausmas, 
pykinimas arba vėmimas, viduriavimas ar labai bloga savijauta. 

- Odos skausmas, niežulys, pūslės odoje, išbėrimas ar burnos skausmas – tai gali būti požymis, 
kad vystosi sunki odos reakcija, pavyzdžiui, Stivenso-Džonsono sindromas arba toksinė 
epidermio nekrolizė. 
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- Krūtinės skausmas, dusulys, greitas ar lėtas širdies plakimas, prakaitavimas, galvos svaigimas, 
pykinimas ar vėmimas, silpnumas, alpimo pojūtis ir bloga savijauta. Nors mažai tikėtina, kad šis 
vaistas gali sukelti šiuo simptomus, tai gali būti širdies ligos požymiai. 

- Karščiavimas, šaltkrėtis, pykinimas, vėmimas, sumišimas, dusulys, traukuliai, nereguliarus 
širdies plakimas, tamsus ir drumstas šlapimas, neįprastas nuovargio pojūtis ir (arba) raumenų ar 
sąnarių skausmas. Naviko ląstelių destrukcija ir organizmo reakcija į ją labai retais atvejais gali 
sukelti taip vadinamą tumoro lizės sindromą. 

- Jeigu Jums vėliau bus atliekama kamieninių ląstelių transplantacija, gali atsirasti komplikacijų 
(transplantato prieš šeimininką liga), kurias sunku suvaldyti. Simptomai gali būti odos išbėrimas 
ir pūslės, pykinimas arba viduriavimas, kuris nepraeina, pilvo skausmas ir vėmimas, sąnarių 
skausmas arba sustingimas, akių sausumas ir dirginimas arba neryškus matymas, žaizdelės 
burnoje, dirginimas ir skausmas, nepraeinantis kosulys arba pasunkėjęs kvėpavimas, jautrumas 
lytinių organų srityje, gelta (odos pageltimas), tamsus šlapimas ir tinimas bet kurioje vietoje.  

 
Kitas šalutinis poveikis 
 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui. Tai gali apimti toliau išvardytą poveikį. 
 
Labai dažnai pasitaikantis šalutinis poveikis (pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 žmonių):  
- energijos trūkumas (nuovargis); 
- vidurių užkietėjimas; 
- kojų ir čiurnų tinimas; 
- galvos skausmas. 
 
Dažnai pasitaikantis šalutinis poveikis (pasireiškia iki 1 iš 10 žmonių): 
- anemija (sumažėjęs eritrocitų kiekis); 
- sumažėjęs trombocitų kiekis (trombocitopenija); 
- sumažėjęs leukocitų kiekis (neutropenija ir leukopenija) arba sumažėjęs limfocitų kiekis; 
- kraujo tyrimai, rodantys kepenų fermentų padidėjimą; 
- susilpnėjusi skydliaukės veikla. 
 
Nedažnai pasitaikantis šalutinis poveikis (pasireiškia iki 1 iš 100 žmonių): 
- kepenų uždegimas (hepatitas). 
 
Pranešimas apie šalutinį poveikį 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 
slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau 
informacijos apie šio vaisto saugumą. 
 
 
5. Kaip laikyti POTELIGEO 
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
Ant dėžutės ir flakono po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto 
vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.  
 
Neatidarytas flakonas: laikyti šaldytuve (2 ºC – 8 ºC). Negalima užšaldyti. 
 
Laikyti gamintojo dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
 
Paruoštas / praskiestas tirpalas: vartoti nedelsiant arba laikyti šaldytuve (2 ºC – 8 ºC) ir vartoti per 
24 valandas. 
 
Pastebėjus gedimo požymių, pavyzdžiui, matomų dalelių ar spalvos pasikeitimą, šio vaisto vartoti 
negalima.  
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Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Šios priemonės padės apsaugoti 
aplinką. 
 
 
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
POTELIGEO sudėtis  
- Kiekviename flakone 5 ml koncentrato yra 20 mg mogamulizumabo , tai atitinka 4 mg/ml. 
- Pagalbinės medžiagos yra citrinų rūgštis monohidratas, glicinas, polisorbatas 80, natrio 

hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis ir injekcinis vanduo. Žr. 2 skyrių „POTELIGEO sudėtyje 
yra natrio“. 

 
POTELIGEO išvaizda ir kiekis pakuotėje 
POTELIGEO yra skaidrus, bespalvis tirpalas. Pakuotėje yra stiklinis flakonas, kuriame yra5 ml 
koncentrato infuziniam tirpalui.   
 
REGISTRUOTOJAS 
Kyowa Kirin Holdings B.V. 
Bloemlaan 2 
2132 NP Hoofddorp 
Nyderlandai  
 
Gamintojas  
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH 
Hildebrandstr. 10-12 
37081 Göttingen 
Vokietija 
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas <{MMMM m.-{mėnesio} mėn.}.> 
 
Kiti informacijos šaltiniai 
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu/. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų 
gydymą. 
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