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PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 
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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 nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje. 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 

Skysona 2–30 × 106 ląstelių/ml infuzinė dispersija 

 

 

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 

2.1 Bendras aprašymas 

 

Skysona (elivaldogenas autotemcelis) yra genetiškai modifikuota autologinė CD34+ ląstelėmis 

praturtinta populiacija, kurioje yra hemopoezinių kamieninių ląstelių (HKL, angl. haematopoietic 

stem cell), transdukuotų lentiviruso vektoriumi (LVV, angl. lentiviral vector), koduojančiu ABCD1 

komplementarią deoksiribonukleorūgštį (cDNR, angl. complementary deoxyribonucleic acid), skirtą 

žmogaus adrenoleukodistrofijos baltymui (ALDP, angl. adrenoleukodystrophy protein). 

 

2.2 Kokybinė ir kiekybinė sudėtis 

 

Kiekviename konkrečiam pacientui skirtame Skysona infuzijos maišelyje yra elivaldogeno 

autotemcelio su nuo serijos priklausančia genetiškai modifikuotomis autologinėmis CD34+ ląstelėmis 

praturtintos populiacijos koncentracija. Pagamintas produktas supiltas į vieną ar daugiau infuzinių 

maišelių, kuriuose yra 2–30 × 106 ląstelių/ml CD34+ praturtintų ląstelių populiacijos dispersijos, 

suspenduotų kriogeninės konservacijos tirpale. Kiekviename infuzijos maišelyje yra maždaug 20 ml 

infuzinės dispersijos.  

 

Kiekybinė informacija apie vaistinio preparato stiprumą, CD34+ ląsteles ir dozę konkrečiam pacientui 

pateikiama serijos informaciniame lape. Serijos informacinis lapas yra įdėtas į kriogeninės gabenimo 

talpyklės, naudojamos Skysona gabenti, dangtį. 

 

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas 

 

Kiekvienoje dozėje yra 391–1564 mg natrio (esančio „Cryostor CS5“). 

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 

 

 

3. FARMACINĖ FORMA 
 

Infuzinė dispersija. 

 

Bespalvė arba nuo baltos iki raudonos spalvos, įskaitant baltos ar rausvos, šviesiai geltonos ir oranžinės 

spalvos atspalvius, dispersija. 

 

 

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 
 

4.1 Terapinės indikacijos 

 

Skysona skirtas ankstyvosios smegenų adrenoleukodistrofijos gydymui jaunesniems kaip 18 metų 

pacientams, kuriems yra ABCD1 genetinė mutacija ir nėra giminingo hemopoezės kamieninių ląstelių 
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(HKL) donoro, kurio žmogaus leukocitų antigenas (HLA, angl. human leukocyte antigen) atitiktų (žr. 

5.1 skyrių). 

 

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 

 

Skysona turi būti skiriamas tinkamos specializacijos gydymo centre gydytojo (-ų), turinčio (-ių) HKL 

transplantacijos ir neurologiniais sutrikimais sergančių pacientų gydymo patirties.  

 

Dozavimas 

 

Gydymą sudaro viena CD34+ ląstelių infuzinės dispersijos dozė viename arba keliuose infuzijos 

maišeliuose. 

 

Minimali rekomenduojama Skysona dozė yra 5 × 106 CD34+ ląstelių/kg. Klinikiniuose tyrimuose 

buvo skiriamos iki 38,2 × 106 CD34+ ląstelių/kg dozės.  

 

Mobilizacija ir aferezė 

 

Pacientams reikia atlikti HKL mobilizaciją, po to – aferezę, norint gauti CD34+ kamieninių ląstelių 

vaistinio preparato gamybai (klinikiniuose tyrimuose naudoto mobilizacijos režimo aprašymą žr. 

5.1 skyriuje).  

 

Galutinę dozę reikia apskaičiuoti pagal paciento svorį, nustatytą pirmą kartą paimant aferezės mėginį.  

 

Minimalus tikslinis CD34+ ląstelių kiekis, kurį reikia surinkti, yra 12 × 106 CD34+ ląstelių/kg. Jei 

minimali Skysona dozė – 5 × 106 CD34+ ląstelių/kg – negaunama po pradinės vaistinio preparato 

gamybos, pacientui gali būti atliekamas vienas ar daugiau papildomų mobilizacijos ir aferezės ciklų, 

tarp kurių turi praeiti ne mažiau kaip 14 parų, kad būtų gauta daugiau ląstelių papildomai gamybai. 

 

Būtinas atsarginis CD34+ kamieninių ląstelių rinkinys, kurį turi sudaryti ≥ 1,5 × 106 CD34+ 

ląstelių/kg. Šios ląstelės turi būti surinktos iš paciento ir užšaldytos prieš pradedant kondicionavimą ir 

Skysona infuziją. Atsarginio rinkinio gali prireikti gelbstimajam gydymui, jeigu: 1) yra pakenkiama 

Skysona pradėjus kondicionavimą ir prieš Skysona infuziją, 2) pirminis įsitvirtinimas nepavyko arba 

3) po Skysona infuzijos sumenkėja įsitvirtinimas (žr. 4.4 skyrių).  

 

Kondicionavimas prieš gydymą 

 

Prieš pradedant kondicionavimą gydymą taikantis gydytojas turi patvirtinti, kad gydymas „Skysona“ 

yra tinkama pacientui (žr. 4.4 skyrių). 

 

Prieš Skysona infuziją reikia atlikti mieloabliacinį kondicionavimą (klinikiniuose tyrimuose naudotų 

kondicionavimo režimų aprašymą žr. 5.1 skyriuje). 

 

Kondicionavimo negalima pradėti tol, kol gydymo centre nebus gautas visas Skysona dozę sudarančių 

infuzijos maišelių rinkinys, ir nebus patvirtinta, kad turimas atsarginis rinkinys.  

 

Skysona suleidimas 

 

Informaciją apie Skysona vartojimą ir tvarkymą žr. skyriuje „Vartojimo metodas“ žemiau ir 

6.6 skyriuje. 

 

Po Skysona suleidimo 

 

Būtina apšvitinti visus kraujo produktus, reikalingus per pirmuosius 3 mėnesius po Skysona infuzijos. 
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Ypatingos populiacijos 

 

Ankstesnis genų terapijos skyrimas 

Skysona netirtas pacientams, kurie anksčiau buvo gydyti genų terapijos vaistiniu preparatu. Nėra 

patirties gydant pacientą Skysona daugiau kaip vieną kartą. 

 

Inkstų funkcijos sutrikimas 

Skysona netirtas pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi. Siekiant įsitikinti, kad gydymas 

„Skysona“ yra tinkamas, reikia įvertinti, ar pacientų inkstų funkcija nesutrikusi. Dozės keisti nereikia. 

 

Kepenų funkcijos sutrikimas 

Skysona netirta pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi. Siekiant įsitikinti, kad gydymas 

„Skysona“ yra tinkamas, reikia įvertinti, ar pacientų kepenų funkcija nesutrikusi. Dozės keisti 

nereikia. 

 

Pacientės moterys  
„Skysona“ saugumas ir veiksmingumas pacientėms moterims nenustatytas. Duomenų nėra. 

 

Vaikų populiacija 
Skysona saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 3 metų vaikams dar neištirtas. Duomenų nėra. 

 

Pacientai, seropozityvūs žmogaus imunodeficito virusui (ŽIV) 

Skysona netirtas pacientams, kuriems yra ŽIV-1, ŽIV-2, ŽTLV-1 ir ŽTLV-2. Neigiamas ŽIV 

serologinis testas yra būtinas, siekiant užtikrinti aferezės medžiagos priimtinumą Skysona gamybai. 

Aferezės medžiaga iš pacientų, kurių ŽIV testas teigiamas, nebus priimta Skysona gamybai. 

 

Vartojimo metodas  

 

Skysona yra skirtas tik leisti į veną. 

Išsamūs nurodymai dėl Skysona paruošimo, vartojimo, atsitiktinės ekspozicijos ir išmetimo pateikti 

6.6 skyriuje. 

 

Baigus kondicionavimą, prieš Skysona infuziją turi  būti ne trumpesnis kaip 48  valandų „išplovimo“ 

periodas.  

 

Prieš infuziją reikia įsitikinti, kad paciento tapatybė atitinka unikalią paciento informaciją ant Skysona 

infuzijos maišelio (-ių). Bendras infuzijos maišelių, kuriuos reikia suleisti, skaičius taip pat turi būti 

patvirtintas remiantis serijos informaciniu lapu (žr. 4.4 skyrių). 

 

Skysona infuzija turi būti atlikta kuo greičiau ir ne vėliau kaip praėjus 4 valandoms po atšildymo. 

Kiekvienas infuzijos maišelis turi būti suleistas per mažiau nei 60 minučių. Jei teikiamas daugiau nei 

vienas infuzijos maišelis, turi būti iš eilės suleisti visi infuzijos maišeliai. Būtina suleisti visą 

kiekvieno infuzijos maišelio tūrį. 

 

Po Skysona infuzijos reikia laikytis standartinių pacientų būklės valdymo atliekant HKL 

transplantaciją procedūrų. 

 

4.3 Kontraindikacijos 
 

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.  

 

Būtina atsižvelgti į kontraindikacijas mobilizavimo medžiagoms ir kondicionavimo medžiagoms. 
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4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 

Atsekamumas 

 

Būtina taikyti ląstelinių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų atsekamumo reikalavimus. 

Vaistinio preparato pavadinimas, serijos numeris ir gydomo paciento pavardė turi būti saugomi 

30 metų po vaistinio preparato galiojimo laiko pabaigos, norint užtikrinti atsekamumą. 

 

Autologinis vartojimas 

 

Skysona yra skirtas tik autologiniam vartojimui ir jo jokiomis aplinkybėmis negalima paskirti kitiems 

pacientams. Negalima atlikti Skysona infuzijos, jei informacija ant konkretaus paciento etiketės, 

užklijuotos ant infuzijos maišelio (-ių), serijos informacijos lapo ir metalinės (-ių) kasetės (-čių) 

netinka numatytam pacientui. 

 

Mobilizavimo ir mieloabliacinio kondicionavimo vaistiniai preparatai 

 

Būtina atsižvelgti į mobilizavimo medžiagų ir kondicionavimo medžiagų įspėjimus ir atsargumo 

priemones. 

 

Padidėjusio jautrumo reakcijos 

 

„Skysona“ sudėtyje esantis dimetilo sulfoksidas (DMSO) gali sukelti sunkias padidėjusios jautrumo 

reakcijas, įskaitant anafilaksiją. 

 

Nepavykęs įsitvirtinimas, kurį rodo neutrofilų įsitvirtinimo rodiklis 

 

Gydymas Skysona apima CD34+ HKL, genetiškai modifikuotų ex vivo panaudojant lentivirusinį 

vektorių (LVV), infuziją ir įsitvirtinimą. Nepavykęs neutrofilų įsitvirtinimas yra trumpalaikė, bet 

potencialiai didelė rizika, kuri apibrėžiama kaip absoliutaus neutrofilų skaičiaus (ANC, angl. absolute 

neutrophil count) ≥ 500 ląstelių/µl verčių nepasiekiamas 3 kartus iš eilės skirtingomis dienomis iki 

43-os paros po Skysona infuzijos (žr. 5.1 skyrių). Pacientams, kuriems neutrofilų įsitvirtinimas 

nepavyko, turi būti taikomas gelbstimasis gydymas naudojant atsarginį rinkinį (žr. 4.2 skyrių). 

 

Ilgalaikė citopenija 

 

Po kondicionavimo ir Skysona infuzijos pacientams keletą mėnesių galima citopenija ir gauta 

pranešimų apie pancitopenijos atvejus. Klinikiniuose Skysona tyrimuose 3 arba aukštesnio laipsnio 

citopenija praėjus 60 parų po infuzijos atsirado 26 % pacientų; ji pasireiškė sumažėjusiu trombocitų 

skaičiumi (13 %), sumažėjusiu neutrofilų skaičiumi (17 %) ir sumažėjusiu hemoglobinu (2 %). Praėjus 

100 parų po infuzijos, 16 % pacientų buvo kokia nors 3 arba aukštesnio laipsnio citopenija, įskaitant 

sumažėjusį trombocitų skaičių (9 %), sumažėjusį neutrofilų skaičių (11 %); 3 arba aukštesnio laipsnio 

hemoglobino sumažėjimo nebuvo užfiksuota (0 %). Po Skysona infuzijos turi būti stebimi kraujo 

parametrai ir turi būti vertinama, ar pacientams nėra kraujavimo ir infekcijos požymių bei simptomų. 
 

Įterptinės onkogenezės rizika 

 

Nėra jokių pranešimų apie su Skysona susijusią LVV perduodamą įterptinę mutagenezę, dėl kurios 

atsiranda onkogenezė, įskaitant mielodisplaziją, leukemiją arba limfomą. Nepaisant to, po gydymo 

Skysona yra teorinė rizika. Kai kurių Skysona gydytų pacientų organizme nustatytas kloninis plitimas, 

sukeliantis kloninį dominavimą be klinikinių piktybinės ligos požymių. 
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15 metų po gydymo Skysona pacientai turi būti bent kasmet tikrinami dėl mielodisplazijos, 

leukemijos ar limfomos (įskaitant bendrą kraujo tyrimą). Jei Skysona vartojusiam pacientui nustatoma 

mielodisplazija, leukemija ar limfoma, reikia imti kraujo mėginius integracijos vietos analizei.  

 

Serologiniai tyrimai 

 

Visi pacientai prieš mobilizavimą ir aferezę turi būti patikrinti dėl ŽIV 1/2, siekiant užtikrinti aferezės 

medžiagos tinkamumą Skysona gamybai (žr. 4.2 skyrių). 

 

Antiretrovirusių vaistinių preparatų vartojimas 

 

Pacientai turi nevartoti antiretrovirusinių vaistinių preparatų bent vieną mėnesį prieš mobilizavimą 

(žr. 4.5 skyrių). Jei pacientui reikia antiretrovirusinių vaistinių preparatų ŽIV profilaktikai, Skysona 

gydymo, įskaitant mobilizavimą ir CD34+ ląstelių aferezę taikant Skysona infuziją, pradžia turi būti 

atidėta tol, kol ŽIV infekciją bus galima tinkamai paneigti, remiantis vietinėmis ŽIV testavimo 

gairėmis. 

 

Trukdymas serologiniams tyrimams 

 

Svarbu pažymėti, kad Skysona vartojusiems pacientams dėl LVV proviruso įterpimo greičiausiai bus 

gauti teigiami polimerazinės grandininės reakcijos (PCR, angl. polymerase chain reaction) tyrimų dėl 

ŽIV rezultatai, todėl bus gautas klaidingai teigiamas ŽIV testo rezultatas. Todėl Skysona vartoję 

pacientai neturi būti tikrinami dėl ŽIV infekcijos naudojant PCR pagrįstą tyrimą. 

 

Kraujo, organų, audinių ir ląstelių donorystė 

 

Skysona gydyti pacientai ateityje niekada nebegali būti kraujo, organų, audinių arba ląstelių 

transplantavimo donorais. Ši informacija pateikiama paciento informaciniame lapelyje ir paciento 

įspėjimo kortelėje, kuri turi būti duota pacientui.  

 

Po Skysona pavartojimo 

 

Nėra duomenų, kurie rodytų gydymo Skysona poveikį su ALD susijusiam antinksčių nepakankamumui. 

Pakeičiamasis gydymas turi būti tęsiamas. 

 

Tikėtina, kad pacientai bus įtraukti į registru pagrįstą tyrimą ir bus toliau stebimi registre, kad būtų 

galima geriau suprasti ilgalaikį Skysona saugumą ir veiksmingumą. 

 

Natrio kiekis 

 

Šio vaistinio preparato dozėje yra 391–1564 mg natrio; tai atitinka 20–78 % didžiausios PSO 

rekomenduojamos paros normos suaugusiesiems, kuri yra 2 g natrio. 

 

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
 

Pacientai turi nevartoti antiretrovirusinių vaistinių preparatų nuo ne mažiau kaip vieno mėnesio prieš 

mobilizavimą bent iki aferezės pabaigos (žr. 4.4 skyrių). 

 

Oficialių klinikinių vaistinio preparato sąveikos tyrimų neatlikta. Nesitikima, kad Skysona sąveikautų 

su kepenų citochromo P-450 šeimos fermentais ar vaistinių preparatų nešėjais. 
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Gyvos vakcinos 

 

Skiepijimo gyvomis virusų vakcinomis gydant Skysona arba po jo saugumas netirtas. Skiepyti gyvų 

virusų vakcinomis nerekomenduojama 6 savaičių laikotarpiu prieš mieloabliacinio kondicionavimo 

pradžią ir iki hematologinio atsigavimo po gydymo Skysona.  

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 
 

Vaisingo amžiaus moterys / vyrų ir moterų kontracepcija 

 

Ekspozicijos duomenų nepakanka, kad būtų galima tiksliai rekomenduoti kontracepcijos trukmę po 

gydymo Skysona. Vaisingo amžiaus moterys, vyrai, galintys tapti tėvu, ir jų partnerės turi naudoti 

veiksmingą kontracepcijos metodą (intrauterininę spiralę arba hormoninės ir barjerinės kontracepcijos 

derinį) nuo mobilizavimo pradžios iki ne mažiau kaip 6 mėnesių po Skysona vartojimo. Informacijos 

apie veiksmingos kontracepcijos poreikį pacientams, kuriems atliekamas kondicionavimas, pateikta 

kondicionavimo medžiagų PCS. 

 

Prieš pradedant mobilizavimą vaisingo amžiaus moterims būtina gauti neigiamą serumo nėštumo testo 

rezultatą, kuris turi būti pakartotinai patvirtintas prieš kondicionavimo procedūras ir prieš vaistinio 

preparato vartojimą.  

 

Nėštumas 

Klinikinių duomenų apie vaistinio preparato vartojimą nėštumo metu nėra. 

 

Skysona toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimų neatlikta. Dėl kondicionavimo Skysona 

negalima vartoti nėštumo metu (žr. 4.3 skyrių). Nežinoma, ar Skysona transdukuotos ląstelės gimdoje 

gali būti perduotos į vaisių. Nėštumas po gydymo Skysona turi būti aptartas su gydymą taikančiu 

gydytoju. 

 

Nėra jokios galimybės per gemalą užsikrėsti LVV, kuris koduoja ABCD1 cDNR žmogaus ALDP, po 

gydymo Skysona, todėl tikimybė, kad palikuonis turės bendrą somatinę lentiviruso vektoriaus 

išraišką, kuri koduoja ABCD1 cDNR žmogaus ALDP, laikoma nereikšminga. 

 

Žindymas 

 

Nežinoma, ar Skysona išsiskiria į motinos pieną. Motinų vartojamo „Skysona“ poveikis jų 

žindomiems kūdikiams netirtas. 

 
Skysona negalima vartoti  moterims, kurios yra žindyvės. 

 

Vaisingumas 

 

Duomenų apie Skysona poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimuose su gyvūnais poveikis vyrų ir 

moterų vaisingumui nebuvo vertinamas. 

 

Turima duomenų apie nevaisingumo riziką taikant kondicionavimą. Todėl prieš gydymą 

rekomenduojama apsvarstyti galimybę kriogeniškai išsaugoti sėklą arba kiaušinėlius.  

 

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 

 

Skysona gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus įtakos nedaro. 

 

Reikia atsižvelgti į mobilizavimo medžiagų ir kondicionavimo medžiagų poveikį gebėjimui vairuoti 

ar valdyti mechanizmus, arba užsiimti tokia veikla kaip važinėjimasis dviračiu arba riedlente.  
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4.8 Nepageidaujamas poveikis 

 

Saugumo duomenų santrauka 

 

Skysona saugumas tyrimuose ALD-102, ALD-104 ir LTF-304 (žr. 5.1 skyrių) buvo įvertintas 

51 pacientui, kuriam yra smegenų adrenoleukodistrofija (CALD). Sunkiausia su Skysona siejama 

nepageidaujama reakcija buvo pancitopenija (3,9 %). Atsižvelgiant į mažą pacientų populiaciją ir 

kohortų dydį, toliau pateiktoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos nepateikia išsamios 

informacijos apie šių reiškinių pobūdį ir dažnumą. Tyrimuose naudota su saugumo vertinamosiomis 

baigtimis susijusi informacija pateikta 5.1 skyriuje. 

 

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje 

 

Nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal MedDRA organų sistemų klases ir pasireiškimo dažnį. 

Dažnis apibrėžiamas taip: labai dažnas (≥1/10) ir dažnas (nuo ≥1/100 iki <1/10). Kiekvienoje dažnio 

grupėje nepageidaujamos reakcijos pateiktos mažėjančio sunkumo eilės tvarka. 

 

1, 2 ir 3 lentelėse pateikiamas nepageidaujamų reakcijų, susijusių su (atitinkamai) mobilizavimu / 

afereze, kondicionavimu ir Skysona, kurios pasireiškė CALD sergantiems pacientams Skysona 

klinikiniuose tyrimuose, sąrašas. 

 

1 lentelė Nepageidaujamos reakcijos, susijusios su mobilizacija / afereze 

Organų sistemų klasės (SOC) Labai dažnas Dažnas 

Kraujo ir limfinės sistemos 

sutrikimai 

 Trombocitopenija, anemija 

Metabolizmo ir mitybos 

sutrikimai 

Hipokalemija  Hipomagnezemija 

Nervų sistemos sutrikimai  Galvos skausmas 

Kraujagyslių sutrikimai  Hipertenzija 

Virškinimo trakto sutrikimai  Vėmimas, pykinimas, burnos 

parestezija 

Odos ir poodinio audinio 

sutrikimai 

 Niežulys 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo 

audinio sutrikimai 

 Kaulų skausmas, skausmas 

galūnėse 

Tyrimai  Sumažėjęs hemoglobino kiekis 
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2 lentelė Nepageidaujamos reakcijos, susijusios su kondicionavimu 

Organų sistemų klases (SOC) Labai dažnas Dažnas 

Infekcijos ir infestacijos  Pseudomoninė bakteremija, 

Bakteremija, streptokokinė 

bakteremija, pneumonija, 

bakterinė infekcija, su įtaisu 

susijusi infekcija, infekcinis 

enterokolitas, virusų sukeltas 

gastroenteritas, burnos 

kandidozė, vidurinės ausies 

uždegimas, streptokokinis 

faringitas, respiracinio 

sincitinio viruso infekcija, 

rinovirusinė infekcija, sinusitas, 

odos infekcija, viršutinių 

kvėpavimo takų bakterinė 

infekcija, viršutinių kvėpavimo 

takų virusinė infekcija, 

folikulitas, analinė kandidozė 

Kraujo ir limfinės sistemos 

sutrikimai 

Febrilinė neutropenija, 

neutropenija, 

trombocitopenija, anemija, 

leukopenija, limfopenija 

Limfmazgių skausmas 

Endokrininiai sutrikimai  Antinksčių nepakankamumas, 

sutrikusi antidiurezinio 

hormono sekrecija 

Metabolizmo ir mitybos 

sutrikimai 

Hipokalemija, 

hipomagnezemija, sumažėjęs 

apetitas, hipofosfatemija 

Hipoglikemija, skysčio 

susilaikymas, hiponatremija 

Psichikos sutrikimai  Bjaurėjimasis, nemiga 

Nervų sistemos sutrikimai Galvos skausmas Jutimų praradimas, tremoras, 

hiporefleksija 

Akių sutrikimai  Junginės kraujavimas 

Širdies sutrikimai  Bradikardija, sinusinė 

tachikardija, tachikardija 

Kraujagyslių sutrikimai Hipertenzija Petechijos 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės 

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai 

Epistazė Hipoksija, tachipnėja, kosulys, 

burnos ir ryklės skausmas, 

rinorėja 

Virškinimo trakto sutrikimai Stomatitas, vėmimas, 

viduriavimas, pilvo skausmas, 

vidurių užkietėjimas, 

pykinimas  

Gastritas, virškinimo trakto 

uždegimas, išangės įplyša, 

proktitas, išangės niežulys, 

dispepsija, burnos skausmas, 

proktalgija 

Odos ir poodinio audinio 

sutrikimai 

Alopecija, odos 

hiperpigmentacija 

Pustulinis išbėrimas, odos 

lupimasis, sauskelnių 

dermatitas, vaistinio preparato 

sukeltas išbėrimas, odos 

sausumas, hiperhidrozė, 

niežulys, išbėrimas, makulinis-

papulinis išbėrimas 

Inkstų ir šlapimo takų 

sutrikimai 

 Hematurija, nelaikymas, 

šlapimo nelaikymas, dizurija, 

šlapimo takų skausmas 
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Lytinės sistemos ir krūties 

sutrikimai 

 Varpos skausmas, kapšelio opa 

Bendrieji sutrikimai ir 

vartojimo vietos pažeidimai 

Karščiavimas Veido edema, gleivinės 

uždegimas, nuovargis 

Tyrimai Padidėjęs alanino 

aminotransferazės, aspartato 

aminotransferazės aktyvumas 

Slapto kraujavimo tyrimo 

teigiamas rezultatas, 

adenoviruso tyrimo teigiamas 

rezultatas, padidėjęs tarptautinis 

normalizuotas santykis, 

padidėjęs šarminės fosfatazės 

aktyvumas kraujyje, sumažėjęs 

imunoglobulino G kiekis 

kraujyje, padidėjęs 

laktatdehidrogenazės 

aktyvumas kraujyje, padidėjęs 

C reaktyviojo baltymo kiekis, 

sumažėjęs svoris, padidėjęs 

svoris 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir 

procedūrų komplikacijos 

 Alerginė reakcija į perpylimą 

 

3 lentelė Nepageidaujamos reakcijos, susijusios su Skysona 

Organų sistemų klasės (SOC) Labai dažnas Dažnas 

Infekcijos ir infestacijos  Virusinis cistitas 

Kraujo ir limfinės sistemos 

sutrikimai 

 Pancitopenija 

Virškinimo trakto sutrikimai  Vėmimas 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas 

 

Hemopoezės atsistatymas 

 

Dviem pacientams pasireiškė dvi sunkios pancitopenijos reakcijos, kurios prasidėjo po neutrofilų 

įsitvirtinimo. Abiejų pacientų hemopoezės atsistatymas buvo uždelstas, dėl to reikėjo ilgalaikio 

palaikymo atliekant kraujo ir trombocitų perpylimą, taip pat augimo faktorių (G-CSF ir 

eltrombopago). Vienam pacientui nustatyta interkurentinė parvovirusinė infekcija. Abu reiškiniai 

tęsėsi mažiausiai 18 mėnesių po Skysona infuzijos. 

 

Su infuzija susijusios reakcijos 
Infuzijos dieną dviem pacientams atsirado vėmimas, greičiausiai susijęs su kriogeninio konservavimo 

medžiaga. Gydytojo nuožiūra galima taikyti premedikaciją. 

 

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 
 

Klinikinių tyrimų duomenų apie Skysona perdozavimą nėra. 
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5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 

5.1  Farmakodinaminės savybės 
 

Farmakoterapinė grupė – kiti nervų sistemos vaistiniai preparatai, ATC kodas – dar nepriskirtas. 

 

Veikimo mechanizmas 

 

Skysona papildo pacientų HKL veikiančiomis ABCD1 cDNR kopijomis, transdukuojant autologines 

CD34+ ląsteles Lenti-D LVV. Po Skysona infuzijos transdukuotos CD34+ HKL įsitvirtina kaulų 

čiulpuose ir diferencijuojasi į įvairius ląstelių tipus, įskaitant monocitus (CD14+), kurie migruoja į 

smegenis, kur, kaip manoma, toliau diferencijuojasi į makrofagus ir smegenų mikrogliją, galinčią 

sudaryti veikiantį ALDP. Tada veikiantis ALDP gali paskatinti vietinį labai ilgos grandinės riebalų 

rūgščių (VLCFA, angl. very long chain fatty acid) skaidymą smegenyse, o tai savo ruožtu gali 

stabilizuoti ligą, užkertant kelią tolesniam uždegimui ir demielinizacijai. Tačiau nesitikima, kad 

gydymas Skysona paveiktų kitus ALD pasireiškimus, įskaitant antinksčių nepakankamumą. Gydymo 

Skysona poveikis adrenomieloneuropatijai nėra tirtas. Manoma, kad po sėkmingo įsitvirtinimo 

genetiškai modifikuotose ląstelėse ALDP raiška truks visą gyvenimą. 

 

Farmakodinaminis poveikis 

 

Praėjus vienam mėnesiui po gydymo Skysona, visų tinkamų įvertinti tyrimo ALD-102 pacientų 

(N = 25) organizme pradėtas gaminti ALDP CD14+ periferinio kraujo ląstelėse, o CD14+ ALDP+ 

mediana (min., maks.) buvo 29,50 % (8,20 %, 49,65 %); tai parodo ankstyvą transgeno raišką. 

Pacientams, kurie po gydymo buvo stebimi bent 6 mėnesius, CD14+ ALDP+ ląstelių kiekis po 

Skysona infuzijos paprastai šiek tiek sumažėjo ir stabilizavosi maždaug 6 mėnesį. Pacientų 6 mėnesio 

CD14+ %ALDP+ mediana (min., maks.) buvo 22,20 % (2,00 %, 71,40 %) tyrime ALD-102 (N = 27). 

 

ALDP+ ląstelių procentinė dalis CD14+ periferinio kraujo ląstelėse paprastai išliko stabili iki 

24 mėnesio, jos mediana (min., maks.) buvo 16,90 % (5,80 %, 44,60 %) tyrime ALD-102 (N = 26). 

CD14+ ALDP+ ląstelių procentinė dalis išliko stabili per paskutinį tolesnio stebėjimo vizitą iki 

60 mėnesio; matoma ilgalaikė transgeninės ALDP raiška hemopoezės kamieninių ląstelių 

pirmtakuose.  

 

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 

 

Skysona saugumas ir veiksmingumas buvo įvertinti atliekant atvirą vienos grupės tyrimą su CALD 

sergančiais pacientais (ALD-102; N = 32), ir palyginti su alo-HKLT veiksmingumu ir saugumu 

CALD sergantiems pacientams kartu atliekamo lyginamojo tyrimo metu (ALD-103; N = 59). Visų 

pacientų, baigusių arba nutraukusių tyrimą ALD-102, buvo paprašyta dalyvauti ilgalaikiame tolesnio 

stebėjimo tyrime LTF-304. 

 

Įtraukimas į tyrimą ALD-102 baigtas, jame dalyvauja ir yra gydomi 32 pacientai; 30 pacientų 24-o 

mėnesio pagrindinę veiksmingumo vertinamąją baigtį galima įvertinti. 

 

Tebevyksta antrasis atvirojo gydymo vienos grupės tyrimas (ALD-140; N = 19); nė vienas pacientas 

dar nepasiekė 24 mėnesio įvertimo laiko žymos, todėl nėra įtrauktas į kokią nors veiksmingumo 

analizę. 

 

Mobilizavimas ir aferezė 

 

Visiems pacientams prieš aferezės procedūrą mažiausiai 4 paras buvo skiriama vidutiniškai 10 µg/kg 

G-CSF dozė kamieninėms ląstelėms mobilizuoti.  
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Tyrime ALD-102 pacientai buvo vertinami iš ryto po 4-osios G-CSF dozės. Jei to ryto CD34+ kiekis 

periferiniame kraujyje buvo < 50 ląstelių/μl, buvo suleista 5-oji G-CSF dozė, ir maždaug 10 valandų 

prieš paimant kitos dienos aferezės mėginį buvo skirta 0,24 mg/kg kūno svorio pleriksaforo dozė. 

Pleriksaforą galima vartoti kasdien iki 4 parų. Vienuolika iš 32 (34,4 %) ALD-102 tyrime dalyvavusių 

pacientų vartojo pleriksaforo. 

 

Visiems pacientams pakako vieno mobilizavimo ir aferezės ciklo, kad būtų surinktas minimalus 

CD34+ ląstelių skaičius Skysona pagaminti. 

 

Kondicionavimas prieš gydymą 

 

Tyrime ALD-102 32 pacientams prieš gydymą Skysona buvo skiriamas farmakokinetiškai 

dozuojamas busulfanas kartu su ciklofosfamidu. Busulfanas buvo vartojamas pagal rekomenduojamą 

kumuliacinį AUC – nuo 17 000 iki 21 000 μmol*min/l per keturias kondicionavimo paras. ≤ 12 kg 

sveriantiems pacientams busulfanas buvo skiriamas 1,1 mg/kg i.v. doze kas 6 valandas, o > 12 kg 

sveriantiems pacientams – 0,8 mg/kg i.v. doze kas 6 valandas 4 dienas. Busulfano dozė buvo 

koreguojama pagal poreikį, remiantis farmakokinetine stebėsena. Pacientams buvo taikoma traukulių, 

priešgrybelinė ir antibiotikų profilaktika pagal nustatytas rekomendacijas. Rekomenduojama 

ciklofosfamido paros dozė buvo 50 mg/kg. Vidutinės busulfano paros dozės mediana (min., maks.) 

buvo 3,5 (2,8, 4,2) mg/kg per parą (N = 31), o apskaičiuotoji vidutinė paros AUC mediana (min., 

maks.) buvo 4729 (4039, 5041) μmol*min./l/para (N = 31).  

 

Tyrime ALD-104 19 pacientų prieš gydymą Skysona buvo skiriamas farmakokinetiškai dozuojamas 

busulfanas kartu su fludarabinu. 

 

Skysona suleidimas 

 

Visiems pacientams buvo skiriama Skysona, kurios intraveninės infuzijos dozės mediana (min., 

maks.) buvo 11,78 (5,0, 38,2) × 106 CD34+ ląstelių/kg (N = 51).  

 

Po Skysona suleidimo 

 

Tyrime ALD-102 pacientai tyrėjo nuožiūra vartojo G-CSF pagal nustatytą praktiką po gydymo 

Skysona. Iš 32 gydytų pacientų 24 vartojo G-CSF po gydymo Skysona.  

 

Tyrime ALD-104 pacientai turėjo vartoti G-CSF nuo 5-os dienos po gydymo Skysona.  

 

Tyrimas ALD-102 

 

Tyrimas ALD-102 buvo atviras vienos grupės 24 mėnesių trukmės tyrimas, kuriame dalyvavo iš viso 

32 CALD sergantys pacientai, gydyti Skysona. Tyrime ALD-102 ankstyva CALD buvo apibrėžiama 

taip: Loes balas nuo 0,5 iki 9 (imtinai), gadolinio paryškinti demielinizuojantys pažeidimai MRT ir 

neurologinės funkcijos įvertis (NFS, angl. neurologic function score) turėjo būti ≤ 1, o tai nurodo 

ribotus neurologinės funkcijos pokyčius. Pacientai į tyrimą ALD-102 nebuvo įtraukti, jei jie turėjo 

norintį ir galintį HKL donoru tapti tikrą brolį ar seserį su tinkamo tipo HLA. Amžiaus mediana (min., 

maks.) Skysona infuzijos metu buvo 6,0 (4, 14 m.), 100 % pacientų buvo berniukai, o 46,9 % – 

baltaodžiai / europidai. Loes balo mediana (min., maks.) pradinio įvertinimo metu buvo 2,00 (1,0, 

9,0). Iš 32 pacientų, 31 paciento NFS pradinio įvertinimo metu buvo lygus 0, o vieno iš jų NFS buvo 

lygus 1. Visi pacientai, užbaigę ALD-102 tyrimą, buvo įtraukti į ilgalaikį tolesnį stebėjimą LTF-304 

tyrime. Tolesnio stebėjimo laikotarpio trukmės mediana (min., maks.) buvo 38,59 (13,4, 82,7) 

mėnesio. 

 

Pagrindinė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo dalis pacientų, kurie neturėjo nė vienos iš 6 

pagrindinių funkcinių negalių (MFD, angl. Major Functional Disabilities), buvo gyvi, jiems nebuvo 

taikomas antrasis alo-HKLT ar gelbstimųjų ląstelių suleidimas ir kurie nepasitraukė iš tyrimo ir su 
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kuriais nenutrūko ryšys 24-ą mėnesį (t. y. išgyvenamumas be MFD 24-ą mėnesį). 6 MFD yra: 

komunikacijos praradimas, žievinis aklumas, maitinimas per vamzdelį, visiškas šlapimo nelaikymas, 

priklausomybė nuo neįgaliųjų vežimėlio arba visiškas valingo judėjimo praradimas. 

 

Analizė buvo atlikta po to, kai buvo galima įvertinti 30 pacientų pagrindinę veiksmingumo 

vertinamąją baigtį – 24-o mėnesio išgyvenamumą be MFD. Dvidešimt septyni iš 30 pacientų (90 %, 

95 % PI: 73,5, 97,9) pasiekė 24-o mėnesio išgyvenamumą be MFD, kai apatinė 95 % PI riba buvo 

didesnė už kliniškai reikšmingą kontrolinį rodiklį (24-o mėnesio išgyvenamumo be MFD rodiklis – 

50 %), o tai rodo, kad gydymas Skysona teikia kliniškai reikšmingą naudą išsaugant motorinę 

funkciją bei gebėjimą komunikuoti ir pagerina išgyvenamumą, palyginti su negydytais pacientais 

ankstyvoje smegenų ligos stadijoje. 

 

Tuo pačiu metu palyginamasis tyrimas buvo atliktas su 59 CALD sergančiais pacientais, kuriems 

buvo skiriama aloHKLT (ALD-103 saugumo populiacija). 27 pacientų grupė (ALD-103 

veiksmingumo populiacija) buvo sutapdinta su ALD-102 populiacija pagal pradinio įvertinimo Loes 

balą, kontrastinės medžiagos paryškinimą ir NFS įvertį. Ši populiacija toliau buvo suskirstyta į tuos, 

kurie gavo aloHKLT iš tinkamo donoro – tikro brolio ar sesers (N = 10; ALD-103 veiksmingumo 

populiacija MSD), ir tuos, kurie gavo aloHKLT iš alternatyvaus tiekėjo donoro, t. y., ne atitinkančio 

donoro – tikro brolio ar sesers (N = 17; ALD-103 veiksmingumo populiacijos be MSD). 

 

Išgyvenamumas bėgant laikui be MFD ir bendras išgyvenamumas buvo analizuojami 32 pacientams 

ALD-102 tyrime ir palyginti su 17 pacientų, gydytų aloHKLT ALD-103 veiksmingumo populiacijoje 

(be MSD), kurie atitinkamai pateikti 4 lentelėje ir 1 paveiksle.  

 

Skysona parodė ilgalaikį poveikį išgyvenamumui be MFD, o dauguma į LTF-304 įtrauktų pacientų 

(26/27, 96,3 %) iki paskutinio tyrimo tolesnio stebėjimo vizito išliko gyvi ir be MFD, įskaitant 

14 pacientų, kurie buvo toliau stebimi 5 ar daugiau metų. Vienas pacientas tolesnio stebėjimo 

atsisakė. 
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4 lentelė. Veiksmingumo vertinamosios baigtys 

 

  

ALD-102 

Gydyti 

Skysona 

(N = 32) 

ALD-103  

Allo-HSCT 

veiksmingumo 

populiacijab 

(N = 27) 

ALD-103 

Allo-HSCT 

veiksmingumo 

populiacijac be 

MSD 

(N = 17) 

ALD-103 

Allo-HSCT 

veiksmingumo 

populiacijad su 

MSD 

(N = 10) 

Išgyvenamumo be MFDe dalis 24-ą mėnesį 

Vertinamų pacientų 

skaičiusf 

n 

% 

[95 % PI] 

30 

27 

90,0 % 

[73,5, 97,9] 

18 

14 

77,8 % 

[52,4, 93,6] 

9 

6 

66,7 % 

[29,9, 92,5] 

9 

8 

88,9 % 

[51,8, 99,7] 

Pacientų su 

reiškiniais skaičiusg 

iki 24 mėnesio 

    

n 

% 
3 

9,4 % 

8 

29,6 % 

6 

35,3 % 

2 

20,0 % 

Iki 24 mėnesio išgyvenusių pacientų skaičiush 

i 

n 

% 

[95 % PI] 

 

31 

96,6 % 

[77,9, 99,5] 

22 

86,2 % 

[62,6, 95,4] 

14 

86,3 % 

[54,7, 96,5] 

8 

88,9 % 

[43,3, 98,4] 

a Įtraukimo kriterijai apėmė padidėjusias VLCFA reikšmes, Loes balą nuo 0,5 iki 9 (imtinai), gadolinio paryškintus 

demielinizuojančius pažeidimus MRT vaizduose, NFS ≤ 1 ir nėra norinčių bei galinčių HKL donoru tapti tikrų brolių ar 

seserų su tinkamo tipo HLA 
b Sutapdinta su ALD-102 populiacija pagal pradinio vertinimo Loes balą, kontrastinės medžiagos paryškinimą ir NFS 

įvertį 
c Sutapdinta su ALD-102 populiacija pagal pradinio vertinimo Loes balą, kontrastinės medžiagos paryškinimą ir NFS 

įvertį, ir nėra norinčių bei galinčių HKL donoru tapti tikrų brolių ar seserų su tinkamo tipo HLA 
d Sutapdinta su ALD-102 populiacija pagal pradinio vertinimo Loes balą, kontrastinės medžiagos paryškinimą ir NFS 

įvertį, ir yra HKL donoras tikras brolis ar sesuo su tinkamo tipo HLA 
e Pagrindinė veiksmingumo vertinamoji baigtis; dalis pacientų, kuriems iki 24-o mėnesio reiškinių nebuvo; apima mirtį, 

MFD, gelbstinčiųjų ląstelių suleidimą arba tolesnį allo-HSCT  
f ALD-102 ir ALD-103 24 mėnesį galimi įvertinti dėl išgyvenamumo be MFD reiškinių tiriamieji apibrėžiami kaip gydyti 

tiriamieji, stebėti 24 mėnesius arba atlikę 24 mėnesio vizitą, arba pasitraukę iš tyrimo (dėl bet kokios priežasties, įskaitant 

mirtį), tačiau kurie būtų buvę stebėti 24mėnesius, jeigu būtų likę tyrime, šios analizės duomenų fiksavimo metu 

g
 Laiko iki įvykio Kaplan-Meier analizė; apima mirtį, MFD, gelbstinčiųjų ląstelių suleidimą arba tolesnį aloHKLT 

h Laiko iki įvykio Kaplan-Meier analizė; apima tik mirtį 

MSD = tinkamas donoras – tikras brolis ar sesuo (angl. matched sibling donor). 
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1 pav.  Išgyvenamumo be MFD tarp ALD-102 (gydytos Skysona) ir ALD-103 veiksmingumo 

populiacijos (be MSD ir su MSD) Kaplan-Meier kreivė 

 

 
 

 

Neurologinės funkcijos įvertis (NFS) buvo taikomas kaip antrinė vertinamoji baigtis įvertinant 

15 neurologinės funkcijos sričių; maksimalus įvertis buvo 25. 0 balų reiškia, kad vertinamose 

neurologinės funkcijos srityse anomalijų nėra. Pradinio vertinimo metu pacientams turėjo būti 

nustatytas NFS ≤ 1. Atliekant ALD-102 tyrimą, 26 iš 28 galimų įvertinti pacientų NFS išliko ne 

didesnis kaip 1 iki 24-o mėnesio, ir 24 pacientų NFS nepasikeitė, o tai rodo, kad dauguma pacientų 

išlaikė neurologinę funkciją. Dauguma ALD-102 pacientų išlaikė normalaus intervalo (100 ± 15 

taškų) kognityvinę funkciją (IQ, įskaitant funkcionalumo IQ subrodiklius), esant minimaliam 

sumažėjimui ir stabilizavusis iki 24 mėnesio. Mažesnis pacientų pogrupis, kurio pradinio įvertinimo 

Loes įverčiai buvo aukštesni, turėjo polinkį į mažiau palankius rezultatus. 

 

Pagrindinė saugumo vertinamoji baigtis – dalis galimų įvertinti pacientų, patyrusių ūminę 

(≥ II laipsnio) arba lėtinę transplantato prieš šeimininką ligą (GVHD, angl. graft versus host disease) 

tyrime ALD-102, palyginti su ALD-103, iki 24 mėnesio buvo 0 palyginti su 52 %. 

 

Dalis visų pacientų, kurie patyrė ūminę (> II laipsnio) arba lėtinę GVHD dalyvaudami ALD-102 / 

ALD-104, palyginti su ALD-103, apibendrinta 5 lentelėje. 

 

1: ALD-102 

2: ALD-103 veiks. pop. (be MSD) 

3: ALD-103 veiks. pop. (su MSD) 

Mėnesiai po gydymo 
Rizikos grupės tiriamieji 
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5 lentelė. Transplantato prieš šeimininką liga 

 

 Gydyti Skysona Allo-HSCT 

 ALD-102 

 

(N = 32) 

ALD-102/104 

 

(N = 51) 

ALD-103  

Saugumo populiacijaa  

(N = 59) 

Ūminė (≥ II laipsnio) GVHD arba lėtinė GVHD 

 n 

 % 

 [95 % PI] 

0 

0 % 

[0,0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0, 7,0] 

26 

44,1 % 

[31,2, 57,6] 

Ūminė (≥ II laipsnio) GVHD 

 n  

 % 

 [95 % PI] 

0 

0 % 

[0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0, 7,0] 

15 

25,4 % 

[15,0, 38,4] 

Lėtinė GVHD 

 n  

 % 

 [95 % PI] 

0 

0 % 

[0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0, 7,0] 

14 

23,7 % 

[13,6, 36,6] 
a Dėl ALD-103 saugumo populiacijos atmestų stebėjimų buvo daryta prielaida, kad nebuvo stebėta jokio laipsnio GVHD 

 

 

 

Neutrofilų įsitvirtinimas buvo stebimas kaip antrinė vertinamoji baigtis ir apibrėžtas kaip 3 kartus iš 

eilės nustatytas absoliutusis neutrofilų skaičius (ANC, angl. absolute neutrophil counts) 

≥ 500 ląstelių/μl, gautas skirtingomis dienomis iki 43-os dienos po Skysona infuzijos. Klinikinių 

tyrimų metu (N = 32, ALD-102; N = 17, ALD-104) neutrofilų įsitvirtinimo laiko mediana (min., 

maks.) – 13-a para (11, 41) po Skysona infuzijos (žr. 4.4 skyrių), tyrime ALD-103 (N = 53) – 17 para 

(12, 36). 

 

Tyrimo ALD-102 / ALD-104 (N = 51) tiriamųjų pirminės arba antrinės neutrofilų įsitvirtinimo 

nesėkmės atvejų neužfiksuota, tuo tarpu tyrime ALD-103 jos rodiklis buvo 10/59 (16,9 %). 

 

Trombocitų įsitvirtinimas buvo stebimas kaip antrinė vertinamoji baigtis ir buvo apibrėžiamas kaip 

3 iš eilės gautos nepalaikomos trombocitų vertės ≥ 20 × 109 ląstelių/l, gautos skirtingomis dienomis po 

Skysona infuzijos, kai 7 dienas iš karto prieš vertinimo laikotarpį ir jo metu nebuvo skiriamas 

trombocitų perpylimas. Klinikiniuose tyrimuose trombocitų įsitvirtinimo mediana (min., maks.) po 

Skysona infuzijos buvo 32 para (14, 108) (N = 32, ALD-102; N = 15, ALD-104), o tyrime ALD-103 

– 26 para (13, 67) (N = 47). 

 

Nė vienam pacientui nenustatyta su transplantacija susijusio mirtingumo (TRM, angl. transplant-

related mortality) – antrinės vertinamosios baigties – praėjus 100 dienų arba 365 dienoms po 

transplantacijos tyrimuose ALD-102 ir ALD-104. Ir priešingai, 2 iš 59 (3,4 %) pacientų patyrė TRM 

praėjus 100 dienų ir 8 iš 59 (13,6 %) pacientų patyrė TRM praėjus 365 dienoms po transplantacijos 

tyrimo ALD-103 saugumo populiacijoje. 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės 

 

Skysona yra autologinis genų terapijos vaistinis preparatas, sudarytas iš ex vivo genetiškai 

modifikuotų autologinių ląstelių. Atsižvelgiant į Skysona prigimtį, įprastų farmakokinetikos, 

absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo ir eliminacijos tyrimų atlikti nereikia. 

 

Neb
ere

gis
tru

ota
s v

ais
tin

is 
pre

pa
rat

as



17 

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 
 

Įprasti mutageniškumo, kancerogeniškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai bei vystymuisi tyrimai 

nebuvo atlikti.  

 

Buvo atliktas transdukcijai naudojamo Lenti-D LVV farmakologijos toksikologijos ir genotoksiškumo 

vertinimas in vitro ir in vivo. In vitro imortalizacijos tyrime Lenti-D LVV transdukuotų pelės kaulų 

čiulpų ląstelių mutageninis potencialas buvo stipriai mažesnis, palyginti su teigiamos kontrolės 

vektoriais. Lenti-D LVV transdukuotų žmogaus CD34+ HKL prieš transplantaciją integracijos vietos 

analizė parodė numatomą savaiminio inaktyvavimo LVV integracijos profilį, be įterpimo pagerinimo 

į su vėžiu susijusius genus ar šalia jų. 

 

Buvo atliktas Lenti-D LVV transdukuoto mobilizuoto periferinio kraujo CD34+ HKL pagrindinis 

GLP atitinkantis jungtinio toksiškumo, genotoksiškumo ir biologinio pasiskirstymo tyrimas su 

pelėmis, kurioms mieloabliacijos būdu buvo sukeltas imunodeficitas. Su Lenti-D LVV integracija 

susijusių toksiškumo, genotoksiškumo (įterpimo mutagenezės, sukeliančios onkogenines mutacijas) 

arba onkogenezės (tumorgeniškumo) požymių nenustatyta. Kaulų čiulpų ląstelių integracijos vietos 

analizė po transplantacijos neparodė polinkio geriau integruotis netoli su vėžiu susijusių genų ar 

genuose. Papildomas biologinio pasiskirstymo ir bendrasis saugumo tyrimas su Lenti-D LVV 

transdukuotais žmogaus CD34+ HKL, skiriamais mieloabliacijos paveiktoms pelėms su 

imunodeficitu, parodė, kad žmogaus kilmės mikroglijos ląstelės įsitvirtina smegenų audiniuose be 

toksiškumo ar tumorgeniškumo. 

 

 

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 

 

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 

Cryostor CS5 

 

6.2 Nesuderinamumas 
 

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.  

 

6.3 Tinkamumo laikas 
 

6 mėnesiai 

Atšildžius: ne ilgiau kaip 4 valandas kambario temperatūroje (20 °C–25 °C). 

 

6.4 Specialios laikymo sąlygos 

 

Laikyti skysto azoto garų fazėje ≤ –140 °C temperatūroje, kol bus pasiruošta atšildymui ir vartojimui. 

 

Įnfuzijos maišelį (-us) laikyti metalinėje (-ėse) kasetėje (-ėse). 

 

Negalima užšaldyti pakartotinai po atšildymo. 

 

Atšildyto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje. 

 

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys  

 

Maždaug 20 ml fluorinto etilenpropileno infuzijos maišelyje (-iuose), kurių kiekvienas supakuotas į 

permatomą maišelį metalinėje kasetėje.  
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Skysona pervežama iš gamybos centro į infuzijos centro saugyklą kriogeninėje gabenimo talpyklėje, 

kurioje gali būti kelios metalinės kasetės, skirtos vienam pacientui. Kiekvienoje metalinėje kasetėje 

yra vienas infuzijos maišelis su Skysona. Viena vaistinio preparato serija gali būti supilta į vieną arba 

du 20 ml maišelius, atsižvelgiant į bendrą esamų ląstelių skaičių. Pacientui viena doze gali būti 

suleistos kelios serijos.  

 

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti 
 

Švitinimas gali sukelti vaistinio preparato inaktyvavimą. 

 

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą 

 Šiame vaistiniame preparate yra genetiškai modifikuotų žmogaus kraujo ląstelių. Sveikatos 

priežiūros specialistai, dirbantys su Skysona, turi imtis atitinkamų atsargumo priemonių 

(mūvėti pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių apsaugą), kad būtų išvengta 

galimo infekcinių ligų perdavimo.  

 Įnfuzijos maišelį (-ius) laikykite metalinėje (-ėse) kasetėje (-ėse) ir laikykite skysto azoto garų 

fazėje ≤ –140 °C temperatūroje, kol būsite pasiruošę atšildyti ir suvartoti. 

 

Pasiruošimas infuzijai 

 Kiekvieną metalo kasetę išimkite iš skysto azoto saugyklos, tada iš metalo kasetės išimkite 

kiekvieną infuzijos maišelį. 

 Patikrinkite, ar ant infuzijos maišelio (-ių) atspausdinta „Skysona“. 

 Patikrinkite, ar paciento tapatybė atitinka unikalią paciento identifikavimo informaciją, 

esančią ant Skysona infuzijos maišelio (-ių) ir serijos informacijos lape. Skysona skirta tik 

autologiniam naudojimui. Skysona infuzuoti negalima, jei konkretaus paciento etiketės 

informacija ant infuzijos maišelio neatitinka ketinamo gydyti paciento. 

 Patikrinkite, ar yra reikiamas infuzijos maišelių skaičius, ir patikrinkite, ar nė vieno infuzijos 

maišelio galiojimo laikas nesibaigė, pasitelkę pridedamą serijos informacinį lapą.  

 Prieš atšildymą ir infuziją reikia apžiūrėti kiekvieną infuzijos maišelį, ar ant jų nematoma 

kokių nors sandarumo pažeidimų. Jei infuzijos maišelis yra pažeistas, vadovaukitės 

vietinėmis rekomendacijomis dėl žmogaus kilmės medžiagų atliekų tvarkymo ir nedelsdami 

kreipkitės į registruotoją („bluebird bio“). 

 

Atšildymas 

 Jei teikiamas daugiau nei vienas infuzijos maišelis, atšildykite ir suleiskite kiekvieną infuzijos 

maišelį iki galo prieš atšildydami kitą infuzijos maišelį.  

 Neimkite vaistinio preparato mėginio, jo nekeiskite, nešvitinkite ir neužšaldykite pakartotinai. 

 Atšildykite Skysona 37 °C temperatūros vandens arba sausoje vonelėje. Kiekvieno infuzijos 

maišelio atšildymas trunka apie 2–4 minutes. Nepalikite vaistinio preparato atšilti per ilgai. 

Nepalikite vaistinio preparato be priežiūros ir nepanardinkite infuzijos angų vandens vonelėje. 

 Po atšildymo vaistinį preparatą švelniai sumaišykite, masažuodami infuzijos maišelį, kol visas 

turinys bus tolygus.  

 

Vartojimas 

 Atidenkite infuzijos maišelio sterilią angą, nuplėšdami apsauginį apvalkalą, dengiantį angą. 

  Prijunkite vaistinio preparato infuzijos maišelį ir infuzuokite pagal standartines gydymo 

centro ląstelių terapijos vaistinių preparatų suleidimo procedūras. Nenaudokite infuzinės 

sistemos su kraujo filtru ar infuzinio siurblio. 

 Infuzuokite Skysona kuo greičiau ir po atšildymo laikykite kambario temperatūroje (20 °C–

25 °C) ne ilgiau kaip 4 valandas. 

 Kiekvieną Skysona infuzijos maišelį reikia infuzuoti į veną per mažiau nei 60 minučių 

laikotarpį.  
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 Praplaukite visą infuzijos maišelyje ir susijusiuose vamzdeliuose likusią Skysona bent 50 ml 

natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) injekcinio tirpalo, kad kuo daugiau ląstelių būtų suleista 

pacientui. 

 

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis tvarkant vaistinio preparato atliekas 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ir visas medžiagas, kurios lietėsi su Skysona (kietos ir skystos atliekos), 

reikia tvarkyti ir naikinti kaip potencialiai infekcines atliekas, laikantis vietinių iš žmogaus gautos 

medžiagos tvarkymo reikalavimų. 

 

Atsitiktinė ekspozicija 

 

 Atsitiktinės ekspozicijos atveju reikia laikytis vietinių žmogaus kilmės medžiagų tvarkymo gairių; 

gali būti nurodyta nuplauti užterštą odą ir nusivilkti užterštus drabužius. Darbo paviršiai ir 

medžiagos, ant kurių galėjo patekti Skysona, privalo būti dezinfekuoti atitinkama dezinfekcine 

medžiaga. 

 

 

7. REGISTRUOTOJAS 
 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nyderlandai 

 

 

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 
 

Registravimo data: 

 

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
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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) 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 
Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

VOKIETIJA  

 

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 
Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

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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 Papildomos rizikos mažinimo priemonės 
 

Prieš pateikdamas Skysona į kiekvienos valstybės narės rinką, registruotojas turi su nacionaline 

kompetentinga institucija suderinti mokomosios medžiagos turinį ir formatą bei įgyvendinimo planą, 

įskaitant komunikacijos priemones, platinimo būdus ir visus kitus programos aspektus. 

 

Mokomoji medžiaga skirta suteikti papildomos informacijos apie Skysona vartojimą. 

 

Registruotojas turi užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje, kurios rinkoje bus parduodama 

Skysona, visi sveikatos priežiūros specialistai (HPC, angl. healthcare professionals) ir pacientai / 

tėvai / globėjai, kurie, tikėtina, išrašys, išduos arba vartos Skysona, turės prieigą prie mokomosios 

medžiagos arba jiems bus pateikta mokomoji medžiaga: 

 

 Mokomoji medžiaga gydytojui 

 Informacijos paketas pacientui 

 

Mokomoji medžiaga gydytojui turi apimti: 
o preparato charakteristikų santrauką,  

o vadovą sveikatos priežiūros specialistams,  

o ruošimo ir vartojimo metodo vadovą. 

 

 Vadove sveikatos priežiūros specialistams turi būti šie pagrindiniai elementai: 

o Reikia atsižvelgti į mobilizavimo medžiagų ir kondicionavimo medžiagų įspėjimus ir 

atsargumo priemones 

o Klinikiniuose tyrimuose gydymas Skysona buvo siejamas su ilgalaike citopenija / 

pancitopenija. Nenustatyta koreliacijos tarp ilgalaikės citopenijos / pancitopenijos ir 

tokių sunkių nepageidaujamų reiškinių kaip kraujavimas arba infekcija. Po Skysona 

infuzijos reikia tikrinti kraujo rodiklius ir pacientai turi būti stebimi dėl kraujavimo 

reiškinių ir infekcijų. 

o Gydymas Skysona yra siejamas su įterptinės onkogenezės (pvz., mielodisplazijos, 

leukemijos, limfomos) galima rizika. Visus pacientus reikia informuoti apie 

mielodisplazijos, leukemijos ar limfomos požymius ir nurodyti, jei yra šių požymių, 

nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Visi pacientai turi būti bent kasmet 

tikrinami dėl mielodisplazijos, leukemijos arba limfomos, įskaitant bendrą kraujo 

tyrimą.  

o Siekiant užtikrinti aferezės medžiagos tinkamumą Skysona gamybai, būtinas 

neigiamas serologinis ŽIV testas. 

o Dėl galimos rizikos suprastinti ar prarasti atsaką į genų terapiją gali atsinaujinti ligos 

požymiai ir simptomai. 

o Gydymas Skysona siejamas su galima trumpalaike nepakankamo neutrofilų 

įsitvirtinimo rizika; tai galima išspręsti suleidžiant gelbstimojo gydymo ląstelių. 

o Gydymas „Skysona“ yra susijęs su galima trombocitų įsitvirtinimo nesėkmės rizika, 

dėl kurios gali prireikti palaikomojo gydymo.  

o Poreikis paaiškinti pacientams ir įsitikinti, kad jie suprato šiuos aspektus: 

– galimą gydymo Skysona riziką; 

– kraujavimo ir infekcijos požymius bei simptomus ir kokių veiksmų imtis; 

– mielodisplazijos, leukemijos ir limfomos požymius ir kokių veiksmų imtis; 

– kasmetinių patikrinimų, įskaitant bent vieno bendro kraujo tyrimo per metus, 

svarbą; 

– vadovo pacientui / tėvams / globėjams turinį; 

– poreikį nešiotis su savimi paciento įspėjamąją kortelę ir parodyti ją 

kiekvienam sveikatos priežiūros specialistui; 

– įtraukimą į registro tyrimą REG-502. 

o registro tyrimo REG-502 apimtis ir kaip įtraukti pacientus. 
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 Ruošimo ir vartojimo metodo vadove sveikatos priežiūros specialistams turi būti šie 

pagrindiniai elementai: 

o informacija, kaip gauti ir laikyti Skysona ir kaip tikrinti Skysona prieš vartojimą; 

o informacija, kaip atšildyti ir vartoti Skysona; 

o  informacija apie apsauginę įrangą ir kaip tvarkyti išsiliejusį vaistinį preparatą. 

 

Informacijos pakete pacientui turi būti: 

o pakuotės lapelis; 

o vadovas pacientui / tėvams / slaugytojams; 

o paciento įspėjamoji kortelė. 

 

 Vadove pacientui / tėvams / globėjams turi būti pateikti šie pagrindiniai pranešimai: 

o Gydymas Skysona yra susijęs su ilgalaikės citopenijos / pancitopenijos, kuri gali 

padidinti infekcijos ir (arba) kraujavimo tikimybę, rizika. Kraujavimo ir infekcijų 

požymiai bei simptomai ir poreikis kreiptis į gydytoją. 

o Gydymas Skysona susijęs su galima piktybinės ligos (pvz., mielodisplazijos, 

leukemijos, limfomos) išsivystymo rizika. Mielodisplazijos, leukemijos ar limfomos 

požymiai ir skubios medicininės priežiūros poreikis, jei požymiai pasireiškia. 

o Kasmetinių patikrinimų ir bent vieno bendro kraujo tyrimo per metus svarba.  

o Paciento įspėjamoji kortelė ir būtinybė nešiotis ją su savimi, taip pat pranešti bet 

kuriam taikančiam gydymą sveikatos priežiūros specialistui, kad pacientas buvo 

gydytas Skysona. 

o Gydymas Skysona yra susijęs su galima trombocitų įsitvirtinimo nesėkmės rizika, dėl 

kurios gali prireikti gydymo. 

o Dėl galimos rizikos suprastinti ar prarasti atsaką į genų terapiją gali atsinaujinti 

smegenų adrenoleukodistrofijos požymiai ir simptomai. 

o Įtraukimas į registro tyrimą REG-502. 

 

 Paciento įspėjamojoje kortelėje turi būti pateikti šie pagrindiniai pranešimai: 

o Informacija apie ilgalaikės citopenijos / pancitopenijos ir galimos infekcijos ir (arba) 

kraujavimo reiškinių riziką. 

o Pareiškimas, kad pacientas buvo gydomas genų terapija ir neturi aukoti kraujo, 

organų, audinių ar ląstelių. 

o Pareiškimas, kad pacientas buvo gydytas Skysona, įskaitant serijos numerį ir gydymo 

datą (-as). 

o Išsami informacija, kaip pranešti apie nepageidaujamus reiškinius. 

o Informacija apie klaidingai teigiamų tam tikrų rinkai teikiamų ŽIV testų rezultatų 

galimybę dėl Skysona. 

o Pareiškimas apie kasmetinių patikrų ir bent vieno bendro kraujo tyrimo per metus 

svarbą.  

o Kontaktinių asmenų, į kuriuos pacientas ar sveikatos priežiūros specialistas gali 

kreiptis dėl išsamesnės informacijos, duomenys. 

 

Registruotojas užtikrins, kad visose šalyse narėse, kuriose registruota Skysona, bus įdiegta sistema, 

skirta kontroliuoti Skysona platinimą, kaip įprastinė rizikos mažinimo priemonė. Šie reikalavimai turi 

būti įvykdyti prieš išrašant, gaminant, išduodant ir vartojant vaistinį preparatą: 

 

 Skysona bus galima gauti tik per registruotojo („bluebird bio“) sertifikuotus gydymo centrus 

(SGC), turinčius patvirtintas procedūras ir kokybės sutartį, kad būtų užtikrintas paciento ląstelių 

ir pagaminto vaistinio preparato atsekamumas tarp gydančiosios ligoninės ir gamybos centro. 

Atsekamumo sistema, t. y. paslaugų portalas, bus inicijuotas prieš donoro ląstelių aferezės 

mėginio paėmimą, priskiriant individualiam pacientui identifikavimo numerių rinkinį. Šiuos 

numerius SGC dokumentuos įrašų vietoje ir paciento ligos istorijoje. Visi identifikavimo 
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numeriai papildomai bus dokumentuojami ir sekami registruotojo („bluebird bio“) ir vaistinio 

preparato gamintojo dokumentuose, skirtuose autologinėms ląstelėms, ir darbo eigai sekti 

naudojamose sistemose. 

 Gydymo centro kvalifikacijos procedūra apima privalomąjį sveikatos ligoninės priežiūros 

specialistų mokymą, įskaitant Skysona užsakymą, administravimą ir tvarkymą, taip pat 

supažindinimą su jo Preparato charakteristikų santrauka (PCS). Gydymo Skysona pacientų 

įtraukimo procedūrai bus pasitelktas Paslaugų portalas, įskaitant indikacijos parinkimą 

remiantis PCS arba „kitu vartojimu“, kuris praneš apie sąmoningą vartojimą ne pagal paskirtį. 

Jeigu sistemos Paslaugų portale buvo pasirinktas „kitas vartojimas“, užsakymo procedūra bus 

sustabdyta ir inicijuojamos konsultacijos su registruotojo („bluebird bio“) medicinos reikalų 

grupe, kad būtų kiek galima sumažinta vartojimo ne pagal paskirtį rizika. 

 

 Įpareigojimas vykdyti poregistracines užduotis 

 

Registruotojas per nustatytus terminus turi įvykdyti šias užduotis. 

 

Aprašymas Terminas 

Neintervencinis poregistracinis saugumo tyrimas (PST): kad būtų išsamiau 

apibūdintas ir kontekste pateiktas ilgalaikis Skysona saugumas ir veiksmingumas 

smegenų adrenoleukodistrofija (CALD, angl. cerebral adrenoleukodystrophy) 

sergantiems pacientams, registruotojas turi atlikti CALD sergančių pacientų, 

gydytų Skysona arba alogenine hemopoezės kamieninių ląstelių transplantacija 

(aloHKLT, angl. allogeneic haematopoietic stem cell transplantation) 

perspektyvinį stebėjimo registro tyrimą (REG-502), ir pateikti jo rezultatus pagal 

suderintą protokolą („Stargazer“). 

Tarpinės 

ataskaitos turi 

būti pateiktos 

pagal RVP  

 

Galutinė 

ataskaita: 

2042 m. 

Kad būtų įvertintas ilgalaikis Skysona veiksmingumas ir saugumas pacientams, 

sergantiems smegenų adrenoleukodistrofija (CALD), registruotojas turi pateikti 

galutinius tyrimo LTF-304 rezultatus. 

Tarpinės 

ataskaitos turi 

būti pateiktos 

pagal RVP  

 

Galutinė 

ataskaita: 

2037 m. 
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III PRIEDAS 

 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS. METALINĖ KASETĖ 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Skysona 2–30 × 106 ląstelių/ml infuzinė dispersija 

elivaldogenas autotemcelis (CD34+ ląstelės, koduojančios ABCD1 geną) 

 

 

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 

 

Autologinė CD34+ ląstelėmis praturtinta populiacija, kurioje yra hematopoetinių kamieninių ląstelių, 

transdukuotų lentiviruso vektoriumi, koduojančiu ABCD1 komplementarią deoksiribonukleorūgštį 

žmogaus adrenoleukodistrofijos baltymui (ALDP).  

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Šio vaistinio preparato sudėtyje taip pat yra Cryostor CS5 (sudėtyje yra natrio). 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Infuzinė dispersija 

 

Maždaug 20 ml 

Žr. serijos informacinį lapą, kuriame nurodytas šiam pacientui skirtas infuzijos maišelių kiekis ir 

CD34+ ląstelių kiekis kilogramui. 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Leisti į veną. 

 

 

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 autologiniam vartojimui. 

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP: 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti skysto azoto garų fazėje ≤ -140 °C temperatūroje, kol bus pasiruošta atšildymui ir vartojimui.  

Infuzijos maišelį (-us) laikyti metalinėje (-ėse) kasetėje (-ėse). Atšildžius negalima užšaldyti 

pakartotinai. Tinkamumo laikas po atšildymo: ne ilgiau kaip 4 valandos kambario temperatūroje 

(20 °C–25 °C) 
 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

Šio vaisto sudėtyje yra žmogaus kraujo ląstelių. Nesuvartotą vaistą arba atliekas reikia tvarkyti 

laikantis vietinių iš žmogaus gautos medžiagos atliekų tvarkymo reikalavimų.  

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nyderlandai 

Tel.: 

 +31 (0) 303 100 450 

El. paštas medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI 

 

Pavardė: 

Vardas:  

Gimimo data: 

Paciento ID: 

DIN: 

Lot: 

COI ID: 

Maišelio ID: 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti. 

Neb
ere

gis
tru

ota
s v

ais
tin

is 
pre

pa
rat

as



29 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

Duomenys nebūtini. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

Duomenys nebūtini. 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 

 

INFUZIJOS MAIŠELIS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) 

 

Skysona 2–30 × 106 ląstelių/ml infuzinė dispersija  

elivaldogenas autotemcelis (CD34+ ląstelės, koduojančios ABCD1 geną) 

Leisti į veną. 

 

 

2. VARTOJIMO METODAS 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP: 

Tinkamumo laikas po atšildymo: ne ilgiau kaip 4 valandos kambario temperatūroje (20 °C–25 °C) 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI 

 

Pavardė  

Vardas: 

Gimimo data: 

Paciento ID: 

DIN: 

Lot:  

COI ID: 

Maišelio ID: 

 

 

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 

 

Maždaug 20 ml ląstelių dispersijos maišelyje. 

Žr. serijos informacinį lapą, kuriame nurodytas šiam pacientui skirtas infuzijos maišelių kiekis ir 

CD34+ ląstelių kiekis kilogramui. 

 

 

6. KITA 

 

Tik autologiniam vartojimui. 
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INFORMACIJA SERIJOS INFORMACINIAME LAPE, PRIDEDAMAME SU KIEKVIENA 

SIUNTA VIENAM PACIENTUI 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Skysona 2–30 × 106 ląstelių/ml infuzinė dispersija  

elivaldogenas autotemcelis (CD34+ ląstelės, koduojančios ABCD1 geną) 

Leisti į veną 

 

 

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 

 

Skysona yra autologinė CD34+ ląstelėmis praturtinta populiacija, kurioje yra hemopoezės kamieninių 

ląstelių, transdukuotų lentiviruso vektoriumi, koduojančiu ABCD1 komplementarią 

deoksiribonukleorūgštį žmogaus adrenoleukodistrofijos baltymui (ALDP). 

 

 

3. DONACIJA IR PREPARATO KODAI 

 

PACIENTO INFORMACIJA 

 

Vardas, pavardė: 

Gimimo data (MMMM mm DD): 

Svoris per pirmą surinkimą (kg):  

Paciento ID: 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS, KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) IR TINKAMUMO 

LAIKAS 

 

INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ SERIJĄ (-AS) 

 

Toliau nurodyta (-os) serija (-os) buvo pagaminta (-os) ir įtraukta (-os) į siuntą: 

Serijos 
numeris / COI 

ID 

DIN 
(išvardinkite 

visus rinkinius) 

Infuzijos 

maišelių 
skaičiu

s 

Maišelio 
ID 

(išvardinkit

e kiekvieną 

infuzijos 

maišelį) 

Stiprumas 

( × 106 

ląstelių/ml) 

CD34+ 
ląstelės 

( × 106 

CD34+ 

ląstelių) 

Tinka iki 

(MMMM m

m dd) 
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5. VAISTINIO PREPARATO DOZĖ 

 

Bendras infuzijos maišelių skaičius: __ 
Dozė: {N.N} × 106 CD34+ ląstelių/kg  

 

Minimali rekomenduojama Skysona dozė yra 5,0 × 106 CD34+ ląstelių/kg. Per klinikinius tyrimus 

buvo skiriamos iki 38,2 × 106 CD34+ ląstelių/kg dozės. 

 

 

6. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 

 

PASILIKITE ŠĮ DOKUMENTĄ IR TURĖKITE JĮ PASIRUOŠĘ SKYSONA INFUZIJOS METU. 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Tik autologiniam vartojimui. 

 

 

7. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

LAIKYMO IR VARTOJIMO INSTRUKCIJOS 

 

Laikyti skysto azoto garų fazėje ≤ -140 °C temperatūroje, kol bus pasiruošta atšildymui ir vartojimui. 

Įnfuzijos maišelį (-us) laikyti metalinėje (-ėse) kasetėje (-ėse). 

Tinkamumo laikas po atšildymo: ne ilgiau kaip 4 valandos kambario temperatūroje (20 °C–25 °C) 

Atšildžius negalima užšaldyti pakartotinai. 

 

 

8. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

Šio vaisto sudėtyje yra žmogaus kraujo ląstelių. Nesuvartotą vaistą arba atliekas reikia tvarkyti 

laikantis vietinių iš žmogaus gautos medžiagos atliekų tvarkymo reikalavimų. 

 

 

9. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

REGISTRUOTOJAS IR NUMERIS 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nyderlandai 

El. paštas:medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

10. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1563/001 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui arba globėjui 
 

Skysona 2–30× 106 ląstelių/ml infuzinė dispersija 

elivaldogenas autotemcelis (autologinės CD34+ ląstelės, koduojančios ABCD1 geną) 

 

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

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums arba Jūsų vaikui pasireiškiantį šalutinį poveikį. 

Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums / Jūsų vaikui pradedant 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. 

- Jūsų gydytojas arba slaugytojas Jums duos Paciento įspėjamąją kortelę, kurioje pateikiama 

svarbi saugumo informacija apie Jūsų gydymą Skysona. Atidžiai ją perskaitykite ir 

vadovaukitės joje pateiktomis instrukcijomis. 

- Visada turėkite su savimi Paciento įspėjamąją kortelę ir visada parodykite ją gydytojui arba 

slaugytojai, kai pas juos lankotės arba vykstate į ligoninę.  

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Skysona ir kam ji vartojama  

2. Kas žinotina prieš Jums arba Jūsų vaikui vartojant Skysona  

3. Kaip Skysona gaminamas ir vartojamas 

4. Galimas šalutinis poveikis  

5. Kaip laikyti Skysona  

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Skysona ir kam ji vartojama 

 

Skysona vartojama sunkiai genetinei ligai, vadinamai smegenų adrenoleukodistrofija (CALD), gydyti 

berniukams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.  

 

CALD sergantys žmonėms yra geno, kuris gamina baltymą, vadinamą adrenoleukodistrofiniu baltymu 

(ALDP), pokytis. CALD sergančių žmonių organizme šis baltymas negaminamas arba jis prastai 

veikia. Dėl to organizme, ypač smegenyse, kaupiasi labai ilgos grandinės riebalų rūgštys. Šios riebalų 

rūgštys sukelia sunkų smegenų ląstelių pažeidimą. Negydomas šis pažeidimas sutrikdo regą, klausą, 

kalbą, vaikščiojimą ir (arba) mąstymą, ir tikėtina baigsis mirtimi. 

 

Skysona yra genų terapijos grupės vaistas. Jis gaminamas kiekvienam pacientui atskirai, naudojant 

paties paciento kraujo kamienines ląsteles. 

 

Iš paciento kraujo paimamos ląstelės, vadinamos kamieninėmis. Po to jos modifikuojamos 

laboratorijoje, įterpiant veikiantį ALDP gaminimo geną. Kai Jums / Jūsų vaikui leidžiamas Skysona, 

kuris sudarytas iš šių modifikuotų ląstelių, tos ląstelės ima gaminti ALDP, kuris po to ardo labai ilgų 

grandinių riebalų rūgštis. Manoma, kad tai lėtina ligos progresavimą. 

 

Skysona leidžiamas lašelinės infuzijos būdu į veną (intraveniškai). Daugiau informacijos apie tai, kas 

vyksta prieš gydymą ir jo metu žr. 3 skyriuje „Kaip Skysona gaminamas ir vartojamas“. 
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2. Kas žinotina prieš Jums arba Jūsų vaikui vartojant Skysona 

 

Jums arba Jūsų vaikui Skysona vartoti negalima: 
- jeigu yra alergija bet kuriai šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje); 

- jeigu yra alergija bet kuriai vaistų, kurių Jūsų vaikui bus skiriama prieš gydant Skysona, 

medžiagai (žr. 3 skyrių). 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

 

 Informaciją apie ląstelių pagrindu pagamintus vaistinius preparatus, tokius kaip Skysona, 

ligoninėje privaloma laikyti 30 metų. Apie Jus arba Jūsų vaiką bus laikoma ši informacija: Jūsų 

vardas, pavardė ir vartotos Skysona serijos numeris. 

 Skysona gaminamas iš Jūsų arba Jūsų vaiko nuosavų kamieninių ląstelių ir turi būti duodamas tik 

Jums ar Jūsų vaikui. 

 Skysona sudedamoji dalis, vadinama dimetilo sulfoksidu (DMSO) gali sukelti alerginę reakciją, 

todėl per infuziją ir po jos gydytojas arba slaugytoja turi atidžiai stebėti, ar neatsiranda kokių nors 

reakcijos požymių arba simptomų. 

 

Prieš gydymą Skysona gydytojas  

 patikrins inkstus ir kepenis; 

 patikrins dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV); 

 aptars galimą kondicionavimo vaistų poveikį vaisingumui (žr. tolesnį skirsnį „Vyrų ir moterų 

vaisingumas“). 

 paruoš kamienines ląsteles, kurias reikia paimti (mobilizavimas) ir išskirs tas ląsteles iš Jūsų vaiko 

kaulų čiulpų, kad būtų parengta vartoti „Skysona“ (kondicionavimas). Daugiau informacijos apie 

tai, įskaitant galimą vartojamų vaistų šalutinį poveikį, žr. 3 ir 4 skyriuose. 

 

Po gydymo Skysona 

 Daugiau kaip 2 mėnesius po kondicionavimo ir gydymo Skysona kraujo rodikliai gali išlikti žemi. 

Tuo metu galima kraujavimo ir infekcijos rizika. Gydytojas tai stebės, remiantis kraujo tyrimais, ir 

pasakys, kada kraujo rodikliai sugrįš į saugų lygį. 

 Jeigu Jums prireiks kraujo perpylimo pirmuosius 3 mėnesius po Skysona pavartojimo, kraujo 

preparatai turi būti apšvitinti. Tai sumažins baltųjų kraujo ląstelių, vadinamų limfocitais, kiekį ir 

reakcijos į perpylimą riziką. 

 Po gydymo Skysona, negalėsite būti kraujo, organų, audinių arba ląstelių donoru. Taip yra todėl, 

kad Skysona yra genų terapijos vaistas. 

 Naujo geno įtraukimas į kamienines ląsteles teoriškai gali sukelti kraujo vėžį (mielodisplaziją, 

leukemiją ir limfomas). Po gydymo gydytojas stebės Jus bent kartą per metus, įskaitant kraujo 

tyrimą, mažiausiai 15 metų ir gydytojas tikrins, ar nėra kokių nors kraujo vėžio požymių. 

Kreipkitės į gydytoją, jeigu karščiuojate, esate labiau pavargę nei įprasta, be pastangų mažėja 

svoris arba dažnai kraujuoja iš nosies, atsiranda kraujavimas arba kraujosruvų. 

 Skysona gaminama naudojant ŽIV dalis, kurios buvo pakeistos taip, kad jos negali sukelti ŽIV 

infekcijos. Virusas naudojamas veikiančiam genui įterpti į Jūsų vaiko kraujo kamienines ląsteles. 

 Nors šis vaistas nesukels ŽIV infekcijos, dėl kraujyje esančio Skysona ŽIV testo rezultatas gali 

būti klaidingai teigiamas, nes kai kurie ŽIV tyrimai atpažįsta ŽIV dalį, naudotą Skysona pagaminti. 

Jei po gydymo paciento ŽIV testo rezultatas teigiamas, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją. 
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Kada gydymo Skysona negalima pabaigti arba jis nesėkmingas 

Prieš vartojant Skysona Jums arba Jūsų vaikui bus skiriamas kondicionavimo vaistas, kad būtų 

sunaikintos esamų kaulų čiulpų ląstelės.  

 

Jei po kondicionavimo vaisto suvartojimo negalima vartoti Skysona arba jei modifikuotos kamieninės 

ląstelės neprigyja (neįsitvirtina) organizme, gydytojas gali skirti Jums Jūsų paties pirminių kraujo 

kamieninių ląstelių infuziją; šios ląstelės buvo surinktos prieš pradedant gydymą ir saugomos (taip pat 

žr. 3 skyrių „Kaip Skysona gaminamas ir vartojamas“). Jei Jums arba Jūsų vaikui bus grąžintos 

pirminės ląstelės, Jūs arba Jūsų vaikas nepatirsite jokios gydymo naudos.  

 

Kiti vaistai ir Skysona 

Jeigu Jūs arba Jūsų vaikas vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai 

pasakykite gydytojui. 

 

Jūsų vaikui negalima vartoti jokių vaistų nuo ŽIV infekcijos nuo mažiausiai vieno mėnesio iki 

mobilizavimo vaistų vartojimo (taip pat žr. 3 skyrių „Kaip Skysona gaminamas ir vartojamas“). Jeigu 

tokių vaistų prireiktų, procedūra bus atidėta. 

 

Nerekomenduojama skiepyti gyvomis vakcinomis 6 savaičių laikotarpiu prieš vartojant 

kondicionavimo vaistą, skirtą pasirengti gydymui Skysona, ir po gydymo, kol imuninė sistema 

(organizmo apsauginė sistema) atsigauna. Jeigu reikia kokių nors skiepų, pasikalbėkite su gydytoju. 

 

Kontracepcija, nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas 

 

Vyrų ir moterų kontracepcija  

Vaisingos moterys ir vyrai, galintys tapti tėvu, turi pradėti naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą 

laikotarpiu, prasidedančiu prieš surenkant kraujo kamienines ląsteles ir pasibaigiančiu po mažiausiai 

6 mėnesių po Skysona skyrimo. Veiksmingi kontracepcijos metodai yra gimdos spiralė arba 

geriamojo kontraceptiko (taip pat vadinamo tabletėmis nuo pastojimo) ir prezervatyvo derinys. Taip 

pat skaitykite kondicionavimo vaisto pakuotės lapelyje pateiktą informaciją apie kontracepciją. 

 

Nėštumas 

„Skysona“ negalima vartoti nėštumo metu dėl kondicionavimui vartojamo vaisto.  

 

Vaisingoms moterims prieš pradedant mobilizavimą, prieš vartojant kondicionavimo vaisto ir prieš 

gydymą „Skysona“ bus atliktas nėštumo testas, kad būtų įsitikinta, jog jos nesilaukia. Jeigu moteris 

pastoja po gydymo „Skysona“, ji turi kreiptis į jos gydymą prižiūrintį gydytoją.  

 

Nėštumo atveju papildomas Skysona genas nebus perduotas vaisiui ir negimęs vaikas vis tiek 

rizikuoja paveldėti originalų ABCD1 geną, kuris, jo nesant arba jam neveikiant sukelia 

adrenoleukodistrofiją. 

 

Žindymas 

„Skysona“ negalima vartoti žindymo laikotarpiu. Nežinoma, ar „Skysona“ sudedamosios dalys gali 

patekti į žindyvės pieną. 

 

Vyrų ir moterų vaisingumas  

Gali būti, kad po kondicionavimo vaisto vartojimo nebus galima pastoti arba tapti vaiko tėvu. Jei 

nerimaujate, prieš gydymą turite tai aptarti su gydytoju.  

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Skysona gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. Tačiau mobilizavimo ir kondicionavimo 

vaistai gali sukelti galvos svaigimą ir nuovargį. Jūs arba Jūsų vaikas turite vengti veiklos, kuriai 

reikalinga pusiausvyra (pvz., važinėtis dviračiu arba riedlente) ir vairuoti arba valdyti mechanizmus, 

jeigu Jums arba Jūsų vaikui svaigsta galva, jaučiatės pavargę arba prastai. 
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Skysona sudėtyje yra natrio 
Kiekvienoje šio vaisto dozėje yra 391–1564 mg natrio (valgomosios druskos sudedamosios dalies). 

Tai atitinka 20–78 % didžiausios rekomenduojamos natrio paros normos suaugusiesiems.  

 

 

3. Kaip Skysona gaminamas ir vartojamas 

 

Maždaug prieš 2 mėnesius iki gydymo Skysona Jums arba Jūsų vaikui bus skiriama vaistų, kurie 

paskatins kraujo kamieninių ląstelių judėjimą iš kaulų čiulpų į kraujotaką (mobilizavimas). Tuomet 

kraujo kamienines ląsteles galima surinkti aparatu, kuris atskiria kraujo komponentus (aferezės 

aparatas). Gali prireikti daugiau nei 1 seanso pakankamam kraujo kamieninių ląstelių kiekiui surinkti, 

kad būtų galima pagaminti Skysona ir išsaugoti pakeičiamąsias ląsteles, jei Skysona nebūtų galima 

skirti arba jis neveiktų. 

 

Kaip Jūs arba Jūsų vaikas vartos Skysona 

Skysona vartojamas lašelinės infuzijos būdu į veną; tai dažnai daroma per centrinės venos kateterį. 

Tai specializuotoje ligoninėje gali atlikti gydytojai, turintys patirties gydant CALD sergančius 

pacientus, persodinant kaulų čiulpus ir taikant genų terapijos vaistus. Skysona yra vienkartinis vaistas. 

Jo nebus skiriama pakartotinai. Jeigu Skysona neveikia, grįšite atgal į gydymo centrą ir Jums bus 

perpiltos Jūsų pradinės pakeičiamosios kamieninės ląstelės. Šiose ląstelėse nėra vaistinio preparato, 

todėl Jūsų CALD nebus gydoma. 

 

Laikas Kas nutinka Kodėl 

Maždaug prieš 2 mėnesius iki 

Skysona infuzijos 

Skiriama mobilizavimo vaistų. Kraujo kamieninių ląstelių 

perėjimui iš Jūsų vaiko kaulų 

čiulpų į kraujotaką skatinti. 

Maždaug prieš 2 mėnesius iki 

Skysona infuzijos 

Surenkamos kraujo kamieninės 

ląstelės.  

Skysona pagaminti ir saugoti 

kažkiek kamieninių ląstelių 

kaip pakeičiamąsias ląsteles, jei 

jų prireiks. 

Ne mažiau kaip 6 dienos prieš 

Skysona infuziją 

Ligoninėje yra skiriamas 

kondicionavimo vaistas. 

Skirtas paruošti kaulų čiulpus 

gydymui sunaikinant kaulų 

čiulpų ląsteles, kad jas būtų 

galima pakeisti modifikuotomis 

Skysona ląstelėmis. 

Gydymo Skysona pradžia Skysona suleidžiama lašinant 

(atliekant infuziją) į veną. Tai 

vyks ligoninėje, kiekvienas 

infuzijos maišelis bus 

sulašintas per mažiau nei 

60 minučių. Maišelių skaičius 

kiekvienam pacientui skirsis. 

Papildyti kaulų čiulpus kraujo 

kamieninėmis ląstelėmis su 

ALDP geno kopijomis. 

Po Skysona infuzijos Jūs arba Jūsų vaikas liks 

ligoninėje maždaug 3–

6 savaites. 

Kad atsigautumėte ir būtų 

galima stebėti, kol gydytojas 

įsitikins, kad yra saugu išeiti iš 

ligoninės. 

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis 
 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
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Kai kuris šalutinis poveikis yra susijęs su mobilizavimo vaistu ir kraujo kamieninių ląstelių surinkimu 

arba kondicionavimo vaistu, vartojamu kaulų čiulpams paruošti gydymui Skysona. Turite su gydytoju 

aptarti galimą šalutinį poveikį, pasireiškiantį dėl mobilizavimo vaistų ir kondicionavimo vaisto. Taip 

pat turite perskaityti šių vaistų pakuotės lapelius. 

 

Nedelsdami praneškite gydytojui arba slaugytojai, jeigu po gydymo Jums arba Jūsų vaikui 

pasireiškia koks nors šalutinis poveikis. Toliau nurodytas šalutinis poveikis paprastai pasireiškia per 

pirmąsias kelias paras ir kelias savaites po gydymo, tačiau gali atsirasti ir gerokai vėliau. 

 

Mobilizavimas ir kraujo kamieninių ląstelių surinkimas 

 

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių) 

 mažas kalio kiekis, matomas ištyrus kraują  

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių) 

 mažas trombocitų kiekis kraujyje, kuris gali sukelti kraujavimą 

 mažas raudonųjų kraujo kūnelių kiekis, kuris gali sukelti nuovargį 

 mažas magnio kiekis, matomas ištyrus kraują 

 galvos skausmas  

 aukštas kraujo spaudimas  

 šleikštulys (pykinimas), vėmimas  

 dilgčiojimo pojūtis burnoje  

 niežtinti oda  

 skausmas kauluose, rankose ir kojose 

Kondicionavimo vaistas 

 

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių) 

 mažas baltųjų kraujo kūnelių kiekis, kartais su karščiavimu, kuris gali sukelti infekciją 

 mažas raudonųjų kraujo ląstelių kiekis, kuris gali sukelti nuovargį 

 mažas trombocitų kiekis kraujyje, kuris gali sukelti kraujavimą 

 karščiavimas  

 burnos skausmas  

 kraujavimas iš nosies  

 kraujo tyrimų rezultatai, rodantys sumažėjusį magnio, kalio ar fosfato kiekį, kepenų fermentų 

aktyvumo padidėjimą  

 galvos skausmas  

 apetito sumažėjimas  

 skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas 

 šleikštulys (pykinimas), vėmimas  

 neįprastas plaukų slinkimas arba retėjimas  

 tamsios dėmės ant odos  

 aukštas kraujo spaudimas  

 

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių) 

 įvairių rūšių skirtingų kūno vietų infekcijos, kurias gali sukelti virusai, bakterijos arba 

grybeliai. Tai gali būti kraujotakos arba veninio kateterio infekcijos, virškinimo sistemos 

infekcija, ausų infekcija, pienligė, išangės mielių infekcija, kvėpavimo takų infekcija. Tai gali 

sukelti tokius simptomus, kaip karščio pojūtis (primenantis karščiavimą), šaltkrėtis arba 

prakaitavimas, kosulys, viduriavimas ir vėmimas.  
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 pablogėjusi antinksčių funkcija, dėl kurios gali pavojingai sumažėti kraujospūdis  

 mažas deguonies kiekis kraujyje, išmatuotas prietaisu  

 didelis antidiurezinio hormono kiekis, dėl kurio kūne kaupiasi vanduo,  

virškinimo trakto gleivinės (einančios nuo burnos iki išangės) uždegimas, mažas išangę 

supančio audinio plyšimas (išangės įplėša), išangės uždegimas arba niežėjimas 

 kraujas išmatose, dėmės ant odos dėl kraujavimo po oda, kraujavimas akyje, kraujo krešėjimo 

sulėtėjimas 

 skrandžio sudirginimas 

 šlapimo nelaikymas, kraujas šlapime, nemalonus pojūtis šlapinantis, šlapimo takų skausmas 

 perštėjimas gerklėje, skausmas burnoje, tiesiojoje žarnoje, penyje, limfmazgiuose 

 retas arba dažnas širdies plakimas  

 dažnas kvėpavimas 

 per smarkus prakaitavimas  

 kraujo tyrimų rezultatai, rodantys antikūnų sumažėjimą 

 kraujo tyrimų rezultatai, rodantys natrio sumažėjimą, kraujo tyrimų rezultatai, rodantys 

šarminės fosfatazės, laktato dehidrogenazės aktyvumo padidėjimą 

 mažas cukraus kiekis kraujyje  

 kosulys  

 nosies varvėjimas 

 odos pojūčio susilpnėjimas kojose 

 sausa, besilupanti ar niežtinti oda, išbėrimas, sauskelnių išbėrimas, kapšelio opa 

 nevalingi judesiai (drebulys) 

 refleksų nusilpimas 

 alerginė reakcija į trombocitų perpylimą 

 nenoras nuryti vaistų  

 veido ar kūno patinimas (edema) 

 nuovargis, miego sutrikimas  

 svorio padidėjimas ar sumažėjimas  

 

Skysona 

 

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių) 

 mažas baltųjų kraujo ląstelių kiekis, kuris gali sukelti infekciją 

 mažas raudonųjų kraujo ląstelių kiekis, kuris gali sukelti nuovargį  

 mažas trombocitų kiekis, kuris gali sukelti kraujavimą 

 virusinė infekcija šlapimo pūslėje. Tai gali sukelti tokius simptomus, kaip karščio pojūtis 

(primenantis karščiavimą), šaltkrėtis arba prakaitavimas, kraujas šlapime, pilvo apačios 

skausmas, o mažiems vaikams dar ir vėmimas  

 vėmimas 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, 

pasakykite gydytojui arba slaugytojui. 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. 
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5. Kaip laikyti Skysona 

 

Ši informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams. Ši informacija pateikiama tik pacientui 

perspėti.  

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.  

 

Ant išorinės talpyklės ir infuzijos maišelio po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio 

vaisto vartoti negalima. 

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip -140 °C temperatūroje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.  

 

Infuzijos maišelį (-ius) laikykite metalinėje (-se) kasetėje (-se). 

 

Po atšildymo negalima užšaldyti pakartotinai. 
 

Negalima atšildyti vaisto, kol nebus pasiruošta jį vartoti. Atšildžius laikyti kambario temperatūroje 

(20–25 °C) ir suvartoti per 4 valandas. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Skysona sudėtis  

• Veiklioji Skysona medžiaga yra sudaryta iš Jūsų vaiko kraujo kamieninių ląstelių, kuriose yra 

veikiančių ALDP geno kopijų. Koncentracija maišelyje yra 2–30 × 106 kraujo kamieninių 

ląstelių mililitre. 

• Pagalbinė medžiaga yra tirpalas, naudojamas šaldytoms ląstelėms išsaugoti (žr. 2 skyrių 

„Skysona sudėtyje yra natrio“. 

 

Šiame vaiste yra genetiškai modifikuotų žmogaus kraujo ląstelių. 

 

Skysona išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Skysona yra bespalvė arba nuo baltos iki raudonos spalvos, įskaitant baltos ar rausvos, šviesiai 

geltonos ir oranžinės spalvos atspalvius, ląstelių dispersija. Vaistas teikiamas viename arba keliuose 

skaidriuose infuzijos maišeliuose; kiekvienas iš jų yra supakuotas į permatomą maišelį uždaroje 

metalinėje talpyklėje. Skysona gali būti supiltas į vieną arba daugiau 20 ml maišelių, atsižvelgiant į 

bendrą esamų ląstelių skaičių. Visai dozei suleisti gali prireikti vieno arba kelių maišelių. 

 

Paciento vardas, pavardė ir gimimo data, taip pat koduota informacija, identifikuojanti Jus arba Jūsų 

vaiką kaip pacientą, atspausdinama ant kiekvieno infuzijos maišelio ir kiekvienos metalinės talpyklės. 

 

Registruotojas ir gamintojas 

bluebird bio (Netherlands) B.V.  

Stadsplateau 7  

WTC Utrecht  

3521AZ Utrecht  

Nyderlandai  

medinfo@bluebirdbio.com 

 

Gamintojas 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 
Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

Vokietija 
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Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: 

 

Deutschland 

bluebird bio (Germany) GmbH 

Tel: +49 (0) 893 803 7456 (0800 181 0702) 

 

Ελλάδα, Κύπρος  

Bluebird Bio Greece Single Member L.L.C. 

+30 21 0300 5938 

 

Italia 

bluebird bio (Italy) S.r.l. 

Tel: +39 029 475 9755 (0800 728 026) 

 

Nederland 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

France 

bluebird bio (France) SAS 

Tél: +33 (0)1 85 14 97 89 (0800 914 510) 

 

 

Ελλάδα/ Κύπρος 

bluebird bio Greece Single Member L.L.C. 

Τηλ: +30 21 0300 5938 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien, България, Česká 

republika, Danmark, Eesti, España, Hrvatska, 

Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva, 

Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, 

Malta, Norge, United Kingdom (Northern 

Ireland), Österreich, Polska, Portugal, 

România, Slovenija, Slovenská republika, 

Suomi/Finland, Sverige 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tél/Tel/Teл/Tlf/Τηλ/Sími/Puh:  

+31 (0) 303 100 450 

medinfo@bluebirdbio.com  

 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas <{MMMM m. {mėnesio} mėn.}>. 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu.  

 

Šis lapelis pateikiamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje visomis ES/EEE kalbomis. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams. 

 

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą 

 Šio vaistinio preparato sudėtyje yra genetiškai modifikuotų žmogaus kraujo ląstelių. Todėl su 

Skysona dirbantys sveikatos priežiūros specialistai turi imtis atitinkamų atsargumo priemonių 

(dėvėti pirštines, apsauginius drabužius ir akių apsaugos priemones), kad išvengtų galimo 

užkrečiamųjų ligų perdavimo. 

 Infuzijos maišelį (-ius) laikykite metalinėje (-se) kasetėje (-se) ir laikykite skysto azoto garų 

fazėje ≤–140 °C, kol būsite pasirengę atšildyti ir vartoti.  
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Paruošimas infuzijai  

 Skysona pervežama iš gamybos centro į infuzijos centro saugyklą kriogeninėje gabenimo 

talpyklėje, kurioje gali būti kelios metalinės kasetės, skirtos vienam pacientui. Kiekvienoje 

metalinėje kasetėje yra vienas infuzijos maišelis su Skysona. Pacientas gali turėti kelis infuzijos 

maišelius. 

 Kiekvieną metalo kasetę išimkite iš skysto azoto saugyklos, tada iš metalo kasetės išimkite 

kiekvieną infuzijos maišelį.  

 Patikrinkite, ar ant infuzijos maišelio (-ių) išspausdinta „Skysona“.  

 Patikrinkite, ar paciento tapatybė atitinka unikalią paciento identifikavimo informaciją, esančią 

ant Skysona infuzijos maišelio (-ių) ir serijos informacijos lape. Skysona skirta tik autologiniam 

vartojimui. Neleiskite Skysona, jeigu konkrečiam pacientui skirtoje etiketėje ant infuzijos 

maišelio pateikta informacija netinka numatytam pacientui.  

 Patikrinkite, ar yra reikiamas infuzijos maišelių skaičius, ir patikrinkite, ar nė vieno infuzijos 

maišelio galiojimo laikas nesibaigė, pasitelkę pridedamą serijos informacinį lapą.  

 Prieš atšildymą ir infuziją reikia apžiūrėti kiekvieną infuzijos maišelį, ar ant jų nematoma kokių 

nors sandarumo pažeidimų. Jei infuzijos maišelis yra pažeistas, vadovaukitės vietinėmis saugos 

rekomendacijomis dėl žmogaus kilmės medžiagų atliekų tvarkymo ir nedelsdami kreipkitės į 

registruotoją („bluebird bio“). 

 

Atšildymas 

 Jeigu pateikiamas daugiau kaip vienas infuzijos maišelis, atšildykite ir visiškai suvartokite 

kiekvieną infuzijos maišelį prieš imdami atšildyti naują infuzijos maišelį. 

 Neimkite vaistinio preparato mėginio, jo nekeiskite, nešvitinkite ir neužšaldykite pakartotinai. 

 Atšildykite Skysona palaikydami 37 °C temperatūroje vandens arba sausoje vonelėje. Kiekvieno 

infuzijos maišelio atšildymas trunka maždaug 2–4 minutes. Nepalikite vaistinio preparato atšilti 

per ilgai. Nepalikite vaistinio preparato be priežiūros ir nepanardinkite infuzijos angų į vandens 

vonelę.  

 Po atšildymo vaistinį preparatą švelniai sumaišykite, masažuodami infuzijos maišelį, kol visas 

turinys bus tolygus.  

 

Vartojimas 

 Atidenkite infuzijos maišelio sterilią angą, nuplėšdami apsauginį apvalkalą, dengiantį angą.  

 Prijunkite vaistinio preparato infuzijos maišelį ir infuzuokite pagal standartines gydymo centro 

ląstelių terapijos produktų suleidimo procedūras. Nenaudokite linijos kraujo filtro ar infuzinio 

siurblio.  

 Infuzuokite Skysona kuo greičiau ir po atšildymo laikykite kambario temperatūroje (20 °C–25 °C) 

ne ilgiau kaip 4 valandas. 

 Kiekvieną Skysona infuzijos maišelį reikia infuzuoti į veną per mažiau nei 60 minučių laikotarpį. 

 Praplaukite visą infuzijos maišelyje ir susijusiuose vamzdeliuose likusią Skysona bent 50 ml 

natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) injekcinio tirpalo, kad kuo daugiau ląstelių būtų suleista 

pacientui. 

 

Atsargumo priemonės prieš pašalinant vaistinį preparatą 

Nepanaudotą vaistinį preparatą ir visas medžiagas, kurios lietėsi su Skysona (kietos ir skystos 

atliekos), reikia tvarkyti ir naikinti kaip potencialiai infekcines atliekas, laikantis vietinių iš žmogaus 

gautos medžiagos tvarkymo reikalavimų. 
 

Atsitiktinė ekspozicija 

Atsitiktinės ekspozicijos atveju reikia laikytis vietinių žmogaus kilmės medžiagų tvarkymo gairių; 

gali būti nurodyta nuplauti užterštą odą ir nusivilkti užterštus drabužius. Darbo paviršiai ir medžiagos, 

kurios galbūt lietėsi su Skysona, turi būti nukenksmintos atitinkamu dezinfekantu. 
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