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Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām 

blakusparādībām. 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Skysona 2–30 × 106 šūnas/ml dispersija infūzijām 

 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 

2.1. Vispārējs apraksts 

 

Skysona (elivaldogene autotemcel) ir ģenētiski modificēta autologa ar CD34+ šūnām bagātināta šūnu 

frakcija, kas satur asinsrades cilmes šūnas (ACŠ), transducētas ex vivo ar lentivīrusa vektoru (LVV), 

kas kodē ABCD1 papildu dezoksiribonukleīnskābi (cDNS) cilvēka adrenoleikodistrofijas 

olbaltumvielām (ALDP). 

 

2.2. Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 

 

Katrs pacientam specifiskais Skysona infūzijas maiss satur elivaldogēna autotemcela ģenētiski 

modificētu autologu CD34+ šūnu bagātinātu populāciju no sērijas atkarīgā koncentrācijā. Gatavās 

zāles ir iepakotas vienā vai vairākos infūzijas maisos, kas satur 2–30 × 106 šūnas/ml CD34+ šūnu 

bagātinātas populācijas dispersiju kriokonservētā šķīdumā. Katrs infūzijas maiss satur aptuveni 20 ml 

dispersijas infūzijai.  

 

Kvantitatīvā informācija par zāļu stiprumu, CD34+ šūnām un devu konkrētam pacientam ir norādīta 

Sērijas informācijas lapā. Sērijas informācijas lapa ir ievietota Skysona pārvadāšanai paredzētā 

kriokonteinera vākā. 

 

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību 

 

Katra deva satur 391–1564 mg nātrija (iekļauta Cryostor CS5 sastāvā). 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 

 

 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Dispersija infūzijām. 

 

Bezkrāsaina līdz balta vai sarkana, ieskaitot baltas vai rozā, gaiši dzeltenas un oranžas nokrāsas, 

dispersija. 

 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 

4.1. Terapeitiskās indikācijas 

 

Skysona ir paredzētas agrīnas cerebrālās adrenoleikodistrofijas ar ABCD1 ģenētisku mutāciju 

ārstēšanai pacientiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem un kuriem nav pieejams ar cilvēka leikocītu 

antigēnu (HLA) saderīgs asinsrades cilmes šūnu (ACŠ) donors (skatīt 5.1. apakšpunktu). 
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4.2. Devas un lietošanas veids 

 

Skysona jāievada specializētā ārstniecības iestādē ārstam(-iem) ar pieredzi ACŠ transplantācijā un 

pacientu ar neiroloģiskiem traucējumiem ārstēšanā.  

 

Devas 

 

Ārstēšana ietver vienu infūzijas devu, kas satur CD34+ šūnu dispersiju vienā vai vairākos infūzijas 

maisos. 

 

Minimālā ieteicamā Skysona deva ir 5 × 106 CD34+ šūnas/kg. Klīniskajos pētījumos tika ievadītas 

devas līdz 38,2 × 106 CD34+ šūnas/kg.  

 

Mobilizācija un aferēze  

 

Pacientiem nepieciešama ACŠ mobilizācija, kam seko aferēze, lai iegūtu CD34+ cilmes šūnas zāļu 

ražošanai (klīniskajā pētījumā izmantotās mobilizācijas shēmas aprakstu skatīt 5.1. apakšpunktā).  

 

Lai aprēķinātu galīgo devu, jāizmanto pacienta ķermeņa masa pirmajā aferēzes reizē.  

 

Minimālais CD34+ šūnu mērķa daudzums, kas jāiegūst, ir 12 × 106 CD34+ šūnas/kg. Ja pēc sākotnējā 

zāļu ražošanas procesa nav sasniegta minimālā Skysona deva, kas ir 5 × 106 CD34+ šūnas/kg, 

pacientam var būt nepieciešams viens vai vairāki papildu mobilizācijas un aferēzes cikli ar 

vismaz 14 dienu intervālu, lai iegūtu vairāk šūnu papildu zāļu ražošanai. 

 

Nepieciešamas CD34+ cilmes šūnu rezerves ar vismaz ≥1,5 × 106 CD34+ šūnām/kg. Šīs šūnas jāiegūst 

no pacienta un jāveic to kriokonservācija pirms sagatavošanas terapijas uzsākšanas un Skysona 

infūzijas. Šūnu rezerve var būt nepieciešama kā glābējterapija šādos gadījumos: 1) apdraudēta 

Skysona kvalitāte pēc sagatavošanas terapijas uzsākšanas un pirms Skysona infūzijas; 2) primāra 

transplantēto šūnu “iedzīvošanās” (engraftment) neveiksme vai 3) transplantēto šūnu zudums pēc 

Skysona infūzijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).  

 

Sagatavošanas terapija pirms ārstēšanas 

 

Pirms sagatavošanas terapijas uzsākšanas ārstējošajam ārstam jāapstiprina, ka ārstēšana ar Skysona 

pacientam ir piemērota (skatīt 4.4. apakšpunktu). 

 

Pirms Skysona infūzijas nepieciešama mieloablatīva sagatavošanas terapija (klīniskajā pētījumā 

izmantotās mieloablatīvās shēmas aprakstu skatīt 5.1. apakšpunktā).  

 

Sagatavošanas terapiju nedrīkst uzsākt, kamēr ievadīšanas centrā nav saņemts pilns infūzijas maisu 

komplekts ar Skysona devu, un apstiprināta šūnu rezerves pieejamība.  

 

Skysona ievadīšana 

 

Lietošanas veidu skatīt tālāk, un sīkāku informāciju par Skysona ievadīšanu un rīkošanos ar to skatīt 

6.6. apakšpunktā. 

 

Pēc Skysona ievadīšanas 

 

Jebkādi asins preparāti, kas nepieciešami pirmajos 3 mēnešos laikā pēc Skysona infūzijas, ir jāapstaro. 
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Īpašas pacientu grupas 

 

Iepriekšēja gēnu terapija 

Skysona nav pētītas pacientiem, kuri iepriekš ārstēti ar gēnu terapijas zālēm. Pieredzes par pacientu 

ārstēšanu ar Skysona vairāk nekā vienu reizi nav. 

 

Nieru darbības traucējumi  

Skysona nav pētītas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Lai pārliecinātos par Skysona 

terapijas piemērotību, jāpārbauda, vai pacientiem nav nieru darbības traucējumi. Devas pielāgošana 

nav nepieciešama. 

 

Aknu darbības traucējumi 

Skysona nav pētītas pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Lai pārliecinātos par Skysona 

terapijas piemērotību, jāpārbauda, vai pacientiem nav aknu darbības traucējumi. Devas pielāgošana 

nav nepieciešama. 

 

Sieviešu dzimuma pacientes 

Skysona drošums un efektivitāte sieviešu dzimuma pacientēm nav pierādīta. Dati nav pieejami. 

 

Pediatriskā populācija 
Skysona drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 3 gadiem, nav pierādīta. Dati nav 

pieejami. 

 

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) seropozitīvi pacienti 

Skysona nav pētītas pacientiem ar HIV-1, HIV-2, HTLV-1 un HTLV-2. Lai nodrošinātu aferēzes 

materiāla pieņemšanu Skysona ražošanai, nepieciešams negatīvs seroloģisks HIV tests. Aferēzes 

materiāls no pacientiem ar pozitīvu HIV testu nav pieņemams Skysona ražošanai. 

 

Lietošanas veids  

 

Skysona ir paredzētas tikai intravenozai lietošanai. 

 

Ieteikumus par Skysona sagatavošanu, ievadīšanu, nejaušu pakļaušanu to iedarbībai un likvidēšanu 

skatīt 6.6. apakšpunktā. 

 

Pēc sagatavošanas terapijas pabeigšanas jābūt vismaz 48 stundas ilgam periodam zāļu izvadīšanai no 

organisma pirms Skysona infūzijas.  

 

Pirms infūzijas jāpārliecinās, ka pacienta identitāte atbilst unikālajai pacienta informācijai uz Skysona 

infūzijas maisa(-iem). Turklāt zāļu sērijas informācijas lapā jāapstiprina ievadīšanai paredzētais 

kopējais infūzijas maisu skaits (skatīt 4.4. apakšpunktu). 

 

Skysona infūzija jāpabeidz iespējami ātri un ne vēlāk kā 4 stundas pēc atkausēšanas. Katrs infūzijas 

maiss jāievada ne ilgāk kā 60 minūtēs. Ja sagatavots vairāk nekā viens infūzijas maiss, visi infūzijas 

maisi ir jāievada secīgi. Katrs infūzijas maiss jāievada pilnībā. 

 

Pēc Skysona infūzijas jāveic standarta procedūras pacientu aprūpei saskaņā ar ACŠ transplantāciju. 

 

4.3. Kontrindikācijas 
 

Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ājām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām 

palīgvielām.  

 

Jāņem vērā mobilizācijas un sagatavošanas terapijas zāļu kontrindikācijas. 
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4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

 

Izsekojamība 

 

Jāievēro no šūnām iegūtu uzlabotas terapijas zāļu izsekojamības prasības. Lai nodrošinātu zāļu 

nosaukuma izsekojamību, zāļu sērijas numurs un ārstētā pacienta vārds un uzvārds jāglabā 30 gadus 

pēc zāļu derīguma termiņa beigām. 

 

Autologa lietošana 

 

Skysona ir paredzētas tikai autologai lietošanai, un tās nekādā gadījumā nedrīkst lietot citiem 

pacientiem. Skysona nedrīkst ievadīt, ja informācija pacientam unikālajā marķējumā uz infūzijas 

maisa(-iem), sērijas informācijas lapā un metāla kasetnes(-ēm) neatbilst paredzētajam pacientam. 

 

Mobilizācijas un mieloablatīvās sagatavošanas terapijas zāles 

 

Jāņem vērā brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kas attiecas uz mobilizācijas un sagatavošanas 

terapijas zālēm. 

 

Paaugstinātas jutības reakcijas 

 

Dimetilsulfoksīds (DMSO) Skysona sastāvā var izraisīt smagas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp 

anafilaksi. 

 

Nesekmīga transplantēto šūnu iedzīvošanās, vērtējot pēc neitrofilo leikocītu iedzīvošanās 

 

Ārstēšana ar Skysona ietver ex vivo ar lentivirālo vektoru (LVV) ģenētiski modificētu CD34+ ACŠ 

infūziju un transplantāciju. Neitrofilo leikocītu transplantāta nesekmīga iedzīvošanās ir īslaicīgs, bet 

potenciāli smags risks, kas definēts kā nespēja sasniegt absolūto neitrofilo leikocītu skaitu (absolute 

neutrophil count, ANC) ≥ 500 šūnas/µl trīs reizes pēc kārtas dažādās dienās laika periodā 

līdz 43. dienai pēc Skysona infūzijas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem ir neitrofilo 

leikocītu transplantāta neveiksmīga iedzīvošanās, jāsaņem glābējterapija ar sagatavotajām rezerves 

šūnām (skatīt 4.2. apakšpunktu). 

 

Ilgstošas citopēnijas 

 

Pacientiem var rasties citopēnija vairākus mēnešus pēc sagatavošanas terapijas un Skysona infūzijas, 

un ir ziņojumi par pancitopēnijas gadījumiem. Skysona klīniskajos pētījumos 3. vai augstākas pakāpes 

citopēnija pēc 60. infūzijas dienas radās 26 % pacientu un ietvēra samazinātu trombocītu skaitu 

(13 %), samazinātu neitrofilo leikocītu skaitu (17 %) un pazeminātu hemoglobīna līmeni (2 %). 100 

dienas pēc infūzijas 16 % pacientu bija jebkāda 3. vai augstāka pakāpes citopēnija, tostarp samazināts 

trombocītu skaits (9 %), samazināts neitrofilo leikocītu skaits (11 %). Nevienam pacientam nebija 

3. vai augstākas pakāpes hemoglobīna līmeņa pazemināšanās (0 %). Pēc Skysona infūzijas jākontrolē 

asins aina un jāpārbauda, vai pacientiem nav asiņošanas un infekcijas pazīmes un simptomi. 

 

Insercijas onkoģenēzes risks 

 

Pēc ārstēšanas ar Skysona nav ziņots par LVV mediētu insercijas mutaģenēzi, kas izraisījusi 

onkoģenēzi, tostarp mielodisplāzijas, leikozes vai limfomas gadījumiem. Tomēr teorētiski pastāv risks 

pēc ārstēšanas ar Skysona. Dažiem pacientiem, kuri ārstēti ar Skysona, ir atklāta klonālā 

paplašināšanās, kas izraisa klonālo pārsvaru bez klīniskiem pierādījumiem par ļaundabīgumu. 

 

Pacienti 15 gadus pēc ārstēšanas ar Skysona vismaz vienu reizi gadā jākontrolē, vai nav 

mielodisplāzijas, leikozes vai limfomas (tai skaitā pilnu asins ainu). Ja pacientam pēc ārstēšanas ar 
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Skysona ir atklāta mielodisplāzija, leikoze vai limfoma, nepieciešams paņemt asins paraugus 

integrācijas vietas analīzei. 

 

Seroloģiskā testēšana 

 

Visi pacienti pirms mobilizācijas un aferēzes jātestē uz HIV-1/-2, lai nodrošinātu aferēzes materiāla 

pieņemšanu Skysona ražošanai (skatīt 4.2. apakšpunktu). 

 

Antiretrovirālu zāļu lietošana 

 

Pacienti nedrīkst lietot antiretrovirālās zāles vismaz vienu mēnesi pirms mobilizācijas 

(skatīt 4.5. apakšpunktu). Ja pacientam nepieciešama antiretrovirālā terapija HIV profilaksei, 

ārstēšana ar Skysona, ieskaitot CD34+ šūnu mobilizāciju un aferēzi ar Skysona infūziju, jāatliek, līdz 

HIV infekciju var atbilstoši izslēgt saskaņā ar vietējām vadlīnijām HIV testēšanai. 

 

Mijiedarbība ar seroloģiskiem testiem 

 

Ir svarīgi zināt, ka pacientiem, kuri saņēmuši Skysona, var būt pozitīvs HIV testa rezultāts, izmantojot 

polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), jo notiek LVV provīrusa insercija, kas izraisa viltus pozitīvu 

rezultātu HIV testā. Tādēļ pacientiem, kuri saņēmuši Skysona, HIV infekcijas skrīningam nedrīkst 

izmantot PĶR testu. 

 

Asins, orgānu, audu un šūnu ziedošana 

 

Ar Skysona ārstētie pacienti nekad nedrīkst kļūt par asins, orgānu, audu vai šūnu transplantātu 

donoriem. Šī informācija ir norādīta Pacienta informācijas brošūrā un arī Pacienta brīdinājuma kartītē, 

kas jāizsniedz pacientam. 

 

Pēc Skysona ievadīšanas 

 

Datu par Skysona terapijas ietekmi uz virsnieru mazspēju, kas saistīta ar ALD, nav. Aizstājterapija ir 

jāturpina. 

 

Paredzēts, ka pacienti iesaistīsies uz reģistra datiem pamatotā pētījumā, un ar reģistra palīdzību viņus 

novēros, lai labāk izprastu Skysona ilgtermiņa drošumu un efektivitāti. 

 

Nātrija saturs 

 

Šīs zāles satur 391–1564 mg nātrija katrā devā, kas ir līdzvērtīgi 20–78 % no PVO ieteiktās 

maksimālās 2 g nātrija devas pieaugušajiem. 

 

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 

Pacienti nedrīkst lietot antiretrovirālas zāles vismaz vienu mēnesi pirms mobilizācijas un vismaz līdz 

aferēze ir pabeigta (skatīt 4.4. apakšpunktu). 

 

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti. Skysona nav sagaidāma mijiedarbība ar aknu 

citohroma P-450 enzīmiem vai zāļu transportolbaltumvielām. 

 

Dzīvās vakcīnas 

 

Imunizācijas ar dzīvām vīrusu vakcīnām drošums Skysona terapijas laikā vai pēc tās nav pētīts. 

Vakcinācija ar dzīvām vīrusu vakcīnām nav ieteicama 6 nedēļu laikā pirms mieloablatīvās 

sagatavošanas terapijas sākuma un līdz hematoloģiskās s atveseļošanās brīdim pēc ārstēšanas ar 

Skysona. 
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4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija vīriešiem un sievietēm 

 

Dati par zāļu iedarbību nav pietiekami, lai sniegtu precīzus ieteikumus par kontracepcijas ilgumu pēc 

Skysona terapijas. Sievietēm un vīriešiem reproduktīvā vecumā un viņu partnerēm jāizmanto efektīva 

kontracepcijas metode (intrauterīna ierīce vai hormonālas un barjeras kontracepcijas kombinācija) no 

mobilizācijas sākuma līdz vismaz 6 mēnešiem pēc Skysona terapijas. Informāciju par efektīvas 

kontracepcijas metodes nepieciešamību pacientiem, kuri saņem sagatavošanas terapiju, skatīt 

sagatavošanas terapijas zāļu aprakstā. 

 

Pirms mobilizācijas uzsākšanas sievietēm ar reproduktīvo potenciālu jāapstiprina negatīvs seruma 

grūtniecības tests, kas atkārtoti jāapstiprina pirms  sagatavošanas terapijas procedūrām un pirms zāļu 

ievadīšanas. 

 

Grūtniecība 

 

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. 

 

Skysona reproduktīvās un attīstības toksicitātes pētījumi nav veikti. Sagatavošanas terapijas dēļ 

Skysona nedrīkst lietot grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu). Nav zināms, vai Skysona 

transducētās šūnas dzemdē var tikt nodotas auglim. Par grūtniecību pēc ārstēšanas ar Skysona 

jākonsultējas ar ārstējošo ārstu. 

 

Pēc ārstēšanas ar Skysona LVV, kas kodē cilvēka ALDP ABCD1 cDNS, pārnešana dīgļšūnās nav 

iespējama, tādēļ lentivīrusa vektora, kas kodē cilvēka ALDP ABCD1 cDNA, vispārējas somatiskas 

ekspresijas iespēja pēcnācējam tiek uzskatīta par nenozīmīgu. 

 

Barošana ar krūti 

 

Nav zināms, vai Skysona izdalās cilvēka pienā. Skysona ievadīšanas mātēm ietekme uz viņu ar krūti 

barotiem bērniem nav pētīta. 

 

Skysona nedrīkst ievadīt sievietēm, kuras baro ar krūti. Skysona ir kontrindicēts bērna barošanas ar 

krūti laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu). 

 

Fertilitāte 

 

Datu par Skysona ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav. Ietekme uz tēviņu un mātīšu fertilitāti nav vērtēta 

pētījumos ar dzīvniekiem. 

 

Ir pieejami dati par neauglības risku saistībā ar sagatavošanas terapiju. Tādēļ pirms ārstēšanas 

ieteicams apsvērt spermas vai olšūnu kriokonservāciju.  

 

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 

 

Skysona neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 

 

Jāņem vērā mobilizējošo līdzekļu un sagatavošanas terapijas līdzekļu ietekme uz spēju vadīt 

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, vai iesaistīties tādās aktivitātēs kā braukšana ar 

velosipēdu vai skrituļdēli.  

 

4.8. Nevēlamās blakusparādības 
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Drošuma profila kopsavilkums 

 

Skysona drošumu vērtēja 51 pacientiem ar CALD pētījumos ALD-102, ALD-104 un LTF-304 (skatīt 

5.1. apakšpunktu). Visnopietnākā nevēlamā ar Skysona saistītā blakusparādība bija pancitopēnija 

(3,9 %). Ņemot vērā nelielo pacientu populāciju un grupu lielumu, tabulā norādītās nevēlamās 

blakusparādības nedod pilnīgu priekšstatu par to veidu un biežumu. Informācija par pētījumos 

izmantotiem drošuma mērķa kritērijiem ir sniegta 5.1. apakšpunktā. 

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā 

 

Nevēlamās blakusparādības uzskaitītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un 

biežumam. Biežuma kategorijas definētas šādi: ļoti bieži (≥1/10), un bieži (≥1/100 un <1/10). Katrā 

biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazināšanās secībā. 

 

Skysona klīniskajos pētījumos pacientiem ar CALD novērotās nevēlamās blakusparādības saistībā ar 

mobilizāciju/aferēzi, sagatavošanas terapiju un Skysona ir norādītas, attiecīgi 1., 2. un 3. tabulā. 

 

1. tabula. Ar mobilizāciju/aferēzi saistītās nevēlamās blakusparādības  

Orgānu sistēmu klasifikācija 

(OSK) 

Ļoti bieži  Bieži 

Asins un limfātiskās sistēmas 

traucējumi 

 Trombocitopēnija, anēmija 

Vielmaiņas un uztures 

traucējumi 

Hipokaliēmija Hipomagnēmija 

Nervu sistēmas traucējumi  Galvassāpes 

Asinsvadu sistēmas traucējumi  Hipertensija 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi  Vemšana, slikta dūša, orāla 

parestēzija 

Ādas un zemādas audu 

bojājumi 

 Nieze 

Skeleta-muskuļu un saistaudu 

sistēmas bojājumi 

 Kaulu sāpes, sāpes 

ekstremitātēs 

Izmeklējumi  Hemoglobīna līmeņa 

samazināšanās 

 

2. tabula. Ar sagatavošanas terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības 

Orgānu sistēmu klasifikācija 

(OSK) 

Ļoti bieži Bieži 

Infekcijas un infestācijas  Pseidomonu izraisīta 

bakterēmija, bakterēmija, 

streptokoku bakterēmija, 

pneimonija, bakteriāla 

infekcija, ar ierīci saistīta 

infekcija, infekciozs 

enterokolīts, vīrusa 

gastroenterīts, mutes dobuma 

kandidoze, vidusauss 

iekaisums, streptokoku 

faringīts, respiratori sincitiālā 

vīrusa infekcija, rinovīrusa 

infekcija, sinusīts, ādas 

infekcija, augšējo elpceļu 

bakteriāla infekcija, augšējo 

elpceļu vīrusu infekcija, 
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folikulīts, anālās atveres 

kandidoze 

Asins un limfātiskās sistēmas 

traucējumi 

Febrila neitropēnija, 

neitropēnija, trombocitopēnija, 

anēmija, leikopēnija, 

limfopēnija 

Sāpes limfmezglos 

Endokrīnās sistēmas traucējumi  Virsnieru mazspēja, 

antidiurētiskā hormona 

neatbilstoša sekrēcija 

Vielmaiņas un uztures 

traucējumi 

Hipokaliēmija 

Hipomagnēmija, samazināta 

ēstgriba, Hipofosfatēmija 

Hipoglikēmija, šķidruma 

aizture, pazemināta nātrija 

koncentrācija asinīs 

Psihiskie traucējumi  Aversija, bezmiegs 

Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Jutības zudums, trīce, 

hiporefleksija 

Acu bojājumi  Asinsizplūdums konjunktīvā 

Sirds funkcijas traucējumi  Bradikardija, sinusa tahikardija, 

tahikardija 

Asinsvadu sistēmas traucējumi Hipertensija Petēhijas 

Elpošanas sistēmas traucējumi, 

krūšu kurvja un videnes 

slimības 

Deguna asiņošana Hipoksija, tahipnoja, klepus, 

orofaringeālās sāpes, rinoreja 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Stomatīts, vemšana, caureja, 

sāpes vēderā, aizcietējums, 

slikta dūša  

Gastrīts, kuņģa-zarnu trakta 

iekaisums, anālās atveres 

plīsums, proktīts, anālās atveres 

nieze, gremošanas traucējumi, 

sāpes mutes dobumā, 

proktalģija 

Ādas un zemādas audu 

bojājumi 

Alopēcija, ādas 

hiperpigmentācija 

Pustulozi izsitumi, ādas 

lobīšanās, autiņbiksīšu 

dermatīts, zāļu izraisīti izsitumi, 

sausa āda, hiperhidroze, nieze, 

izsitumi, makulopapulozi 

izsitumi 

Nieru un urīnizvades sistēmas 

traucējumi 

 Hematūrija, nesaturēšana, urīna 

nesaturēšana, disūrija, sāpes 

urīnceļos 

Reproduktīvās sistēmas 

traucējumi un krūts slimības 

 Sāpes dzimumlocekļa apvidū, 

sēklinieka čūla 

Vispārēji traucējumi un 

reakcijas ievadīšanas vietā 

Drudzis Sejas tūska, gļotādas iekaisums, 

nogurums 

Izmeklējumi Paaugstināts alanīna 

aminotransferāzes līmenis, 

paaugstināts 

aspartātaminotransferāzes 

līmenis 

Pozitīvs slēpto asiņu tests, 

pozitīvs adenovīrusa tests, 

paaugstināts Starptautiskais 

standartizētais koeficients 

(INR), paaugstināts sārmainās 

fosfatāzes līmenis asinīs, 

pazemināts imūnglobulīna G 

līmenis asinīs, paaugstināts 

laktātdehidrogenāzes līmenis 

asinīs, paaugstināts C reaktīvais 

proteīns, samazināta ķermeņa 

masa, palielināta ķermeņa masa 

Traumas, saindēšanās un ar  Alerģiska reakcija uz 
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manipulācijām saistītas 

komplikācijas 

transfūziju 

 

3. tabula. Ar Skysona saistītas nevēlamās blakusparādības 

Orgānu sistēmu klasifikācija 

(OSK) 

Ļoti bieži Bieži 

Infekcijas un infestācijas  Vīrusa cistīts 

Asins un limfātiskās sistēmas 

traucējumi 

 Pancitopēnija 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi  Vemšana 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 

 

Asinsrades atjaunošanās 

Divi nopietni pancitopēnijas gadījumi radās diviem pacientiem un sākās pēc neitrofilo leikocītu 

transplantāta. Abiem pacientiem bija aizkavēta asinsrades atjaunošanās, kurai bija nepieciešams 

ilgstošs atbalsts ar asins un trombocītu pārliešanu, kā arī augšanas faktoriem (G-CSF un 

eltrombopags). Vienam pacientam bija parvovīrusa blakusslimība. Abi notikumi turpinājās 

vismaz 18 mēnešus pēc Skysona infūzijas. 

 

Ar infūziju saistītas reakcijas 

Diviem pacientiem infūzijas dienā bija vemšana, kas, iespējams, bija saistīta ar kriokonsevantu. 

Premedikāciju var izmantot pēc ārsta ieskatiem. 

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 

 

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās 

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. 

 

4.9. Pārdozēšana 
 

Dati no klīniskajiem pētījumiem par Skysona pārdozēšanu nav pieejami. 

 

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

5.1.  Farmakodinamiskās īpašības 
 

Farmakoterapeitiskā grupa: citi nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi, ATĶ kods: vēl nav piešķirts 
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Darbības mehānisms 

 

Skysona pievieno ABCD1 cDNS funkcionālās kopijas pacientu ACŠ, izmantojot autologo 

CD34+ šūnu transdukciju ar Lenti-D LVV. Pēc Skysona infūzijas notiek transducēto CD34+ ACŠ 

iedzīvošanās kaulu smadzenēs un diferenciācija dažādos šūnu tipos, tostarp monocītos (CD14+), kas 

migrē uz smadzenēm; tiek uzskatīts, ka tur tie tālāk diferencējas makrofāgos un smadzeņu mikroglijā, 

kas var izstrādāt funkcionālu ALDP. Pēc tam funkcionālais ALDP var veicināt ļoti garas ķēdes 

taukskābju (VLCFA) vietēju noārdīšanos smadzenēs, kas savukārt var stabilizēt slimību, novēršot 

turpmāku iekaisumu un demielinizāciju. Tomēr nav paredzams, ka Skysona terapija ietekmēs citas 

ALD izpausmes, tostarp virsnieru mazspēju. Skysona terapijas ietekme uz adrenomieloneiropātiju nav 

pētīta. Pēc veiksmīgas transplantācijas ar ģenētiski modificētām šūnām paredzams, ka ALDP 

ekspresija saglabāsies visu mūžu. 

 

Farmakodinamiskā iedarbība 

 

Visiem novērtējamiem pacientiem pētījumā ALD-102 (N=25) 1 mēnesi pēc ārstēšanas ar Skysona 

novēroja ALDP veidošanos CD14+ perifēro asiņu šūnās ar mediāno vērtību (min., maks.) CD14+ 

ALDP+ 29,50 % (8,20 %, 49,65 %), apliecinot agrīnu transgēna ekspresiju. Pacientiem ar 

vismaz 6 mēnešu novērošanas periodu CD14+ ALDP+ šūnas parasti nedaudz samazinājās pēc 

Skysona infūzijas un stabilizējās līdz aptuveni 6. mēnesim. Pacientiem novērotā CD14+ %ALDP+ 

mediāna (min., maks.) pēc 6 mēnešiem bija 22,20 % (2,00 %, 71,40 %) pētījumā ALD-102 (N=27). 

 

ALDP+ šūnu procentuālais īpatsvars lielākoties saglabājās stabils CD14+ perifēŗo asiņu šūnās līdz 24. 

mēnesim ar mediāno vērtību (min., maks.) 16,90 % (5,80 %, 44,60 %) pētījumā ALD-102 (N=26). 

CD14+ ALDP+ šūnu procentuālais īpatsvars saglabājās stabils pēdējā novērošanas reizē 

līdz 60. mēnesim, apliecinot transgēna ALDP ilgtermiņa ekspresiju asinsrades cilmes šūnu 

transplantātā.  

 

Klīniskā efektivitāte un drošums 

 

Skysona drošums un efektivitāte tika novērtēta atklātā, vienas grupas pētījumā pacientiem ar CALD 

(ALD-102; N=32) un salīdzināta ar allo-ACŠT efektivitāti un drošumu pacientiem ar CALD 

vienlaicīgajā salīdzinājuma zāļu pētījumā (ALD-103; N=59). Visi pacienti, kas pabeidza vai pārtrauca 

pētījumu ALD-102, tika aicināti piedalīties ilgtermiņa novērošanas pētījumā LTF-304. 

 

Iekļaušana pētījumā ALD-102 ir pabeigta ar 32 iekļautajiem un ārstētajiem pacientiem; 30 pacientiem 

bija novērtējams 24. mēneša primārais efektivitātes mērķa kritērijs.  

 

Turklāt turpinās otrs atklāts, vienas grupas pētījums (ALD–104; N=19). Neviens pacients nav 

sasniedzis 24. mēneša novērtēšanas laika punktu, un tāpēc tie nav iekļauti nevienā efektivitātes 

analīzē. 

 

Mobilizācija un aferēze 

 

Visi pacienti vismaz 4 dienas saņēma G-CSF devu, kuras mediāna bija 10 µg/kg, lai panāktu cilmes 

šūnu mobilizēšanu pirms aferēzes procedūras.  

 

Pētījumā ALD-102 pacienti tika novērtēti no rīta pēc ceturtās (4.) G-CSF devas. Ja perifēro asiņu 

CD34+ skaits tajā rītā bija < 50 šūnas/μl, tika ievadīta piektā (5.) G-CSF deva, kā arī tika ievadīta 

pleriksafora deva 0,24 mg/kg ķermeņa masas aptuveni 10 stundas pirms nākamās dienas aferēzes 

savākšanas. Pleriksaforu var lietot katru dienu līdz 4 dienām. Vienpadsmit no 32 (34,4 %) pacientiem 

pētījumā ALD-102 saņēma pleriksaforu. 

 

Visiem pacientiem minimālo CD34+ šūnu daudzumu Skysona ražošanai ieguva ar 1 mobilizēšanas un 

aferēzes ciklu. 
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Sagatavošanas terapija pirms ārstēšanas 

 

Pētījumā ALD–102 32 pacienti pirms ārstēšanas ar Skysona saņēma farmakokinētiski dozētu 

busulfānu kopā ar ciklofosfamīdu. Busulfāns tika ievadīts  ieteicamajā kumulatīvajā AUC no 

17 000 līdz 21 000 μmol*min/l četru dienu ilgā sagatavošanas terapijas periodā. Pacientiem ar 

ķermeņa masu ≤ 12 kg busulfāns tika ievadīts 1,1 mg/kg/devā IV ik pēc 6 stundām un pacientiem ar 

ķermeņa masu > 12 kg busulfāns tika ievadīts 0,8 mg/kg/devā IV ik pēc 6 stundām 4 dienas. 

Busulfāna devas pielāgošana tika veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz farmakokinētisku 

kontroli. Pacienti saņēma profilaktisku lēkmju, pretsēnīšu un antibiotiku terapiju atbilstoši iestādes 

vadlīnijām. Ieteicamā ciklofosfamīda deva bija 50 mg/kg/dienā. Busulfāna dienas devas mediāna 

(min., maks.) bija 3,5 (2,8, 4,2) mg/kg/dienā (N=31) un aprēķinātā dienas AUC mediāna (min., maks.) 

bija 4729 (4039, 5041) μmol*min/l/dienā (N=31).  

 

Pētījumā ALD-10419 pacienti pirms ārstēšanas ar Skysona saņēma farmakokinētiski dozētu busulfānu 

kopā ar fludarabīnu.  

 

Skysona lietošana 

 

Visi pacienti saņēma Skysona intravenozas infūzijas veidā ar  devas mediānu (min.; 

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

 

Pēc Skysona lietošanas 

 

Pētījumā ALD-102 pacienti pēc ārstēšanas ar Skysona pēc pētnieka ieskatiem saņēma G-CSF saskaņā 

ar iestādes praksi. No 32 ārstētajiem pacientiem 24 saņēma G-CSF pēc ārstēšanas ar Skysona.  

 

Pētījumā ALD-104 pacienti saņēma G-CSF, sākot ar 5. dienu pēc ārstēšanas ar Skysona.  

 

Pētījums ALD-102 

 

Pētījums ALD-102 bija atklāts, vienas grupas, 24 mēnešu pētījums, kurā piedalījās 32 pacienti ar 

CALD, kas ārstēti ar Skysona. Pētījumā ALD-102 agrīns CALD tika definēts kā: Loes rādītājs no 

0,5 līdz 9 (ieskaitot), gadolīnija uzkrāšanās demielinizējošos bojājumos MRI un neiroloģiskās 

funkcijas rādītājs (NFS) ≤ 1, kas norāda uz neiroloģiskas funkcijas ierobežotām izmaiņām. Pacienti 

tika izslēgti no pētījuma ALD‐102, ja viņiem bija ar HLA saderīgs un pieejams ACŠ donors. Vecuma 

mediāna (min., maks.) Skysona infūzijas laikā bija 6,0 (4, 14) gadi, 100 % pacientu bija vīrieši 

un 46,9 % bija baltās/eiropeīdās rases.  Loes rādītāja (min., maks.) mediāna sākotnējā stāvoklī 

bija 2,00 (1,0, 9,0). 31 no 32 pacientiem NFS sākotnējā stāvoklī bija 0, bet vienam NFS bija 1 . Visi 

pacienti pabeidza ALD-102 un piedalījās ilgtermiņa novērošanas LTF-304 pētījumā. Novērošanas 

ilguma mediāna (min.; maks.) bija 38,59 (13,4; 82,7) mēneši. 

 

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija to pacientu īpatsvars, kuriem nebija neviena no 6 lielajiem 

funkcionāliem traucējumiem (MFD), bija dzīvi, nesaņēma otru allo-ACŠT vai glābšanas šūnu 

ievadīšanu un nepārtrauca pētījumu vai netika zaudētas novērošanai 24. mēnesī (t.i., 24. mēneši bez 

MFD). 6 MFD ir komunikācijas zudums, kortikāls aklums, barošana caur zondi, pilnīga urīna 

nesaturēšana, ratiņkrēsla nepieciešamība vai pilnīgs apzinātu kustību zudums.  

 

Analīze tika veikta pēc tam, kad 30 pacienti bija novērtēti attiecībā uz primāro efektivitātes mērķa 

kritēriju — 24. mēneša dzīvildzi bez MFD. Divdesmit septiņiem no 30 pacientiem (90 %, 95 % 

TI: 73,5, 97,9) 24. mēneša dzīvildze bez MFD ar 95 % TI apakšējo  robežu virs klīniski nozīmīga 

kritērija (24 mēnešu dzīvildzes bez MFD rādītājs 50 %), kas norāda, ka ārstēšana ar Skysona 

nodrošina klīniski nozīmīgu ieguvumu, saglabājot motoro funkciju un komunikācijas spējas, un 

uzlabo dzīvildzi, salīdzinot ar neārstētiem pacientiem cerebrālās slimības agrīnajā stadijā. 
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Vienlaicīgas salīdzināšanas pētījums tika veikts 59 pacientiem ar CALD, kuri tika ārstēti ar 

allo-ACŠT (ALD-103 drošuma populācija). 27 pacientu apakškopa (ALD-103 efektivitātes 

populācija) tika sapārota ar ALD-102 populāciju attiecībā uz sākotnējā stāvokļa Loes rādītājiem, 

kontrastvielas uzkrāšanās klātbūtni un NFS rādītāju. Šī populācija tika turpmāk sadalīta tajos, kuri 

saņēma allo-ACŠT no atbilstoša brāļa vai māsas donora (N=10; ALD-103 efektivitātes populācija ar 

MSD) un tajos, kuri saņēma alo-ACŠT no cita donora, t.i., nav saderīga brāļu un māsu donora (N=17; 

ALD-103 efektivitātes populācija bez MSD). 

 

Dzīvildze bez MFD laika gaitā un kopējā dzīvildze tika analizēta 32 pacientiem pētījumā ALD-102 un 

tika salīdzināta ar 17 pacientiem, kuri tika ārstēti ar allo-ACŠT efektivitātes populācijā ALD-103 (bez 

MSD), kā tas norādīts 4. tabulā un 1. attēlā.  

 

Skysona uzrādīja ilgstošu ietekmi uz dzīvildzi bez MFD lielākai daļu pacientu (26/27, 96,3 %), kuri 

tika iesaistīti LTF-304, palika dzīvi un saglabāja stāvokli bez MFD līdz pēdējai novērošanai pētījumā, 

tai skaitā 14 pacienti ar 5 gadu vai ilgāku novērošanu. Viens pacients atteicās no turpmākās 

novērošanas. 

 

4. tabula. Efektivitātes mērķa kritēriji 

 

  

ALD-102 

Ārstēti ar 

Skysonaa 

(N=32) 

ALD-103 allo-

ACŠT 

efektivitātes 

populācijab 

(N=27) 

ALD-103 allo- 

ACŠT 

efektivitātes 

populācijac bez 

MSD 

(N=17) 

ALD-103 allo-

ACŠT 

efektivitātes 

populācijad ar 

MSD 

(N=10) 

Dzīvildze bez MFDe 24. mēnesīe 

Vērtējamie pacientif 

n 

% 

[95 % TI] 

30 

27 90 % 

[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] 

Pacientu skaits ar notikumiem līdz 24 mēnesimg 

n 

% 3 

9,4 % 

8 

29,6 % 

6 

35,3 % 

2 

20,0 % 

Izdzīvojušie pacienti līdz 24. mēnesimh 

 n 

% 

[95 % TI]  

 

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 iekļaušanas kritēriji ietvēra paaugstinātas VLCFA vērtības, Loes rādītāju no 0,5 līdz 9 (ieskaitot), gadolīnija uzkrāšanos 

demielinizējošu bojājumu MRI, NFS ≤ 1 un nav vēlēšanās un pieejams HLA atbilstošs ACŠ donors. 
b sapārots ar ALD-102 populāciju attiecībā uz sākotnējā stāvokļa Loes rādītāju, kontrastvielas uzkrāšanās klātbūtni un 

NFS rādītāju. 
c sapārots ar ALD-102 populāciju attiecībā uz sākotnējā stāvokļa Loes rādītāju, kontrastvielas uzkrāšanās klātbūtni un 

NFS rādītāju, un nav vēlēšanās un pieejams HLA atbilstošs ACŠ donors. 
d sapārots ar ALD-102 populāciju attiecībā uz sākotnējā stāvokļa Loes rādītāju, kontrastvielas uzkrāšanās klātbūtni un 

NFS rādītāju, un ar HLA atbilstošu brāļa/māsas ACŠ donoru. 
e Primārais efektivitātes mērķa kritērijs; pacientu īpatsvars bez notikuma līdz 24. mēnesim, ietver nāvi, MFD, glābējšūnu 

ievadīšanu vai turpmāku allo-ACŠT/ 
fALD-102 un ALD-103 24. mēnesī vērtējamiem pacientiem dzīvildze bez MFD tiek definēta kā ārstētie pacienti, kuri 

novēroti 24 mēnešus vai ir pabeiguši 24. mēneša vizīti, vai pārtrauca dalību pētījumos (jebkāda iemesla dēl, tai skaitā 

nāves), bet būtu novēroti 24 mēnešus, ja joprojām būtu pētījumā, šo analīžu datu apkopošanas laikā. 
g Laika līdz notikumam Kaplāna-Meijera analīze; ietver nāvi, MFD, glābējšūnu ievadīšanu vai turpmāku allo-ACŠT. 
h Laika līdz notikumam Kaplāna-Meijera analīze; ietver tikai nāvi. 

MSD = brāļa/māsas donora atbilstība. 
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1. attēls. Dzīvildzes bez MFD Kaplāna-Meijera līkne ALD-102 (ar Skysona ārstēto) un 

ALD–103 efektivitātes populācijā (bez MSD un ar MSD) 

 

 
 

Neiroloģiskās funkcijas novērtējuma punktu skaits (NFS) tika izmantots kā sekundārais mērķa 

kritērijs, lai novērtētu 15 neiroloģiskās funkcijas domēnus; tā kopējais maksimālais punktu skaits 

bija 25. Novērtējuma punktu skaits 0 norāda, ka neiroloģiskās funkcijas novērtējamajā jomā nav 

patoloģijas. Sākotnējā stāvoklī pacientiem bija jābūt NFS ≤ 1. Pētījumā 

ALD-102 26 no 28 vērtējamiem pacientiem saglabājās NFS mazāks vai vienāds ar  1. 

līdz 24. mēnesim un 24 no šiem pacientiem NFS nemainījās, kas liecināja par neiroloģiskās funkcijas 

saglabāšanos vairumam pacientu. Lielākajai daļai pacientu ALD-102 pētījumā saglabājās kognitīvā 

funkcija (IQ, tai skaitā veiktspējas IQ apakšmērījumi) normas robežās (100 ± 15 punkti), ar minimālu 

samazināšanos un stabilizēšanos 24. mēnesī. Nelielai pacientu apakšgrupai ar augstākiem Loes 

rādītājiem sākotnējā stāvoklī bija mazāk labvēlīga rezultāta tendence. 

 

Primārais drošuma mērķa kritērijs, vērtējamo pacientu īpatsvars, kuriem bija akūta (≥ II pakāpe) vai 

hroniska transplantāta atgrūšanas slimība (GVHD) līdz 24. mēnesim ALD-102 pētījumā, salīdzinot ar 

ALD-103 pētījumu, bija 0 salīdzinājumā ar 52. 

 

Visu pacientu īpatsvars, kuriem bija akūta (≥ II līmenis) vai hroniska GVHD ALD-102/ALD-104 

pētījumā, salīdzinot ar ALD-103 pētījumu, ir apkopota 5. tabulā. 

 

1: ALD-102 

2: ALD-103 efektivitāte Pop. (bez MSD) 

3: ALD-103 efektivitāte Pop. (ar MSD) 

Mēneši kopš ārstēšanas 
Riskam pakļautās pētāmās personas 
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5. tabula. Transplantāta reakcijas pret saimnieku slimība 

 

 Ar Skysona ārstētie Allo-ASCT 

 ALD-102 

 

(N = 32) 

ALD-102/104 

 

(N = 51) 

ALD-103  

drošuma populācijaa 

(N = 59) 

Akūta (≥ II līmenis) GVHD vai hroniska GVHD 

 n 

 % 

 [95 % TI] 

0 % 

[0,0; 10,9] 

0 

0 % 

[0,0; 7,0] 

26 

44,1 % 

[31,2; 57,6] 

Akūta (≥ II līmenis) GVHD 

 n 

 % 

 [95 % TI] 

0 

0 % 

[0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0; 7,0] 

15 

25,4% 

[15,0; 38,4] 

Hroniska GVHD 

 n 

 % 

 [95 % TI] 

0 

0 % 

[0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0; 7,0] 

14 

23,7 % 

[13,6; 36,6] 

 
a Cenzētiem novērojumiem ALD-103 drošuma populācijā tika pieņemts, ka nevienā kategorijā nenovēroja GVHD. 

 

Neitrofilo leikocītu transplantāts tika kontrolēts kā sekundārais mērķa kritērijs, un tas tika definēts 

kā 3 secīgu absolūtā neitrofilo leikocītu skaita (ANC) sasniegšana ≥ 500 šūnas/μl dažādās dienās pēc 

Skysona infūzijas līdz 43. dienai. Klīniskajos pētījumos neitrofilo leikocītu transplantāta iedzīvošanās 

notika ar laika mediānu (min., maks.) 13. dienā (11, 41) pēc Skysona infūzijas 

(skatīt 4.4. apakšpunktu) (N = 32, ALD–102; N = 17, ALD–104), salīdzinot ar 17. dienu (12, 36) 

ALD-103 (N = 53).  

 

Pētāmajām personām ALD–102/ALD-104 (N = 51) pētījumā nenovēroja ne primāru, ne sekundāru 

neitrofilo leikocītu transplantāta neveiksmīgu iedzīvošanos, salīdzinot ar 10/59 (16,9 %) pētāmajām 

personām ALD-103 pētījumā. 

 

Trombocītu iedzīvošanās tika kontrolēta kā sekundārs mērķa kritērijs un definēta kā 3 secīgu 

neatbalstītu trombocītu skaita ≥ 20 × 109 šūnas/l sasniegšana pēc Skysona infūzijas, ja trombocītu 

transfūzija nav veikta 7 dienu laikā tieši pirms infūzijas un novērtējuma periodā. Klīniskajos 

pētījumos trombocītu transplantāta iedzīvošanās pēc Skysona infūzijas notika ar laika mediānu (min., 

maks.) (14, 108) 32. dienā (N = 32, ALD-102; N = 15, ALD-104), salīdzinot ar 26. dienu (13, 67) 

ALD-103 pētījumā (N = 47).  

 

ALD-102 un ALD–104 pētījumā nevienam pacientam nebija ar transplantātu saistīta mirstība (TRM), 

kas bija sekundārais mērķa kritērijs, 100 dienas vai 365 dienas pēc transplantācijas. 

Turpretī ALD-103 drošuma populācijā 2/59 (3,4 %) pacientiem bija TRM pēc 100 dienām 

un 8/59 (13,6 %) pacientiem bija TRM 365 dienās pēc transplantācijas. 

 

5.2. Farmakokinētiskās īpašības 

 

Skysona ir autologas gēnu terapijas zāles, kas sastāv no ex vivo ģenētiski modificētām autologām 

šūnām. Skysona rakstura dēļ tradicionālie farmakokinētikas, uzsūkšanās, metabolisma un eliminācijas 

pētījumi nav piemērojami. 

 

5.3. Preklīniskie dati par drošumu 
 

Standarta mutagenitātes, kancerogenitātes un toksiskas ietekmes uz reproduktīvo sistēmu un attīstību 

pētījumi nav veikti.  
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Transdukcijā izmantotā Lenti-D LVV farmakoloģiju, toksikoloģiju un genotoksicitāti novērtēja in 

vitro un in vivo. In vitro imortalizācijas testā ar Lenti-D LVV transducētas peļu kaulu smadzeņu šūnas 

uzrādīja izteiktu mutagēnu potenciālu, salīdzinot ar pozitīviem kontroles vektoriem. Pirms 

transplantācijas ar Lenti-D LVV transducētu cilvēka CD34+ ACŠ integrācijas vietu analīzē atklāja 

paredzamo pašinaktivējošo LVV integrācijas profilu bez insercijas ar vēzi saistītos gēnos vai to 

tuvumā bagātināšanas. 

 

Pivotāls, GLP atbilstošs kombinēts ar Lenti-D LVV transducētu mobilizētu perifēro asiņu CD34+ 

ACŠ toksicitātes, genotoksiskuma un bioizkliedes pētījums tika veikts pelēm ar mieloablācijas 

imūndeficītu. Pierādījumu par toksicitāti, genotoksicitāti (insercijas mutagenēzi, kas izraisa 

onkogēniskas mutācijas) vai onkoģenēzi (tumorogenitāti), kas saistīta ar Lenti-D LVV integrāciju, 

nav. Pēctransplantācijas kaulu smadzeņu šūnas integrācijas vietas analīze neliecināja par noslieci uz 

integrāciju ar vēzi saistītos gēnos vai šo gēnu tuvumā. Papildu pētījums ar Lenti-D LVV transducētām 

cilvēka CD34+ ACŠ, kas ievadītas pelēm ar mieloablācijas imūndeficītu, liecina par cilvēka izcelsmes 

mikrogliju šūnu transplantāta iedzīvošanos smadzeņu audos bez toksicitātes vai tumorogenitātes. 

 

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 

 

6.1. Palīgvielu saraksts 
 

Cryostor CS5 

 

6.2. Nesaderība 
 

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.  

 

6.3. Uzglabāšanas laiks 
 

6 mēneši 

Pēc atkausēšanas: maksimāli 4 stundas istabas temperatūrā (20 °C–25 °C). 

 

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 

 

Uzglabāt ≤ -140 °C temperatūrā šķidrā slāpekļa tvaika fāzē, līdz zāles ir gatavas atkausēšanai un 

ievadīšanai. 

 

Uzglabāt infūzijas maisu(-s) metāla kasetnē(-s). 

 

Nesasaldēt atkārtoti pēc atkausēšanas. 

 

Par uzglabāšanas apstākļiem pēc zāļu atkausēšanas skatīt 6.3. apakšpunktu. 

 

6.5. Iepakojuma veids un saturs  

 

Aptuveni 20 ml fluoretilēnpropilēna infūzijas maiss(-i), katrs ievietots caurspīdīgā iepakojuma 

maisiņā un metāla kasetnē.  

 

No ražošanas vietas Skysona piegādā uzglabāšanai iestādē, kur tiks veikta infūzija, ievietotu 

pārvadāšanai paredzētā kriokonteinerā, kurā var ietilpt vairākas metāla kasetnes, paredzētas vienam 

pacientam. Katra metāla kasetne satur vienu Skysona infūzijas maisu. Viena zāļu sērija var būt 

iepakota vienā vai divos 20 ml maisos, atkarībā no kopējā esošo šūnu skaita. Pacientam var ievadīt 

vairākas sērijas kā vienu devu. 
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6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
 

Apstarošana var izraisīt zāļu inaktivāciju. 

 

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām 

 Šīs zāles satur ģenētiski modificētas cilvēka asins šūnas. Veselības aprūpes speciālistiem, kuri 

rīkojas ar Skysona, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi (jālieto cimdi, aizsargapģērbs un 

acu aizsardzības līdzekļi), lai izvairītos no iespējamās infekcijas slimību pārnešanas.  

 Infūzijas maisu(-s) jāglabā metāla kasetnē(-s) un jāuzglabā šķidrā slāpekļa tvaiku fāzē ≤-140 °C 

temperatūrā, līdz tas ir gatavs atkausēšanai un ievadīšanai. 

 

Sagatavošanās infūzijai 

 Izņemiet katru metāla kasetni no šķidrā slāpekļa glabātuves un izņemiet katru infūzijas maisu 

no metāla kasetnes. 

 Pārliecinieties, ka uz infūzijas maisa(-iem) norādīts Skysona nosaukums. 

 Pārliecinieties, ka pacienta identitāte atbilst unikālajai pacienta identifikācijas informācijai uz 

Skysona infūzijas maisa(-iem) un sērijas informācijas lapā. Skysona ir paredzētas tikai 

autologai lietošanai. Neievadiet Skysona infūziju, ja unikālā pacienta identifikācija uz infūzijas 

maisa neatbilst paredzētajam pacientam. 

 Pārliecinieties, ka Jums ir pareizais infūzijas maisu skaits un, izmantojot pievienoto Sērijas 

informācijas lapu, pārbaudiet, ka uz infūzijas maisa norādītais sērijas derīguma termiņš nav 

beidzies.  

 Pirms atkausēšanas un infūzijas katrs infūzijas maiss jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav 

bojāts. Ja infūzijas maiss ir bojāts, ievērojiet vietējos norādījumus par atkritumu, kas radušies 

no cilvēka iegūtiem materiāliem, apstrādi un nekavējoties sazinieties ar bluebird bio. 

 

Atkausēšana 

 Ja paredzēts ievadīt vairākus infūzijas maisus, ievadiet katra infūzijas maisa saturu pilnībā, 

pirms sākat nākamā infūzijas maisa atkausēšanu.  

 Neņemiet zāļu paraugus, nemainiet, neapstarojiet un atkārtoti neatdzesējiet zāles. 

 Atkausējiet Skysona 37 °C temperatūrā, izmantojot ūdens peldi vai sauso atkausēšanas metodi. 

Infūzijas maisa atkausēšana aizņem aptuveni 2 – 4 minūtes. Neatkausējiet zāles pārāk ilgi. 

Neatstājiet zāles bez uzraudzības un neiegremdējiet infūzijas pieslēgvietas ūdenī. 

 Pēc atkausēšanas uzmanīgi samaisiet zāles, grozot rokās infūzijas maisu, lai tā saturs kļūtu 

viendabīgs. 

 

Ievadīšana 

 Noņemiet aizsargpārklājumu, lai atsegtu infūzijas maisa sterilo pieslēgvietu.  

 Nodrošiniet pieeju zāļu infūzijas maisam un ievadiet infūziju saskaņā ar ievadīšanas vietas 

standarta procedūrām šūnu terapijas produktu ievadīšanai. Nelietojiet intravenozās sistēmas ar 

filtru vai infūzijas sūkni. 

 Pēc atkausēšanas ievadiet Skysona infūziju, cik ātri vien iespējams, un uzglabājiet ne ilgāk 

par 4 stundām istabas temperatūrā (20 ºC–25 ºC). 

 Ievadiet katru Skysona infūzijas maisu intravenozas infūzijas veidā 60 minūšu laikā.  

 Izskalojiet Skysona infūzijas maisu un sistēmu ar vismaz 50 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml 0,9 % 

šķīduma injekcijām, lai pacientam ievadītu maksimāli daudz šūnu. 

 

Piesardzības pasākumi zāļu likvidēšanā 

 

Neizlietotās zāles un visi materiāli, kas bijuši saskarē ar Skysona (cietie un šķidrie atkritumi), 

jāpārstrādā un jāiznīcina kā iespējami infekciozi atkritumi, ievērojot vietējās vadlīnijas par rīcību ar 

cilvēka izcelsmes materiāliem. 
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Nejauša pakļaušana iedarbībai 

 

Ja notikusi nejauša pakļaušana šo zāļu iedarbībai, jāievēro vietējās vadlīnijas rīcībai ar cilvēka 

izcelsmes materiāliem, kas var ietvert notraipītās ādas mazgāšanu un netīrā apģērba novilkšanu. 

Darba virsmas un materiāli, kas potenciāli bijuši saskarē ar Skysona, ir jānotīra ar atbilstošu 

dezinfekcijas līdzekli. 

 

 

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nīderlande 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 

Reģistrācijas datums 

 

 

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
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II PIELIKUMS 
 

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) 

UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 

 

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS 

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

 

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 

 

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ 

DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU 
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A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS 

ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 

Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

VĀCIJA  

 

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

VĀCIJA  

 

 

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI  

 

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts). 

 

 

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 

 

 Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PSUR) 

 

Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas 

Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD 

sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos 

turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma 

ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas. 

 

 

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU 

LIETOŠANU  

 

 Riska pārvaldības plāns (RPP) 

 

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un 

pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā 

RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. 

 

Atjaunināts RPP jāiesniedz: 

 pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; 

 ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna 

informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances 

vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. 

 

 Papildu riska mazināšanas pasākumi 
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Pirms Skysona laišanas tirgū katrā dalībvalstī reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jāvienojas ar 

valsts kompetento iestādi par izglītojošā materiāla saturu un formātu un tā ieviešanas plānu, tajā skaitā 

komunikācijas līdzekļiem, izplatīšanas veidiem un jebkādiem citiem programmas aspektiem. 

 

Izglītojošo materiālu mērķis ir sniegt papildu informāciju par Skysona lietošanu. 

 

RAĪ ir jānodrošina, lai katrā dalībvalstī, kurā Skysona tiek laistas tirgū, visi veselības aprūpes 

speciālisti (VAS) un pacienti/vecāki/aprūpētāji, kas varētu parakstīt, izsniegt vai lietot Skysona, 

varētu piekļūt/tiktu nodrošināti ar šādu izglītojošo komplektu: 

 

 izglītojošs materiāls ārstiem; 

 informācijas komplekts pacientiem. 

 

Izglītojošiem materiāliem ārstam jāsatur: 

o zāļu apraksts;  

o rokasgrāmata veselības aprūpes speciālistiem;  

o rokasgrāmata par rīkošanos un lietošanas veidu. 

 

 Rokasgrāmatai veselības aprūpes speciālistiem jāsatur šāda galvenā informācija: 

o jāņem vērā mobilizācijas un sagatavošanas terapijas līdzekļu brīdinājumi un piesardzības 

pasākumi;; 

o ārstēšana ar Skysona klīniskajos pētījumos bija saistīta ar ilgstošām 

citopēnijām/pancitopēniju. Korelāciju nenovēroja starp ilgstošām 

citopēnijām/pancitopēniju un asiņošanas vai infekcijas nopietnu nevēlamu notikumu 

sastopamību. Pēc Skysona infūzijas jāpārbauda asins aina un pacienti jākontrolē, vai 

nerodas asiņošana un infekcija; 

o ārstēšana ar Skysona ir saistīta ar insercijas onkoģenēzes risku (piemēram, 

mielodisplāziju, leikozi, limfomu). Visi pacienti jāinformē par mielodisplāzijas, leikozes 

vai limfomas pazīmēm, un jāsniedz norādījumi par tūlītēju vēršanos pēc medicīniskas 

palīdzības, ja šīs pazīmes tiek novērotas. Visi pacienti vismaz vienu reizi gadā ir 

jākontrolē, tai skaitā jānosaka pilna asins aina mielodisplāzijas, leikozes vai limfomas 

diagnostikai; 

o lai nodrošinātu aferēzes materiāla pieņemšanu Skysona ražošanai, nepieciešams negatīvs 

seroloģisks HIV tests; 

o atbildes reakcijas trūkuma uz gēnu terapiju iespējamais risks var izraisīt slimības pazīmju 

un simptomu atgriešanos; 

o ārstēšana ar Skysona ir saistīta ar neveiksmīgas neitrofilo leikocītu iedzīvošanās īslaicīgu 

risku, kas jānovērš ar glābējšūnu ievadīšanu;  

o ārstēšana ar Skysona ir saistīta ar neveiksmīgas trombocītu iedzīvošanās risku, kā dēļ 

nepieciešama atbalstoša ārstēšanu; 

o Nepieciešamība izskaidrot un nodrošināt, ka pacienti saprot: 

– ārstēšanas ar Skysona iespējamos riskus;  

– asiņošanas un infekcijas pazīmes un simptomus un kādas darbības jāveic; 

– mielodisplāzijas, leikozes un limfomas pazīmes un kādi pasākumi jāveic; 

– ikgadējo pārbaužu nozīmi, ieskaitot vismaz ikgadēju pilnu asins analīzi; 

– pacienta/vecāka/aprūpētāja rokasgrāmatas saturu; 

– nepieciešamību nēsāt līdzi pacienta brīdinājuma kartiņu un parādīt to katram 

VAS, 

– reģistrēšanos REG-502 reģistra pētījumā. 

o Reģistra pētījuma REG-502 apjoms un kā iesaistīt pacientus. 

 

 Rokasgrāmatai par rīkošanos un lietošanas veidu veselības aprūpes speciālistiem jāsatur 

šāda galvenā informācija: 
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o informācija par Skysona saņemšanu un uzglabāšanu un to, kā pārbaudīt Skysona pirms 

lietošanas; 

o informācija par Skysona atkausēšanu un ievadīšanu; 

o informācija par aizsargaprīkojumu un izšļakstījušos zāļu apstrādi. 

 

Pacienta informācijas komplektam jāsatur: 

o lietošanas instrukcija; 

o rokasgrāmata pacientam/vecākam/aprūpētājam; 

o pacienta brīdinājuma kartiņa. 

 

 Rokasgrāmatai pacientam/vecākam/aprūpētājam jāsatur šāda galvenā informācija: 

o ārstēšana ar Skysona ir saistīta ar ilgstošu citopēniju/pancitopēnijas risku, kas var izraisīt 

palielinātu infekcijas un/vai asiņošanas iespēju. Asiņošanas un infekciju pazīmes un 

simptomi, kā arī nepieciešamība sazināties ar ārstu; 

o ārstēšana ar Skysona ir saistīta ar ļaundabīga audzēja (piemēram, mielodisplāzijas, 

leikozes, limfomas) attīstīšanās potenciālu risku. Mielodisplāzijas, leikozes vai limfomas 

pazīmes un nepieciešamība steidzami saņemt medicīnisku palīdzību, ja novērojamas šīs 

pazīmes;  

o ikgadējas novērošanās un vismaz ikgadējas pilnas asins analīzes nozīme; 

o pacienta brīdinājuma kartiņa un nepieciešamība nēsāt to līdzi, un pastāstīt ārstējošam 

veselības aprūpes speciālistam, ka viņš tiek ārstēts Skysona. Ārstēšana ar Skysona ir 

saistīta ar potenciālu trombocītu nepieņemšanu, kas var prasīt atbalsta ārstēšanu. 

o potenciālais reakcijas uz gēnu terapiju trūkuma vai zuduma risks var izraisīt cerebrālās 

adrenoleikodistrofijas pazīmju un simptomu atgriešanos; 

o iesaistīšanās reģistrā pētījumam REG-502. 

 

 Pacienta brīdinājuma kartiņai jāsatur šāda galvenā informācija: 

o informācija par ilgstošu citopēniju/pancitopēnijas risku un infekcijas un/vai asiņošanas 

iespējamību; 

o paziņojums, ka pacients ticis ārstēts ar gēnu terapiju un nedrīkst būt asins, orgānu, audu 

vai šūnu donors; 

o paziņojums, ka pacients ticis ārstēts ar Skysona, ieskaitot sērijas numuru un ārstēšanas 

datumu(-s); 

o sīkāka informācija par ziņošanu par nevēlamām blakusparādībām; 

o informācija par iespējamu viltus pozitīvu rezultātu noteiktiem komerciāliem HIV testiem 

Skysona dēļ; 

o paziņojums par ikgadējās novērošanās un vismaz ikgadējas pilnas asins analīzes 

svarīgumu; 

o kontaktinformācija, kur pacients vai VAS var saņemt papildu informāciju. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jānodrošina, ka katrā dalībvalstī, kurā tiek laistas tirgū Skysona, 

kā standarta riska mazināšanas pasākums tiek nodrošināta sistēma, kuras mērķis ir kontrolēt Skysona 

izplatīšanu. Pirms zāles tiek parakstītas, ražotas, izsniegtas un lietotas, jāizpilda šādas prasības: 

 

 Skysona būs pieejams tikai ar bluebird bio kvalificētu ārstniecības centru starpniecību, kuriem 

ir pierādāmas procedūras un kvalitātes līgums, lai nodrošinātu pacienta šūnu un saražoto zāļu 

izsekojamību starp ārstējošo slimnīcu un ražošanas vietu. Izsekojamības sistēmas, t.i., 

Pakalpojumu portāla, darbība tiks uzsākta pirms donora šūnu aferēzes savākšanas ar katram 

pacientam specifisku identifikācijas numuru kopumu. Šos numurus kvalificēts ārstniecības 

centrs reģistrēs centra dokumentos un pacientu medicīniskajos dokumentos. Visus 

identifikācijas numurus bluebird bio un zāļu ražotājs papildus reģistrēs un izsekos dokumentos, 

kas pievienoti autologajām šūnām un darbplūsmas izsekošanai izmantotajām sistēmām. 
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 Ārstniecības centra kvalifikācijas process ietver obligātu slimnīcas veselības aprūpes speciālistu 

apmācību, tai skaitā par Skysona pasūtīšanu, vadīšanu un rīkošanos ar to, kā arī par tā zāļu 

aprakstu. Pacientu iekļaušanas procesu ārstēšanai ar Skysona atbalstīs Pakalpojumu portāls, un 

tas ietver indikāciju izvēli saskaņā ar zāļu aprakstu vai “citu lietošanu”, kas brīdinās par 

paredzētu neapstiprinātu lietošanu. Gadījumā, ja sistēmas pakalpojumu portālā ir izvēlēts “cita 

lietošana”, pasūtīšanas process tiks pārtraukts un sākta konsultācija ar bluebird bio medicīnisko 

lietu komandu, līdz ar to samazinot risku neapstiprinātai izmantošanai. 

 

 Saistības veikt pēcreģistrācijas pasākumus  

 

Reģistrācijas apliecības īpašniekam noteiktā laika periodā jāveic turpmāk norādītie pasākumi. 

 

Apraksts Izpildes 

termiņš 

Neintervences pēcreģistrācijas drošuma pētījums (PASS): lai turpmāk raksturotu 

un kontekstualizētu Skysona ilgtermiņa drošumu un efektivitāti pacientiem ar 

cerebrālo adrenoleikodistrofiju (CALD), RAĪ jāveic un jāiesniedz prospektīva 

novērošanas reģistra pētījuma (REG-502) rezultāti pacientiem ar CALD, kuri 

ārstēti ar Skysona vai alogēnu asinsrades cilmes šūnu transplantāciju (allo-ACŠT), 

saskaņā ar apstiprināto protokolu (Stargazer). 

Starpposma 

ziņojumi 

jāiesniedz 

atbilstoši  

RPP. 

 

Galīgais 

ziņojums: 

2042. gadā 

Lai novērtētu Skysona ilgtermiņa efektivitāti un drošumu pacientiem ar cerebrālo 

adrenoleikodistrofiju (CALD), RAĪ jāiesniedz pētījuma LTF-304 galīgie rezultāti. 

Starpposma 

ziņojumi 

jāiesniedz 

atbilstoši  

RPP. 

 

Galīgais 

ziņojums: 

2037. gadā 

  

Zā
les

 va
irs

 na
v r

eğ
ist

rēt
as



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PIELIKUMS 

 

MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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A. MARĶĒJUMA TEKSTS 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA  

 

METĀLA KASETE 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Skysona 2–30 × 106 šūnas/ml dispersija infūzijām  

elivaldogene autotemcel (CD34+ cells encoding ABCD1 gene) 

 

 

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 

 

Autologa ar CD34+ šūnām bagātināta šūnu frakcija, kas satur asinsrades cilmes šūnas, transducētas ar 

lentivīrusa vektoru, kas kodē ABCD1 papildu dezoksiribonukleīnskābi cilvēka adrenoleikodistrofijas 

olbaltumvielai (ALDP).  

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS 

 

Satur arī Cryostor CS5 (satur nātriju). 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 

 

Dispersija infūzijām. 

 

Aptuveni 20 ml 

Skatīt sērijas informācijas lapu par infūziju maisu skaitu un CD34+ šūnām uz pacienta kg. 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Intravenozai lietošanai. 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 

 

Tikai autologai lietošanai. 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

Derīgs līdz: 
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9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

Uzglabāt ≤-140 °C temperatūrā šķidrā slāpekļa tvaika fāzē, līdz zāles ir gatavas atkausēšanai un 

ievadīšanai. Uzglabāt infūzijas maisu(-s) metāla kasetnē(-s). Pēc atkausēšanas atkārtoti nesasaldēt. 

Derīguma termiņš pēc atkausēšanas: maksimums 4 stundas istabas temperatūrā (20 °C – 25 °C) 

 

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 

PIEMĒROJAMS 

 

Šīs zāles satur cilvēka asins šūnas. Neizmantotās zāles vai atkritumus ir jāiznīcina saskaņā ar vietējām 

vadlīnijām par rīcību ar atkritumiem, kas iegūti no cilvēka materiāliem. 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nīderlande 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

e-pasts: medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

13. SĒRIJAS NUMURS, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS 

 

Uzvārds: 

Vārds:  

Dzimšanas datums: 

Pacienta ID: 

DIN: 

Sērija: 

COI ID: 

Maisa ID: 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 

 

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 
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17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 

 

Nav piemērojams. 

 

 

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 

 

Nav piemērojams. 
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MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 

 

INFŪZIJAS MAISS 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 

 

Skysona 2–30 × 106 šūnas/ml dispersija infūzijām  

elivaldogene autotemcel (CD34+ cells encoding ABCD1 gene) 

Intravenozai lietošanai. 

 

 

2. LIETOŠANAS VEIDS 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

 

 

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

Derīgs līdz: 

Derīguma termiņš pēc atkausēšanas: maksimums 4 stundas istabas temperatūrā (20 °C – 25 °C) 

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS 

 

Uzvārds  

Vārds: 

Dzimšanas datums: 

Pacienta ID: 

DIN: 

Sērija:  

COI ID: 

Maisa ID: 

 

 

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 

 

Aptuveni 20 ml šūnu dispersijas vienā maisā. 

Skatīt sērijas informācijas lapu par infūziju maisu skaitu un CD34+ šūnām uz pacienta kg. 

 

 

6. CITA 

 

Tikai autologai lietošanai. 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ SĒRIJAS INFORMĀCIJAS LAPAS, KAS 

IEKĻAUTA SŪTĪJUMĀ VIENAM PACIENTAM 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Skysona 2–30 × 106 šūnas/ml dispersija infūzijām  

elivaldogene autotemcel (CD34+ cells encoding ABCD1 gene) 

Intravenozai lietošanai 

 

 

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 

 

Skysona ir autologa ar CD34+ šūnām bagātināta šūnu frakcija, kas satur hematopoētiskas cilmes 

šūnas, transducētas ar lentivīrusa vektoru, kas kodē ABCD1 papildu dezoksiribonukleīnskābi cilvēka 

adrenoleikodistrofijas olbaltumvielai (ALDP). 

 

 

3. DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS 

 

INFORMĀCIJA PAR PACIENTU 

 

Vārds (uzvārds, vārds): 

Dzimšanas datums (DD/MM/GGGG) 

Ķermeņa masa pirmās savākšanas laikā (kg):  

Pacienta ID: 

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS, SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS, UN 

DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

INFORMĀCIJA PAR PIEGĀDĀTO(-ĀM) SĒRIJU(-ĀM) 

 

Sūtījumā ir iekļauta(-s) šāda(-s) ražotā(-s) sērija(-s) 

Sērijas numurs 
/ COI ID 

DIN 
(Uzskaitiet visu 

sastāvu) 

Infūzijas 

maisu 

skaits 

Maisa ID 

(Uzskaitiet 

katru 

infūzijas 

maisu) 

Stiprums 

( × 106 

šūnas/ml) 

CD34+ šūnas 

( × 106 

CD34+ šūnas) 

Derīguma 
termiņš 

(DD/MM/GG

GG) 
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5. ZĀĻU DEVA 

 

Infūzijas maisu skaits kopā: __ 
Deva: {N.N}× 106 CD34+ šūnas/kg  

 

Minimālā ieteicamā Skysona deva ir 5,0 × 106 CD34+ šūnas/kg. Klīniskajos pētījumos tika ievadītas 

devas līdz 38,2 × 106 CD34+ šūnas/kg. 

 

 

6. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 

 

SAGLABĀJIET ŠO DOKUMENTU UN NODROŠINIET TĀ PIEEJAMĪBU SKYSONA 

INFŪZIJAS LAIKĀ. 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

Tikai autologai lietošanai. 

 

 

7. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

 

NORĀDĪJUMI UZGLABĀŠANAI UN LIETOŠANAI 

 

Uzglabāt ≤-140 °C temperatūrā šķidrā slāpekļa tvaika fāzē, līdz zāles ir gatavas atkausēšanai un 

ievadīšanai. Glabājiet infūzijas maisu(-s) metāla kasetnē(-s). 

Derīguma termiņš pēc atkausēšanas: maksimums 4 stundas istabas temperatūrā (20 °C – 25 °C) 

Pēc atkausēšanas atkārtoti nesasaldēt.  

 

 

8. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 

PIEMĒROJAMS 

 

Šīs zāles satur cilvēka asins šūnas. Neizmantotās zāles vai atkritumus ir jāiznīcina saskaņā ar vietējām 

vadlīnijām par rīcību ar atkritumiem, kas iegūti n cilvēka materiāliem. 

 

 

9. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN NUMURS 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nīderlande 

e-pasts: medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

10. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  

 

EU/1/2/1563/001 
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B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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Lietošanas instrukcija: Informācija pacientam vai aprūpētājam 
 

Skysona 2–30 x 106 šūnas/ml dispersija infūzijām 

elivaldogene autotemcel (autologās CD34+ šūnas, kas kodē ABCD1 gēnu) 

 

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām 

blakusparādībām Jums vai Jūsu bērnam. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās. 

 

Pirms Jums/Jūsu bērnam tiek lietotas šīs zāles uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur 

Jums svarīgu informāciju. 

 

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai. 

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī 

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 

- Ārsts vai medmāsa izsniegs Pacienta brīdinājuma kartīti, kurā ir svarīga informācija par 

ārstēšanu ar Skysona drošību. Izlasiet to rūpīgi un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.  

- Vienmēr nēsājiet līdzi Pacienta brīdinājuma kartīti un vienmēr parādiet to ārstam vai medmāsai, 

kad Jūs tiekaties ar tiem vai, ja Jūs uzņem slimnīcā. 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt 

 

1. Kas ir Skysona un kādam nolūkam to lieto  

2. Kas Jums jāzina pirms Jūs vai Jūsu bērns saņem Skysona  

3. Kā sagatavo un lieto Skysona 

4. Iespējamās blakusparādības  

5. Kā uzglabāt Skysona  

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

 

1. Kas ir Skysona un kādam nolūkam to lieto 

 

Skysona lieto, lai ārstētu nopietnu ģenētisku slimību, ko sauc par cerebrālo adrenoleikodistrofiju 

(CALD) bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.  

 

Cilvēkiem ar šo slimību ir mutācija gēnā, kas izstrādā olbaltumvielu, ko sauc par 

adrenoleikodistrofijas olbaltumvielu (ALDP). Cilvēkiem ar CALD organismā nav šīs olbaltumvielas 

vai arī tās nedarbojas labi. Tas izraisa ļoti garas ķēdes taukskābju uzkrāšanos organismā, jo īpaši 

smadzenēs. Šīs taukskābes izraisa nopietnus bojājumus smadzeņu šūnās. Ja neārstē, šis bojājums 

izraisīs redzes, dzirdes, runas, staigāšanas un/vai domāšanas traucējumus, kā arī ļoti iespējami nāvi. 

 

Skysona ir zāļu veids, ko sauc par gēnu terapiju. Tās gatavo īpaši katram pacientam, izmantojot paša 

pacienta asins cilmes šūnas.  

 

Šūnas, ko sauc par cilmes šūnām, tiek savāktas no pacienta asinīm. Pēc tam tās modificē laboratorijā, 

lai ievietotu gēnu, kas nodrošina ALDP izstrādi. Kad Jūs/Jūsu bērns saņem Skysona, kas sastāv no 

šīm modificētajām šūnām, šūnas sāks izstrādāt ALDP, kas tad noārdīs ļoti garās ķēdes taukskābes. 

Paredzams, ka tas palēninās slimības progresēšanu. 

 

Skysona ievada pilienu (infūzijas) veidā vēnā (intravenozi). Sīkāku informāciju par to, kas notiek 

pirms ārstēšanas un tās laikā, skatīt 3. punktā “Kā lieto Skysona”. 

 

Zā
les

 va
irs

 na
v r

eğ
ist

rēt
as



34 

2. Kas Jums jāzina pirms Jūs vai Jūsu bērns saņem Skysona 

 

Jūs vai Jūsu bērns nedrīkstat saņemt Skysona šādos gadījumos: 
- Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija pret jebkuru (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; 

- Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija pret kādu pirms ārstēšanas ar Skysona izmantoto zāļu 

sastāvdaļu (skatīt 3. punktu). 

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā  

 Informācija par tādām no šūnām izgatavotām zālēm kā Skysona, slimnīcā ir jāuzglabā 30 gadus. 

Uzglabātā informācija par Jums vai Jūsu bērnu būs vārds, uzvārds un saņemtās Skysona partijas 

numurs. 

 Skysona izgatavo no Jūsu vai Jūsu bērna paša cilmes šūnām, un tās var lietot tikai Jums vai Jūsu 

bērnam. 

 Skysona sastāvdaļa, ko sauc par dimetilsulfoksīdu (DMSO), var izraisīt alerģisku reakciju, tāpēc 

ārstam vai medmāsai infūzijas laikā rūpīgi jāvēro, vai nav jebkādas reakcijas pazīmes vai 

simptomi. 

 

Pirms ārstēšanas ar Skysona ārsts 

 pārbaudīs nieres un aknas, 

 pārbaudīs cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), 

 pārrunās sagatavošanas terapijas zāļu iespējamo ietekmi uz fertilitāti (skatīt zemāk punktu 

“Vīriešu un sieviešu fertilitāte”), 

 sagatavos cilmes šūnu paņemšanai (mobilizācija), un tad attīrīs Jūsu bērna kaulu smadzenes no 

šūnām, lai sagatavotu Skysona ievadīšanai (sagatavošanas terapija). Sīkāku informāciju par šo, 

tostarp iespējamām izmantoto zāļu blakusparādībām, skatīt 3. un 4. punktā). 

 

Pēc ārstēšanas ar Skysona  

 Pēc sagatavošanas terapijas un ārstēšanas ar Skysona asins ainā vairāk nekā 2 mēnešus var 

saglabāties mazs šūnu skaits. Šajā laikā var būt asiņošanas un infekcijas risks. Izmantojot asins 

analīzes, ārsts kontrolēs un pateiks, kad asins šūnu skaits ir atjaunojies drošā līmenī. 

 Ja pirmo trīs mēnešu laikā pēc Skysona saņemšanas nepieciešama asins pārliešana, tad asins 

preparāti ir jāapstaro. Tas samazinās balto asins šūnu, ko sauc par limfocītiem, skaitu un 

samazinās reakciju uz pārliešanu risku. 

 Pēc ārstēšanas ar Skysona Jūs vairs nevarēsiet ziedot asinis, orgānus, audus vai šūnas. Tas ir 

tāpēc, ka Skysona ir gēnu terapijas zāles. 

 Jauna gēna ievietošana asins cilmes šūnās teorētiski var izraisīt asins vēzi (mielodisplāziju, leikozi 

un limfomu). Pēc ārstēšanas ārsts vismaz vienu reizi gadā kontrolēs Jūs, tostarp veiks asins 

analīzes, vismaz 15 gadus, un pārbaudīs, vai nerodas jebkādas asins vēža pazīmes. Sazinieties ar 

ārstu, ja Jums ir drudzis, Jūs esat vairāk noguris nekā parasti, Jums samazinās ķermeņa masa bez 

cenšanās to darīt, vai Jums ir bieža deguna asiņošana, asiņošana vai zilumi. 

 

 Skysona ražošanas procesā izmantotas cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) daļas, kas ir izmainītas, 

lai nespētu izraisīt HIV infekciju. Vīruss tiek izmantots, lai ievietotu aktīvu gēnu Jūsu bērna asins 

cilmes šūnās. 

 Lai gan šīs zāles neizraisīs HIV infekciju, Skysona klātbūtne asinīs var izraisīt viltus pozitīvu HIV 

testa rezultātu, jo daži HIV testi “atpazīst” Skysona ražošanā izmantoto HIV daļu. Ja pacientam 

pēc ārstēšanas ir pozitīvs HIV tests, lūdzu, sazinieties ar ārstu vai medmāsu. 

 

Ja Skysona terapiju nevar pabeigt vai tā ir neveiksmīga 

Pirms Skysona ievadīšanas Jūs vai Jūsu bērns saņems sagatavošanas terapijas zāles, lai atbrīvotu 

esošās kaulu smadzenes no šūnām. 

 

Ja pēc sagatavošanas terapijas zāļu saņemšanas Skysona nevar ievadīt vai ja modificētās cilmes šūnas 

nenoturas (neiedzīvojas) organismā, ārsts var nozīmēt Jums vai Jūsu bērnam asins cilmes šūnu 
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infūziju, izmantojot Jūsu vai Jūsu bērna paša šūnas, kas savāktas un uzglabātas pirms ārstēšanas 

sākuma (skatīt arī 3. punktu “Kā sagatavo un lieto Skysona”). Ja Jums vai Jūsu bērnam atjaunojas 

sākotnējās šūnas, Jums vai Jūsu bērnam nebūs nekāda ieguvuma no ārstēšanas. 

 

Citas zāles un Skysona 

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis vai varētu 

lietot. 

 

Jūsu bērns nedrīkst lietot nekādas zāles HIV infekcijas ārstēšanai vismaz vienu mēnesi pirms 

mobilizācijas zāļu saņemšanas (skatīt arī 3. punktu “Kā sagatavo un lieto Skysona”). Ja šādas zāles ir 

nepieciešamas, procedūra tiks atlikta. 

 

 

Nav ieteicams saņemt dzīvas vakcīnas 6 nedēļas pirms sagatavošanas terapijas zāļu ievadīšanas, lai 

sagatavotos Skysona terapijai, kā arī pēc ārstēšanas, kamēr atjaunojas imūnā sistēma (organisma 

aizsardzības sistēma). Konsultējieties ar ārstu, ja ir nepieciešama jebkāda vakcinācija. 

 

Kontracepcija, grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte 

 

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm 

Sievietēm un vīriešiem ar reproduktīvo potenciālu jāsāk izmantot efektīva kontracepcijas metode, 

sākot ar laiku pirms asins cilmes šūnu paņemšanas līdz vismaz 6 mēnešus pēc Skysona ievadīšanas. 

Efektīvas kontracepcijas metodes ietver intrauterīnu ierīci vai perorālu kontracepcijas līdzekļu 

(pazīstami arī kā tablete) kombināciju ar prezervatīviem. Izlasiet informāciju par kontracepciju arī 

sagatavošanas terapijas zāļu lietošanas instrukcijā.  

 

Grūtniecība 

Sagatavošanas terapijas zāļu dēļ Skysona nedrīkst lietot grūtniecības laikā.  

 

Sievietēm, kurām var iestāties grūtniecība tiks veikts grūtniecības tests pirms mobilizācijas 

uzsākšanas un pirms ārstēšanas ar Skysona, lai apstiprinātu, ka nav iestājusies grūtniecība. Ja sievietei 

iestājas grūtniecība pēc ārstēšanas ar Skysona, viņai jāsazinās ar ārstējošo ārstu. 

Ar Skysona pievienoto gēnu grūtniecības gadījumā nav iespējams nodot auglim, un nedzimušajam 

bērnam joprojām saglabājas risks pārmantot oriģinālo ABCD1 gēnu, kurš, ja tā nav, vai tas 

nedarbojas, izraisa adrenoleikodistrofiju. 

 

Barošana ar krūti 

Skysona nedrīkst lietot, barojot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Skysona sastāvdaļas var izdalīties 

krūts pienā. 

 

Vīriešu un sieviešu fertilitāte 

Pēc sagatavošanas terapijas zāļu lietošanas pastāv iespēja, ka grūtniecība vairs neiestāsies, vai nevarēs 

kļūt par tēvu. Ja raizējaties par iespēju kļūt par tēvu nākotnē, Jums pirms ārstēšanas jāpārrunā tas ar 

ārstu.  

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Skysona neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr mobilizācijas un 

sagatavošanas terapijas zāles var izraisīt reiboni un nogurumu. Jums vai Jūsu bērnam jāizvairās no 

aktivitātēm, kurās nepieciešams līdzsvars (piemēram, braukšana ar velosipēdu vai skrituļdēli) un 

mehānismu apkalpošanas, ja ir jūtat reiboni, nogurumu vai ir slikta pašsajūta. 

 

Skysona satur nātriju 
Šīs zāles satur 391-1564 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā devā. 

Tas ir līdzvērtīgi 20-78 % ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajam. 
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3. Kā sagatavo un lieto Skysona 

 

Aptuveni 2 mēnešus pirms ārstēšanas ar Skysona Jūs vai Jūsu bērns saņems zāles, kas veicinās asins 

cilmes šūnu pārvietošanos no kaulu smadzenēm asinsritē (mobilizācija). Pēc tam asins cilmes šūnas 

var savākt ar aparātu, kas nošķir asins sastāvdaļas (aferēzes iekārta). Var būt nepieciešama vairāk 

nekā 1 sesija, lai iegūtu pietiekami daudz asins cilmes šūnu Skysona izgatavošanai un šūnu rezerves 

uzglabāšanai gadījumiem, ja Skysona nevar ievadīt vai tāss neiedarbojas. 

 

Kā Jūs vai Jūsu bērns saņem Skysona 

 

Skysona ievada pilienu (infūzijas) veidā vēnā, bieži caur centrālo vēnu katetru. Tās var ievadīt tikai 

specializētā slimnīcā, kur to ievada ārsti ar pieredzi CALD ārstēšanā, kaulu smadzeņu transplantēšanā 

un gēnu terapijas zāļu lietošanā. Skysona ir vienreizēja ārstēšana. Tās nevar lietot vēlreiz. Ja Skysona 

nedarbojas, Jums būs jāatgriežas ārstēšanas centrā un jāsaņem Jūsu oriģinālo cilmes šūnu transfūzija. 

Šīs šūnas nesatur zāles, un tāpēc CALD netiks ārstēts. 

 

Kad Kas notiek Kāpēc 

Aptuveni 2 mēnešus pirms 

Skysona infūzijas 

Ievada mobilizācijas zāles Lai cilmes šūnas no bērna 

kaulu smadzenēm izvadītu 

asinsritē 

Aptuveni 2 mēnešus pirms 

Skysona infūzijas 

Paņem asins cilmes šūnas  Lai izgatavotu Skysona un 

nodrošinātu cilmes šūnas 

rezervei, ja nepieciešams 

Vismaz 6 dienas pirms 

Skysona infūzijas 

Slimnīcā ievada sagatavošanas 

terapijas zāles 

Lai sagatavotu kaulu 

smadzenes ārstēšanai, iznīcinot 

šūnas kaulu smadzenēs, lai tās 

varētu aizstāt ar Skysona 

modificētajām šūnām 

Sākas ārstēšana ar Skysona Skysona ievada pilienu 

(infūzijas) veidā vēnā. Tas 

notiks slimnīcā, un katra 

infūzijas maisa ievadīšana 

aizņems mazāk 

par 60 minūtēm. Maisu skaits 

būs atkarīgs no pacienta 

Lai pievienotu kaulu 

smadzenēm asins cilmes šūnas, 

kuras satur ALDP gēnu 

Pēc Skysona infūzijas Jūs vai Jūsu bērns būs slimnīcā 

aptuveni 3-6 nedēļas 

Lai atveseļotos un būtu mediķu 

uzraudzībā, līdz ārsts izlems, 

ka ir droši izrakstīt no 

slimnīcas 

 

 

4. Iespējamās blakusparādības 
 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Dažas blakusparādības ir saistītas ar mobilizāciju un asins cilmes šūnu iegūšanu vai sagatavošanas 

terapijas zālēm, kas nepieciešamas kaulu smadzeņu sagatavošanai pirms ārstēšanas ar Skysona. Jums 

ir jāpārrunā ar Jūsu bērna ārstu iespējamās blakusparādības saistībā ar mobilizācijai un sagatavošanas 

terapijai paredzēto zāļu lietošanu. Tāpat Jums ir jāizlasa šo zāļu lietošanas instrukcijas. 

 

Nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja novērojat jebkādas blakusparādības pēc zāļu 

lietošanas. Zemāk norādītās blakusparādības parasti novēro dažās pirmajās dienās un pāris nedēļās 

pēc zāļu lietošanas, tomēr blakusparādības var izpausties arī daudz vēlāk. 
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Mobilizācija un asins cilmes šūnu savākšana 

 

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): 

 zems kālija līmenis asinīs;  

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): 

 mazs trombocītu skaits asinīs, kas var izraisīt asiņošanu; 

 mazs eritrocītu skaits, kas var izraisīt nogurumu; 

 zems magnija līmenis asins analīzēs; 

 galvassāpes;  

 paaugstināts asinsspiediens;  

 nelabuma sajūta (slikta dūša), vemšana;  

 tirpšanas sajūta mutē;  

 ādas nieze;  

 sāpes kaulos, rokās un kājās.  

Sagatavošanas terapijas zāles 

 

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): 

 mazs balto asins šūnu skaits, dažkārt noris kopā ar drudzi, kas var izraisīt infekciju;  

 mazs sarkano asins šūnu skaits, kas var izraisīt nogurumu; 

 mazs trombocītu skaits asinīs, kas var izraisīt asiņošanu; 

 drudzis;  

 mutes sāpīgums;  

 deguna asiņošana;  

 magnija, kālija vai fosfāta līmeņa pazemināšanās asinīs;  

 paaugstināts enzīmu līmenis aknās;  

 galvassāpes;  

 samazināta ēstgriba;  

 sāpes vēderā, aizcietējumi, caureja; 

 nelabuma sajūta (slikta dūša), vemšana;  

 neparasta matu izkrišana vai tie kļūst plānāki;  

 tumši plankumi uz ādas;  

 paaugstināts asinsspiediens.  

 

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): 

 vīrusi, baktērijas vai sēnītes var izraisīt dažādas infekcijas dažādās ķermeņa daļās. Tās var 

ietvert infekciju asinsritē vai infekcijas vēnas katetrā, infekcijas gremošanas sistēmā, ausu 

infekciju, piena sēnīti, anālās atveres rauga sēnīšu infekciju, elpceļu infekciju. Tās var izraisīt 

tādus simptomus kā karstuma sajūtu (drudzi), aukstuma sajūtu vai svīšanu, klepu, caureju un 

vemšanu; 

 virsnieru dziedzeru darbības traucējumi, kas var izraisīt bīstami zemu asinsspiedienu;  

 pazemināts skābekļa līmenis asinīs, kas tiek mērīts ar monitoru;  

 augsts antidiurētiskā hormona līmenis, kas izraisa ūdens aizturi organismā;  

 kuņģa-zarnu trakta gļotādas iekaisums no mutes dobuma līdz anālai atverei; 

 neliels plīsums audos ap anālo atveri (anālās atveres plīsums), anālās atveres iekaisums vai 

nieze; 

 asinis fēcēs, zemādas asinsizplūdumu izraisīti plankumi uz ādas, asiņošana acī, pagarināts asins 

recēšanas laiks; 
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 kuņģa kairinājums; 

 urīna nesaturēšana, asinis urīnā, diskomforts urinēšanas laikā, sāpes urīnizvadceļos;  

 kakla iekaisums, sāpes mutē, taisnajā zarnā, dzimumloceklī, limfmezglos; 

 lēns vai ātrs sirdsdarbības ātrums;  

 ātra elpošana; 

 pārmērīga svīšana;  

 antivielu samazināšanās asins analīzēs; 

 pazemināts nātrija līmenis asins analīzē;  

 paaugstināts sārmainās fosfatāzes, laktātdehidrogenāzes līmenis asins analīzē;  

 zems cukura līmenis asinīs;  

 klepus; 

 iesnas; 

 samazināta ādas jutība kājās;  

 sausa āda, ādas lobīšanās vai nieze, autiņbiksīšu izsitumi, čūla uz sēkliniekiem  

 patvaļīgas kustības (trīce); 

 refleksu samazināšanās; 

 alerģiska reakcija uz trombocītu transfūziju;  

 nepatika norīt zāles; 

 sejas vai ķermeņa pietūkums (tūska); 

 nogurums; 

 miega traucējumi;  

 ķermeņa masas palielināšanās vai samazināšanās.  

 

Skysona 

 

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): 

 mazs balto asins šūnu un trombocītu līmenis, kas var izraisīt infekciju;  

 mazs sarkano asins šūnu līmenis, kas var izraisīt nogurumu; 

 mazs trombocītu līmenis, kas var izraisīt asiņošanu; 

 vīrusu infekcija urīnpūslī. Tā var izraisīt karstuma sajūtu (drudzi), drebuļus vai svīšanu, asinis 

urīnā, sāpes vēdera lejas daļā, maziem bērniem arī vemšanu;  

 vemšana. 

 

Ziņošana par blakusparādībām 

Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas 

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par 

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas 

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku 

informāciju par šo zāļu drošumu. 

 

 

5. Kā uzglabāt Skysona 

 

Šī informācija ir paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. 

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma un infūzijas maisa.  
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Uzglabāt temperatūrā līdz -140 °C līdz sešiem mēnešiem.  

 

Glabājiet infūzijas maisu(-us) metāla kasetnē(-ēs). 

 

Neatkausēt zāles pēc atkausēšanas.  

 

Neatkausējiet zāles, kamēr tās nav gatavas lietošanai. Pēc atkausēšanas uzglabājiet istabas 

temperatūrā (20 °C–25 °C) un izmantojiet 4 stundu laikā.  

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

Ko Skysona satur 

• Skysona aktīvā viela sastāv no Jūsu bērna asins cilmes šūnām, kas satur funkcionālas 

ALDP gēna kopijas. Koncentrācija ir 2–30 × 106 asins cilmes šūnas mililitrā. 

• Citas sastāvdaļas ir šķīdums sasaldēto šūnu saglabāšanai (skatiet 2. punktu Skysona satur 

nātriju). 

 

 

Šīs zāles satur ģenētiski modificētas asins šūnas. 

 

Skysona ārējais izskats un iepakojums 

Skysona ir bezkrāsaina vai balta līdz sarkana, ieskaitot baltas vai rozā, gaiši dzeltenas un oranžas 

nokrāsas, šūnu dispersija. Šīs zāles tiek piegādātas vienā vai vairākos caurspīdīgos infūzijas maisos, 

kas katrs ievietots caurspīdīgā iepakojuma maisiņā un noslēgtā metāla kasetnē. Skysona var būt 

iepakots vienā vai vairākos 20 ml maisos, atkarībā no kopējā esošo šūnu skaita. Lai iegūtu pilnu devu, 

var ievadīt vairākus maisus kā vienu devu. 

 

Pacienta vārds un dzimšanas datums, kā arī kodēta pacienta informācija Jūsu vai Jūsu bērna 

identificēšanai ir norādīti uz katra infūzijas maisa un katra metāla konteinera. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

bluebird bio (Netherlands) B.V.  

Stadsplateau 7  

WTC Utrecht  

3521AZ Utrecht  

Nīderlande  

medinfo@bluebirdbio.com 

 

Ražotājs 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

Vācija 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka 

vietējo pārstāvniecību: 
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Deutschland 

bluebird bio (Germany) GmbH 

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

 

Italia 

bluebird bio (Italy) S.r.l. 

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

 

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 

 

Nederland 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

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  

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG }>. 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 

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

 

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. 

 

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

 

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. 

 

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām 

 

 Šīs zāles satur ģenētiski modificētas cilvēka asins šūnas. Veselības aprūpes speciālistiem, kas 

rīkojas ar Skysona, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi (jāvelk cimdi, aizsargapģērbs un acu 

aizsargi), lai izvairītos no iespējamas infekcijas slimību pārnešanas. 

 Uzglabājiet infūzijas maisu(-us) metāla kasetnē(-ēs) un uzglabājiet šķidrā slāpekļa tvaika fāzē ≤ –

140 °C temperatūrā, līdz tas ir gatavs atkausēšanai un ievadīšanai. 

 

Sagatavošanās infūzijai 

 Skysona tiek piegādāts no ražošanas vietas uz infūzijas centra uzglabāšanas vietu pārvadāšanai 

paredzētā kriokonteinerā, kurā var ietilpt vairākas metāla kasetnes, kas paredzētas vienam 

pacientam. Katra metāla kasetne satur vienu Skysona infūzijas maisu. Pacientam var būt 

nepieciešami vairāki infūzijas maisi.  

 Izņemiet katru metāla kasetni no šķidrā slāpekļa glabātuves un izņemiet katru infūzijas maisu no 

metāla kasetnes.  

 Pārliecinieties, ka uz infūzijas maisa(-iem) norādīts Skysona nosaukums.  
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 Pārliecinieties, ka pacienta identitāte atbilst unikālajai pacienta identifikācijas informācijai uz 

Skysona infūzijas maisa(-iem) un sērijas informācijas lapā. Skysona ir paredzēts tikai autologai 

lietošanai. Neveiciet Skysona infūziju, ja informācija pacientam specifiskajā etiķetē uz infūzijas 

maisa neatbilst paredzētajam pacientam. 

 Pārliecinieties, ka Jums ir pareizais infūzijas maisu skaits un, izmantojot pievienoto sērijas 

informācijas lapu, pārbaudiet, ka uz infūzijas maisa norādītais sērijas derīguma termiņš nav 

beidzies.  

 Pirms atkausēšanas un infūzijas katrs infūzijas maiss jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav 

bojāts. Ja infūzijas maiss ir bojāts, ievērojiet vietējos drošības norādījumus par atkritumu, kas 

radušies no cilvēka iegūtiem materiāliem, apstrādi un nekavējoties sazinieties ar bluebird bio. 

 

 

Atkausēšana 

 Ja ir piegādāts vairāk nekā viens infūzijas maiss, atkausējiet un ievadiet katru infūzijas maisu 

pilnībā, pirms sākat atkausēt nākamo infūzijas maisu. 

 Neņemiet zāļu paraugus, nemainiet, neapstarojiet un atkārtoti neatdzesējiet zāles. 

 Atkausējiet Skysona 37 °C temperatūrā, izmantojot ūdens peldi vai sauso atkausēšanas metodi. 

Katra maisa atkausēšanai vajadzīgas aptuveni 2–4 minūtes. 

 Neatkausējiet zāles pārāk ilgi. Neatstājiet zāles bez uzraudzības un neiegremdējiet infūzijas 

pieslēgvietas ūdens vannā.  

 Pēc atkausēšanas saudzīgi samaisiet zāles, grozot rokās infūzijas maisu, lai tā saturs kļūtu 

viendabīgs. 

 

Ievadīšana 

 Noņemiet aizsargpārklājumu, lai atsegtu infūzijas maisa sterilo pieslēgvietu. 

 Nodrošiniet pieeju zāļu infūzijas maisa ievadīšanai un veiciet infūziju saskaņā ar ievadīšanas vietā 

ievērotajām standarta procedūrām šūnu terapijas produktu ievadīšanai. Nelietojiet intravenozās 

sistēmas ar filtru vai infūzijas sūkni.  

 Veiciet Skysona infūziju, cik ātri vien iespējams, un glabājiet ne ilgāk par 4 stundām istabas 

temperatūrā (20 ºC – 25 ºC) pēc atkausēšanas. 

 Ievadiet katru Skysona infūzijas maisu intravenozas infūzijas veidā 60 minūšu laikā.  

 Ievadīšanas beigās izskalojiet Skysona infūzijas maisu un sistēmu ar vismaz 50 ml 9 mg/ml 

(0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, lai pacientam ievadītu maksimāli daudz šūnu. 

 

Piesardzības pasākumi zāļu likvidēšanā 

Neizlietotās zāles un visi materiāli, kas bijuši saskarē ar Skysona (cietie un šķidrie atkritumi), 

jāpārstrādā un jāiznīcina kā iespējami infekciozi atkritumi, ievērojot vietējās bioloģiskās drošības 

vadlīnijas par rīcību ar cilvēka izcelsmes materiāliem. 

 

Nejauša pakļaušana iedarbībai  

Ja notikusi nejauša pakļaušana šo zāļu iedrbībai, jāievēro vietējās vadlīnijas rīcībai ar cilvēka 

izcelsmes materiāliem, kas var ietvert notraipītās ādas mazgāšanu un netīrā apģērba novilkšanu. 

Darba virsmas un materiāli, kas, iespējams, nonākuši saskarē ar Skysona, ir jādezinficē ar atbilstošu 

dezinfekcijas līdzekli.  Zā
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