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1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Tegsedi 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Katrs ml satur 189 mg inotersena (inotersena nātrija sāls veidā) (inotersen sodium). 
Katra pilnšļirce satur 284 mg inotersena (inotersena nātrija sāls veidā) (inotersen sodium) 1,5 ml 
šķīduma. 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Šķīdums injekcijām (injekcija) 
 
Dzidrs, bezkrāsains līdz bālgani dzeltens šķīdums (pH 7,5 – 8,8) 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1. Terapeitiskās indikācijas 
 
Tegsedi ir paredzēts 1. vai 2. stadijas polineiropātijas ārstēšanai pieaugušajiem ar pārmantotu 
transtiretīna amiloidozi (hereditary transthyretin amyloidosis, hATTR). 
 
4.2. Devas un lietošanas veids 
 
Ārstēšana jāuzsāk un jāturpina ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze pārmantotas transtiretīna 
amiloidozes ārstēšanā. 
 
Devas 
 
Ieteicamā inotersena deva ir 284 mg subkutānas injekcijas veidā. Devas jāievada vienreiz nedēļā. Lai 
nodrošinātu dozēšanas atbilstību, pacientiem jānorāda saņemt injekciju vienā un tajā pašā dienā katru 
nedēļu.  
 
Devas pielāgošana trombocītu skaita samazinājuma gadījumā 
Inotersens tiek saistīts ar trombocītu skaita samazinājumu, kas var izraisīt trombocitopēniju. Deva 
jāpielāgo atbilstoši laboratorijas vērtībām šādi. 
 
1. tabula. Inotersena lietošanas uzraudzības un dozēšanas ieteikumi atbilstoši trombocītu 
skaitam 
 

Trombocītu skaits (x109/l) Uzraudzības biežums Deva 
> 100 Reizi 2 nedēļās Iknedēļas deva jāturpina.  
≥ 75 līdz < 100* Katru nedēļu Devas biežums jāsamazina līdz 

284 mg reizi 2 nedēļās 
< 75* Divreiz nedēļā, kamēr 

sasniegtas 3 secīgas vērtības, 
kas pārsniedz 75, tad 
uzraudzība katru nedēļu.   

Dozēšana jāpārtrauc, līdz tiek 
sasniegtas 3 secīgas vērtības 
> 100. Atsākot ārstēšanu, devas 
biežums jāsamazina līdz 
284 mg reizi 2 nedēļās. 
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< 50‡† 
 
 

Divreiz nedēļā, kamēr 
sasniegtas 3 secīgas vērtības, 
kas pārsniedz 75, tad 
uzraudzība reizi nedēļā.   
Jāapsver biežāka uzraudzība, ja 
ir papildu asiņošanas riska 
faktori. 

Dozēšana jāpārtrauc, līdz tiek 
sasniegtas 3 secīgas vērtības 
> 100. Atsākot ārstēšanu, devas 
biežums jāsamazina līdz 
284 mg reizi 2 nedēļās. 
Jāapsver kortikosteroīdu 
lietošana, ja ir papildu 
asiņošanas riska faktori.   

< 25† Reizi dienā, kamēr sasniegtas 
2 secīgas vērtības, kas 
pārsniedz 25. Pēc tam 
uzraudzība divreiz nedēļā, 
kamēr sasniegtas 3 secīgas 
vērtības, kas pārsniedz 75. Pēc 
tam uzraudzība katru nedēļu, 
kamēr tiek sasniegts stabils 
stāvoklis. 

Ārstēšana jāpārtrauc.   
Ieteicami kortikosteroīdi. 

* Ja turpmākais tests apstiprina sākotnējo testa rezultātu, tad uzraudzības biežums un devas jāpielāgo, 
kā ieteikts tabulā. 
‡ Papildu asiņošanas riska faktori ietver vecumu > 60 gadi, antikoagulantu un/vai antiagregantu 
lietošanu, kā arī iepriekšējiem lielas asiņošanas gadījumiem anamnēzē. 
† Ja vien kortikosteroīdi nav kontrindicēti, pacientam stingri ieteicams saņemt glikokortikoīdu 
terapiju, lai novērstu trombocītu skaita samazināšanos. Pacientiem, kuriem tiek pārtraukta terapija ar 
inotersenu dēļ trombocītu skaita samazināšanās zem 25 x 109/l, nevajadzētu atsākt terapiju. 
 
Izlaistas devas 
Ja inotersena deva ir izlaista, tad nākamā deva jāievada iespējami drīz, ja vien nākamā plānotā deva 
nav divu dienu laikā, tādā gadījumā aizmirstā deva ir jāizlaiž un nākamā deva jāievada plānotajā laikā. 
 
Īpašas populācijas 
 
Gados vecāki pacienti 
Nav nepieciešama devas pielāgošana 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem (skatīt 
5.2. apakšpunktu). 
 
Nieru darbības traucējumi 
Nav nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības 
traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu). Inotersenu nevajadzētu lietot pacientiem ar urīna proteīnu un 
kreatinīna attiecību urīnā (urine protein to creatinine ratio, UPCR) ≥ 113 mg/mmol (1 g/g) vai 
paredzamo glomerulu filtrācijas ātrumu (eGFR) < 45 ml/min/1,73 m2 (skatīt 4.3. apakšpunktu). 
 
Glomerulonefrīta un iespējamās nieru darbības pasliktināšanās riska dēļ ārstēšanas ar inotersenu laikā 
jāuzrauga UPCR un eGFR (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja tiek apstiprināts akūts glomerulonefrīts, 
jāapsver pastāvīga ārstēšanas pārtraukšana. 
 
Aknu darbības traucējumi 
Nav nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības 
traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu). Inotersenu nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu 
darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). 
 
Pacienti, kuriem tiek veikta aknu transplantācija 
Inotersens nav novērtēts pacientiem, kuriem tiek veikta aknu transplantācija. Tādēļ pacientiem, kuriem 
tiek veikta aknu transplantācija, ieteicams pārtraukt inotersena lietošanu. 
 
Pediatriskā populācija 
Inotersena drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, nav 
pierādīta. Dati nav pieejami. 
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Lietošanas veids 
 
Tikai subkutānai lietošanai. Katra pilnšļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. 
 
Pirmā pacienta vai aprūpētāja ievadītā injekcija jāveic atbilstoši kvalificēta veselības aprūpes 
speciālista vadībā. Pacienti un/vai aprūpētāji jāapmāca veikt subkutānas Tegsedi injekcijas. 
 
Injekciju vietas ietver vēderu, augšstilbu reģionu vai augšdelma ārējo zonu. Ir svarīgi mainīt injekcijas 
vietas. Ja injicē augšdelmā, injekcija jāveic citai personai. Jāizvairās no injekcijas jostasvietā un citās 
vietās, kur var rasties spiediens vai berzēšanās no apģērba. Tegsedi nedrīkst ievadīt ādas slimību vai 
savainojumu vietās. Jāizvairās arī no tetovējumiem un rētām. 
 
Pilnšļircei pirms injekcijas jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Tā jāizņem no ledusskapja vismaz 
30 minūtes pirms lietošanas. Nevajadzētu izmantot citas sildīšanas metodes. 
 
4.3. Kontrindikācijas 
 
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām 
 
Trombocītu skaits < 100 x 109/l pirms ārstēšanas. 
 
Proteīnu un kreatinīna attiecība urīnā (UPCR) ≥ 113 mg/mmol (1 g/g) pirms ārstēšanas. 
 
Paredzamais glomerulu filtrācijas ātrums (eGFR) < 45 ml/min/1,73 m2. 
 
Smagi aknu darbības traucējumi. 
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Trombocitopēnija 
 
Inotersens tiek saistīts ar trombocītu skaita samazinājumu, kas var izraisīt trombocitopēniju jebkurā 
brīdī ārstēšanas laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Trombocītu skaits jāuzrauga ik pēc 2 nedēļām visa 
ārstēšanas ar inotersenu kursa laikā un 8 nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Ieteikumi uzraudzības 
biežuma un inotersena devu pielāgošanai ir norādīti 1. tabulā (skatīt 4.2. apakšpunktu). 
 
Pacientiem jānorāda nekavējoties ziņot savam ārstam, ja viņiem rodas neparastas vai ilgstošas 
asiņošanas pazīmes (piemēram, petehija, strauja zilumu veidošanās, subkonjunktiviāla asiņošana, 
deguna asiņošana, smaganu asiņošana), kakla stīvums vai netipiski smagas galvassāpes. 
 
Īpaša piesardzība jāievēro gados vecākiem pacientiem, pacientiem, kuri lieto antitrombotiskas zāles, 
antiagregantus vai zāles, kas var samazināt trombocītu skaitu (skatīt 4.5. apakšpunktu), un pacientiem 
ar lielas asiņošanas notikumiem anamnēzē. 
 
Glomerulonefrīts/nieru darbības pasliktināšanās 
 
Pacientiem, kuri tika ārstēti ar inotersenu, tika novērots glomerulonefrīts (skatīt 4.8. apakšpunktu). 
Nieru darbības pasliktināšanās arī tika novērota vairākiem pacientiem bez glomerulonefrīta pazīmēm 
(skatīt 4.8. apakšpunktu). 
 
UPCR un eGFR jāuzrauga ik pēc 3 mēnešiem vai biežāk, kā klīniski norādīts, pamatojoties uz 
hronisku nieru slimību un/vai nieru amiloidozi anamnēzē. UPCR un eGFR jāuzrauga 8 nedēļas pēc 
ārstēšanas pārtraukšanas. Pacientiem, kuriem UPCR lielāka par vai vienāda ar divkāršo normālās 
augšējās robežas vērtību vai eGFR < 60 ml/min, kas apstiprināts ar atkārtotu testēšanu, un nav citu 
alternatīvu skaidrojumu, uzraudzība jāveic ik pēc 4 nedēļām. 
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eGFR >30 % samazināšanās gadījumā, ja nav alternatīva izskaidrojuma, jāapsver inotersena dozēšanas 
pārtraukšana uz laiku, kamēr tiek izvērtēts iemesls. 
 
Gadījumā, ja UPCR ≥ 2 g/g (226 mg/mmol), kas apstiprināts ar atkārtotu testēšanu, inotersena 
dozēšana uz laiku jāpārtrauc, kamēr tiek veikts akūta glomerulonefrīta novērtējums. Inotersena 
lietošana pastāvīgi jāpārtrauc, ja tiek apstiprināts akūts glomerulonefrīts. Ja glomerulonefrīts tiek 
izslēgts, dozēšanu var atsākt, ja tā klīniski norādīts un ir uzlabojusies nieru darbība (skatīt 
4.3. apakšpunktu). 
 
Ja glomerulonefrīta diagnoze tiek apstiprināta, jāapsver imūnsupresīvās terapijas agrīna uzsākšana. 
 
Jāievēro piesardzība, lietojot nefrotoksiskas zāles un citas zāles, kas var pasliktināt nieru darbību 
(skatīt 4.5. apakšpunktu). 
 
A vitamīna deficīts 
 
Pamatojoties uz darbības mehānismu, ir sagaidāms, ka inotersens samazinās A vitamīna (retinola) 
līmeni plazmā zemāk par normas robežām (skatīt 5.1. apakšpunktu). 
 
A vitamīna (retinola) līmenis plazmā, kas zemāks par apakšējo normas robežu, pirms inotersena 
lietošanas uzsākšanas ir jākoriģē un jāatrisina visi A vitamīna deficīta izraisītie okulārie simptomi vai 
pazīmes. 
 
Pacientiem, kuri saņem inotersenu, jālieto perorāli uztura bagātinātāji, kas satur aptuveni 3 000 SV 
A vitamīna, dienā, lai mazinātu iespējamo okulārās toksicitātes risku A vitamīna deficīta dēļ. 
Ieteicams nosūtījums veikt oftalmoloģisko novērtēšanu, ja pacientiem rodas okulārie simptomi, kas 
atbilst A vitamīna deficītam, tostarp: pasliktināta redze naktī vai nakts aklums, pastāvīgi sausas acis, 
acu iekaisums, radzenes iekaisums vai čūlas, radzenes sabiezēšana, radzenes perforācija. 
 
Grūtniecības pirmo 60 dienu laikā var būt gan pārāk augsts, gan pārāk zems A vitamīna līmenis, kas 
var būt saistīts ar palielinātu augļa malformāciju risku. Tādēļ pirms ārstēšanas uzsākšanas jāizslēdz 
grūtniecība un sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt 
4.6. apakšpunktu). Ja sieviete plāno grūtniecību, ir jāpārtrauc inotersena un A vitamīna uztura 
bagātinātāju lietošana un jāuzrauga A vitamīna līmenis plazmā, lai pirms bērna ieņemšanas 
mēģinājuma tas būtu atgriezies normas robežās. 

Neplānotas grūtniecības gadījumā inotersena lietošana ir jāpārtrauc. Inotersena ilgā eliminācijas 
pusperioda dēļ (skatīt 5.2. apakšpunktu) A vitamīna deficīts var rasties pat pēc ārstēšanas 
pārtraukšanas. Nevar sniegt ieteikumus, vai pārtraukt vai nepārtraukt A vitamīna uztura bagātinātāju 
lietošanu neplānotas grūtniecības pirmā trimestra laikā. Ja A vitamīna uztura bagātinātāju turpina 
lietot, dienas devai nevajadzētu pārsniegt 3 000 SV dienā, jo nav pieejami dati, kas pamato lielāku 
devu lietošanu. Pēc tam, ja retinola līmenis plazmā vēl nav normalizējies, jāatsāk lietot A vitamīna 
uztura bagātinātāju 3 000 SV dienā otrā un trešā trimestra laikā paaugstināta A vitamīna deficīta riska 
trešā trimestra laikā dēļ. 
Nav zināms, vai A vitamīna uztura bagātinātājs grūtniecības laikā būs pietiekams, lai novērstu 
A vitamīna deficītu, ja grūtniece turpinās saņemt inotersenu. Tomēr maz ticams, ka A vitamīna uztura 
bagātinātāja devas palielināšana virs 3000 SV dienā grūtniecības laikā varētu koriģēt retinola līmeni 
plazmā inotersena iedarbības mehānisma dēļ, un tā var kaitēt mātei un auglim. 
 
Aknu uzraudzība 
 
Aknu fermenti jāmēra 4 mēnešus pēc ārstēšanas ar inotersenu uzsākšanas un katru gadu pēc tam vai 
biežāk, kā klīniski norādīts, lai konstatētu aknu darbības traucējumus (skatīt 4.8. apakšpunktu). 

 
Aknu transplantāta atgrūšana 
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Inotersens nav novērtēts klīniskajos pētījumos pacientiem, kuriem tiek veikta aknu transplantācija 
(4.2. apakšpunkts). Pacientiem, kuri ārstēti ar inotersenu, ziņots par aknu transplantāta atgrūšanas 
gadījumiem. Ārstēšanas ar inotersenu laikā pacienti, kuriem iepriekš veikta aknu transplantācija, ir 
jāuzrauga, vai nav transplantāta atgrūšanas pazīmju un simptomu. Šiem pacientiem katru mēnesi ir 
jāveic aknu darbības pārbaudes. Pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā parādās aknu transplantāta 
atgrūšana, jāapsver inotersena lietošanas pārtraukšana. 
 
Piesardzības pasākumi pirms inotersena lietošanas uzsākšanas 
 
Pirms ārstēšanas ar Tegsedi uzsākšanas jāpārbauda trombocītu skaits, paredzamais glomerulu 
filtrācijas ātrums (eGFR), urīna proteīnu un kreatinīna attiecība (UPCR), aknu fermenti, grūtniecība un 
A vitamīna līmenis. 
 
Dažiem pacientiem pēc inotersena lietošanas uzsākšanas var būt pārejoša C-reaktīvā proteīna un 
trombocītu līmeņa paaugstināšanās. Šī reakcija parasti izzūd spontāni pēc dažām ārstēšanas dienām. 
 
Nātrija saturs 
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katros 1,5 ml, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”. 
 
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Jāievēro piesardzība, lietojot antitrombotiskas zāles, antiagregantus un zāles, kas var pazemināt 
trombocītu skaitu, piemēram, acetilsalicilskābi, klopidogrelu, varfarīnu, heparīnu, zemas 
molekulmasas heparīnus, faktora Xa inhibitorus, piemēram, rivaroksabānu un apiksabānu, un trombīna 
inhibitorus, piemēram, dabigatrānu (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). 
 
Jāievēro piesardzība, vienlaikus lietojot nefrotoksiskas zāles un citas zāles, kas var pasliktināt nieru 
darbību, piemēram, sulfonamīdus, aldosterona antagonistus, anilīdus, dabiskos opija alkaloīdus un 
citus opioīdus (skatīt 4.4. apakšpunktu). Vienlaicīgas inotersena un iespējami nefrotisku zāļu 
lietošanas sistēmisks novērtējums nav veikts. 
 
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 
Sievietes reproduktīvā vecumā 
 
Inotersens samazinās A vitamīna līmeni plazmā, kas ir izšķirošs normālai augļa attīstībai. Nav zināms, 
vai A vitamīna uztura bagātinātājs būs pietiekams, lai samazinātu risku auglim (skatīt 
4.4. apakšpunktu). Šī iemesla dēļ pirms inotersena terapijas uzsākšanas jāizslēdz grūtniecība, un 
sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. 
 
Grūtniecība 
 
Dati par inotersena lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem, 
kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamā teratogēniskā 
riska dēļ, kas izriet no nelīdzsvarotiem A vitamīna līmeņiem, inotersenu nevajadzētu lietot 
grūtniecības laikā, ja vien sievietes klīniskais stāvoklis nenosaka ārstēšanas ar inotersenu 
nepieciešamību. Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas ar inotersenu laikā jālieto efektīva 
kontracepcijas metode. 
 
Barošana ar krūti 
 
Nav zināms, vai inotersens/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie 
farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par inotersena/metabolītu izdalīšanos 
pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. 
 
Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Tegsedi, jāpieņem, 
izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei. 
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Fertilitāte 
 
Dati par inotersena ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrādīja 
inotersena ietekmi uz fertilitāti tēviņiem vai mātītēm. 
 
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Tegsedi neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
4.8. Nevēlamās blakusparādības 
 
Drošuma profila kopsavilkums 
 
Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ārstēšanas ar inotersenu laikā bija notikumi, kas 
saistīti ar reakcijām injekcijas vietā (50,9 %).  Citas visbiežāk ziņotās nevēlamās reakcijas, lietojot 
inotersenu, bija slikta dūša (31,3 %), galvassāpes (23,2 %), pireksija (19,6 %), perifēra tūska (18,8 %), 
drebuļi (17,9 %), vemšana (15,2 %), anēmija (13,4 %), trombocitopēnija (13,4 %) un trombocītu 
skaita samazināšanās (10,7 %). 
 
Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā 
 
2. tabulā uzskaitītas zāļu nevēlamās blakusparādības pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas. 
Katrā orgānu sistēmas klasē blakusparādības sakārtotas pēc biežuma, vispirms norādot visbiežāk 
sastopamās blakusparādības. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzrādītas nopietnības 
samazināšanās secībā. Turklāt katras nevēlamās blakusparādības rašanās biežuma kategorijas 
iedalījums ir šāds: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti 
(≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000). 
 
2. tabula. Nevēlamo blakusparādību saraksts klīniskajos pētījumos 
 

Orgānu sistēmu klase Ļoti bieži Bieži Retāk 

Asins un limfātiskās 
sistēmas traucējumi 

Trombocitopēnija 
Anēmija 
Samazināts trombocītu 
skaits 

Eozinofīlija  

Imūnās sistēmas 
traucējumi 

  Paaugstināta jutība 

Vielmaiņas un uztures 
traucējumi 

 Samazināta ēstgriba  

Nervu sistēmas 
traucējumi 

Galvassāpes   

Asinsvadu sistēmas 
traucējumi 

 Ortostatiska 
hipotensija 
Hipotensija 
Hematoma 

 

Kuņģa un zarnu trakta 
traucējumi 

Vemšana 
Slikta dūša 

  

Aknu un žults izvades 
sistēmas traucējumi 

 Paaugstināts 
transamināžu līmenis 
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Orgānu sistēmu klase Ļoti bieži Bieži Retāk 

Ādas un zemādas audu 
bojājumi 

 Nieze 
Izsitumi 

 

Nieru un urīnizvades 
sistēmas traucējumi 

 Glomerulonefrīts 
Proteīnūrija 
Nieru mazspēja 
Akūts nieru bojājums 
Nieru darbības 
traucējumi 

 

Vispārēji traucējumi 
un reakcijas 
ievadīšanas vietā 

Pireksija 
Drebuļi 
Reakcijas injekcijas 
vietā 
Perifēra tūska 

Gripai līdzīga slimība 
Perifērs pietūkums 
Injekcijas vietas krāsas 
maiņa 

 

Traumas, saindēšanās 
un ar manipulācijām 
saistītas komplikācijas 

 Kontūzija 
 

 

 
Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 
 
Reakcijas injekcijas vietā  
Visbiežāk novērotie notikumi bija tie, kas saistīti ar reakcijām injekcijas vietā (sāpes injekcijas vietā, 
eritēma, nieze, pietūkums, izsitumi, indurācija, zilumu veidošanās un asiņošana). Šie notikumi parasti 
ir vai nu pašierobežojoši, vai var tikt pārvaldīti, izmantojot simptomātisku ārstēšanu. 
 
Trombocitopēnija  
Inotersens tiek saistīts ar trombocītu skaita samazinājumu, kas var izraisīt trombocitopēniju. 3. fāzes 
pētījumā NEURO-TTR tika novērots trombocītu skaita samazinājums zem normas robežas 
(140 x 109/l) 54 % pacientu, kuri tika ārstēti ar inotersenu, un 13 % placebo pacientiem; samazinājumi 
zem 100 x 109/l tika novēroti 23 % pacientu, kuri tika ārstēti ar inotersenu, un 2 % pacientu, kuri 
saņēma placebo; apstiprināts trombocītu skaits <75 x 109/l tika novērots 10,7 % ar inotersenu 
ārstētiem pacientiem. Trīs (3 %) pacientiem tika novērots trombocītu skaits < 25 x 109/l; vienam no 
šiem pacientiem bija letāla intrakraniāla asiņošana. Ārstēšanas ar inotersenu laikā pacienti jāuzrauga 
attiecībā uz trombocitopēniju (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Imūngenitāte 
Pivotālajā 2./3. fāzes pētījumā 30,4 % pacientu, kuri tika ārstēti ar inotersenu, 15 mēnešus pēc ārstēšanas 
bija pozitīvas antivielas pret zālēm. Antivielu pret zālēm veidošanās inotersenam tika raksturota ar 
novēlotu sākšanos (vidējais sākums > 200 dienas) un zemu titru (vidējais maksimālais titrs 
284 pivotālajā pētījumā). Antivielu pret zālēm klātbūtnē netika novērota ietekme uz 
farmakokinētiskajām īpašībām (maksimālo koncentrāciju plazmā (Cmax), (AUC), laukumu zem līknes 
(AUC) vai eliminācijas pusperiodu) un inotersena efektivitāti, bet pacientiem ar antivielām pret zālēm 
bija vairāk reakciju injekcijas vietā. 
 
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 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Pārdozēšanas gadījumā jānodrošina atbalstoša medicīniskā aprūpe, tostarp konsultēšanās ar veselības 
aprūpes speciālistu un rūpīga pacienta klīniskā stāvokļa novērošana. 
 
Regulāri jāveic trombocītu un nieru darbības testi. 
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
5.1.  Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: citi nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi, ATĶ kods: N07XX15 
 
Darbības mehānisms 
 
Inotersens ir cilvēka transtiretīna (TTR) ražošanas 2'-O-2-metoksietil (2'-MOE) fosfortioāta antisensa 
oligonukleotīda (ASO) inhibitors. Inotersena selektīva saistīšanās ar TTR informācijas RNS (mRNS) 
izraisa gan mutācijas, gan nejauša tipa (normālas) TTR mRNS degradāciju. Tas novērš TTR proteīna 
sintēzi aknās, kā rezultātā ievērojami samazinās mutāciju un nejauša tipa TTR proteīnu daudzums, ko 
asinsritē izdala aknas. 
 
TTR ir nesēja proteīns, kas paredzēts retinolu saistošajam proteīnam 4 (RBP4), kas ir galvenais 
A vitamīna (retinola) nesējs. Tāpēc sagaidāms, ka TTR līmeņa samazināšanās plazmā samazinās 
retinola līmeni plazmā zem apakšējās normas robežas. 
 
Farmakodinamiskā iedarbība 
 
Pivotālā pētījumā 2./3. fāzes randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā, lai novērtētu 
ISIS 420915 efektivitāti un drošumu pacientiem ar ģimenes amiloidālo polineiropātiju (pētījums 
NEURO-TTR), inotersena terapijas grupā 15 mēnešu ārstēšanas periodā tika novērota cirkulējošo TTR 
līmeņu stabila samazināšanās ar vidējām procentuālajām izmaiņām no sākotnējā TTR līmeņa serumā 
no 68,41 % līdz 74,03 % (vidējais diapazons: 74,64 % līdz 78,98 %) no 13. nedēļas līdz 65. nedēļai 
(1. attēls). Placebo grupā vidējā TTR koncentrācija serumā samazinājās par 8,50 % 3. nedēļā, un tad 
visā ārstēšanas periodā tā saglabājās diezgan konstanta. 
 

 
 

Transtiretīns (TTR) 
Mazāko kvadrātu vidējais (Least Squares Mean, LSM) 
Standarta kļūda (Standard Error, SE) 
 
1. attēls. Izmaiņas procentos no sākuma stāvokļa TTR serumā laika gaitā 
 
Klīniskā efektivitāte un drošums 
 

Pētījuma nedēļa 
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NEURO-TTR daudzcentru, dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā piedalījās 172 pacienti ar 
pārmantotu transtiretīna amiloidozi un polineiropātiju (hATTR-PN). Slimība hATTR-PN tiek iedalīta 
3 stadijās, kur: i) 1. stadijas pacientiem nav nepieciešama palīdzība saistībā ar pārvietošanos; ii) 
2. stadijas pacientiem ir nepieciešama palīdzība saistībā ar pārvietošanos; un iii) 3. stadijas pacienti ir 
piesaistīti ratiņkrēslam. Pivotālajā pētījumā NEURO-TTR tika iekļauti pacienti ar 1. un 2. stadijas 
hATTR-PN un neiropātijas traucējumu skalas rādītāju (Neuropathy Impairment Score, NIS)  ≥ 10 un 
≤ 130. Pētījumā novērtēja 284 mg inotersena, kas tika ievadīts vienas subkutānas injekcijas veidā 
vienu reizi nedēļā 65 nedēļu ilgā ārstēšanas periodā. Pacienti tika randomizēti 2:1, lai saņemtu 
inotersenu vai placebo. Primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija pārmaiņas no sākotnējā līmeņa līdz 
66. nedēļai modificētā Neiropātijas vērtības samazināšanās rādītāja + 7 testu (mNIS+7) kombinētajā 
rezultātā un Norfolkas dzīves kvalitātes - diabētiskās neiropātijas (QoL-DN) aptaujas kopējā rezultātā. 
Pacienti tika stratificēti attiecībā uz slimības stadiju (1. stadija pret 2. stadiju), TTR mutāciju (V30M 
pret ne-V30M) un iepriekšēju ārstēšanu ar tafamīdu vai diflunzālu (“jā” pret “nē”). Demogrāfiskie un 
slimību raksturojošie rādītāji sākuma stāvoklī attēloti 3. tabulā. 
 
3. tabula. Demogrāfiskie rādītāji sākuma stāvoklī 
 

 Placebo 
(N=60) 

Inotersens 
(N=112) 

Vecums (gadi), vidējais (SD) 59,5 (14,05) 59,0 (12,53) 
Vecums 65 un vairāk gadi, n (%)   26 (43,3) 48 (42,9) 
Vīrieši, n (%) 41 (68,3) 77 (68,8) 
mNIS+7, vidējais (SD) 74,75 (39,003) 79,16 (36,958) 
Norfolkas QoL-DN, vidējais (SD) 48,68 (26,746) 48,22 (27,503) 
Slimības stadija, n (%)    
 1. stadija 42 (70,0) 74 (66,1) 
 2. stadija 18 (30,0) 38 (33,9) 
V30M TTR mutācija1, n (%)    
 Jā 33 (55,0) 56 (50,0) 
 Nē 27 (45,0) 56 (50,0) 
Iepriekšēja ārstēšana ar tafamīdu vai difluzinālu1, n 
(%)    

 Jā 36 (60,0) 63 (56,3) 
 Nē 24 (40,0) 49 (43,8) 
hATTR-CM2, n (%) 33 (55,0) 75 (66,4) 
hATTR-PN slimības ilgums3 (mēneši)   
 vidējais (SD) 64,0 (52,34) 63,9 (53,16) 
hATTR-CM slimības ilgums3 (mēneši)   
 vidējais (SD) 34,1 (29,33) 44,7 (58,00) 

1  Pamatojoties uz klīnisko datu bāzi 
2  Definēti kā visi pacienti ar pārmantotas transtiretīna amiloidozi ar kardiomiopātiju (hATTR-CM) 

diagnozi pētījuma sākumā vai kreisā kambara sieniņas biezumu > 1,3 cm ehokardiogrammā bez 
zināmas persistējošas hipertensijas anamnēzē 

3  Ilgums no simptomu rašanās līdz informētās piekrišanas datumam  
modificētais neiropātijas traucējumu skalas rādītājs (modified Neuropathy Impairment Score, mNIS) 
Dzīves kvalitāte – diabētiskā neiropātija (Quality of Life-Diabetic Neuropathy, QoL-DN) 
pārmantota transtiretīna amiloidoze-polineiropātija (hereditary transthyretin amyloidosis-
polyneuropathy, hATTR-PN) 
Standarta novirze (Standard deviation, SD) 
 
Izmaiņas no sākuma stāvokļa abos primārajos mērķa kritērijos (mNIS+7 un Norfolkas QoL-DN) 
uzrādīja statistiski nozīmīgu ieguvumu no ārstēšanas ar inotersenu 66. nedēļā (4. tabula). Rezultāti 
vairākos slimību raksturojošos rādītājos [TTR mutācijas (V30M, ne-V30M )], slimības stadija 
(1. stadija, 2. stadija), iepriekšēja ārstēšana ar tafamīdu vai diflunizālu (“jā”, “nē”), hATTR-CM 
esamība (“jā”, “nē”) 66. nedēļā uzrādīja statistiski nozīmīgu ieguvumu visās apakšgrupās, 
pamatojoties uz mNIS+7 kombinēto rezultātu un visas, izņemot vienu no šīm apakšgrupām (CM-Echo 
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kopa; p=0,067), pamatojoties uz Norfolkas QoL-DN kopējo rezultātu (5. tabula).  Turklāt mNIS+7 
komponentu un Norfolkas QoL-DN kombinētie rezultāti saskanēja ar primāro mērķa kritēriju analīzi, 
uzrādot ieguvumus motorās, sensorās un autonomās neiropātijas aspektā (2. attēls). 
 
4. tabula. Primāro mērķa kritēriju analīze mNIS+7 un Norfolkas QoL-DN 
 

 

mNIS+7 Norfolkas QoL-DN 
Placebo 
(N=60) 

Inotersens 
(N=112) 

Placebo 
(N=60) 

Inotersens 
(N=112) 

Sākuma stāvoklis 
   n 
   Vidējais (SD) 
 

 
60 

74,75 (39,003) 
 

 
112 

79,165 (36,958) 
 

 
59 

48,68 (26,746) 
 

 
111 

48,22 (27,503) 
 

Izmaiņas 66. nedēļā 
   n 
   LSM (SE) 
   95 % TI 
   Atšķirības LSM 
     (Tegsedi – Placebo) 
        95 % TI 
        P vērtība 

 
60 

25,43 (3,225) 
19,11, 31,75 

 
112 

10,54 (2,397) 
15,85, 15,24 

 
-14,89 

-22,55, -7,22 
<0,001 

 
59 

12,94  (2,840) 
7,38, 18,51 

 
111 

4,38 (2,175) 
0,11, 8,64 

 
-8,56 

-15,42, -1,71 
0,015 

Dzīves kvalitāte – diabētiskā neiropātija (Quality of Life-Diabetic Neuropathy, QoL-DN) 
Standarta novirze (Standard deviation, SD) 
Mazāko kvadrātu vidējais (Least Squares Mean, LSM) 
 
 
5. tabula. mNIS+7 apakšgrupas analīze un Norfolkas QoL-DN 
 

 mNIS+7 Norfolkas QoL-DN 
  Izmaiņas no sākuma 

stāvokļa 
Inotersens – placebo 

 Izmaiņas no sākuma 
stāvokļa 

Inotersens – placebo 
Apakšgrupa n 

(placebo, 
inotersens) 

LSM 
atšķirība 

(SE) 

p vērtība n (placebo, 
inotersens) 

LSM 
atšķirība 

(SE) 

p vērtība 

66. nedēļa 
V30M 32, 58 -13,52 

(3,795) 
p<0,001 32, 58 -8,14 (3,998) p=0,042 

Ne-V30 28, 54 
 

-19,06  
(5,334) 

p<0,001 27, 53 -9,87  
(4,666) 

p=0,034 

Slimības I 
stadija 

39, 74 
 

-12,13 
(3,838) 

p=0,002 38, 73 -8,44  
(3,706) 

p=0,023 

Slimības II 
stadija 

21, 38 
 

-24,79 
(5,601) 

p<0,001 21, 38 -11,23  
(5,271) 

p=0,033 

Iepriekšēja 
stabilizatoru 
lietošana 

33, 61 
 

-18,04 
(4,591) 

p<0,001 32, 60 -9,26  
(4,060) 

p=0,022 

Iepriekš 
neārstēti 
pacienti 

27, 51 
 

-14,87 
(4,377) 

p<0,001 27, 51 -10,21  
(4,659) 

p=0,028 

CM-Echo 
kopa 

33, 75 
 

-14,94 
(4,083) 

p<0,001 33, 75 
 

-7,47  
(4,075) 

p=0,067 

Ne-CM-
Echo kopa 

27, 37 
 

-18,79 
(5,197) 

p<0,001 26, 36 
 

-11,67  
(4,213) 

p=0,006 
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Mazāko kvadrātu vidējais (Least Squares Mean, LSM) 
Dzīves kvalitāte – diabētiskā neiropātija (Quality of Life-Diabetic Neuropathy, QoL-DN) 
modificētais neiropātijas traucējumu skalas rādītājs (modified Neuropathy Impairment Score, mNIS) 
NIS-W – vājuma apakšrādītājs 
NIS-R – muskuļu stiepšanās refleksu apakšrādītājs 
NIS-S – klīniskās sajūtas apakšrādītājs 
Sirdsdarbības ātrums dziļās elpošanas laikā (Heart Rate during Deep Breathing, HRDB) 
 
2. attēls Starpība starp mazākā kvadrāta vidējā rādītāja (LSM) izmaiņām no sākotnējā 

stāvokļa starp ārstēšanas grupām mNIS+7 un komponentos 
 
Pacientu, kuri uzrādīja atbildes reakciju mNIS+7 analīze, izmantojot robežvērtību no 0 punktu līdz 
30 punktu palielinājumu no sākotnējā līmeņa (izmantojot drošuma komplektu), parādīja, ka inotersena 
grupā bija aptuveni 2 reizes augstāks atbildes reakcijas rādītājs nekā placebo grupā katrai testētajai 
robežvērtībai, parādot atbildes reakciju atbilstību. Pacients, kurš uzrādīja atbildes reakciju, tika 
definēts kā pacients, kura izmaiņas no sākuma stāvokļa bija mazākas vai vienādas ar robežvērtību.  
Pacienti, kuri ārstēšanu pabeidza priekšlaicīgi neatkarīgi no iemesla vai kuriem nebija datu par 
66. nedēļu, tika uzskatīti kā tādi, kuri neuzrādīja atbildes reakciju. Statistiskais nozīmīgums par labu 
inotersenam tika pierādīts visās robežvērtībās ārpus 0 punktu izmaiņām. 
 
Pediatriskā populācija 
 
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Tegsedi visās 
pediatriskās populācijas apakšgrupās transtiretīna amiloidāzei (informāciju par lietošanu bērniem 
skatīt 4.2. apakšpunktā). 
 
5.2.  Farmakokinētiskās īpašības 
 
Uzsūkšanās 
 
Pēc subkutānas ievadīšanas inotersens ātri uzsūcas sistēmiskā asinsritē no devas atkarīgā veidā, 
vidējais laiks līdz maksimālajai inotersena koncentrācijai plazmā (Cmax) parasti tiek sasniegts 2 līdz 
4 stundu laikā. 
 
Izkliede 
 
Inotersens ļoti saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām (> 94 %), un saistītā frakcija ir neatkarīga no 
koncentrācijas. Inotersena šķietamais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā ir 293 l pacientiem ar 

LSM izmaiņu starpība no sākuma stāvokļa 66. nedēļā 
(inotersena-placebo iedarbības apjoms, 95& TI) 

 Inotersena priekšrocības       Placebo priekšrocības 
 

mainīts 

Nervu vadītspēja 
Pieskāriens-spiediens 

Karstums-sāpes 
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hATTR. Augstais izkliedes tilpums liecina, ka inotersens plaši izplatās audos pēc subkutānas 
ievadīšanas. 
 
Biotransformācija 
 
Inotersens nav substrāts CYP450 metabolismam un tiek metabolizēts audos ar endonukleāzēm, 
veidojot īsākus neaktīvos oligonukleotīdus, kas ir substrāti papildu metabolismam ar eksonukleāzēm. 
Inotersens nemainītā veidā ir dominējošs cirkulējošais komponents. 
 
Eliminācija 
 
Inotersena eliminācija ietver gan metabolismu audos, gan izdalīšanos ar urīnu. Gan inotersens, gan tā 
īsākie oligonukleotīdu metabolīti izdalās ar cilvēka urīnu.  Urīnizvades sistēmas atjaunošanās no 
pamata aktīvās vielas ir ierobežota līdz mazāk nekā 1 % 24 stundu laikā pēc devas. Pēc subkutānas 
injekcijas inotersena eliminācijas pusperiods ir aptuveni 1 mēnesis. 
 
Īpašas populācijas 
 
Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi, vecumam, ķermeņa masai, dzimumam vai rasei 
nav klīniski nozīmīga ietekme uz inotersena iedarbību. Dažos gadījumos galīgie novērtējumi bija 
ierobežoti, kovariācijas ierobežoja kopējais mazais skaits. 
 
Gados vecāku pacientu populācija 
Netika novērotas vispārīgas atšķirības farmakokinētikā starp citiem pieaugušajiem un gados vecākiem 
pacientiem.  
 
Nieru darbības traucējumi 
Populācijas farmakokinētiskā analīze liecina, ka viegliem un vidēji smagiem nieru darbības 
traucējumiem nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz inotersena sistēmisko iedarbību. Dati par pacientiem 
ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pieejami. 
 
Aknu darbības traucējumi 
Inotersena farmakokinētika pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav pētīta. Inotersens 
galvenokārt netiek likvidēts ne ar metabolismu aknās, ne arī substrātu CYP450 oksidācijai, un tas plaši 
tiek metabolizēts ar nukleāzēm visos izkliedes audos. Tādējādi vieglu vai vidēji smagu aknu darbības 
traucējumu gadījumā farmakokinētiku nevajadzētu mainīt. 
 
5.3. Preklīniskie dati par drošumu 
 
Toksikoloģija 
 
Hroniskās toksicitātes pētījumos ar pelēm, žurkām un mērkaķiem tika novērots samazināts trombocītu 
skaits, kas 1,4-2 reizes pārsniedza cilvēka AUC, lietojot ieteikto terapeitisko inoterīna devu. 
Atsevišķiem pērtiķiem tika novērota smaga trombocītu skaita samazināšanās saistībā ar palielinātu 
asiņošanu vai zilumu veidošanos. Trombocītu skaits normalizējās, kad ārstēšana tika pārtraukta, bet 
samazinājās līdz pat vēl zemākam līmenim, kad inotersena ievadīšana tika atsākta. Tas liecina par 
imunoloģiski saistītu mehānismu. 
 
Plaša un noturīga inotersena uzņemšana tika novērota dažādu šūnu tipiem visu pārbaudīto dzīvnieku 
sugu dažādos orgānos, tostarp monocītos/makrofāgos, nieru proksimālo kanālu epitēlijā, aknu Kupfera 
šūnās un histiocītu šūnu infiltrātos limfmezglos un injekcijas vietās. Inotersena uzkrāšanās nierēs tika 
saistīta ar proteīnūriju žurkām, kas 13,4 reizes pārsniedza cilvēka AUC, lietojot ieteikto terapeitisko 
inotersena devu. Turklāt pelēm un žurkām tika novērota aizkrūts dziedzera masas samazināšanās 
limfocītu izsīkuma dēļ. Mērkaķiem konstatēja perivaskulāro šūnu infiltrāciju ar limfohistiocītu šūnām 
vairākos orgānos. Šīs iekaisumu veicinošās orgānu izmaiņas tika novērotas no 1,4 līdz 6,6 reizes 
lielākā mērā nekā cilvēka AUC, lietojot ieteikto terapeitisko devu visās pārbaudītajās dzīvnieku sugās, 
un tās papildināja dažādu citokīna/hemokīna līmeņu pieaugums plazmā. 
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Genotoksicitāte/kancerogenitāte 
 
Inotersens neuzrādīja genotoksisku potenciālu in vitro un in vivo un nebija kancerogēns transgēniskām 
rasH2 pelēm. 
 
Inotersena subkutāna ievadīšana Sprague-Dawley šķirnes žurkām līdz 94 nedēļām ar devām 0,5, 2 un 
6 mg/kg/nedēļā injekcijas vietā vai injekcijas vietas zonā izraisīja ar devu saistītu zemādas pleomorfās 
fibrosarkomas un zemādas fibrosarkomas (monomorfā tipa) sastopamību ar devām 2 un 
6 mg/kg/nedēļā. Tiek uzskatīts, ka šo konstatējumu nozīmīgums attiecībā uz cilvēkiem ir zems. 
 
Reproduktīvā toksikoloģija 
 
Pelēm un trušiem inotersens neuzrādīja ietekmi uz auglību, embrija-augļa attīstību vai pēcnatālo 
attīstību, aptuveni 3 reizes pārsniedzot maksimāli ieteikto ekvivalento devu cilvēkam. Inotersena 
izdalīšanās pienā pelēm bija zema. Tomēr inotersens nav farmakoloģiski aktīvs pelēm un trušiem.  
Tādēļ šajos pētījumos varētu ņemt vērā tikai ietekmi, kas saistīta ar inotersena ķīmiju. Tomēr pelēm 
specifiskam inotersena analogam, kas saistīts ar TTR mRNS ekspresijas ~ 60 % inhibīciju (atsevišķs 
samazinājums līdz 90 %), netika novērota ietekme uz embrija-augļa attīstību. 
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1. Palīgvielu saraksts 
 
Ūdens injekcijām 
Sālsskābe (pH korekcijai) 
Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) 
 
6.2. Nesaderība 
 
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. 
 
6.3. Uzglabāšanas laiks 
 
5 gadi.  
 
Tegsedi var uzglabāt neatdzesētā veidā līdz 6 nedēļām temperatūrā, kas zemāka par 30 °C. Ja to 
neizlieto 6 nedēļu laikā, tas jāiznīcina. 
 
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). 
 
Nesasaldēt.  
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs  
 
1,5 ml šķīdums caurspīdīgā 1. klases stikla pilnšļircē.  
 
Paplāte ar noplēšamu vāciņu. 
 
Iepakojuma izmēri 1 vai 4 pilnšļirces.  Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
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Pirms ievadīšanas Tegsedi jāpārbauda vizuāli. Šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam līdz bālgani 
dzeltenam. Ja šķīdums ir duļķains vai tajā ir redzamas daļiņas, to nedrīkst injicēt. 
 
Katru pilnšļirci vajadzētu lietot tikai vienreiz un pēc tam ievietot asiem priekšmetiem paredzētajā 
konteinerā. 
 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Akcea Therapeutics Ireland Ltd 
St. James House,  
72 Adelaide Road, Dublin 2 
D02 Y017, Īrija  
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  
 
EU/1/18/1296/001 
EU/1/18/1296/002 
 
 
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Reģistrācijas datums: 2018. gada 6. jūlijs 
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2023. gada 24. marts 
 
 
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu. 

  

http://www.ema.europa.eu/
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A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 
 
ABF Pharmaceutical Services GmbH 
Brunnerstraße 63/18-19 
1230 Wien 
AUSTRIJA 

 
 

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. 
 
 
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 atjauninātajos 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 

 
Pirms Tegsedi izlaišanas katrā dalībvalstī (DV) reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) ir jāvienojas 
par izglītojošo materiālu saturu un formātu, tostarp saziņas līdzekļiem, izplatīšanas veidiem un visiem 
citiem programmas aspektiem, ar valsts kompetento iestādi (VKI) 
 
RAĪ nodrošina, ka katrā DV, kurā Tegsedi tiek tirgotas, visiem pacientiem, kuriem paredzēts ievadīt šīs 
zāles, tiktu izsniegta pacienta brīdinājuma karte  (maka izmērā), kas paredzēta, lai novērstu un/vai 
minimizētu nozīmīgus konstatētos trombocitopēnijas un glomerulonefrīta riskus, nozīmīgu iespējamo 
acu toksicitātes risku, ko izraisa A vitamīna deficīts, un aknu transplantāta atgrūšanu, kā arī lai 
atgādinātu pacientiem veikt šādas darbības: 

• vienmēr nēsāt līdzi karti ārstēšanas laikā un līdz 8 nedēļām pēc ārstēšanas pārtraukšanas; 
• pievērst uzmanību sarakstam ar trombocitopēnijas, glomerulonefrīta, acu toksicitātes, ko izraisa 

A vitamīna deficīts, un aknu transplantāta atgrūšanas pazīmēm un simptomiem, uzsverot, ka šīs 
pazīmes vai simptomi var būt smagi vai dzīvībai bīstami, kā arī norādot pacientiem nekavējoties 
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sazināties ar ārstu vai apmeklēt neatliekamās palīdzības nodaļu, ja šādas pazīmes un simptomi 
rodas; 

• veikt visas asins un urīna analīzes, kā norādījis ārsts;  
• ņemt līdzi sarakstu ar visām lietotajām zālēm, dodoties uz jebkuru vizīti pie veselības aprūpes 

speciālista (VAS). 
 
Papildus šīm norādēm jāiekļauj pacienta ārsta kontaktinformācija un tālruņa numurs, uz kuru jāzvana, 
lai ziņotu par situāciju, kā arī pacienta kartē jāiekļauj šāda informācija:  

• brīdinājums VAS, ka pacients lieto Tegsedi, tā indikācijas un galvenie drošuma apsvērumi; 
• norāde VAS, ka, ņemot vērā trombocitopēnijas un glomerulonefrīta risku, pacientiem 

jāpārbauda trombocītu skaits vismaz reizi 2 nedēļās visa ārstēšanas ar inotersenu kursa laikā, un 
vismaz reizi 3 mēnešos vai biežāk,  ja tas ir klīniski indicēts, pamatojoties uz hronisku nieru 
slimību un/vai nieru amiloidozi anamnēzē, jāpārbauda proteīna un kreatinīna attiecība urīnā un 
paredzamais glomerulu filtrācijas ātrums; 

• norāde VAS, ka gadījumā, ja trombocītu skaits samazinās zem 25 x 109/l, Tegsedi terapija 
jāpārtrauc pastāvīgi un ir ieteicama kortikosteroīdu terapija; 

• norāde VAS, ka 8 nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas jāturpina pārbaudīt trombocītu skaitu, 
proteīna un kreatinīna attiecību urīnā un aGFĀ; 

• norāde VAS, ka gadījumā, ja tiek apstiprināts glomerulonefrīts, Tegsedi terapija jāpārtrauc 
pastāvīgi un ir jāapsver iespēja agrīni uzsākt imūnsupresīvo terapiju; 

• norāde VAS, ka 4 mēnešus pēc ārstēšanas uzsākšanas ar Tegsedi un katru gadu vai biežāk, ja 
tas ir klīniski indicēts, ir jāpārbauda aknu enzīmu līmenis, lai noteiktu aknu darbības 
traucējumus. Pacienti, kuriem iepriekš veikta aknu transplantācija, ir jāuzrauga, vai  Tegsedi 
terapijas laikā viniem nerodas transplantāta atgrūšanas pazīmes un simptomi. Šiem pacientiem 
aknu darbības pārbaudes ir jāveic katru mēnesi; 

• norāde VAS, ka pacientus, kuriem attīstās redzes traucējumu simptomi, kas atbilst vitamīna A 
deficītam, ir ieteicams nosūtīt uz oftalmoloģisko izmeklēšanu; 

• norāde VAS, ka gadījumā, ja terapijas laikā pacientam attīstās aknu transplantāta atgrūšana, 
jāapsver Tegsedi terapijas pārtraukšana. 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA  
 
ĀRĒJĀ KASTĪTE  
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Tegsedi 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 
inotersen  
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katrs ml satur 189 mg inotersena (inotersena nātrija sāls veidā). 
Katra pilnšļirce satur 284 mg inotersena (inotersena nātrija sāls veidā) 1,5 ml šķīduma. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
Satur arī: sālsskābi, nātrija hidroksīdu, ūdeni injekcijām.  
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Šķīdums injekcijām  
1 pilnšļirce 
4 pilnšļirces 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Subkutānai lietošanai. 
Tikai vienreizējai lietošanai. 
Paceliet šeit un pavelciet, lai atvērtu. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
Derīgs līdz 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 
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Pēc izsniegšanas pacientam var uzglabāt 6 nedēļas temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Ja zāles netiek 
izlietotas, tās jāizmet. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Akcea Therapeutics Ireland Ltd 
St. James House,  
72 Adelaide Road, Dublin 2 
D02 Y017, Īrija  
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  
 
EU1/18/1296/001 
EU/1/18/1296/002   
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Tegsedi 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 
PAPLĀTES NOPLĒŠAMAIS VĀCIŅŠ 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Tegsedi 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 
inotersen  
 
 
2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS 
 
Akcea Therapeutics 
 
 
3. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
4. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot 
 
 
5. CITA  
 
Subkutānai lietošanai 

.  
1. Nolociet un nolauziet. 
 

 
2. Pavelciet, lai atvērtu. 
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MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
PILNŠĻIRCE 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Tegsedi 284 mg injekcija 
inotersen  
s.c. 
 
 
2. LIETOŠANAS VEIDS 
 
 
3. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
4. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot 
 
 
5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 
 
1,5 ml 
 
 
6. CITA 
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B.  LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 
 

Tegsedi 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 
inotersen 

 
Pirms zāļu lietošanas 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, farmaceitam vai medmāsai. 
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. 
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas 

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
 
1. Kas ir Tegsedi un kādam nolūkam to lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms Tegsedi lietošanas 
3. Kā lietot Tegsedi 
4. Iespējamās blakusparādības  
5. Kā uzglabāt Tegsedi 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir Tegsedi un kādam nolūkam to lieto 
 
Tegsedi satur aktīvo vielu inotersenu. To lieto pieaugušajiem ar pārmantotu transtiretīna amiloidozi.  
Pārmatota transtiretīna amiloidoze ir ģenētiska slimība, kas izraisa nelielu olbaltumvielu šķiedru, ko 
dēvē par transtiretīnu, veidošanos Jūsu ķermeņa orgānos, neļaujot tām pareizi darboties. Tegsedi lieto, 
kad slimība izraisa polineiropātijas simptomus (nervu bojājumus). 
 
Inotersens, ir zāļu veids, ko sauc par antisensa oligonukleotīdu inhibitoru. Tas iedarbojas, samazinot 
aknu saražoto transtiretīna daudzumu, un tādējādi samazina risku, ka transtiretīna šķiedras uzkrājās 
ķermeņa orgānos un rodas simptomi. 
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms Tegsedi lietošanas 
 
Nelietojiet Tegsedi šādos gadījumos: 

- ja Jums ir alerģija pret inotersenu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; 
- ja testi liecina, ka Jums ir pārmērīgi mazs trombocītu skaits, šūnas asinīs, kas salīp kopā, 

palīdzot asinīm sarecēt; 
- ja nieru darbības vai olbaltumvielu līmeņa urīnā testi uzrāda smagu nieru darbības traucējumu 

pazīmes; 
- ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. 

 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

 
Pirms uzsākt ārstēšanu ar Tegsedi, ārsts izmērīs Jūsu asins šūnas, aknu darbību, nieru darbību, 
A vitamīna un proteīnu līmeni. Jūs var arī pārbaudīt, lai pārliecinātos par negatīvu grūtniecības 
rezultātu. Ja vien ārsts to nebūs nepārprotami ieteicis, Jūs ārstēs ar Tegsedi tikai, ja visi rezultāti būs 
pieņemamā līmenī un grūtniecības rezultāts būs negatīvs. Ārsts atkārtos šīs pārbaudes regulāri 
ārstēšanas laikā. Svarīgi, lai Jūs regulāri veiktu šīs asins analīzes tik ilgi, kamēr lietojat Tegsedi. 
 
Trombocitopēnija 
Tegsedi var samazināt asins šūnu skaitu asinīs (trombocītu skaits), kas var izraisīt stāvokli, ko sauc par 
trombocitopēniju, jebkurā brīdī ārstēšanas ar Tegsedi laikā (skatīt 4. punktu). Ja Jums nav pietiekami 
daudz trombocītu, piemēram, trombocitopēnijas gadījumā, asinis var nesarecēt pietiekami ātri, lai 
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apturētu asiņošanu. Tas var izraisīt zilumu veidošanos, kā arī citas nopietnākas problēmas, piemēram, 
pārmērīgu asiņošanu un iekšēju asiņošanu. Jūsu ārsts pārbaudīs trombocītu līmeni Jūsu asinīs pirms 
ārstēšanas un regulāri visa ārstēšanas ar Tegsedi kursa laikā. Ir svarīgi, lai Jūs regulāri veiktu šīs asins 
analīzes tik ilgi, kamēr lietojat Tegsedi, jo pastāv nopietnas asiņošanas risks, ko izraisa zems 
trombocītu skaits. Ja pārtrauksiet lietot Tegsedi, tad līmenis Jūsu asinīs jāpārbauda 8 nedēļas pēc zāļu 
lietošanas pārtraukšanas. 
 
Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums ir neizskaidrojami zilumi vai mazu sarkanu 
plankumu izsitumi, kas parādās uz ādas (sauc par petehiju), asiņošana no iegriezumiem ādā, kas 
neapstājas vai nemazinās, smaganu vai deguna asiņošana, asinis urīnā vai izkārnījumos, asiņošana acu 
baltajās daļās. Nekavējoties zvaniet, lai saņemtu tūlītēju palīdzību, ja Jums ir kakla stīvums vai 
neraksturīgas un smagas galvassāpes, jo šos simptomus var izraisīt asiņošana smadzenēs. 
 
Glomerulonefrīts/nieru problēmas 
Glomerulonefrīts ir nieru slimība, kad tās nedarbojas pareizi iekaisuma un nieru bojājumu dēļ. Šāda 
slimība attīstās dažiem pacientiem, kuri ārstēti ar inotersenu. Glomerulonefrīta simptomi ir putas 
urīnā, sārtas vai brūnas krāsas urīns, asinis urīnā un mazāks urīna daudzums nekā parasti. 
Dažiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar inotersenu, bija nieru darbības pasliktināšanās bez 
glomerulonefrīta. 
Jūsu ārsts pārbaudīs Jūsu nieru darbību pirms ārstēšanas un regulāri ārstēšanas ar Tegsedi laikā. Ir 
svarīgi, lai Jūs regulāri veiktu šīs asins analīzes tik ilgi, kamēr lietojat Tegsedi, jo pastāv nieru 
darbības traucējumu risks. Ja pārtrauksiet lietot Tegsedi, tad Jūsu nieru darbība jāpārbauda 8 nedēļas 
pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas. Ja Jums attīstīsies glomerulonefrīts, ārsts Jums ārstēs šo slimību. 
 
A vitamīna deficīts 
Tegsedi var pazemināt A vitamīna (sauc arī par retinolu) līmeni organismā. Jūsu ārsts noteiks šos 
rādītājus, un, ja tie jau būs zemi, tie jākoriģē un jebkādi simptomi jānovērš pirms Tegsedi lietošanas 
sākšanas. Zema A vitamīna līmeņa simptomi ietver: 

• sausas acis, sliktu redzi, redzes pasliktināšanos nakts laikā, miglainu vai neskaidru redzi.  
 
Ja Jums rodas problēmas ar redzi vai citas problēmas ar acīm Tegsedi lietošanas laikā, Jums 
jākonsultējas ar ārstu. Ja nepieciešams, Jūsu ārsts var Jūs nosūtīt pie acu ārsta, lai veiktu pārbaudi. 
 
Ārstēšanas ar Tegsedi laikā ārsts lūgs Jums lietot A vitamīna uztura bagātinātāju katru dienu. 
 
Gan pārāk augsts A vitamīna līmenis, gan tā deficīts var kaitēt Jūsu vēl nedzimušā bērna attīstībai. 
Tādēļ pirms ārstēšanas ar Tegsedi uzsākšanas sievietēm reproduktīvā vecumā jāizslēdz grūtniecība un 
jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt tālāk esošo punktu „Grūtniecība un barošana ar krūti”). 
 
Ja plānojat grūtniecību, Jums jāpārtrauc lietot inotersenu, tostarp A vitamīna uztura bagātinātāju, kā arī 
jānodrošina, lai Jūsu A vitamīna līmenis pirms mazuļa ieņemšanas mēģinājuma būtu atgriezies normas 
robežās. 
 
Ja Jums ir neplānota grūtniecība, Jums jāpārtrauc inotersena lietošana. Tomēr pagarinātās Tegsedi 
aktivitātes dēļ Jūsu samazinātais A vitamīna līmenis var saglabāties. Nav zināms, vai A vitamīna 
uztura bagātinātāja lietošana ar devu 3000 SV dienā pirmajā grūtniecības trimestra laikā kaitēs Jūsu 
vēl nedzimušajam bērnam, bet šo devu nevajadzētu pārsniegt. Jums vajadzētu atsākt A vitamīna uztura 
bagātinātāja lietošanu Jūsu grūtniecības otrā un trešā trimestra laikā, ja A vitamīna līmenis vēl nav 
atgriezies normālā stāvoklī, jo paaugstināta A vitamīna deficīta riska dēļ trešajā trimestrī. 
 
Aknu transplantāta atgrūšana 
Ja Jums iepriekš ir veikta aknu transplantācija, pirms Tegsedi lietošanas konsultējieties ar  ārstu. 
Pacientiem, kuri ārstēti ar Tegsedi, ir ziņots par aknu transplantāta atgrūšanas gadījumiem. Jūsu ārsts 
Jūs regulāri uzraudzīs ārstēšanas ar Tegsedi laikā. 
 
Bērni un pusaudži 
Tegsedi nav ieteicams bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. 
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Citas zāles un Tegsedi 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu 
lietot. Ir svarīgi, lai Jūs pastāstītu ārstam, ja Jūs jau esat ārstēts ar kādu no šīm zālēm: 
 

- zāles, kas novērš asins recekļu veidošanos vai pazemina trombocītu skaitu asinīs, piemēram, 
acetilsalicilskābe, heparīns vai varfarīns, klopidogrels, rivaroksabāns un dabigatrāns; 

- jebkādas zāles, kas var mainīt nieru darbību vai var bojāt nieres, piemēram, sulfonamīdi (lieto 
kā antibakteriālu līdzekli), anilīdi (lieto drudža un sāpju ārstēšanai), aldosterona antagonisti 
(lieto kā diurētisku līdzekli) un dabiskie opija alkaloīdi un citi opioīdi (lieto sāpju ārstēšanai). 
 

Grūtniecība un barošana ar krūti  
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat 
grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. 
 
Sievietes reproduktīvā vecumā 
Tegsedi samazinās A vitamīna līmeni plazmā, kas ir svarīgs normālai augļa attīstībai grūtniecības 
laikā. Nav zināms, vai A vitamīna uztura bagātinātājs var kompensēt A vitamīna deficīta risku, kas var 
ietekmēt Jūsu vēl nedzimušo mazuli (skatīt augstāk esošo punktu „Brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā”). Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode un 
jāizslēdz grūtniecība pirms ārstēšanas ar Tegsedi uzsākšanas. 
 
Grūtniecība 
Jums nevajadzētu lietot Tegsedi, ja vien to nav skaidri norādījis Jūsu ārsts. 
 
Barošana ar krūti 
Inotersens var nokļūt cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam zīdainim. Jums jāsazinās ar 
ārstu, lai noskaidrotu, vai Jums vai nu jāpārtrauc barošana ar krūti, vai arī jāpārtrauc ārstēšana ar 
Tegsedi. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Tegsedi lietošana neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
Tegsedi satur nātriju 
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katros 1,5 ml, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”. 
 
 
3. Kā lietot Tegsedi 
 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. 
 
Ieteicamā Tegsedi deva ir viena 284 mg inotersena deva. 
 
Devas jāievada vienreiz nedēļā. Visas nākamās devas jāievada vienreiz nedēļā vienā un tajā pašā 
katras nedēļas dienā. 
 
Ievadīšanas veids un metode  
 
Tegsedi ir paredzēts tikai injicēšanai zem ādas (subkutānai lietošanai). 
 
Lietošanas norādījumi 
 
Pirms pilnšļirces lietošanas Jūsu ārstam jāparāda Jums vai Jūsu aprūpētājam, kā pilnšļirci pareizi lietot. 
Ja Jums vai Jūsu aprūpētājam rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. 
 
Pirms pilnšļirces lietošanas sākšanas un katru reizi, kad saņemat atkārtotu recepti, izlasiet lietošanas 
norādījumus. Tur var būt jauna informācija. 
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Sastāvdaļu saraksts 

   
  
 
 

 

 
 
Katra pilnšļirce satur vienu devu un paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. 

 
  

Pirms 
lietošanas 

Pēc 
lietošanas 

Virzulis 

Satvērējs 
pirkstam 

Drošības 
atspere 
(korpusā) 

Korpuss 
 

Adatas vāciņš 

Pēc lietošanas drošības 
atspere ir automātiski 
aktivēta un ievelk adatu. 

Adata 

Pārbaudes 
zona 
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BRĪDINĀJUMI 

Nenoņemiet adatas vāciņu, kamēr neesat sasniedzis šo norādījumu 6. darbību un 
neesat gatavs injicēt Tegsedi. 
Nedodiet šļirci citai personai vai nelietojiet šļirci atkārtoti. 
Nelietojiet, ja pilnšļirce bijusi nomesta uz cietas virsmas vai ir bojāta. 
Nesasaldējiet pilnšļirci. 
Ja notiek jebkas no iepriekš minētā, izmetiet pilnšļirci pret caurduršanu izturīgā (asu 
priekšmetu) tvertnē un lietojiet jaunu pilnšļirci. 

SAGATAVOŠANA 

1. Savāciet piederumus 

- 1 pilnšļirce no ledusskapja 
- 1 spirta salvete (nav iekļauta) 
- 1 marles tampons vai vates pikucis (nav iekļauts) 
- 1 pret caurduršanu izturīga (asu priekšmetu) tvertne (nav iekļauta) 

 
Neinjicējiet šīs zāles, kamēr nav savākti visi uzskaitītie piederumi.  

2. Sagatavojiet pilnšļirci lietošanai 

• Izņemiet plastmasas paplāti no kartona iepakojuma un pārbaudiet derīguma termiņu.  
Nelietojiet, ja derīguma termiņš beidzies. 

• Ļaujiet pilnšļircei pastāvēt 30 minūtes pirms tās injicēšanas istabas temperatūrā (20 °C 
līdz 25 °C). Nesildiet pilnšļirci citā veidā. Piemēram, nesildiet pilnšļirci mikroviļņu 
krāsnī vai karstā ūdenī vai nenovietojiet karstuma avotu tuvumā. 

• Izņemiet pilnšļirci no paplātes, turot šļirces korpusu. 
 
Nepārvietojiet virzuli. 

 

3. Pārbaudiet pilnšļircē esošās zāles 

 Apskatiet pārbaudes zonu, lai 
pārbaudītu, vai šķīdums ir dzidrs 
un bezkrāsains līdz bālgani 
dzeltens. Tas ir normāli, ja 
šķīdumā ir gaisa burbulīši. Šādā 
gadījumā nekāda darbība nav 
nepieciešama. 
Nelietojiet, ja šķīdums izskatās 
duļķains, mainījis krāsu vai tajā 
ir daļiņas. 
Ja šķīdums izskatās duļķains, ir 
mainījis krāsu vai tajā ir daļiņas, 
izmetiet pilnšļirci pret 
caurduršanu izturīgā (asu 
priekšmetu) tvertnē un lietojiet 
jaunu pilnšļirci. 
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4. Izvēlieties injekcijas vietu 

  
Izvēlieties injekcijas vietu 
vēderā vai augšstilba 
priekšpusē. 
Injekcijas vieta var būt arī 
augšdelma ārējā daļā, ja 
Tegsedi injicē aprūpētājs.  
Neinjicējiet 3 cm zonā ap nabu. 
Neinjicējiet katru reizi vienā 
un tai pašā vietā. 
Neinjicējiet vietā, kur āda 
savainota, jutīga, apsārtusi 
vai cieta. 
Neinjicējiet tetovējumu, rētu 
vai bojātas ādas vietās. 
Neinjicējiet caur drēbēm. 

 

5. Notīriet injekcijas vietu 

 

 

Nomazgājiet rokas ar ziepēm un 
ūdeni. 
Notīriet injekcijas vietu ar spirta 
salveti ar apļveida kustībām. 
Ļaujiet ādai nožūt. 
Neaizskariet atkal šo vietu 
pirms injicēšanas. 
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INJICĒŠANA 

6. Noņemiet adatas vāciņu 

 Turiet pilnšļirci aiz korpusa, ar 
adatu vērstu virzienā prom no 
Jums. 
Noņemiet adatas vāciņu, 
pavelkot to taisnā virzienā. 
Negroziet to. 
Jūs varat redzēt šķidruma pilienu 
adatas galā. Tas ir normāli. 
Neturiet rokas pie virzuļa, lai 
izvairītos no virzuļa nospiešanas, 
pirms esat gatavs injicēt. 
Nenoņemiet adatas vāciņu, 
kamēr neesat gatavs injicēt. 
Nevelciet nost vāciņu, kamēr 
turat pilnšļirci aiz virzuļa. 
Vienmēr turiet šļirci aiz korpusa. 
Neļaujiet adatai aizskart nekādu 
virsmu. 
Neatbrīvojieties no gaisa 
burbulīšiem pilnšļircē. 
Nelieciet adatas vāciņu atpakaļ 
uz pilnšļirces. 

7. Ievietojiet adatu 
 

 

Turiet pilnšļirci 1 rokā. 

Turiet ādu ap injekcijas vietu, kā 
Jūsu veselības aprūpes speciālists 
norādījis. Jūs varat vai nu viegli 
saspiest ādu injekcijas vietā, vai arī 
injicēt, ādu nesaspiežot. 

Lēni ievietojiet adatu izvēlētajā 
injekcijas vietā 90° leņķī, kamēr tā 
pilnībā ievietota. 

Neturiet pilnšļirci aiz virzuļa vai 
nespiediet virzuli, lai ievietotu 
adatu. 
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8. Sāciet injekciju 
 
 
 

 

Lēni un stingri spiediet virzuli uz 
leju, kamēr zāles ir injicētas. 
Pārliecinieties, ka adata paliek 
pilnībā ievietota injekcijas vietā, 
kamēr injicējat zāles. 

Ir svarīgi nospiest virzuli pilnībā 
līdz galam. 

Nospiežot virzuli, iespējams, no 
pilnšļirces atskanēs klikšķa skaņa. 
Tas ir normāli. Tas nenozīmē, ka 
injekcija ir pabeigta. 

Virzulis injekcijas beigās var šķist 
ļoti stingrs. Jums var būt jāspiež ar 
lielāku spēku, lai nodrošinātu, ka 
virzulis ir nospiests līdz galam. 

Neatlaidiet virzuli.  
9. Nospiediet virzuli uz leju 

 
 

 

Injekcijas beigās stingri piespiediet 
virzuli uz leju. Turiet virzuli nospiestu 
uz leju un uzgaidiet 5 sekundes. Ja 
atlaidīsiet virzuli pārāk ātri, Jūs varat 
zaudēt daļu no zālēm. 
Virzulis sāks celties uz augšu 
automātiski, kas nozīmē, ka tas bijis 
nospiests uz leju līdz galam. 
Ja virzulis nesāk celties 
automātiski, nospiediet to vēlreiz. 

 
 
  

Lēni un stingri 
nospiediet virzuli 
uz leju 
 

Turiet 
virzuli 
pilnībā nospiestu 
līdz galam 
un uzgaidiet 
5 sekundes 
 Uzgaidiet 

5 
sekundes 
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10. Injekcijas pabeigšana 
 
 
 
 

 

Lēni celiet virzuli uz augšu un ļaujiet 
drošības atsperei izspiest virzuli 
automātiski. 
Tagad adatu var droši izvilkt 
pilnšļircē un virzuļa ārpusē redzama 
drošības mehānisma atspere. 
Kad virzulis apstājas, Jūsu injekcija ir 
pabeigta. 
Ja virzulis neceļas uz augšu, kad 
atlaižat spiedienu, tas nozīmē, ka 
drošības atspere nav aktivējusies un 
Jums jānospiež virzulis vēlreiz, bet 
stiprāk. 
Nevelciet virzuli uz augšu ar roku. 
Paceliet visu pilnšļirci taisni uz augšu. 
Nemēģiniet uzlikt atpakaļ vāciņu uz 
ievilktās pilnšļirces. 
Neberzējiet injekcijas vietu. 

IZMEŠANA UN SAKOPŠANA 

Izmetiet izlietoto pilnšļirci 

 

 
 

 
Ievietojiet izlietoto pilnšļirci asiem 
priekšmetiem paredzētajā tvertnē 
uzreiz pēc lietošanas. Neizmetiet 
pilnšļirci kopā ar mājsaimniecības 
atkritumiem. 

 

 
 
Ja esat lietojis Tegsedi vairāk nekā noteikts 
Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu vai nekavējoties dodieties uz neatliekamās palīdzības nodaļu, pat ja 
Jums nav simptomu. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Tegsedi 
Ja izlaidāt Tegsedi devu, tad nākamā deva jāievada pēc iespējas ātrāk, ja vien nākamā plānotā deva 
nav divu dienu laikā, tādā gadījumā aizmirstā deva ir jāizlaiž un nākamā deva jāievada plānotajā laikā. 
 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja pārtraucat lietot Tegsedi 
Nepārtrauciet lietot Tegsedi, ja vien Jūsu ārsts nav Jums to teicis. 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. 

Paceliet īkšķi 
lēni 
atpakaļ 
 

Konteiners asu 
priekšmetu 
izmešanai 
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4. Iespējamās blakusparādības 
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Nopietnas blakusparādības 
Ja Jums rodas kādas no šīm blakusparādībām, pārtrauciet lietot Tegsedi un nekavējoties sazinieties ar 
ārstu: 

- simptomi, kas var liecināt par glomerulonefrītu (kad nieres nedarbojas pareizi), piemēram, 
putas urīnā, sārtas vai brūnas krāsas urīns, asinis urīnā vai mazāks urīna daudzums nekā 
parasti. Glomerulonefrīts ir bieži sastopama inotersena blakusparādība (var skart līdz 1 no 
10 cilvēkiem); 

- simptomi, kas var liecināt par trombocitopēniju (kad asinis nesarecē zema trombocītu līmeņa 
dēļ), piemēram, neizskaidrojami zilumi vai izsitumi mazu sarkanu plankumu izsitumi, kas 
rodas uz ādas (sauc par petehiju), asiņošana no iegriezumiem ādā,  kas neapstājas vai 
nemazinās, smaganu vai deguna asiņošana, asinis urīnā vai izkārnījumos vai asiņošana acu 
baltajās daļās. Zems trombocītu līmenis asinīs ir ļoti bieži sastopama inotersena 
blakusparādība (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). 

Nekavējoties zvaniet, lai saņemtu tūlītēju palīdzību, ja Jums ir kakla stīvums vai neraksturīgas un 
smagas galvassāpes, jo šos simptomus var izraisīt asiņošana smadzenēs. 
 
Citas blakusparādības 
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) 

- Sarkano asins šūnu samazināšanās, kas var padarīt ādu bālu un izraisīt vājumu vai elpas 
trūkumu (anēmija) 

- Galvassāpes 
- Vemšana vai slikta dūša  
- Paaugstināta ķermeņa temperatūra 
- Aukstuma sajūta (drebuļi) vai trīsas 
- Sāpes, apsārtums, nieze vai zilumu veidošanās injekcijas vietā  
- Potīšu, pēdu vai pirkstu pietūkums (perifēra tūska) 

 
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) 

- Balto asins šūnu skaita, ko sauc par eozinofiliem, palielināšanās asinīs 
(eozinofīlija) 

- Samazināta ēstgriba 
- Vājuma sajūta vai reibonis, īpaši pieceļoties (zems asinsspiediens, hipotensija) 
- Zilumu veidošanās 
- Asiņu sakopojums audos, kas var izskatīties līdzīgi stipriem asinsizplūdumiem 

(hematoma) 
- Nieze   
- Izsitumi 
- Nieru bojājums, kas izraisa sliktu nieru darbību vai nieru mazspēju 
- Izmaiņas asins un urīna analīžu rezultātos (tas var norādīt uz aknu vai nieru 

bojājumiem) 
- Gripai līdzīgi simptomi, piemēram, augsta temperatūra, sāpes un drebuļi (gripai 

līdzīga slimība) 
- Pietūkums vai krāsas maiņa injekcijas vietā 

 
Retāk (var skart līdz 1 nο 100 cilvēkiem) 

- Alerģiska reakcija  

 
Ziņošana par blakusparādībām 
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī 
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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 Tegsedi 
 
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, paplātes un pilnšļirces pēc 
Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C).  
Nesasaldēt. 
Tegsedi var uzglabāt neatdzesētā veidā līdz 6 nedēļām temperatūrā, kas zemāka par 30 °C. Ja zāles 
nav atdzesētas un netiek izlietotas 6 nedēļu laikā, tās jāizmet.  
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka saturs ir duļķains vai satur daļiņas. 
 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko Tegsedi satur  

- Aktīvā viela ir inotersens. 
- Katrs ml satur 189 mg inotersena (inotersena nātrija sāls veidā). Katra pilnšļirce satur 284 mg 

inotersena (inotersena nātrija sāls veidā) (inotersen sodium) 1,5 ml šķīduma.  
- Citas sastāvdaļas ir ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe (skatīt “Tegsedi satur 

nātriju” 2. punktā). 
 
Tegsedi ārējais izskats un iepakojums 
 
Tegsedi ir dzidrs, bezkrāsains līdz bālgani dzeltens šķīdums injekcijai pilnšļircē 
(injekcija). 
Tegsedi pieejams iepakojumā pa 1 vai 4 pilnšļircēm. 
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks  
 
Akcea Therapeutics Ireland Ltd 
St. James House, 
72 Adelaide Road, Dublin 2 
D02 Y017, Īrija  
 
Ražotājs 
 
ABF Pharmaceutical Services GmbH 
Brunnerstraße 63/18-19 
1230 Wien 
Austrija 
 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta  
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/
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IV PIELIKUMS 
 

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMU IZMAIŅU 
PAMATOJUMS 
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Zinātniskie secinājumi 
 
Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee — PRAC) novērtējuma ziņojumu par inotersena PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejas (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) zinātniskie secinājumi ir 
šādi: 
 
Ņemot vērā no spontāniem ziņojumiem iegūtos pieejamos datus par trombocitopēniju ar ilgstošu 
latentumu, PRAC ziņotājvalsts secināja, ka attiecīgi jāgroza inotersenu saturošu zāļu informācija. 
 
Ņemot vērā no klīniskajiem pētījumiem un pēcreģistrācijas ziņojumiem iegūtos pieejamos datus par 
glomerulonefrītu, PRAC ziņotājvalsts secināja, ka attiecīgi jāgroza inotersenu saturošu zāļu 
informācija. 
 
CHMP piekrīt PRAC sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem. 
 
 
Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums 
 
Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par inotersenu, CHMP uzskata, ka ieguvuma un riska 
līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu inotersenu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas 
zāļu informācijā. 
 
CHMP iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus. 
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