VIÐAUKI I
SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS
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Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og
örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er
um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
1.

HEITI LYFS

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna.
Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu.
2.

INNIHALDSLÝSING

Áfylltur lyfjapenni
Hver 1-ml áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg af belimumabi.
Áfyllt sprauta
Hver 1-ml áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af belimumabi.
Belimumab er einstofna IgG1λ-mannamótefni, framleitt í spendýrafrumulínu (NS0) með
DNA-raðbrigðatækni.
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
3.

LYFJAFORM

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (stungulyf).
Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu (stungulyf).
Tær til ópallýsandi, litlaus til fölgul lausn, með pH 6.
4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Benlysta er ætlað sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum sjúklingum með virka sjálfsmótefnajákvæða
rauða úlfa með sjúkdómsvirkni á háu stigi (t.d. jákvæða fyrir mótefnum gegn tvístrengja DNA og með
lága komplementþéttni) þrátt fyrir hefðbundna meðferð (sjá kafla 5.1).
Í samsetningu með ónæmisbælandi bakgrunnsmeðferðum er Benlysta ætlað til meðferðar hjá
fullorðnum sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa (sjá kafla 4.2 og 5.1).
4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Læknir með þekkingu og reynslu af greiningu og meðferð rauðra úlfa skal hefja meðferð með
Benlysta og hafa eftirlit með henni. Ráðlagt er að fyrsta inndælingin af Benlysta undir húð sé gerð
undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanns í umhverfi sem er með fullnægjandi viðbúnað til að bregðast við
ofnæmisviðbrögðum, ef þörf krefur. Heilbrigðisstarfsmaðurinn verður að veita viðeigandi þjálfun í
tækni við lyfjagjöf undir húð og fræðslu um vísbendingar og einkenni ofnæmisviðbragða (sjá
kafla 4.4). Sjúklingur getur sprautað sig sjálfur eða umönnunaraðili sjúklings getur gefið Benlysta eftir
að heilbrigðisstarfsmaðurinn metur það viðeigandi.

2

Skammtar
Rauðir úlfar
Ráðlagður skammtur er 200 mg einu sinni í viku, gefinn undir húð. Skammtur er ekki byggður á
þyngd (sjá kafla 5.2). Ástand sjúklingsins skal meta stöðugt. Íhuga ætti að hætta meðferð með
Benlysta ef enginn árangur hefur komið í ljós í meðferð sjúkdómsins eftir 6 mánaða meðferð.
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Hjá sjúklingum sem hefja meðferð með Benlysta við virkri nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa er
ráðlögð skammtaáætlun 400 mg skammtur (tvær 200 mg inndælingar) einu sinni í viku í 4 vikur, síðan
200 mg einu sinni í viku eftir það. Hjá sjúklingum sem halda áfram meðferð með Benlysta við virkri
nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa er ráðlagður skammtur 200 mg einu sinni í viku. Benlysta skal nota í
samsetningu með barksterum og mycofenolati eða cýklófosfamíði sem upphafsmeðferð eða
mycofenolati eða azatíópríni sem viðhaldsmeðferð. Ástand sjúklingsins skal meta stöðugt.
Skammti sleppt
Ef skammti er sleppt skal gefa hann um leið og hægt er. Síðan skulu sjúklingar halda áfram lyfjagjöf á
venjulegum degi lyfjagjafar eða hefja nýja vikuáætlun frá deginum sem skammturinn var gefinn sem
var sleppt.
Breyting á vikulegum lyfjagjafardegi
Óski sjúklingurinn eftir því að breyta vikulegum lyfjagjafardegi má gefa nýjan skammt á nýja
vikudeginum sem óskað er eftir. Síðan skal sjúklingurinn halda áfram með nýja vikuáætlun frá þeim
degi, jafnvel þótt skammtabilið geti tímabundið verið styttra en ein vika.
Breyting frá lyfjagjöf í bláæð yfir í lyfjagjöf undir húð
Rauðir úlfar
Ef breyta á lyfjagjöf hjá sjúklingi með rauða úlfa úr lyfjagjöf í bláæð með Benlysta í lyfjagjöf undir
húð skal gefa fyrstu inndælinguna undir húð 1 til 4 vikum eftir síðasta skammtinn í bláæð (sjá
kafla 5.2).
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Ef breyta á lyfjagjöf hjá sjúklingi með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa úr lyfjagjöf í bláæð með
Benlysta í lyfjagjöf undir húð skal gefa fyrsta 200 mg skammtinn með inndælingu undir húð 1 til
2 vikum eftir síðasta skammtinn í bláæð. Þessi skipti skal gera hvenær sem er eftir að sjúklingurinn
hefur fengið fyrstu 2 skammtana í bláæð (sjá kafla 5.2).
Sérstakir sjúklingahópar
Aldraðir
Takmörkuð gögn liggja fyrir um sjúklinga ≥65 ára (sjá kafla 5.1). Nota á Benlysta með varúð hjá
öldruðum. Ekki er þörf á skammtaaðlögun (sjá kafla 5.2).
Skert nýrnastarfsemi
Belimumab hefur verið rannsakað hjá takmörkuðum fjölda sjúklinga með rauða úlfa og skerta
nýrnastarfsemi. Samkvæmt upplýsingum sem liggja fyrir er ekki þörf á skammtaaðlögun hjá
sjúklingum með væga, miðlungs- eða mikla skerðingu á nýrnastarfsemi. Hins vegar er ráðlagt að gæta
varúðar hjá sjúklingum með mikið skerta nýrnastarfsemi vegna skorts á upplýsingum (sjá kafla 5.2).
Skert lifrarstarfsemi
Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar með Benlysta hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.
Ólíklegt er að þörf sé á skammtaaðlögun hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2).
Börn
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Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Benlysta með lyfjagjöf undir húð hjá börnum og
unglingum (<18 ára). Engar upplýsingar liggja fyrir.
Lyfjagjöf
Áfyllta lyfjapennann eða áfylltu sprautuna skal eingöngu nota til inndælingar undir húð. Ráðlagðir
stungustaðir eru kviður eða læri. Þegar stungið er á sama svæði skal ráðleggja sjúklingum að nota
mismunandi stungustað fyrir hverja inndælingu; inndælingar skal aldrei gefa í svæði þar sem húðin er
aum, marin, rauð eða hörð. Þegar 400 mg skammtur er gefinn á sama stað er ráðlagt að 2 stöku
200 mg inndælingarnar séu gefnar að minnsta kosti með 5 cm (um það bil 2 tommur) millibili.
Ítarlegar leiðbeiningar um lyfjagjöf Benlysta í áfylltum lyfjapenna eða áfylltri sprautu undir húð eru
gefnar í lok fylgiseðilsins (sjá Leiðbeiningar skref fyrir skref).
4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.
4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Rekjanleiki
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð
með skýrum hætti.
Benlysta hefur ekki verið rannsakað hjá eftirfarandi sjúklingahópum og er ekki ráðlagt ef um er að
ræða:
•

alvarlega virka rauða úlfa í miðtaugakerfi

•

HIV

•

sögu um lifrarbólgu B eða C eða ef hún er til staðar

•

gammaglóbúlínlækkun (IgG <400 mg/dl) eða IgA-skort (IgA <10 mg/dl)

• sögu um meiri háttar líffæraígræðslu eða blóðmyndandi stofnfrumu-/mergígræðslu eða
nýrnaígræðslu.
Notkun samhliða meðferð sem beinist að B-frumum
Benlysta hefur ekki verið rannsakað við notkun samhliða annarri meðferð sem beinist að B-frumum.
Gæta skal varúðar ef Benlysta er gefið samhliða annarri meðferð sem beinist að B-frumum.
Ofnæmi
Gjöf Benlysta undir húð eða í bláæð getur valdið ofnæmisviðbrögðum, sem geta verið alvarleg og
lífshættuleg. Ef viðbrögð verða mikil skal gera hlé á gjöf Benlysta og veita viðeigandi læknismeðferð
(sjá kafla 4.2). Hættan á ofnæmisviðbrögðum er mest við fyrstu tvo skammtana; hins vegar skal hafa
hættuna í huga við hverja lyfjagjöf. Sjúklingar með sögu um fjölþætt lyfjaofnæmi eða veruleg
ofnæmisviðbrögð geta verið í aukinni hættu. Einnig hafa viðbrögð með klíníska þýðingu komið fram
aftur, eftir að einkenni hafa verið meðhöndluð á viðeigandi hátt í upphafi (sjá kafla 4.2 og 4.8).
Benda skal sjúklingum á að ofnæmisviðbrögð geti hugsanlega komið fram daginn sem lyfið er gefið
eða nokkrum dögum eftir lyfjagjöf og upplýsa þá um hugsanleg einkenni og hugsanlega endurkomu
einkenna. Gefa skal sjúklingum fyrirmæli um að leita tafarlaust til læknis ef þeir finna fyrir
einhverjum þessara einkenna. Fylgiseðillinn á að vera aðgengilegur fyrir sjúklinginn. Síðbúin
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ofnæmisviðbrögð, sem ekki eru bráð, hafa einnig sést, með einkennum eins og útbrotum, ógleði,
þreytu, vöðvaverk, höfuðverk og bjúg í andliti.
Í klínískum rannsóknum á lyfjagjöf í bláæð komu alvarleg innrennslis- og ofnæmisviðbrögð fram, m.a.
bráðaofnæmisviðbrögð, hægsláttur, lágþrýstingur, ofnæmisbjúgur og mæði. Sjá samantekt á
eiginleikum lyfs fyrir Benlysta stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn (sjá kafla 4.4).
Sýkingar
Verkunarháttur belimumabs getur aukið hættu á sýkingum, þ.m.t. tækifærissýkingum. Í klínískum
samanburðarrannsóknum var tíðni alvarlegra sýkinga svipuð í hópunum sem fengu Benlysta og
hópunum sem fengu lyfleysu. Þó komu banvænar sýkingar (t.d. lungnabólga og sýklasótt) oftar fyrir
hjá sjúklingum sem fengu Benlysta samanborið við lyfleysu (sjá kafla 4.8). Íhuga skal
pneumókokkabólusetningu áður en meðferð með Benlysta er hafin. Ekki skal hefja meðferð með
Benlysta hjá sjúklingum með virkar alvarlegar sýkingar (þ.m.t. alvarlegar langvinnar sýkingar).
Læknar skulu gæta varúðar og meta vandlega hvort væntanlegur ávinningur vegi þyngra en áhættan
þegar þeir íhuga notkun Benlysta hjá sjúklingum með sögu um endurteknar sýkingar. Læknar skulu
ráðleggja sjúklingum að hafa samband við viðeigandi heilbrigðisstarfsmann ef þeir fá einkenni um
sýkingu. Hafa skal nákvæmt eftirlit með sjúklingum sem fá sýkingu meðan á meðferð með Benlysta
stendur og íhuga skal vandlega hvort stöðva skuli ónæmisbælandi meðferð, þ.m.t. Benlysta, þar til
sýkingin hefur hjaðnað. Áhætta af notkun Benlysta hjá sjúklingum með virka eða dulda berkla er ekki
þekkt.
Þunglyndi og sjálfsvígshneigð
Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfjagjöf í bláæð og undir húð hefur oftar verið tilkynnt um
geðræn vandamál (þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígshegðun, þar á meðal sjálfsvíg) hjá
sjúklingum sem fengu Benlysta (sjá kafla 4.8). Læknar skulu meta hættuna á þunglyndi og sjálfsvígi í
ljósi sjúkrasögu sjúklingsins og núverandi geðræns ástands fyrir meðferð með Benlysta og halda áfram
að fylgjast með sjúklingum meðan á meðferð stendur. Læknar skulu ráðleggja sjúklingum (og
umönnunaraðilum þegar það er viðeigandi) að hafa samband við heilbrigðisþjónustuna vegna nýrra
eða versnandi geðrænna einkenna. Hjá sjúklingum sem fá slík einkenni skal íhuga að hætta meðferð.
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga
Greint hefur verið frá ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu (PML) í tengslum við notkun Benlysta
við rauðum úlfum. Læknar skulu sérstaklega vera á varðbergi gagnvart einkennum sem bent geta til
PML, sem sjúklingar taka hugsanlega ekki eftir (t.d. vitsmunalegum, taugafræðilegum eða geðrænum
einkennum eða vísbendingum). Fylgjast skal með sjúklingum með tilliti til nýrra eða versnandi slíkra
einkenna og ef þannig einkenni koma fram skal íhuga að senda sjúkling til taugasérfræðings, til
viðeigandi greiningar á PML. Ef grunur er um PML skal notkun lyfsins hætt þar til búið er að útiloka
þann sjúkdóm.
Ónæmisaðgerðir
Ekki skal gefa lifandi bóluefni í 30 daga fyrir eða samhliða Benlysta, þar sem ekki hefur verið sýnt
fram á klínískt öryggi. Engar upplýsingar liggja fyrir um hættu á smiti frá einstaklingum sem fá lifandi
bóluefni til sjúklinga sem fá Benlysta.
Vegna verkunarháttar getur belimumab truflað svörun við ónæmisaðgerðum. Í lítilli rannsókn þar sem
svörun við 23-gildu pneumókokkabóluefni var metin var heildarónæmissvörun við mismunandi
sermisgerðum þó svipuð hjá sjúklingum með rauða úlfa sem fengu Benlysta og þeim sem fengu
hefðbundna ónæmisbælandi meðferð þegar bólusetningin var gerð. Ófullnægjandi upplýsingar liggja
fyrir til að hægt sé að draga ályktanir um svörun við öðrum bóluefnum.
Takmarkaðar upplýsingar benda til að Benlysta hafi ekki marktæk áhrif á hæfni til að viðhalda
verndandi ónæmissvörun við ónæmisaðgerðum sem gerðar voru fyrir gjöf Benlysta. Í aukarannsókn
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reyndist lítill hópur sjúklinga, sem hafði áður fengið bólusetningu gegn stífkrampa, pneumókokkum
eða inflúensu, viðhalda verndandi títrum eftir meðferð með Benlysta.
Illkynja sjúkdómar og eitilfrumnafjölgunarraskanir (lymphoproliferative disorders)
Ónæmisbælandi lyf, þ. á m. Benlysta, geta aukið hættu á illkynja sjúkdómum. Gæta skal varúðar þegar
meðferð með Benlysta er íhuguð hjá sjúklingum með sögu um illkynja sjúkdóma eða þegar íhugað er
að halda áfram meðferð hjá sjúklingum sem fá illkynja sjúkdóma. Sjúklingar með illkynja æxli á
síðastliðnum 5 árum hafa ekki verið rannsakaðir, að undanskildum þeim sem hafa verið með
grunnfrumukrabbamein eða flöguþekjukrabbamein í húð eða krabbamein í leghálsi, sem hafa verið
fjarlægð að fullu eða meðhöndluð á fullnægjandi hátt.
Natríuminnihald
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e. er nær natríumlaust.
4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á milliverkunum in vivo. Myndun sumra CP450 ensíma er þó bæld
við hækkuð gildi ákveðinna frumuboðefna við langvinna bólgu. Ekki er vitað hvort belimumab gæti
verið óbeinn miðill slíkra frumuboðefna. Ekki er hægt að útiloka hættu á óbeinni minnkun CYP virkni
af völdum belimumabs. Þegar meðferð með belimumabi er hafin eða henni hætt skal íhuga eftirlit með
meðferðaráhrifum hjá sjúklingum sem fá meðferð með CYP hvarfefnum með þröngan lækningarlegan
stuðul þar sem skammtar eru aðlagaðir einstaklingsbundið (t.d. warfarin).
4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri/getnaðarvarnir karla og kvenna
Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með Benlysta stendur og
í a.m.k. 4 mánuði eftir að meðferð lýkur.
Meðganga
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun Benlysta hjá barnshafandi konum. Engar formlegar
rannsóknir hafa verið gerðar. Fyrir utan þau lyfjafræðilegu áhrif sem gert er ráð fyrir, þ.e. fækkun Bfrumna, benda dýrarannsóknir hjá öpum hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa hvað varðar
eiturverkanir á æxlun (sjá kafla 5.3).
Benlysta á ekki nota á meðgöngu nema mögulegur ávinningur réttlæti mögulega áhættu fyrir fóstrið.
Brjóstagjöf
Ekki er vitað hvort Benlysta er skilið út í brjóstamjólk eða frásogist eftir neyslu. Belimumab greindist
hins vegar í mjólk frá kvenöpum við gjöf 150 mg/kg á 2 vikna fresti.
Þar sem mótefni frá móður (IgG) eru skilin út í brjóstamjólk er mælt með að tekin sé ákvörðun um
hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Benlysta, að teknu tilliti til ávinnings af
brjóstagjöfinni fyrir barnið og ávinnings af meðferðinni fyrir konuna.
Frjósemi
Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif belimumabs á frjósemi hjá mönnum. Áhrif á frjósemi hjá
körlum og konum hafa ekki verið metin formlega í dýrarannsóknum (sjá kafla 5.3).
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4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Ekki er búist við
neinum áhrifum er skerða slíka hæfni út frá lyfjafræðilegri verkun belimumabs. Hafa skal í huga
klínískt ástand einstaklingsins og aukaverkanamynstur Benlysta við mat á hæfni sjúklingsins til að
framkvæma verk sem krefjast dómgreindar, hreyfi- eða vitsmunalegrar færni.
4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi
Öryggi belimumabs hjá sjúklingum með rauða úlfa hefur verið metið í 3 rannsóknum fyrir skráningu
með lyfjagjöf í bláæð og samanburði við lyfleysu, 1 rannsókn með lyfjagjöf undir húð og samanburði
við lyfleysu og einni rannsókn eftir markaðssetningu með lyfjagjöf í bláæð og samanburði við
lyfleysu; öryggi sjúklinga með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa var metið í einni
samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lyfið var gefið í bláæð.
Upplýsingarnar sem koma fram í töflunni hér á eftir byggja á útsetningu hjá 674 sjúklingum með
rauða úlfa sem fengu Benlysta í bláæð (10 mg/kg á 1-klukkustund á dögum 0, 14, 28 og síðan á
28 daga fresti í allt að 52 vikur) og 556 sjúklingum með rauða úlfa sem fengu Benlysta undir húð
(200 mg einu sinni í viku í allt að 52 vikur). Í öryggisupplýsingunum er m.a. að finna upplýsingar eftir
viku 52 fyrir nokkra sjúklinga með rauða úlfa. Upplýsingarnar sýna auk þess útsetningu hjá
224 sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem fengu Benlysta í bláæð (10 mg/kg í
allt að 104 vikur). Upplýsingar úr tilkynningum eftir markaðssetningu fylgja einnig með.
Meirihluti sjúklinganna fékk einnig meðferð með einu eða fleiri eftirtalinna lyfja við rauðum úlfum:
barksterum, ónæmistemprandi lyfjum, malaríulyfjum, bólgueyðandi gigtarlyfjum.
Greint var frá aukaverkunum hjá 87% sjúklinga sem fengu Benlysta og 90% sjúklinga sem fengu
lyfleysu. Algengustu aukaverkanirnar sem greint var frá (≥5% sjúklinga með rauða úlfa sem fengu
meðferð með Benlysta plús hefðbundna meðferð og með tíðni sem var ≥1% hærri en með lyfleysu)
voru veirusýkingar í efri hluta öndunarfæra, berkjubólga og niðurgangur. Hlutfall sjúklinga sem hætti
meðferð vegna aukaverkana var 7%, hjá þeim sem fengu Benlysta og 8% hjá þeim sem fengu lyfleysu.
Aukaverkanirnar sem oftast var greint frá (>5% sjúklinga með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa
sem fengu meðferð með Benlysta auk hefðbundinnar meðferðar) voru sýkingar í efri hluta
öndunarfæra, þvagfærasýkingar og ristill (herpes zoster). Hlutfall sjúklinga sem hættu meðferð vegna
aukaverkana var 12,9% hjá sjúklingum sem fengu meðferð með Benlysta og 12,9% hjá sjúklingum
sem fengu lyfleysu.
Tafla yfir aukaverkanir
Aukaverkanir eru taldar upp samkvæmt MedDRA-líffæraflokkun og tíðni. Eftirfarandi tíðniflokkar eru
notaðir:
Mjög algengar
Algengar
Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

> 1/10
≥ 1/100 til <1/10
≥ 1/1.000 til <1/100
> 1/10.000 til <1/1.000

Innan tíðniflokka eru alvarlegust aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Tíðnin sem er gefin er sú hæsta sem
sást hjá öðru hvoru lyfjaformanna.
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Líffæraflokkur

Tíðni

Aukaverkanir

Sýkingar af völdum sýkla og
sníkjudýra1

Mjög algengar
Algengar

Bakteríusýkingar, t.d. berkjubólga,
þvagfærasýking
Maga- og garnabólga af völdum
veira, kokbólga, nefkoksbólga,
veirusýking í efri hluta öndunarfæra

Blóð og eitlar

Algengar

Hvítkornafæð

Ónæmiskerfi

Algengar

Ofnæmisviðbrögð2

Sjaldgæfar

Bráðaofnæmi

Mjög sjaldgæfar

Síðbúin, ekki bráð ofnæmisviðbrögð

Geðræn vandamál

Algengar
Sjaldgæfar

Þunglyndi
Sjálfsvígshegðun, sjálfsvígshugsanir

Taugakerfi

Algengar

Mígreni

Meltingarfæri

Mjög algengar

Niðurgangur, ógleði

Húð og undirhúð

Algengar

Viðbrögð á stungustað3

Sjaldgæfar

Ofnæmisbjúgur, ofsakláði, útbrot

Stoðkerfi og bandvefur

Algengar

Verkur í útlim

Almennar aukaverkanir og
aukaverkanir á íkomustað

Algengar

Innrennslis- eða inndælingartengd
altæk viðbrögð2, hiti

Sjá frekari upplýsingar í „Lýsing á völdum aukaverkunum“ og kafla 4.4 „Sýkingar“.
„Ofnæmisviðbrögð“ ná yfir flokk skilgreininga, þ.m.t. bráðaofnæmi og þeim geta fylgt ýmis einkenni
eins og lágþrýstingur, ofnæmisbjúgur, ofsakláði eða önnur útbrot, kláði og mæði. „Innrennslis- eða
inndælingartengd altæk viðbrögð“ ná yfir flokk skilgreininga og þeim geta fylgt ýmis einkenni eins og
hægsláttur, vöðvaverkir, höfuðverkur, útbrot, ofsakláði, hiti, lágþrýstingur, háþrýstingur, sundl og
liðverkir. Þar sem einkenni skarast er ekki alltaf mögulegt að greina á milli ofnæmisviðbragða og
innrennslisviðbragða.
3
Á eingöngu við um lyfjaform til lyfjagjafar undir húð.
1
2

Lýsing á völdum aukaverkunum
Upplýsingarnar hér á eftir eru teknar saman úr klínískum rannsóknum með lyfjagjöf í bláæð (einungis
10 mg/kg skammtur í bláæð) og klínískri rannsókn með lyfjagjöf undir húð. Upplýsingar um sýkingar
og geðræn vandamál úr rannsókn eftir markaðssetningu eru meðtaldar.
Innrennslis- eða inndælingartengd altæk viðbrögð og ofnæmi: Innrennslis- eða inndælingartengd
altæk viðbrögð og ofnæmi sáust yfirleitt daginn sem lyfið var gefið en bráð ofnæmisviðbrögð geta
einnig komið fram nokkrum dögum eftir lyfjagjöf. Sjúklingar með sögu um fjölþætt lyfjaofnæmi eða
veruleg ofnæmisviðbrögð geta verið í aukinni hættu.
Tíðni innrennslisviðbragða og ofnæmisviðbragða eftir lyfjagjöf í bláæð, sem komu fram innan 3 daga
frá innrennsli, var 12% í hópnum sem fékk Benlysta og 10% í hópnum sem fékk lyfleysu, þar sem
annars vegar 1,2% og hins vegar 0,3% þurftu að hætta meðferð varanlega.
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Tíðni altækra viðbragða og ofnæmisviðbragða eftir inndælingu sem komu fram innan 3 daga frá
lyfjagjöf undir húð var 7% hjá hópnum sem fékk Benlysta og 9% hjá hópnum sem fékk lyfleysu.
Greint var frá klínískt marktækum ofnæmisviðbrögðum í tengslum við Benlysta gefið undir húð og
hætta þurfti endanlega meðferð hjá 0,2% sjúklinga sem fengu Benlysta og hjá engum sjúklingi sem
fékk lyfleysu.
Sýkingar: Heildartíðni sýkinga í rannsóknum á rauðum úlfum, fyrir markaðsleyfi á lyfjagjöf í bláæð
og lyfjagjöf undir húð var 63% hjá báðum hópunum sem fengu Benlysta eða lyfleysu. Sýkingar sem
komu fram hjá a.m.k. 3% sjúklinga sem fengu Benlysta og a.m.k. 1% oftar en hjá sjúklingum sem
fengu lyfleysu voru veirusýking í efri hluta öndunarfæra, berkjubólga, og þvagfærasýkingar af völdum
baktería. Alvarlegar sýkingar komu fram hjá 5% sjúklinga í báðum hópum sem fengu Benlysta eða
lyfleysu; alvarlegar tækifærissýkingar reyndust vera 0,4% og 0% af þeim, tilgreint í sömu röð.
Sýkingar sem leiddu til þess að meðferð var hætt komu fram hjá 0,7% sjúklinga sem fengu Benlysta
og 1,5% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Sumar sýkingar voru alvarlegar eða banvænar.
Í rannsókn á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa fengu sjúklingar bakgrunnsmeðferð með hefðbundinni
meðferð (sjá kafla 5.1) og heildartíðni sýkinga var 82% hjá sjúklingum sem fengu Benlysta
samanborið við 76% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. Alvarlegar sýkingar komu fram hjá 13,8%
sjúklinga sem fengu Benlysta og hjá 17,0% sem fengu lyfleysu. Banvænar sýkingar komu fyrir hjá
0,9% (2/224) sjúklinga sem fengu Benlysta og hjá 0,9% (2/224) sjúklinga sem fengu lyfleysu.
Í slembiraðaðri, tvíblindri, 52-vikna samanburðarrannsókn á rauðum úlfum á öryggi, eftir
markaðssetningu (BEL115467) sem lagði mat á dánartíðni og sértækar aukaverkanir hjá fullorðnum,
komu alvarlegar sýkingar fyrir hjá 3,7% sjúklinga sem fengu Benlysta (10 mg/kg gefið í bláæð)
samanborið við 4,1% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Banvænar sýkingar (t.d. lungnabólga og sýklasótt)
komu þó fyrir hjá 0,45% (9/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta samanborið við 0,15% (3/2.001)
sjúklinga sem fengu lyfleysu, á meðan að dánartíðni af hvaða orsök sem er var 0,50% (10/2.002) hjá
sjúklingum sem fengu Benlysta samanborið við 0,40% (8/2.001) hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu.
Flestar banvænar sýkingar komu fram á fyrstu 20 vikum meðferðar með Benlysta.
Geðræn vandamál: Í rannsóknum á rauðum úlfum fyrir skráningu með lyfjagjöf í bláæð var tilkynnt
um alvarleg geðræn tilvik hjá 1,2% (8/674) sjúklinga sem fengu Benlysta 10 mg/kg og 0,4% (3/675)
sjúklinga sem fengu lyfleysu. Tilkynnt var um alvarlegt þunglyndi hjá 0,6% (4/674) sjúklinga sem
fengu Benlysta 10 mg/kg og 0,3% (2/675) sjúklinga sem fengu lyfleysu. Það urðu tvö sjálfsvíg hjá
sjúklingum sem fengu meðferð með Benlysta (þar á meðal eitt hjá sjúklingi sem fékk 1 mg/kg af
Benlysta).
Í rannsókn á rauðum úlfum eftir markaðssetningu var tilkynnt um alvarleg geðræn tilvik hjá 1,0%
(20/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta og 0,3% (6/2.001) sjúklinga sem fengu lyfleysu. Tilkynnt var
um alvarlegt þunglyndi hjá 0,3% (7/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta og <0,1% (1/2.001) sjúklinga
sem fengu lyfleysu. Heildarnýgengi alvarlegra sjálfsvígshugsana eða sjálfsvígshegðunar eða
sjálfsskaða án þess að sjálfsvíg væri tilgangurinn var 0,7% (15/2.002) hjá sjúklingum sem fengu
Benlysta og 0,2% (5/2.001) í lyfleysuhópnum. Í hvorugum hópnum var tilkynnt um sjálfsvíg.
Í rannsóknum á rauðum úlfum með gjöf í bláæð voru sjúklingar með sögu um geðræn vandamál ekki
útilokaðir.
Í klínískri rannsókn á rauðum úlfum með gjöf undir húð, sem útilokaði sjúklinga með sögu um geðræn
vandamál, var tilkynnt um alvarleg geðræn tilvik hjá 0,2% (1/556) sjúklinga sem fengu Benlysta og
ekki hjá neinum sjúklingi sem fékk lyfleysu. Í hvorugum hópnum var tilkynnt um alvarleg
þunglyndistengd tilvik eða sjálfsvíg.
Hvítkornafæð: Tíðni hvítkornafæðar hjá sjúklingum með rauða úlfa sem greint var frá sem aukaverkun
var 3% hjá hópnum sem fékk Benlysta og 2% hjá hópnum sem fékk lyfleysu.
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Viðbrögð á stungustað: Í rannsókninni á rauðum úlfum, með lyfjagjöf undir húð var tíðni viðbragða á
stungustað 6,1% (34/556) hjá sjúklingum sem fengu Benlysta og 2,5% (7/280) sem fengu lyfleysu.
Þessi viðbrögð á stungustað (algengustu voru verkur, roðaþot, margúll, kláði og herslismyndun) voru
væg til miðlungsmikil að alvarleika. Hjá meirihlutanum þurfti ekki að hætta notkun lyfsins.
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.
4.9

Ofskömmtun

Takmörkuð klínísk reynsla er af ofskömmtun Benlysta. Aukaverkanir sem greint var frá í tengslum við
ofskömmtun voru í samræmi við það sem búast má við fyrir belimumab.
Tveir skammtar allt að 20 mg/kg, gefnir með 21 dags millibili með innrennsli í bláæð, hafa verið
gefnir mönnum án þess að aukning hafi orðið í tíðni eða alvarleika aukaverkana samanborið við
skammta sem eru 1, 4, eða 10 mg/kg.
Ef ofskömmtun verður fyrir slysni skal fylgjast vandlega með sjúklingnum og veita stuðningsmeðferð
eftir þörfum.
5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Sértæk ónæmisbælandi lyf, ATC-flokkur: L04AA26
Verkunarháttur
Belimumab er einstofna IgG1λ-mannamótefni, sértækt fyrir leysanlegu B-eitilfrumuörvandi
mannapróteini (BLyS, einnig kallað BAFF og TNFSF13B). Belimumab hindrar bindingu leysanlegs
BLyS, sem er þáttur sem hefur áhrif á líftíma B-frumna, við viðtaka sína á B-frumunum. Belimumab
bindur ekki B-frumur beint en með því að binda BLyS hindrar belumumab lifun B-frumna, þ.m.t.
sjálfvirkra B-frumna og dregur úr umbreytingu B-frumna yfir í ónæmisglóbúlínmyndandi
plasmafrumur.
Þéttni BLyS er hækkuð hjá sjúklingum með rauða úlfa og aðra sjálfsofnæmissjúkdóma. Tengsl eru á
milli plasmaþéttni BLyS og sjúkdómsvirkni rauðra úlfa. Hlutfallslegt framlag þéttni BLyS í
lífeðlismeinafræði rauðra úlfa er ekki að fullu þekkt.
Lyfhrif
Miðgildi IgG gilda í viku 52 voru minnkuð um 11% hjá sjúklingum með rauða úlfa sem fengu
Benlysta borið saman við aukningu um 0,7% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu.
Hjá sjúklingum með mótefni gegn tvístrengja DNA í upphafi voru miðgildi mótefna gegn tvístrengja
DNA í viku 52 minnkuð um 56% hjá sjúklingum sem fengu Benlysta borið saman við hjá 41% hjá
sjúklingum sem fengu lyfleysu. Hjá sjúklingum með mótefni gegn tvístrengja DNA í upphafi voru
18% sjúklinga sem fengu meðferð með Benlysta orðnir neikvæðir fyrir mótefnum gegn tvístrengja
DNA í viku 52, samanborið við 15% sjúklinga sem fengu lyfleysu.
Hjá sjúklingum með rauða úlfa með lága komplementþéttni komu eðlileg gildi fyrir C3 og C4 fram í
viku 52 hjá 42% og 53% sjúklinga sem fengu Benlysta og 21% og 20% sjúklinga sem fengu lyfleysu,
tilgreint í sömu röð.
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Benlysta minnkaði marktækt í blóðrás heildar, breyttar, óþroskaðar og B-frumur rauðra úlfa sem og
frumur í plasma í viku 52. Minnkun á óþroskuðum og breyttum B-frumum sem og B-frumum rauðra
úlfa sást þegar í viku 8. Minnisfrumum fjölgaði í upphafi og fækkaði hægt að upphafsgildi í viku 52.
Svörun B-frumna og IgG við langtímameðferð með Benlysta gefið í bláæð var metið í
framhaldsrannsókn á rauðum úlfum sem var án samanburðar. Eftir meðferð í 7 og hálft ár (72 vikna
upphaflega rannsóknin meðtalin) kom fram veruleg og viðvarandi fækkun ýmissa undirhópa B-frumna
sem olli fækkun óþroskaðra B-frumna um að miðgildi 87%, minnis B-frumna um 67%, virkjaðra
B-frumna um 99% og fækkun plasmafrumna um að miðgildi 92% eftir meira en 7 ára meðferð. Eftir
u.þ.b.7 ár kom fram lækkun á IgG um að miðgildi 28% og lækkun á þéttni IgG niður fyrir 400 mg/dl
kom fram hjá 1,6% einstaklinga. Á rannsóknartímanum reyndist tíðni tilkynntra aukaverkana almennt
vera stöðug eða lækka.
Hjá sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa, í kjölfar meðferðar með Benlysta
(10 mg/kg í bláæð) eða lyfleysu var aukning í magni IgG í sermi sem tengd var minnkaðri
próteinmigu. Í samanburði við lyfleysu kom fram minni aukning í magni IgG í sermi í
Benlysta-hópnum eins og við var búist vegna þekkts verkunarháttar belimumabs. Í viku 104 var
aukning miðgildishlutfalls frá upphafsgildi IgG 17% hjá Benlysta-hópnum og 37% hjá
lyfleysuhópnum. Minnkun í sjálfsmótefni, aukning í komplementþéttni og minnkun í heildarfjölda
B-frumna og undirhópa B-frumna í blóðrásinni var í samræmi við rannsóknir á rauðum úlfum.
Ónæmingargeta
Í rannsókninni á lyfjagjöf undir húð voru sermissýni frá meira en 550 sjúklingum með rauða úlfa
prófuð, engin mótefni gegn belimumabi greindust meðan á meðferð stóð eða eftir meðferð með
belimumabi 200 mg gefið undir húð.
Í rannsókninni á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa þar sem 224 sjúklingar fengu Benlysta 10 mg/kg í
bláæð voru engin and-belimumab mótefni mælanleg.
Verkun og öryggi
Rauðir úlfar
Inndæling undir húð
Verkun Benlysta sem gefið var undir húð var metin í slembaðri, tvíblindri III. stigs rannsókn með
samanburði við lyfleysu, sem stóð yfir í 52-vikur (HGS1006-C1115; BEL112341) hjá 836 fullorðnum
sjúklingum með klínískt greinda rauða úlfa samkvæmt greiningarviðmiðum American College of
Rheumatology. Sjúklingar sem gátu tekið þátt voru með virka rauða úlfa samkvæmt skilgreiningunni
SELENA-SLEDAI-gildi ≥8 (SELENA=Safety of Estrogens in Systemic Lupus Erythematosus
National Assessment; SLEDAI=Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) og jákvæð
próf fyrir kjarnamótefnum (ANA eða mótefnum gegn tvístrengja DNA) niðurstöður prófa (ANA-títri
≥1:80 og/eða jákvæð próf fyrir mótefni gegn tvístrengja DNA [≥30 ein./ml]) við skimun.
Meðferðaráætlun sjúklinganna við rauðum úlfum var í jafnvægi (hefðbundin meðferð) og samanstóð
af einhverju af eftirfarandi (einum sér eða saman): barksterum, malaríulyfjum, bólgueyðandi
gigtarlyfjum eða öðrum ónæmisbælandi lyfjum. Sjúklingar með alvarlega virka rauða úlfa í
miðtaugakerfi og sjúklingar með alvarlega virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa voru útilokaðir frá
þátttöku.
Þessi rannsókn var gerð í Bandaríkjunum, Suður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Miðgildi aldurs sjúklinga
var 37 ár (bil: 18 til 77 ára) og meirihlutinn (94%) voru konur. Bakgrunnsmeðferð fól í sér barkstera
(86%; >7,5 mg/dag prednisón eða jafngildi 60%), ónæmisbælandi lyf (46%) og malaríulyf (69%).
Sjúklingum var slembiraðað í hlutfalli 2:1 til að fá belimumab 200 mg eða lyfleysu undir húð einu
sinni í viku í 52 vikur.
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Í upphafi var virkni sjúkdómsins mikil hjá 62,2% sjúklinga (SELENA-SLEDAI-gildi ≥10), 88%
sjúklinga voru með sjúkdóminn í húð og slímhúð, 78% í stoðkerfi, 8% í blóði, 12% í nýrum og 8% í
æðakerfi.
Aðalendapunktur verkunar var samsettur endapunktur (svörunarkvarði fyrir rauða úlfa, SLE
Responder Index) sem skilgreindi svörun miðað við að hafa náð eftirtöldum skilmerkjum í viku 52 í
samanburði við grunngildi:
•
•
•

≥4 punkta lækkun á SELENA-SLEDAI-kvarða og
ekkert nýtt líffæri samkvæmt BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) A eða 2 ný líffæri
samkvæmt BILAG B og
engin versnun (<0,30 punkta hækkun) samkvæmt PGA-kvarða (Physician's Global Assessment
score)

Svörunarkvarði fyrir rauða úlfa mælir bata í virkni rauðra úlfa, án versnunar í öllum líffærakerfum,
eða almennu ástandi sjúklingsins.
Tafla 1: Svörunartíðni í viku 52
Svörun

Lyfleysa

Benlysta
200 mg vikulega
(n=554)

(n=279)
Rauðir úlfar - svörunarkvarði

48,4%

61,4%
(p=0,0006)
12,98%

Munur í samanburði við
lyfleysu
Líkindahlutfall (95% CI) í
samanburði við lyfleysu

1,68
(1,25; 2,25)

Þættir svörunarkvarða fyrir rauða úlfa
Hlutfall sjúklinga með
lækkun í SELENASLEDAI ≥4
Hlutfall sjúklinga án
versnunar skv. BILAG

49,1%

62,3%
(p=0,0005)

74,2%

80,9%
(p=0,0305)

Hlutfall sjúklinga án
versnunar skv. PGA

72,8%

81,2%
(p=0,0061)

* Allir sjúklingar fengu hefðbundna meðferð
Munurinn milli meðferðarhópa var greinilegur í viku 16 og hélst út viku 52 (mynd 1).
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Svarendur (%)

Mynd 1. Hlutfall af svarendum samkvæmt kvarða fyrir rauða úlfa eftir heimsóknum

Benlysta + hefðbundin meðferð (n = 554)
Lyfleysa + hefðbundin meðferð (n = 279)
* P<0,05

Tími (vikur)
Sjúkdómsköst í rauðum úlfum voru skilgreind með aðlöguðum SELENA-SLEDAI-kvarða fyrir
sjúkdómsköst rauðra úlfa (SLE Flare Index). Hættan á sjúkdómsköstum minnkaði um 22% á 52 vikna
rannsóknartímanum hjá hópnum sem fékk Benlysta borið saman við hópinn sem fékk lyfleysu
(áhættuhlutfall=0,78, p=0,0061). Miðgildi tíma að fyrsta sjúkdómskasti var seinkað hjá sjúklingum
sem fengu Benlysta borið saman við þá sem fengu lyfleysu (190 dagar samanborið við 141 dag).
Veruleg sjúkdómsköst sáust hjá 10,6% sjúklinga í hópnum sem fékk Benlysta borið saman við 18,2%
sjúklinga í hópnum sem fékk lyfleysu á 52 vikna rannsóknartímanum (munur á meðferðum = -7,6%).
Hættan á verulegum sjúkdómsköstum minnkaði um 49% á 52 vikna rannsóknartímanum hjá hópnum
sem fékk Benlysta borið saman við hópinn sem fékk lyfleysu (áhættuhlutfall=0,51, p=0,0004).
Miðgildi tíma að fyrsta verulega sjúkdómskasti hjá sjúklingum sem fengu veruleg sjúkdómsköst var
seinkaður hjá sjúklingum sem fengu Benlysta borið saman við lyfleysu (171 dagur borið saman við
118 dagar).
Hlutfall sjúklinga sem fékk meira en 7,5 mg/dag af prednisóni (eða jafngildi þess) í upphafi og þar
sem meðalskammtur af barksterum var lækkaður um a.m.k. 25%, niður í skammt sem jafngilti
prednisóni ≤7,5 mg/dag í viku 40 til og með viku 52, var 18,2% hjá hópnum sem fékk Benlysta og
11,9% hjá hópnum sem fékk lyfleysu (p=0,0732).
Hjá hópnum sem fékk Benlysta dró úr þreytu samanborið við lyfleysu, mælt með FACITþreytukvarða. Aðlöguð meðalbreyting gilda í viku 52 miðað við grunngildi er marktækt meiri með
Benlysta en lyfleysu (4,4 samanborið við 2,7, p=0,0130).
Greining undirhópa í aðalendapunktinum sýndi að mesti ávinningurinn kom fram hjá sjúklingum með
meiri sjúkdómsvirkni í upphafi, þ.m.t. sjúklingum með SELENA-SLEDAI-gildi ≥10, eða sjúklingum
sem þurftu á sterum að halda til að halda sjúkdómnum í skefjum eða sjúklingum með lága
komplementþéttni.
Að auki sýndu áður skilgreindir undirhópar sem sýndu mikla svörun í sermi, svo sem sjúklingar með
lága komplementþéttni og jákvæð próf fyrir mótefnum gegn tvístrengja DNA, einnig hærri
hlutfallslega svörun, sjá í töflu 2 niðurstöður fyrir þetta dæmi hjá hóp með meiri sjúkdómsvirkni.
Tafla 2: Sjúklingar með lága komplementþéttni og jákvæð próf fyrir mótefnum gegn tvístrengja
DNA í upphafi
Undirhópur

Jákvæð próf fyrir mótefnum gegn tvístrengja
DNA OG lág komplementþéttni
Lyfleysa
Benlysta
200 mg vikulega
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Svörunartíðni á kvarða fyrir rauða úlfa
í viku 52 (%)

(n=108)

(n=246)

47,2

64,6 (p<0,0014)
17,41

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Svæsin sjúkdómsköst á 52 vikum

(n=108)

(n=248)

Sjúklingar sem fengu svæsin sjúkdómsköst (%)

31,5

14,1

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Tími að svæsnu sjúkdómskasti [áhættuhlutfall
(95% CI)]

Lækkun prednisóns um ≥25% frá grunngildi í
≤7,5 mg/dag á vikum 24 til 52* (%)
Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Framfarir frá upphafi skv. FACITþreytukvarða í viku 52 (meðaltal)

17,4
0,38 (0,24, 0,61)
(p=0,0001)
(n=70)

(n=164)

11,4

20,7 (p=0,0844)
9,3

(n=108)
2,4

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (miðgildismunur)

(n=248)
4,6 (p=0,0324)
2,1

* Hjá sjúklingum með prednisónskammt >7,5 mg/dag í upphafi
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Inndæling undir húð
Verkun og öryggi Benlysta 200 mg gefið sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa
undir húð grundvallast á upplýsingum frá gjöf Benlysta 10 mg/kg í bláæð og lyfjahvarfalíkani og
hermilíkani (sjá kafla 5.2).
Í rannsókninni á rauðum úlfum með gjöf lyfsins undir húð sem lýst er hér fyrir ofan voru sjúklingar
með alvarlega virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa útilokaðir; þó voru 12% sjúklinga með
sjúkdóminn í nýrum (byggt á SELENA SLEDAI-mati) í upphafi. Eftirfarandi rannsókn hefur verið
gerð á alvarlegri virkri nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa.
Inndæling í bláæð
Verkun og öryggi Benlysta 10 mg/kg gefið í bláæð á 1 klukkustundar tímabili á dögum 0, 14, 28 og
síðan á 28 daga fresti var metið í 104 vikna slembiraðaðri (1:1), tvíblindri samanburðarrannsókn með
lyfleysu, III. stigs rannsókn (BEL114054) hjá 448 sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra
úlfa. Sjúklingarnir höfðu klíníska sjúkdómsgreiningu á rauðum úlfum samkvæmt ACR
flokkunarskilmerkjum, nýrnabólga af völdum rauðra úlfa af flokki III, IV og/eða V staðfest með
vefjasýni og við skimun með virkan nýrnasjúkdóm sem þarfnaðist staðalmeðferðar. Staðalmeðferð var
m.a. barksterar, 0 til 3 lyfjagjafir í bláæð af metýlprednisólóni (500 til 1.000 mg í hverri lyfjagjöf) og í
kjölfarið 0,5 til 1 mg/kg/dag af prednisóni til inntöku þar sem heildardagskammtur var ≤60 mg/dag og
minnkaður smám saman í ≤10 mg/dag í viku 24 með:
• mycofenolat mofetili 1 til 3 g/dag til inntöku eða mycofenolat natríum 720 til 2.160 mg/dag til
inntöku sem upphafsmeðferð og sem viðhaldsskammt, eða
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• cýklófosfamíði 500 mg í bláæð aðra hverja viku í 6 innrennsli sem upphafsmeðferð og í
kjölfarið azatíóprín til inntöku með markskammtinn 2 mg/kg/dag sem viðhaldsmeðferð.
Rannsóknin var gerð í Asíu, Norður Ameríku, Suður Ameríku og Evrópu. Miðgildi aldurs var 31 ár
(bil: 18-77 ára); meirihlutinn (88%) var konur.
Aðal endapunktur verkunar var aðalsvörun verkunar á nýru (Primary Efficacy Renal Response
(PERR)) í viku 104, skilgreint sem svörun í viku 100 og staðfest með endurtekinni mælingu í viku 104
á eftirfarandi breytum: prótein í þvagi: hlutfall kreatíníns (uPCR) ≤700 mg/g (79,5 mg/mmól) og
áætlaður gauklasíunarhraði (eGFR) ≥60 ml/mín./1,73m2 eða engin minnkun á eGFR >20% frá gildi
fyrir versnun (pre-flare value).
Aðal aukaendapunktar voru:
• Algjör svörun nýrna (Complete Renal Response (CRR)) skilgreint sem svörun í viku 100 og
staðfest með endurtekinni mælingu í viku 104 með eftirfarandi breytum: uPCR <500 mg/g
(56,8 mg/mmól) og eGFR ≥90 ml/mín./1,73m2 eða engin minnkun á eGFR >10% frá gildi fyrir
versnun.
• PERR í viku 52.
• Tími fram að tilviki tengdu nýrum eða dauði (tilvik tengt nýrum skilgreint sem fyrsta tilvik
nýrnasjúkdóms á lokastigi, tvöföldun kreatíníns í sermi, versnun nýrnasjúkdóms [skilgreint sem
aukning í próteinmigu og/eða skerðing á nýrnastarfsemi] eða gjöf meðferðar tengdri
nýrnasjúkdómi sem ekki er leyfð).
Fyrir PERR og CRR endapunkta varð sterameðferð að hafa verið minnkuð í ≤10 mg/dag frá viku 24 til
að teljast sem svörun. Fyrir þessa endapunkta voru sjúklingar sem hættu snemma í meðferð, fengu
meðferð sem ekki var leyfð eða drógu sig snemma úr rannsókninni taldir með þeim sem svöruðu ekki
meðferð.
Hlutfall sjúklinga sem náðu PEER í viku 104 var marktækt hærra hjá sjúklingum sem fengu Benlysta
samanborið við lyfleysu. Aðal aukaendapunktar sýndu einnig marktækan ávinning með Benlysta
samanborið við lyfleysu (tafla 3).
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Tafla 3: Niðurstöður verkunar hjá fullorðnum sjúklingum með nýrnabólgu af völdum rauðra
úlfa
Líkindi/
Framkominn Áhættuhlutfall
mismunur
samanborið
Benlysta
samanborið
við lyfleysu
10 mg/kg
Lyfleysa
Endapunktur verkunar
N=223
N=223
við lyfleysu
(95% CI)
P-gildi
PERR í viku 1041
Svarendur
Þættir PERR
Prótein í þvagi:hlutfall
kreatíníns ≤700 mg/g
(79,5 mg/mmól)
eGFR≥60 ml/mín./1,73m2
eða engin minnkun í
eGFR frá gildi fyrir
versnun sem nemur >20%
Ekki meðferðarbrestur³
CRR í viku 1041
Svarendur

32,3%

43,0%

10,8%

OR 1,55
(1,04; 2,32)

0,0311

33,6%

44,4%

10,8%

OR 1,54
(1,04; 2,29)

0,0320

50,2%

57,4%

7,2%

74,4%

83,0%

8,5%

OR 1,32
(0,90; 1,94)
OR 1,65
(1,03; 2,63)

0,0167

0,1599
0,0364

19,7%

30,0%

10,3%

OR 1,74
(1,11; 2,74)

28,7%

39,5%

10,8%

OR 1,58
(1,05; 2,38)

0,0268

39,9%

46,6%

6,7%

OR 1,33
(0,90; 1,96)

0,1539

74,4%

83,0%

8,5%

OR 1,65
(1,03; 2,63)

0,0364

PERR í viku 521
Svarendur

35,4%

46,6%

11,2%

OR 1,59
(1,06; 2,38)

0,0245

Tími fram að tilviki
tengdu nýrum eða dauði1
Hundraðshluti sjúklinga
með tilvik2

28,3%

15,7%

-

Þættir CRR
Prótein í þvagi:hlutfall
kreatíníns <500 mg/g
(56,8 mg/mmól)
eGFR≥90 ml/mín./1,73m2
eða engine minnkun í
eGFR frá gildi fyrir
versnun sem nemur >10%
Ekki meðferðarbrestur³

HR 0,51
Tími fram að tilviki
[Áhættuhlutfall (95% CI)]
(0,34; 0,77)
0,0014
1
PERR í viku 104 var aðalgreining verkunar; CRR í viku 104, PERR í viku 52 og tími fram að
tilviki tengdu nýrum eða dauði voru meðtalin í fyrirfram skilgreindu stigveldi prófana.
2
Þegar dauðsföll voru útilokuð frá greiningunni (1 fyrir Benlysta; 2 fyrir lyfleysu) var
hundraðshluti sjúklinga með tilvik sem tengdust nýrum 15,2% fyrir Benlysta samanborið við
27,4% fyrir lyfleysu (HR = 0,51; 95% CI: 0,34; 0,78).
³Meðferðarbrestur: Sjúklingar sem þáðu lyf sem ekki voru leyfð í rannsóknarskrá.
Tölulega hærra hlutfall sjúklinga sem fengu Benlysta náðu PERR við upphaf viku 24, samanborið við
lyfleysu, og þessi meðferðarmunur hélst fram að viku 104. Tölulega hærra hlutfall sjúklinga sem fengu
Benlysta náði CRR samanborið við lyfleysu við upphaf viku 12 og hélst tölulegi mismunurinn fram að
viku 104 (mynd 2).
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Mynd 2. Svörunarhlutfall hjá fullorðnum með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa eftir
heimsóknum

Svarendur (%) +/- SE

Aðalsvörun verkunar á nýru (Primary Efficacy Renal Response (PERR))

Benlysta + staðalmeðferð (n = 223)
Lyfleysa + staðalmeðferð (n = 223)
Tími (vikur)

Svarendur (%) +/- SE

Algjör nýrnasvörun (Complete Renal Response (CRR))

Benlysta + staðalmeðferð (n = 223)
Lyfleysa + staðalmeðferð (n = 223)
Tími (vikur)

Í lýsandi greiningum á undirhópi voru lykilþættir endapunkta verkunar kannaðir (PERR og CRR) sem
upphafsmeðferð (mycofenolat eða cýklófosfamíð) og vefjasýnaflokki (flokkur III eða IV,
flokkur III + V eða flokkur IV + V eða flokkur V) (mynd 3).
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Mynd 3. Líkindahlutfall fyrir PERR og CRR í viku 104 hjá öllum undirhópum
Undirhópur
Benlysta (n) samanborið við lyfleysu (n)
Upphafsmeðferð

Benlysta í hag

Lyfleysu í hag

Mycofenolat (164 borið saman við 164)

Cýklófosfamíð (59 borið saman við 59)

Svörunarhlutfall
Lyfleysa Benlysta
(%) (%)

Líkindahlutfall
(95% CI)

34

46

1,6 (1,0; 2,5)

20

34

2,0 (1,2; 3.4)

27

34

1,5 (0,7; 3,5)

19

19

1,1 (0,4; 2,8)

32

48

1,8 (1,1; 3,1)

19

31

1,8 (1,0; 3,2)

27

38

1,8 (0,8; 4,0)

15

26

2,8 (1,0; 7,7)

42

36

0,6 (0,2; 1,9)

31

33

0,8 (0,3; 2,6)

Vefjasýnaflokkur
Flokkur III eða flokkur IV (126 borið saman við 132)
Flokkur III + V eða flokkur IV + V (61 borið saman við 55)

Flokkur V (36 borið saman við 36)

0,1 0,2

0,5

1

2

4

8

Líkindahlutfall
Aðalendapunktur verkunar á nýru (PERR)
Algjör svörun í nýrum (Complete Renal; Response (CRR))

Aldur og kynþáttur
Enginn munur sást á verkun og öryggi hjá sjúklingum með rauða úlfa ≥65 ára sem fengu Benlysta í
bláæð eða undir húð samanborið við heildarþýðið í samanburðarrannsóknum með lyfleysu en
hinsvegar er fjöldi sjúklinga á aldrinum ≥65 ára (62 sjúklingar í rannsókn á verkun og 219 í rannsókn á
öryggi) ekki nægur til að ákvarða hvort þeir bregðist við á annan hátt en yngri sjúklingar.
Of fáir sjúklingar af svarta kynstofninum tóku þátt í samanburðarrannsóknunum með lyfleysu með
Benlysta gefið undir húð til að hægt sé að draga marktækar ályktanir um áhrif kynþáttar á klínískar
niðurstöður.
Öryggi og verkun Benlysta sem gefið er í bláæð hefur verið rannsakað hjá sjúklingum af svörtum
kynstofni. Upplýsingum sem liggja fyrir er lýst í Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Benlysta 120 mg
og 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.
Börn
Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á
Benlysta með lyfjagjöf undir húð hjá einum eða fleiri undirhópum barna við rauðum úlfum (sjá
upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).
5.2

Lyfjahvörf

Lyfjahvarfabreytur fyrir lyfjagjöf undir húð sem gefnar eru upp hér á eftir eru byggðar á áætluðum
breytum fyrir 661 einstakling, þar af 554 sjúklinga með rauða úlfa og 107 heilbrigða þátttakendur, sem
fengu Benlysta gefið undir húð.
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Frásog
Benlysta í áfylltum lyfjapenna eða áfylltri sprautu er gefið með inndælingu undir húð.
Eftir lyfjagjöf undir húð er aðgengi belimumabs u.þ.b. 74%. Jafnvægi á útsetningu var náð eftir u.þ.b.
11 vikur af lyfjagjöf undir húð. Hámarksþéttni belimumabs í sermi (Cmax) við jafnvægi var
108 µg/ml.
Dreifing
Belimumab dreifðist í vefi með dreifingarrúmmáli við jafnvægi u.þ.b. 5 lítrar.
Umbrot
Belimumab er prótein og gera má ráð fyrir að umbrotsferill þess sé niðurbrot í lítil peptíð og einstakar
amínósýrur, fyrir tilstilli próteinsundrandi ensíma sem eru víða til staðar. Hefðbundnar rannsóknir á
umbrotum hafa ekki verið gerðar.
Brotthvarf
Eftir lyfjagjöf undir húð var lokahelmingunartími belimumabs 18,3 dagar. Altæk úthreinsun var
204 ml/dag.
Rannsókn á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa
Þýðisgreining á lyfjahvörfum var gerð hjá 224 fullorðnum sjúklingum með nýrnabólgu af völdum
rauðra úlfa sem fengu Benlysta 10 mg/kg gefið í bláæð (dagar 0, 14, 28 og síðan á 28 daga fresti fram
að viku 104). Vegna virkni nýrnasjúkdóms var úthreinsun belimumabs í upphafi hærri hjá sjúklingum
með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa en kom fram í rannsóknum á rauðum úlfum. Eftir 24 vikna
meðferð og út rannsóknina var þó úthreinsun belimumabs og útsetning svipuð og kom fram hjá
fullorðnum sjúklingum með rauða úlfa sem fengu belimumab 10 mg/kg gefið í bláæð.
Á grundvelli lyfjahvarfalíkans og hermilíkans er búist við að meðalþéttni við jafnvægi (steady-state)
eftir lyfjagjöf belimumabs 200 mg undir húð einu sinni í viku hjá fullorðnum með nýrnabólgu af
völdum rauðra úlfa sé sambærileg og hjá fullorðnum með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem fengu
belimumab 10 mg/kg gefið í bláæð á 4 vikna fresti.
Sérstakir sjúklingahópar
Börn: Engar upplýsingar um lyfjahvörf liggja fyrir með lyfjagjöf Benlysta undir húð hjá börnum.
Aldraðir: Benlysta hefur verið rannsakað hjá takmörkuðum fjölda aldraðra sjúklinga. Aldur hafði ekki
áhrif á útsetningu fyrir belimumabi við þýðisgreiningu á lyfjahvörfum við lyfjagjöf undir húð. Vegna
lítils fjölda sjúklinga ≥65 ára er hins vegar ekki hægt að útiloka algerlega aldurstengd áhrif.
Skert nýrnastarfsemi: Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif skertrar
nýrnastarfsemi á lyfjahvörf belimumabs. Við klíníska þróun var Benlysta rannsakað hjá takmörkuðum
fjölda sjúklinga með rauða úlfa og vægt skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun ≥60 og
<90 ml/mín.); miðlungsskerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun ≥30 og <60 ml/mín.); og verulega
skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun ≥15 og <30 ml/mín.): 121 sjúklingur með vægt skerta
nýrnastarfsemi og 30 sjúklingar með miðlungsskerta nýrnastarfsemi fengu Benlysta gefið undir húð;
770 sjúklingar með vægt skerta nýrnastarfsemi og 261 sjúklingur með miðlungsskerta nýrnastarfsemi
og 14 sjúklingar með verulega skerta nýrnastarfsemi fengu Benlysta gefið í bláæð.
Engin klínískt marktæk minnkun á altækri úthreinsun sást vegna skerðingar á nýrnastarfsemi. Því er
skammtaaðlögun ekki ráðlögð hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.
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Skert lifrarstarfsemi: Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif skerðingar á
lifrarstarfsemi á lyfjahvörf belimumabs. IgG1-sameindir eins og belimumab eru umbrotnar af
próteinsundrandi ensímum sem eru víða til staðar en takmarkast ekki við lifrarvef og ólíklegt er að
breytingar í lifrarstafsemi hafi einhver áhrif á brotthvarf belimumabs.
Líkamsþyngd/líkamsþyngdarstuðull (BMI)
Áhrif líkamsþyngdar og líkamsþyngdarstuðuls á útsetningu fyrir belimumabi eftir lyfjagjöf undir húð
voru ekki talin klínískt mikilvæg. Þyngd hafði ekki marktæk áhrif á verkun og öryggi. Því er
skammtaaðlögun ekki ráðlögð.
Breyting frá lyfjagjöf í bláæð yfir í lyfjagjöf undir húð
Rauðir úlfar
Sjúklingar með rauða úlfa sem verið var að breyta lyfjagjöf hjá úr 10 mg/kg í bláæð á 4 vikna fresti í
200 mg undir húð vikulega með 1 til 4 vikna tímabili á milli breytingar höfðu fyrir skammt
sermisþéttni belimumabs við fyrsta skammtinn undir húð nálægt því sem varð lággildi þéttni við
jafnvægi við lyfjagjöf undir húð (sjá kafla 4.2). Miðað við líkön fyrir lyfjahvarfabreytur var
meðalþéttni belimumabs við jafnvægi fyrir 200 mg gefið undir húð vikulega svipuð og fyrir 10 mg/kg
gefið í bláæð á 4 vikna fresti.
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Einni til 2 vikum eftir að lokið hefur verið við gjöf fyrstu 2 skammtanna í bláæð er búist við að
sjúklingar með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem breyta frá 10 mg/kg í bláæð yfir í 200 mg undir
húð vikulega hafi svipaða meðalþéttni belimumabs í sermi og sjúklingar sem fá skammtinn 10 mg/kg í
bláæð á 4 vikna fresti. Er það á grundvelli hermilíkans lyfjahvarfa (sjá kafla 4.2).
5.3

Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli rannsókna á
eiturverkunum eftir endurtekna skammta og eiturverkunum á æxlun.
Gjöf í bláæð og undir húð hjá öpum leiddi til viðbúinnar fækkunar B-frumna í útvefjum og eitlum en
engin tengd eiturefnafræðileg áhrif komu fram.
Æxlunarrannsóknir hafa verið gerðar á ungafullum cynomolgus-öpum, sem fengu belimumab
150 mg/kg með innrennsli í bláæð (u.þ.b. 9 faldur áætlaður hámarksskammtur hjá mönnum við
klíníska útsetningu) á 2 vikna fresti í allt að 21 viku og tengdist meðferð með belimumabi hvorki
beinum né óbeinum skaðlegum áhrifum hvað varðar eiturverkanir á móður, eiturverkanir á þroska eða
vanskapandi áhrif.
Meðferðartengdar niðurstöður takmörkuðust við viðbúna, afturkræfa fækkun B-frumna, bæði hjá
mæðrum og ungum og afturkræfa lækkun á IgM hjá apaungum. Fjöldi B-frumna varð aftur eðlilegur
eftir að meðferð með belimumabi var hætt, um 1 ári eftir fæðingu hjá fullorðnum öpum og 3 mánuðum
eftir fæðingu hjá apaungum; IgM-gildi hjá nýfæddum ungum, sem útsettir voru fyrir belimumabi í
móðurkviði, voru orðin eðlileg við 6 mánaða aldur.
Áhrif á frjósemi karl- og kvenapa voru metin í 6 mánaða rannsóknum á eiturverkunum eftir
endurtekna skammta af belimumabi allt að 50 mg/kg. Engar meðferðartengdar breytingar komu fram á
æxlunarfærum kynþroska karl- og kvendýra. Óformlegt mat á tíðahring kvendýra sýndi engar
breytingar tengdar belimumabi.
Þar sem belimumab er einstofna mótefni hafa engar rannsóknir á eiturverkunum á erfðaefni verið
gerðar. Engar rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum eða frjósemi (karl- eða kvendýra) hafa verið
gerðar.
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6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Arginínhýdróklóríð
Histidín
Histidín mónóhydróklóríð
Pólýsorbat 80
Natríumklóríð
Vatn fyrir stungulyf
6.2

Ósamrýmanleiki

Enginn þekktur
6.3

Geymsluþol

3 ár.
6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C til 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Hægt er að geyma eina áfyllta sprautu eða áfylltan lyfjapenna af Benlysta við hitastig að hámarki 25°C
í allt að 12 klukkustundir. Verja þarf sprautuna eða pennann gegn ljósi og farga ef þau eru ekki notuð
innan 12 klukkustunda.
6.5

Gerð íláts og innihald

Áfylltur lyfjapenni
1 ml lausn í sprautu úr gleri af tegund 1 með áfastri nál (ryðfrítt stál) í áfylltum lyfjapenna.
Fáanlegt í pakkningum með 1 eða 4 áfylltum lyfjapennum og fjölpakkningu sem inniheldur
12 stakskammta áfyllta lyfjapenna (3 pakkningar með 4 áfylltum lyfjapennum).
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Áfyllt sprauta
1 ml lausn í sprautu úr gleri af tegund 1 með áfastri nál (ryðfrítt stál) og nálarhettu.
Fáanlegt í pakkningum með 1 áfylltri sprautu og pakkningu með 4 áfylltum sprautum.
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Ítarlegar leiðbeiningar um lyfjagjöf Benlysta í áfylltum lyfjapenna eða áfylltri sprautu undir húð eru
gefnar í lok fylgiseðilsins (sjá Leiðbeiningar skref fyrir skref).
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
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7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/003 1 áfylltur lyfjapenni
EU/1/11/700/004 4 áfylltir lyfjapennar
EU/1/11/700/005 12 (3x4) áfylltir lyfjapennar (fjölpakkning)
EU/1/11/700/006 1 áfyllt sprauta
EU/1/11/700/007 4 áfylltar sprautur
9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR
MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 13. júlí 2011
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 18. febrúar 2016
10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
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Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og
örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er
um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
1.

HEITI LYFS

Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.
Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
2.

INNIHALDSLÝSING

Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Hvert hettuglas inniheldur 120 mg af belimumabi. Eftir blöndun inniheldur stofnlausnin 80 mg af
belimumabi í hverjum ml.
Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Hvert hettuglas inniheldur 400 mg af belimumabi. Eftir blöndun inniheldur stofnlausnin 80 mg af
belimumabi í hverjum ml.
Belimumab er einstofna IgG1λ-mannamótefni, framleitt í spendýrafrumulínu (NS0) með DNAraðbrigðatækni.
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
3.

LYFJAFORM

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.
Hvítt til beinhvítt duft.
4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Benlysta er ætlað sem viðbótarmeðferð hjá sjúklingum 5 ára og eldri með virka sjálfsmótefnajákvæða
rauða úlfa með sjúkdómsvirkni á háu stigi (t.d. jákvæða fyrir mótefnum gegn tvístrengja DNA og með
lága komplementþéttni) þrátt fyrir hefðbundna meðferð (sjá kafla 5.1).
Í samsetningu með ónæmisbælandi bakgrunnsmeðferðum er Benlysta ætlað til meðferðar hjá
fullorðnum sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa (sjá kafla 4.2 og 5.1).
4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Læknir með þekkingu og reynslu af greiningu og meðferð rauðra úlfa skal hefja meðferð með
Benlysta og hafa eftirlit með henni. Hæft heilbrigðisstarfsfólk, sem þjálfað hefur verið í gjöf
innrennslislyfja, skal gefa Benlysta innrennsli.
Gjöf Benlysta getur valdið alvarlegum eða lífshættulegum ofnæmisviðbrögðum og
innrennslisviðbrögðum. Greint hefur verið frá einkennum bráðra ofnæmisviðbragða hjá sjúklingum
nokkrum klukkustundum eftir að innrennsli var gefið. Einnig hafa viðbrögð af klínískri þýðingu komið
fram aftur, eftir að einkenni hafa verið meðhöndluð á viðeigandi hátt í upphafi (sjá kafla 4.4 og 4.8).
Því skal gefa Benlysta við aðstæður þar sem hægt er að bregðast við slíkum viðbrögðum í skyndi.
Hafa skal klínískt eftirlit með sjúklingum í töluverðan tíma (nokkrar klukkustundir), a.m.k. eftir fyrstu
2 innrennslin, vegna hugsanlegra síðbúinna viðbragða.
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Sjúklingar sem fá meðferð með Benlysta skulu upplýstir um hugsanlega hættu á alvarlegum eða
lífshættulegum ofnæmisviðbrögðum og að einkenni geti verið síðkomin eða komið fram aftur.
Afhenda skal sjúklingnum fylgiseðilinn í hvert sinn sem Benlysta er gefið (sjá kafla 4.4).
Skammtar
Hægt er að nota lyfjaforgjöf með andhistamínum, með eða án hitalækkandi lyfs, fyrir gjöf innrennslis
með Benlysta (sjá kafla 4.4).
Hjá sjúklingum með rauða úlfa (systemic lupus erythematosus, SLE) eða virka nýrnabólgu af völdum
rauðra úlfa eru ráðlagðir skammtar 10 mg/kg af Benlysta á dögum 0, 14 og 28 og á 4 vikna fresti eftir
það. Ástand sjúklingsins skal meta stöðugt.
Hjá sjúklingum með rauða úlfa skal íhuga að hætta meðferð með Benlysta ef enginn árangur hefur
komið í ljós í meðferð sjúkdómsins eftir 6 mánaða meðferð.
Hjá sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa skal nota Benlysta í samsetningu með
barksterum og mycofenolati eða cýklófosfamíði sem upphafsmeðferð eða mycofenolati eða azatíópríni
sem viðhaldsmeðferð.
Breyting frá lyfjagjöf í bláæð yfir í lyfjagjöf undir húð
Rauðir úlfar
Ef breyta á lyfjagjöf hjá sjúklingi með rauða úlfa úr lyfjagjöf í bláæð með Benlysta í lyfjagjöf undir
húð skal gefa fyrstu inndælinguna undir húð 1 til 4 vikum eftir síðasta skammtinn í bláæð (sjá
kafla 5.2).
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Ef breyta á lyfjagjöf hjá sjúklingi með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa úr lyfjagjöf í bláæð með
Benlysta í lyfjagjöf undir húð skal gefa fyrsta 200 mg skammtinn með inndælingu undir húð 1 til
2 vikum eftir síðasta skammtinn í bláæð. Þessi skipti skal gera hvenær sem er eftir að sjúklingurinn
hefur fengið fyrstu 2 skammtana í bláæð (sjá kafla 5.2).
Sérstakir sjúklingahópar
Aldraðir
Takmörkuð gögn liggja fyrir um sjúklinga ≥65 ára (sjá kafla 5.1). Nota á Benlysta með varúð hjá
öldruðum. Ekki er þörf á skammtaaðlögun (sjá kafla 5.2).
Skert nýrnastarfsemi
Belimumab hefur verið rannsakað hjá takmörkuðum fjölda sjúklinga með rauða úlfa og skerta
nýrnastarfsemi. Samkvæmt upplýsingum sem liggja fyrir er ekki þörf á skammtaaðlögun hjá
sjúklingum með væga, miðlungs- eða mikla skerðingu á nýrnastarfsemi. Hins vegar er ráðlagt að gæta
varúðar hjá sjúklingum með mikið skerta nýrnastarfsemi vegna skorts á upplýsingum (sjá kafla 5.2).
Skert lifrarstarfsemi
Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar með Benlysta hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.
Ólíklegt er að þörf sé á skammtaaðlögun hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2).
Börn
Rauðir úlfar
Ráðlögð skammtaáætlun fyrir börn 5 ára og eldri er 10 mg/kg af Benlysta á dögum 0, 14 og 28 og
síðan á 4 vikna fresti eftir það.
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Benlysta hjá börnum yngri en 5 ára. Engar upplýsingar
liggja fyrir.
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Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Benlysta hjá börnum og unglingum með alvarlega virka
nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem eru yngri en 18 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.
Lyfjagjöf
Benlysta er gefið með innrennsli í bláæð og þarf að leysa það upp og þynna fyrir gjöf. Leiðbeiningar
um hvernig á að leysa lyfið upp, þynna og geyma, áður en það er gefið, eru í kafla 6.6.
Benlysta skal gefið með innrennsli á einni klukkustund.
Benlysta má ekki gefa sem stakan skammt (bolus) í bláæð.
Draga má úr innrennslishraða eða gera hlé ef viðbrögð við innrennslinu koma fram hjá sjúklingnum.
Hætta verður innrennslinu tafarlaust ef sjúklingurinn fær aukaverkun sem gæti orðið lífshættuleg (sjá
kafla 4.4 og 4.8).
4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.
4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Rekjanleiki
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð
með skýrum hætti.
Benlysta hefur ekki verið rannsakað hjá eftirfarandi sjúklingahópum fullorðinna og barna og er ekki
ráðlagt ef um er að ræða:
•

alvarlega virka rauða úlfa í miðtaugakerfi (sjá kafla 5.1)

•

HIV

•

sögu um lifrarbólgu B eða C eða ef hún er til staðar

•

gammaglóbúlínlækkun (IgG <400 mg/dl) eða IgA-skort (IgA <10 mg/dl)

• sögu um meiri háttar líffæraígræðslu eða blóðmyndandi stofnfrumu-/mergígræðslu eða
nýrnaígræðslu.
Notkun samhliða meðferð sem beinist að B-frumum
Benlysta hefur ekki verið rannsakað við notkun samhliða annarri meðferð sem beinist að B-frumum í
bláæð. Gæta skal varúðar ef Benlysta er gefið samhliða annarri meðferð sem beinist að B-frumum.
Viðbrögð við innrennsli og ofnæmi
Gjöf Benlysta getur valdið ofnæmisviðbrögðum og innrennslisviðbrögðum, sem geta verið alvarleg og
lífshættuleg. Ef viðbrögð verða mikil skal gera hlé á gjöf Benlysta og veita viðeigandi læknismeðferð
(sjá kafla 4.2). Hættan á ofnæmisviðbrögðum er mest við fyrstu tvö innrennslin; hins vegar skal hafa
hættuna í huga í hvert sinn sem innrennsli er gefið. Sjúklingar með sögu um fjölþætt lyfjaofnæmi eða
veruleg ofnæmisviðbrögð geta verið í aukinni hættu.
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Nota má lyfjaforgjöf með andhistamínum, með eða án hitalækkandi lyfs, fyrir gjöf innrennslis með
Benlysta. Ófullnægjandi upplýsingar liggja fyrir til að ákvarða hvort lyfjaforgjöf lækki tíðni eða dragi
úr alvarleika innrennslisviðbragða.
Í klínískum rannsóknum komu alvarleg innrennslis- og ofnæmisviðbrögð fram hjá u.þ.b. 0,9%
fullorðinna sjúklinga, m.a. bráðaofnæmisviðbrögð, hægsláttur, lágþrýstingur, ofsabjúgur og mæði.
Innrennslisviðbrögð komu oftar fyrir þegar fyrstu tvö innrennslin voru gefin og höfðu tilhneigingu til
að minnka við síðari innrennsli (sjá kafla 4.8). Greint hefur verið frá einkennum bráðra
ofnæmisviðbragða hjá sjúklingum nokkrum klukkustundum eftir að innrennsli var gefið. Einnig hafa
viðbrögð af klínískri þýðingu komið fram aftur, eftir að einkenni hafa verið meðhöndluð á viðeigandi
hátt í upphafi (sjá kafla 4.2 og 4.8). Því skal gefa Benlysta við aðstæður þar sem hægt er að bregðast
við slíkum viðbrögðum í skyndi. Hafa skal klínískt eftirlit með sjúklingum í töluverðan tíma (nokkrar
klukkustundir), a.m.k. eftir fyrstu 2 innrennslin, vegna hugsanlegra síðbúinna viðbragða. Benda skal
sjúklingum á að ofnæmisviðbrögð geti hugsanlega komið fram daginn sem innrennslið er gefið eða
nokkrum dögum eftir og upplýsa þá um hugsanleg einkenni og hugsanlega endurkomu einkenna. Gefa
skal sjúklingum fyrirmæli um að leita tafarlaust til læknis ef þeir finna fyrir einhverjum þessara
einkenna. Afhenda skal sjúklinginum fylgiseðilinn í hvert sinn sem Benlysta er gefið (sjá kafla 4.2).
Síðbúin ofnæmisviðbrögð, sem ekki eru bráð, hafa einnig sést, með einkennum eins og útbrotum,
ógleði, þreytu, vöðvaverk, höfuðverk og bjúg í andliti.
Sýkingar
Verkunarháttur belimumabs getur aukið hættu á sýkingum hjá fullorðnum og börnum með rauða úlfa,
þ.m.t. tækifærissýkingum og yngri börn geta verið í aukinni hættu. Í klínískum
samanburðarrannsóknum var tíðni alvarlegra sýkinga svipuð í hópunum sem fengu Benlysta og
hópunum sem fengu lyfleysu. Þó komu banvænar sýkingar (t.d. lungnabólga og sýklasótt) oftar fyrir
hjá sjúklingum sem fengu Benlysta samanborið við lyfleysu (sjá kafla 4.8). Íhuga skal
pneumókokkabólusetningu áður en meðferð með Benlysta er hafin. Ekki skal hefja meðferð með
Benlysta hjá sjúklingum með virkar alvarlegar sýkingar (þ.m.t. alvarlegar langvinnar sýkingar).
Læknar skulu gæta varúðar og meta vandlega hvort væntanlegur ávinningur vegi þyngra en áhætta
þegar þeir íhuga notkun Benlysta hjá sjúklingum með sögu um endurteknar sýkingar. Læknar skulu
ráðleggja sjúklingum að hafa samband við viðeigandi heilbrigðisstarfsmenn ef þeir fá einkenni um
sýkingu. Hafa skal nákvæmt eftirlit með sjúklingum sem fá sýkingu meðan á meðferð með Benlysta
stendur og íhuga skal vandlega hvort stöðva skuli ónæmisbælandi meðferð þ.m.t. Benlysta þar til
sýkingin hefur hjaðnað. Áhætta af notkun Benlysta hjá sjúklingum með virka eða dulda berkla er ekki
þekkt.
Þunglyndi og sjálfsvígshneigð
Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfjagjöf í bláæð og undir húð hefur oftar verið tilkynnt um
geðræn vandamál (þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígshegðun, þar á meðal sjálfsvíg) hjá
sjúklingum sem fengu Benlysta (sjá kafla 4.8). Læknar skulu meta hættuna á þunglyndi og sjálfsvígi í
ljósi sjúkrasögu sjúklingsins og núverandi geðræns ástands fyrir meðferð með Benlysta og halda áfram
að fylgjast með sjúklingum meðan á meðferð stendur. Læknar skulu ráðleggja sjúklingum (og
umönnunaraðilum þegar það er viðeigandi) að hafa samband við heilbrigðisþjónustuna vegna nýrra
eða versnandi geðrænna einkenna. Hjá sjúklingum sem fá slík einkenni skal íhuga að hætta meðferð.
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga
Greint hefur verið frá ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu (PML) í tengslum við notkun Benlysta
við rauðum úlfum. Læknar skulu sérstaklega vera á varðbergi gagnvart einkennum sem bent geta til
PML, sem sjúklingar taka hugsanlega ekki eftir (t.d. vitsmunalegum, taugafræðilegum eða geðrænum
einkennum eða vísbendingum). Fylgst skal með sjúklingum með tilliti til nýrra eða versnandi slíkra
einkenna og ef þannig einkenni koma fram skal íhuga að senda sjúkling til taugasérfræðings, til
viðeigandi greiningar á PML. Ef grunur er um PML skal notkun lyfsins hætt þar til búið er að útiloka
þann sjúkdóm.
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Ónæmisaðgerðir
Ekki skal gefa lifandi bóluefni í 30 daga fyrir eða samhliða Benlysta, þar sem ekki hefur verið sýnt
fram á klínískt öryggi. Engar upplýsingar liggja fyrir um hættu á smiti frá einstaklingum sem fá lifandi
bóluefni til sjúklinga sem fá Benlysta.
Vegna verkunarháttar getur belimumab truflað svörun við ónæmisaðgerðum. Í lítilli rannsókn þar sem
svörun við 23-gildu pneumókokkabóluefni var metin var heildarónæmissvörun við mismunandi
sermisgerðum þó svipuð hjá sjúklingum með rauða úlfa sem fengu Benlysta og þeim sem fengu
hefðbundna ónæmisbælandi meðferð þegar bólusetningin var gerð. Ófullnægjandi upplýsingar liggja
fyrir til að hægt sé að draga ályktanir um svörun við öðrum bóluefnum.
Takmarkaðar upplýsingar benda til að Benlysta hafi ekki marktæk áhrif á hæfni til að viðhalda
verndandi ónæmissvörun við ónæmisaðgerðum sem gerðar voru fyrir gjöf Benlysta. Í aukarannsókn
reyndist lítill hópur sjúklinga, sem hafði áður fengið bólusetningu gegn stífkrampa, pneumókokkum
eða inflúensu, viðhalda verndandi títrum eftir meðferð með Benlysta.
Illkynja sjúkdómar og eitilfrumnafjölgunarraskanir (lymphoproliferative disorders)
Ónæmisbælandi lyf, þ. á m. Benlysta, geta aukið hættu á illkynja sjúkdómum. Gæta skal varúðar þegar
meðferð með Benlysta er íhuguð hjá sjúklingum með sögu um illkynja sjúkdóma eða þegar íhugað er
að halda áfram meðferð hjá sjúklingum sem fá illkynja sjúkdóma. Sjúklingar með illkynja æxli á
síðastliðnum 5 árum hafa ekki verið rannsakaðir, að undanskildum þeim sem hafa verið með
grunnfrumukrabbamein eða flöguþekjukrabbamein í húð eða krabbamein í leghálsi, sem hafa verið
fjarlægð að fullu eða meðhöndluð á fullnægjandi hátt.
Natríuminnihald
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e. er nær natríumlaust.
4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á milliverkunum in vivo. Myndun sumra CP450 ensíma er þó bæld
við hækkuð gildi ákveðinna frumuboðefna við langvinna bólgu. Ekki er vitað hvort belimumab gæti
verið óbeinn miðill slíkra frumuboðefna. Ekki er hægt að útiloka hættu á óbeinni minnkun CYP virkni
af völdum belimumabs. Þegar meðferð með belimumabi er hafin eða henni hætt skal íhuga eftirlit með
meðferðaráhrifum hjá sjúklingum sem fá meðferð með CYP hvarfefnum með þröngan lækningarlegan
stuðul þar sem skammtar eru aðlagaðir einstaklingsbundið (t.d. warfarin).
4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri/getnaðarvarnir karla og kvenna
Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með Benlysta stendur og
í a.m.k. 4 mánuði eftir að meðferð lýkur.
Meðganga
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun Benlysta hjá barnshafandi konum. Engar formlegar
rannsóknir hafa verið gerðar. Fyrir utan þau lyfjafræðilegu áhrif sem gert er ráð fyrir, þ.e. fækkun Bfrumna, benda dýrarannsóknir hjá öpum hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa hvað varðar
eiturverkanir á æxlun (sjá kafla 5.3).
Benlysta á ekki nota á meðgöngu nema mögulegur ávinningur réttlæti mögulega áhættu fyrir fóstrið.
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Brjóstagjöf
Ekki er vitað hvort Benlysta er skilið út í brjóstamjólk eða frásogist eftir neyslu. Belimumab greindist
hins vegar í mjólk frá kvenöpum við gjöf 150 mg/kg á 2 vikna fresti.
Þar sem mótefni frá móður (IgG) eru skilin út í brjóstamjólk er mælt með að tekin sé ákvörðun um
hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Benlysta, að teknu tilliti til ávinnings af
brjóstagjöfinni fyrir barnið og ávinnings af meðferðinni fyrir konuna.
Frjósemi
Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif belimumabs á frjósemi hjá mönnum. Áhrif á frjósemi hjá
körlum og konum hafa ekki verið metin formlega í dýrarannsóknum (sjá kafla 5.3).
4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Ekki er búist við
neinum áhrifum er skerða slíka hæfni út frá lyfjafræðilegri verkun belimumab. Hafa skal í huga
klínískt ástand einstaklingsins og aukaverkanamynstur Benlysta við mat á hæfni sjúklingsins til að
framkvæma verk sem krefjast dómgreindar, hreyfi- eða vitsmunalegrar færni.
4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi hjá fullorðnum
Öryggi belimumabs hjá sjúklingum með rauða úlfa hefur verið metið í 3 rannsóknum fyrir skráningu
með lyfjagjöf í bláæð og samanburði við lyfleysu, 1 rannsókn með lyfjagjöf undir húð og samanburði
við lyfleysu og einni rannsókn eftir markaðssetningu með lyfjagjöf í bláæð og samanburði við
lyfleysu; öryggi sjúklinga með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa var metið í einni
samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lyfið var gefið í bláæð.
Upplýsingarnar sem koma fram í töflunni hér á eftir byggja á útsetningu hjá 674 sjúklingum með
rauða úlfa, sem fengu Benlysta í bláæð (10 mg/kg á 1-klukkustund á dögum 0, 14, 28 og síðan á
28 daga fresti í allt að 52 vikur) og hjá 556 sjúklingum með rauða úlfa sem fengu Benlysta undir húð
(200 mg einu sinni í viku í allt að 52 vikur). Í öryggisupplýsingunum er m.a. að finna upplýsingar eftir
viku 52 fyrir nokkra sjúklinga með rauða úlfa. Upplýsingarnar sýna auk þess útsetningu hjá
224 sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem fengu Benlysta í bláæð (10 mg/kg í
allt að 104 vikur). Upplýsingar úr tilkynningum eftir markaðssetningu fylgja einnig með.
Meirihluti sjúklinganna fékk einnig meðferð með einu eða fleiri eftirtalinna lyfja við rauðum úlfum:
barksterum, ónæmistemprandi lyfjum, malaríulyfjum, bólgueyðandi gigtarlyfjum.
Greint var frá aukaverkunum hjá 87% sjúklinga sem fengu Benlysta og 90% sjúklinga sem fengu
lyfleysu. Algengustu aukaverkanirnar sem greint var frá (≥5% sjúklinga með rauða úlfa sem fengu
meðferð með Benlysta plús hefðbundna meðferð og í tíðni sem var ≥1% hærri en með lyfleysu) voru
veirusýkingar í efri hluta öndunarfæra, berkjubólga og niðurgangur. Hlutfall sjúklinga sem hætti
meðferð vegna aukaverkana var 7%, hjá þeim sem fengu Benlysta og 8% hjá þeim sem fengu lyfleysu.
Aukaverkanirnar sem oftast var greint frá (>5% sjúklinga með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa
sem fengu meðferð með Benlysta auk hefðbundinnar meðferðar) voru sýkingar í efri hluta
öndunarfæra, þvagfærasýkingar og ristill (herpes zoster). Hlutfall sjúklinga sem hættu meðferð vegna
aukaverkana var 12,9% hjá sjúklingum sem fengu meðferð með Benlysta og 12,9% hjá sjúklingum
sem fengu lyfleysu.
Tafla yfir aukaverkanir
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Aukaverkanir eru skráðar hér á eftir samkvæmt MedDRA-líffæraflokkun og tíðni. Eftirfarandi
tíðniflokkar eru notaðir:
Mjög algengar
Algengar
Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

> 1/10
≥ 1/100 til <1/10
≥ 1/1.000 til <1/100
> 1/10.000 til <1/1.000

Innan tíðniflokka eru alvarlegust aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Tíðnin sem er gefin er sú hæsta sem
sást hjá öðru hvoru lyfjaformanna.
Líffæraflokkur

Tíðni

Aukaverkanir

Sýkingar af völdum sýkla og
sníkjudýra1

Mjög algengar
Algengar

Bakteríusýkingar, t.d. berkjubólga,
þvagfærasýking
Maga- og garnabólga af völdum
veira, kokbólga, nefkoksbólga,
veirusýking í efri hluta öndunarfæra

Blóð og eitlar

Algengar

Hvítkornafæð

Ónæmiskerfi

Algengar

Ofnæmisviðbrögð2

Sjaldgæfar

Bráðaofnæmi

Mjög sjaldgæfar

Síðbúin, ekki bráð ofnæmisviðbrögð

Geðræn vandamál

Algengar
Sjaldgæfar

Þunglyndi
Sjálfsvígshegðun, sjálfsvígshugsanir

Taugakerfi

Algengar

Mígreni

Meltingarfæri

Mjög algengar

Niðurgangur, ógleði

Húð og undirhúð

Algengar

Viðbrögð á stungustað3

Sjaldgæfar

Ofnæmisbjúgur, ofsakláði, útbrot

Stoðkerfi og bandvefur

Algengar

Verkur í útlim

Almennar aukaverkanir og
aukaverkanir á íkomustað

Algengar

Innrennslis- eða inndælingartengd
altæk viðbrögð2, hiti

Sjá frekari upplýsingar í „Lýsing á völdum aukaverkunum“ og kafla 4.4 „Sýkingar“.
„Ofnæmisviðbrögð“ ná yfir flokk skilgreininga, þ.m.t. bráðaofnæmi og þeim geta fylgt ýmis einkenni
eins og lágþrýstingur, ofnæmisbjúgur, ofsakláði eða önnur útbrot, kláði og mæði. „Innrennslis- eða
inndælingartengd altæk viðbrögð“ ná yfir flokk skilgreininga og þeim geta fylgt ýmis einkenni eins og
hægsláttur, vöðvaverkir, höfuðverkur, útbrot, ofsakláði, hiti, lágþrýstingur, háþrýstingur, sundl og
liðverkir. Þar sem einkenni skarast er ekki alltaf mögulegt að greina á milli ofnæmisviðbragða og
innrennslisviðbragða.
3
Á eingöngu við um lyfjaform til lyfjagjafar undir húð.
1
2
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Lýsing á völdum aukaverkunum
Upplýsingarnar hér á eftir eru teknar saman úr klínískum rannsóknum með lyfjagjöf í bláæð (einungis
10 mg/kg skammtur í bláæð) og klínískri rannsókn með lyfjagjöf undir húð. Upplýsingar um sýkingar
og geðræn vandamál úr rannsókn eftir markaðssetningu eru meðtaldar.
Innrennslis- eða inndælingartengd altæk viðbrögð og ofnæmi: Innrennslis- eða inndælingartengd
altæk viðbrögð og ofnæmi sáust yfirleitt daginn sem lyfið var gefið en bráð ofnæmisviðbrögð geta
einnig komið fram nokkrum dögum eftir lyfjagjöf. Sjúklingar með sögu um fjölþætt lyfjaofnæmi eða
veruleg ofnæmisviðbrögð geta verið í aukinni hættu.
Tíðni innrennslisviðbragða og ofnæmisviðbragða eftir lyfjagjöf í bláæð, sem komu fram innan 3 daga
frá innrennsli, var 12% í hópnum sem fékk Benlysta og 10% í hópnum sem fékk lyfleysu, þar sem
annars vegar 1,2% og hins vegar 0,3% þurftu að hætta meðferð varanlega.
Sýkingar: Heildartíðni sýkinga í rannsóknum á rauðum úlfum fyrir markaðssetningu á lyfjagjöf í
bláæð og lyfjagjöf undir húð var 63% hjá báðum hópunum sem fengu Benlysta eða lyfleysu. Sýkingar
sem komu fram hjá a.m.k. 3% sjúklinga sem fengu Benlysta og a.m.k. 1% oftar en hjá sjúklingum sem
fengu lyfleysu voru veirusýking í efri hluta öndunarfæra, berkjubólga, og þvagfærasýkingar af völdum
baktería. Alvarlegar sýkingar komu fram hjá 5% sjúklinga í báðum hópum sem fengu Benlysta eða
lyfleysu; alvarlegar tækifærissýkingar reyndust vera 0,4% og 0% af þeim, tilgreint í sömu röð.
Sýkingar sem leiddu til þess að meðferð var hætt komu fram hjá 0,7% sjúklinga sem fengu Benlysta
og 1,5% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Sumar sýkingar voru alvarlegar eða banvænar.
Fyrir upplýsingar um sýkingar sem komu fram hjá sjúklingum með rauða úlfa á barnsaldri sjá kaflann
Börn hér að neðan.
Í rannsókn á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa fengu sjúklingar bakgrunnsmeðferð með hefðbundinni
meðferð (sjá kafla 5.1) og heildartíðni sýkinga var 82% hjá sjúklingum sem fengu Benlysta
samanborið við 76% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. Alvarlegar sýkingar komu fram hjá 13,8%
sjúklinga sem fengu Benlysta og hjá 17,0% sem fengu lyfleysu. Banvænar sýkingar komu fyrir hjá
0,9% (2/224) sjúklinga sem fengu Benlysta og hjá 0,9% (2/224) sjúklinga sem fengu lyfleysu.
Í slembiraðaðri, tvíblindri, 52-vikna samanburðarrannsókn á rauðum úlfum á öryggi, eftir
markaðssetningu (BEL115467) sem lagði mat á dánartíðni og sértækar aukaverkanir hjá fullorðnum,
komu alvarlegar sýkingar fyrir hjá 3,7% sjúklinga sem fengu Benlysta (10 mg/kg gefið í bláæð)
samanborið við 4,1% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Banvænar sýkingar (t.d. lungnabólga og sýklasótt)
komu þó fyrir hjá 0,45% (9/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta samanborið við 0,15% (3/2.001)
sjúklinga sem fengu lyfleysu, á meðan að dánartíðni af hvaða orsök sem er var 0,50% (10/2.002) hjá
sjúklingum sem fengu Benlysta samanborið við 0,40% (8/2.001) hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu.
Flestar banvænar sýkingar komu fram á fyrstu 20 vikum meðferðar með Benlysta.
Geðræn vandamál: Í rannsóknum á rauðum úlfum fyrir skráningu með lyfjagjöf í bláæð var tilkynnt
um alvarleg geðræn tilvik hjá 1,2% (8/674) sjúklinga sem fengu Benlysta 10 mg/kg og 0,4% (3/675)
sjúklinga sem fengu lyfleysu. Tilkynnt var um alvarlegt þunglyndi hjá 0,6% (4/674) sjúklinga sem
fengu Benlysta 10 mg/kg og 0,3% (2/675) sjúklinga sem fengu lyfleysu. Það urðu tvö sjálfsvíg hjá
sjúklingum sem fengu meðferð með Benlysta (þar á meðal eitt hjá sjúklingi sem fékk 1 mg/kg af
Benlysta).
Í rannsókn á rauðum úlfum eftir markaðssetningu var tilkynnt um alvarleg geðræn tilvik hjá 1,0%
(20/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta og 0,3% (6/2.001) sjúklinga sem fengu lyfleysu. Tilkynnt var
um alvarlegt þunglyndi hjá 0,3% (7/2.002) sjúklinga sem fengu Benlysta og <0,1% (1/2.001) sjúklinga
sem fengu lyfleysu. Heildarnýgengi alvarlegra sjálfsvígshugsana eða sjálfsvígshegðunar eða
sjálfsskaða án þess að sjálfsvíg væri tilgangurinn var 0,7% (15/2.002) hjá sjúklingum sem fengu
Benlysta og 0,2% (5/2.001) í lyfleysuhópnum. Í hvorugum hópnum var tilkynnt um sjálfsvíg.
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Í rannsóknum á rauðum úlfum með gjöf í bláæð voru sjúklingar með sögu um geðræn vandamál ekki
útilokaðir.
Í klínískri rannsókn á rauðum úlfum með gjöf undir húð, sem útilokaði sjúklinga með sögu um geðræn
vandamál, var tilkynnt um alvarleg geðræn tilvik hjá 0,2% (1/556) sjúklinga sem fengu Benlysta og
ekki hjá neinum sjúklingi sem fékk lyfleysu. Í hvorugum hópnum var tilkynnt um alvarleg
þunglyndistengd tilvik eða sjálfsvíg.
Hvítkornafæð: Tíðni hvítkornafæðar sem greint var frá sem aukaverkun hjá sjúklingum með rauða úlfa
var 3% hjá hópnum sem fékk Benlysta og 2% hjá hópnum sem fékk lyfleysu.
Meltingarfæri: Offitusjúklingar [líkamsþyngdarstuðull (BMI) > 30 kg/m2] með rauða úlfa sem fengu
meðferð með Benlysta gefnu í bláæð greindu frá ógleði, uppköstum og niðurgangi í hærri tíðni en þeir
sem fengu lyfleysu og þeir sem voru í eðlilegri þyngd (þyngdarstuðull ≥18,5 til ≤30 kg/m2). Engar
aukaverkanir tengdar meltingarfærum hjá offitusjúklingum voru alvarlegar.
Börn
Aukaverkanir hjá börnum eru byggðar á 52 vikna öryggisgögnum úr samanburðarrannsókn með
lyfleysu þar sem 53 sjúklingar (6 til 17 ára) með rauða úlfa fengu Benlysta (10 mg/kg í bláæð á dögum
0, 14, 28, og síðan á 28 daga fresti, ofan á samhliða grunnmeðferð). Engin ný hættumerki sáust hjá
börnum 12 ára og eldri (n=43). Öryggisupplýsingar hjá börnum yngri en 12 ára (n=10) eru
takmarkaðar.
Sýkingar
5 til 11 ára hópur: Tilkynnt var um sýkingar hjá 8/10 sjúklingum sem fengu Benlysta og 3/3
sjúklingum sem fengu lyfleysu og greint var frá alvarlegum sýkingum hjá 1/10 sjúklingum sem fengu
Benlysta og 2/3 sjúklingum sem fengu lyfleysu (sjá kafla 4.4).
12 til 17 ára hópur: Tilkynnt var um sýkingar hjá 22/43 sjúklingum sem fengu Benlysta og 25/37
sjúklingum sem fengu lyfleysu og greint var frá alvarlegum sýkingum hjá 3/43 sjúklingum sem fengu
Benlysta og 3/37 sjúklingum sem fengu lyfleysu. Í opnum framlengingarfasa var ein banvæn sýking
hjá sjúklingi sem fékk Benlysta
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.
4.9

Ofskömmtun

Takmörkuð klínísk reynsla er af ofskömmtun Benlysta. Aukaverkanir sem greint var frá í tengslum við
ofskömmtun voru í samræmi við það sem búast má við fyrir belimumab.
Tveir skammtar allt að 20 mg/kg, gefnir með 21 dags millibili með innrennsli í bláæð, hafa verið
gefnir mönnum án þess að aukning hafi orðið í tíðni eða alvarleika aukaverkana samanborið við
skammta sem eru 1, 4, eða 10 mg/kg.
Ef ofskömmtun verður fyrir slysni skal fylgjast vandlega með sjúklingnum og veita stuðningsmeðferð
eftir þörfum.
5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Sértæk ónæmisbælandi lyf, ATC-flokkur: L04AA26
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Verkunarháttur
Belimumab er einstofna IgG1λ-mannamótefni, sértækt fyrir leysanlegu B-eitilfrumuörvandi
mannapróteini (BLyS, einnig kallað BAFF og TNFSF13B). Belimumab hindrar bindingu leysanlegs
BLyS, sem er þáttur sem hefur áhrif á líftíma B-frumna, við viðtaka sína á B-frumunum. Belimumab
bindur ekki B-frumur beint en með því að binda BLyS hindrar belumumab lifun B-frumna, þ.m.t.
sjálfvirkra B-frumna og dregur úr umbreytingu B-frumna yfir í ónæmisglóbúlínmyndandi
plasmafrumur.
Þéttni BLyS er hækkuð hjá sjúklingum með rauða úlfa og aðra sjálfsofnæmissjúkdóma. Tengsl eru á
milli plasmaþéttni BLyS og sjúkdómsvirkni rauðra úlfa. Hlutfallslegt framlag þéttni BLyS í
lífeðlismeinafræði rauðra úlfa er ekki að fullu þekkt.
Lyfhrif
Breytingar á lífmerkjum komu fram í klínískum rannsóknum á Benlysta gefnu í bláæð. Hjá fullorðnum
sjúklingum með rauða úlfa með blóðgammaglóbínhækkun sáust eðlileg IgG-gildi í viku 52 hjá 49%
sjúklinga sem fengu Benlysta og 20% sjúklinga sem fengu lyfleysu.
Hjá sjúklingum með rauða úlfa með mótefni gegn tvístrengja DNA voru 16% sjúklinga sem fengu
meðferð með Benlysta orðnir neikvæðir fyrir mótefnum gegn tvístrengja DNA í viku 52, samanborið
við 7% sjúklinga sem fengu lyfleysu.
Hjá sjúklingum með rauða úlfa með lága komplementþéttni komu eðlileg gildi fyrir C3 og C4 fram í
viku 52 hjá 38% og 44% sjúklinga sem fengu Benlysta og 17% og 18% sjúklinga sem fengu lyfleysu,
tilgreint í sömu röð.
Af mótefnum gegn fosfólípíðum voru eingöngu mæld mótefni gegn kardíólípíni. Í viku 52 höfðu IgAmótefni gegn kardíólípíni lækkað um 37% (p=0,0003), IgG-mótefni gegn kardíólípíni höfðu lækkað
um 26% í viku 52 (p=0,0324) og IgM-mótefni gegn kardíólípíni höfðu lækkað um 25%(p=NS, 0,46).
Fylgst var með breytingum á B-frumum (þ.m.t. óþroskuðum frumum, minnis og virkjuðum B-frumum
og plasmafrumum) og þéttni IgG, sem sáust hjá sjúklingum með rauða úlfa meðan á meðferð með
belimumabi í bláæð stóð, í langtíma framhaldsrannsókn án samanburðar. Eftir meðferð í 7 og hálft ár
(72 vikna upphaflega rannsóknin meðtalin) kom fram veruleg og viðvarandi fækkun ýmissa undirhópa
B-frumna sem olli fækkun óþroskaðra B-frumna um að miðgildi 87%, minnis B-frumna um 67%,
virkjaðra B-frumna um 99% og fækkun plasmafrumna um að miðgildi 92% eftir meira en 7 ára
meðferð. Eftir u.þ.b.7 ár kom fram lækkun á IgG um að miðgildi 28% og lækkun á þéttni IgG niður
fyrir 400 mg/dl kom fram hjá 1,6% einstaklinga. Á rannsóknartímanum reyndist tíðni tilkynntra
aukaverkana almennt vera stöðug eða lækka.
Hjá sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa, í kjölfar meðferðar með Benlysta
(10 mg/kg í bláæð) eða lyfleysu var aukning í magni IgG í sermi sem tengd var minnkaðri
próteinmigu. Í samanburði við lyfleysu kom fram minni aukning í magni IgG í sermi í
Benlysta-hópnum eins og við var búist vegna þekkts verkunarháttar belimumabs. Í viku 104 var
aukning miðgildishlutfalls frá upphafsgildi IgG 17% hjá Benlysta-hópnum og 37% hjá
lyfleysuhópnum. Minnkun í sjálfsmótefni, aukning í komplementþéttni og minnkun í heildarfjölda
B-frumna og undirhópa B-frumna í blóðrásinni var í samræmi við rannsóknir á rauðum úlfum.
Í einni rannsókn hjá börnum með rauða úlfa (6 til 17 ára) var lyfhrifasvörun í samræmi við
upplýsingar um fullorðna.
Ónæmingargeta
Næmni greininga fyrir hlutleysandi mótefnum og ósértækum mótefnum gegn lyfjum (ADA) er
takmörkuð vegna nærveru virks lyfs í sýnunum sem tekin eru. Raunverulegt magn hlutleysandi
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mótefna og ósértækra mótefna gegn lyfjum hjá rannsóknarþýðinu er því ekki þekkt. Í tveimur III. stigs
rannsóknunum á rauðum úlfum hjá fullorðnum voru 4 af 563 (0,7%) sjúklinganna í 10 mg/kg hópnum
og 27 af 559 (4,8%) sjúklinga í 1 mg/kg hópnum, jákvæðir við prófun fyrir viðvarandi nærveru
mótefna gegn belimumabi. Meðal einstaklinga með viðvarandi jákvæða svörun í III. stigs
rannsóknunum á rauðum úlfum fundu 1/10 (10%) í hópnum sem fékk lyfleysu, 2/27 (7%) í hópnum
sem fékk 1 mg/kg og 1/4 (25%) í hópnum sem fékk 10 mg/kg, fyrir innrennslisviðbrögðum daginn
sem lyfið var gefið; þessi innrennslisviðbrögð voru í öllum tilvikum ekki alvarleg og væg til
miðlungssvæsin. Nokkrir sjúklingar með ósértæk mótefni gegn lyfjum greindu frá
alvarlegum/svæsnum aukaverkunum. Tíðni innrennslisviðbragða hjá einstaklingum sem sýndu
viðvarandi jákvæða svörun var sambærileg við tíðnina hjá sjúklingum sem voru neikvæðir fyrir
ósértækum mótefnum gegn lyfjum eða 75/552 (14%) í hópnum sem fékk lyfleysu, 78/523 (15%) í
hópnum sem fékk 1 mg/kg og 83/559 (15%) í hópnum sem fékk 10 mg/kg.
Í rannsókninni á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa þar sem 224 sjúklingar fengu Benlysta 10 mg/kg í
bláæð voru engin and-belimumab mótefni mælanleg.
Í einni rannsókn hjá 6 til 17 ára börnum (n=53) myndaði enginn sjúklinganna með rauða úlfa mótefni
gegn belimumabi.
Verkun og öryggi
Rauðir úlfar
Innrennsli í bláæð hjá fullorðnum
Verkun Benlysta sem gefið var í bláæð var metin í 2 slembuðum, tvíblindum rannsóknum með
samanburði við lyfleysu, hjá 1.684 sjúklingum með klínískt greinda rauða úlfa samkvæmt
greiningarviðmiðum American College of Rheumatology (ACR). Sjúklingar voru með virka rauða
úlfa samkvæmt skilgreiningunni SELENA-SLEDAI-gildi ≥6 (SELENA=Safety of Estrogens in
Systemic Lupus Erythematosus National Assessment; SLEDAI=Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index) og jákvæð próf fyrir kjarnamótefnum (ANA-títri ≥1:80 og/eða jákvæð próf
fyrir mótefni gegn tvístrengja DNA [≥30 ein./ml]) við skimun. Meðferðaráætlun sjúklinganna gegn
rauðum úlfum var í jafnvægi og samanstóð af (einum sér eða saman): barksterum, malaríulyfjum,
bólgueyðandi gigtarlyfjum eða öðrum ónæmisbælandi lyfjum. Hönnun rannsóknanna tveggja var
sambærileg að því undanskildu að BLISS-76 var 76 vikna rannsókn og BLISS-52 var 52 vikna
rannsókn. Í báðum rannsóknum var aðalendapunktur verkunar metinn eftir 52 vikur.
Sjúklingar með alvarlega virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa og sjúklingar með alvarlega virka
rauða úlfa í miðtaugakerfi voru útilokaðir frá þátttöku.
BLISS-76 var aðallega framkvæmd í Norður-Ameríku og Vestur-Evrópu. Lyf sem einnig voru notuð
voru m.a. barksterar (76%; >7,5 mg/dag 46%), ónæmisbælandi lyf (56%) og malaríulyf (63%).
BLISS-52 var framkvæmd í Suður-Ameríku, Austur-Evrópu, Asíu og Ástralíu. Lyf sem einnig voru
notuð voru m.a. barksterar (96%; >7,5 mg/dag 69%), ónæmisbælandi lyf (42%) og malaríulyf (67%).
Í upphafi var virkni sjúkdómsins mikil hjá 52% sjúklinga (SELENA-SLEDAI-gildi ≥10), 59%
sjúklinga voru með sjúkdóminn í húð og slímhúð, 60% í stoðkerfi, 16% í blóði og 11% í nýrum og 9%
í æðum (BILAG A eða B í upphafi).
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Aðalendapunktur verkunar var samsettur endapunktur (svörunarkvarði fyrir rauða úlfa, SLE
Responder Index) sem skilgreindi svörun miðað við að hafa náð eftirtöldum skilmerkjum í viku 52 í
samanburði við grunngildi:
•
•
•

≥4 punkta lækkun á SELENA-SLEDAI-kvarða og
ekkert nýtt líffæri samkvæmt BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) A eða 2 ný líffæri
samkvæmt BILAG B og
engin versnun (<0,30 punkta hækkun) samkvæmt PGA-kvarða (Physician's Global Assessment
score)

Svörunarkvarði fyrir rauða úlfa mælir bata í virkni rauðra úlfa, án versnunar í öllum líffærakerfum,
eða almennu ástandi sjúklingsins.
Tafla 1: Svörunartíðni í viku 52
BLISS-76
Lyfleysa*
Svörun
Rauðir úlfar svörunarkvarði
Munur í
samanburði
við lyfleysu
Líkindahlutfall
(95% CI) í
samanburði
við lyfleysu

(n=275)
33,8%

BLISS-52

Benlysta
10 mg/kg*
(n=273)

Lyfleysa*

43,2%
(p=0,021)

43,6%

(n=287)

Benlysta
10 mg/kg*
(n=290)
57,6%
(p=0,0006)

BLISS-76 og BLISS-52
saman
Lyfleysa*
Benlysta
10 mg/kg*
(n=562)
(n=563)
38,8%

50,6%
(p<0,0001)

9,4%

14,0%

11,8%

1,52
(1,07; 2,15)

1,83
(1,30; 2,59)

1,68
(1,32; 2,15)

Þættir svörunarkvarða fyrir rauða úlfa
Hlutfall
35,6%
46,9%
sjúklinga með
(p=0,006
lækkun í
SELENASLEDAI ≥4
Hlutfall
65,1%
69,2%
sjúklinga án
(p=0,32)
versnunar skv.
BILAG
Hlutfall
62,9%
69,2%
sjúklinga án
(p=0,13)
versnunar skv.
PGA
* Allir sjúklingar fengu hefðbundna meðferð

46,0%

58,3%
(p=0,0024)

40,9%

52,8%
(p<0,0001)

73,2%

81,4%
(p=0,018)

69,2%

75,5%
(p=0,019)

69,3%

79,7%
(p=0,0048)

66,2%

74,6%
(p=0,0017)

Í safngreiningu á rannsóknunum tveimur var hlutfall sjúklinga sem fékk >7,5 mg/dag af prednisóni
(eða jafngildi þess) í upphafi og þar sem meðalskammtur af barksterum var lækkaður um a.m.k. 25%,
niður í skammt sem jafngilti prednisóni ≤7,5 mg/dag á vikum 40 til 52, 17,9% hjá hópnum sem fékk
Benlysta og 12,3% hjá hópnum sem fékk lyfleysu (p=0,0451).
34

Sjúkdómsköst í rauðum úlfum voru skilgreind með aðlöguðum SELENA-SLEDAI-kvarða fyrir
sjúkdómsköst rauðra úlfa (SLE Flare Index). Miðgildi tíma að fyrsta sjúkdómskasti var seinna hjá
safnhópnum sem fékk Benlysta en hópnum sem fékk lyfleysu (110 dagar samanborið við 84,
áhættuhlutfall=0,84, p=0,012). Á 52 vikna rannsóknartímabilinu komu alvarleg sjúkdómsköst fram hjá
15,6% í hópnum sem fékk Benlysta samanborið við 23,7% í lyfleysuhópnum (munur á meðferðum =
-8,1%; áhættuhlutfall=0,64, p=0,0011).
Hjá hópnum sem fékk Benlysta dró úr þreytu samanborið við lyfleysu, mælt með FACIT-þreytukvarða
í safngreiningunni. Meðalbreyting gilda í viku 52 miðað við grunngildi er marktækt meiri með
Benlysta en lyfleysu (4,70 samanborið við 2,46, p=0,0006).
Greining með einni eða fleiri breytum í aðalendapunktinum, hjá fyrirframskilgreindum undirhópum,
sýndi að mesti ávinningurinn kom fram hjá sjúklingum með meiri sjúkdómsvirkni, þ.m.t. sjúklingum
með SELENA-SLEDAI-gildi ≥10, eða sjúklingum sem þurftu á sterum að halda til að halda
sjúkdómnum í skefjum eða sjúklingum með lága komplementþéttni.
Í greiningu eftir að rannsókn lauk komu fram undirhópar sem sýndu mikla svörun, svo sem sjúklingar
með lága komplementþéttni og jákvæð próf fyrir mótefnum gegn tvístrengja DNA, sjá í töflu 2
niðurstöður fyrir þetta dæmi hjá hóp með meiri sjúkdómsvirkni.
64,5% þessara sjúklinga voru með SELENA-SLEDAI-gildi ≥10 í upphafi.
Tafla 2: Sjúklingar með lága komplementþéttni og jákvæð próf fyrir mótefnum gegn tvístrengja
DNA í upphafi
Undirhópur
Safn upplýsinga úr BLISS-76 og BLISS-52
Svörunartíðni á kvarða fyrir rauða úlfa
í viku 52 (%)
Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Svörunartíðni á kvarða fyrir rauða úlfa (að
undanskildum breytingum á komplementum
og mótefnum gegn tvístrengja DNA) í viku 52
(%)

Jákvæð próf fyrir mótefnum gegn
tvístrengja DNA og lág komplementþéttni
Lyfleysa
Benlysta
10 mg/kg
(n=287)
(n=305)
31,7
51,5 (p<0,0001)
19,8
28,9

17,3

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Svæsin sjúkdómsköst á 52 vikum
Sjúklingar sem fengu svæsin sjúkdómsköst (%)

29,6

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Tími að svæsnu sjúkdómskasti
[áhættuhlutfall (95% CI)]
Lækkun prednisóns um ≥25% frá grunngildi í
≤7,5 mg/dag á vikum 40 til 52* (%)
Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
Framfarir frá upphafi skv. FACITþreytukvarða í viku 52 (meðaltal)
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46,2 (p<0,0001)

19,0
10,6
0,61 (0,44, 0,85)
(p=0,0038)

(n=173)
12,1

(n=195)
18,5 (p=0,0964)
6,3

1,99

4,21 (p=0,0048)

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (meðalmunur)
Aðeins BLISS-76-rannsóknin

2,21
Lyfleysa
(n=131)

Svörunartíðni á kvarða fyrir rauða úlfa í
viku 76 (%)

27,5

Munur sem kom fram við meðferð samanborið
við lyfleysu (%)
* Hjá sjúklingum með prednisónskammt >7,5 mg/dag í upphafi

Benlysta
10 mg/kg
(n=134)
39,6 (p=0,0160)
12,1

Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Í rannsókninni á rauðum úlfum með gjöf í bláæð sem lýst er hér fyrir ofan voru sjúklingar með
alvarlega virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa útilokaðir; þó voru 11% sjúklinga með sjúkdóminn í
nýrum (byggt á BILAG A eða B-mati) í upphafi. Eftirfarandi rannsókn hefur verið gerð á alvarlegri
virkri nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa.
Verkun og öryggi Benlysta 10 mg/kg gefið í bláæð á 1 klukkustund á dögum 0, 14, 28 og síðan á
28 daga fresti var metið í 104 vikna slembiraðaðri (1:1), tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu,
III. stigs rannsókn (BEL114054) hjá 448 sjúklingum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa.
Sjúklingarnir höfðu klíníska sjúkdómsgreiningu á rauðum úlfum samkvæmt ACR
flokkunarskilmerkjum, nýrnabólga af völdum rauðra úlfa af flokki III, IV og/eða V staðfest með
vefjasýni og við skimun með virkan nýrnasjúkdóm sem þarfnaðist staðalmeðferðar. Staðalmeðferð var
m.a. barksterar, 0 til 3 lyfjagjafir í bláæð af metýlprednisólóni (500 til 1.000 mg í hverri lyfjagjöf) og í
kjölfarið 0,5 til 1 mg/kg/dag af prednisóni til inntöku þar sem heildardagskammtur var ≤60 mg/dag og
minnkað smám saman í ≤10 mg/dag í viku 24 með:
• mycofenolat mofetili 1 til 3 g/dag til inntöku eða mycofenolat natríum 720 til 2.160 mg/dag sem
upphafsmeðferð og sem viðhaldsskammt, eða
• cýklófosfamíði 500 mg í bláæð aðra hverja viku í 6 innrennsli sem upphafsmeðferð og í
kjölfarið azatíóprín til inntöku með markskammtinn 2 mg/kg/dag sem viðhaldsmeðferð.
Rannsóknin var gerð í Asíu, Norður Ameríku, Suður Ameríku og Evrópu. Miðgildi aldurs var 31 ár
(bil: 18-77 ára); meirihlutinn (88%) var konur.
Aðalendapunktur verkunar var aðalsvörun verkunar á nýru (Primary Efficacy Renal Response
(PERR)) í viku 104, skilgreint sem svörun í viku 100 og staðfest með endurtekinni mælingu í viku 104
á eftirfarandi breytum: prótein í þvagi:hlutfall kreatíníns (uPCR) ≤700 mg/g (79,5 mg/mmól) og
áætlaður gauklasíunarhraði (eGFR) ≥60 ml/mín./1,73m2 eða engin minnkun á eGFR >20% frá gildi
fyrir versnun (pre-flare value).
Aðal aukaendapunktar voru:
• Algjör svörun nýrna (Complete Renal Response (CRR)) skilgreint sem svörun í viku 100 og
staðfest með endurtekinni mælingu í viku 104 með eftirfarandi breytum: uPCR <500 mg/g
(56,8 mg/mmól) og eGFR ≥90 ml/mín./1,73m2 eða engin minnkun á eGFR >10% frá gildi fyrir
versnun.
• PERR í viku 52.
• Tími fram að tilviki tengdu nýrum eða dauði (tilvik tengt nýrum skilgreint sem fyrsta tilvik
nýrnasjúkdóms á lokastigi, tvöföldun kreatíníns í sermi, versnun nýrnasjúkdóms [skilgreint sem
aukning í próteinmigu og/eða skerðing á nýrnastarfsemi] eða gjöf meðferðar tengdri
nýrnasjúkdómi sem ekki er leyfð).
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Fyrir PERR og CRR endapunkta varð sterameðferð að hafa verið minnkuð í ≤10 mg/dag frá viku 24 til
að teljast sem svörun. Fyrir þessa endapunkta voru sjúklingar sem hættu snemma í meðferð, fengu
meðferð sem ekki var leyfð eða drógu sig úr rannsókninni taldir með þeim sem svöruðu ekki meðferð.
Hlutfall sjúklinga sem náðu PEER í viku 104 var marktækt hærra hjá sjúklingum sem fengu Benlysta
samanborið við lyfleysu. Aðal aukaendapunktar sýndu einnig marktækan ávinning með Benlysta
samanborið við lyfleysu (tafla 3).
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Tafla 3: Niðurstöður verkunar hjá fullorðnum sjúklingum með nýrnabólgu af völdum rauðra
úlfa
Benlysta Framkomin
Líkindi/Áhættuhlutfa
Lyfleys 10 mg/k n mismunur
ll samanborið við
a
g
samanborið
lyfleysu
PEndapunktur verkunar
N=223
N=223
við lyfleysu
(95% CI)
gildi
PERR í viku 1041
Svarendur
Þættir PERR
Prótein í þvagi:hlutfall
kreatíníns ≤700 mg/g
(79,5 mg/mmól)
eGFR≥60 ml/mín./1,73
m2 eða engin minnkun í
eGFR frá gildi fyrir
versnun sem nemur
>20%
Ekki meðferðarbrestur³

CRR í viku 1041
Svarendur

32,3%

43,0%

10,8%

OR 1,55
(1,04; 2,32)

33,6%

44,4%

10,8%

OR 1,54
(1,04; 2,29)

50,2%

57,4%

7,2%

OR 1,32
(0,90; 1,94)

74,4%

83,0%

8,5%

OR 1,65
(1,03; 2,63)

19,7%

30,0%

10,3%

OR 1,74
(1,11; 2,74)

28,7%

39,5%

10,8%

OR 1,58
(1,05; 2,38)

39,9%

46,6%

6,7%

OR 1,33
(0,90; 1,96)

74,4%

83,0%

8,5%

OR 1,65
(1,03; 2,63)

35,4%

46,6%

11,2%

OR 1,59
(1,06; 2,38)

28,3%

15,7%

-

0,031
1
0,032
0

0,159
9
0,036
4
0,016
7

Þættir CRR
Prótein í þvagi:hlutfall
kreatíníns <500 mg/g
(56,8 mg/mmól)
eGFR≥90
ml/mín./1,73m2 eða
engin minnkun í eGFR
frá gildi fyrir versnun
sem nemur >10%
Ekki meðferðarbrestur³

PERR í viku 521
Svarendur
Tími fram að tilviki
tengdu nýrum eða
dauði1
Hundraðshluti sjúklinga
með tilvik2

0,026
8
0,153
9
0,036
4
0,024
5

HR 0,51
(0,34; 0,77)

Tími fram að tilviki
0,001
[Áhættuhlutfall (95% CI)]
4
1
PERR í viku 104 var aðalgreining verkunar; CRR í viku 104, PERR í viku 52 og tími fram að
tilviki tengdu nýrum eða dauði voru meðtalin í fyrirfram skilgreindu stigveldi prófana.
2
Þegar dauðsföll voru útilokuð frá greiningunni (1 fyrir Benlysta; 2 fyrir lyfleysu) var
hundraðshluti sjúklinga með tilvik sem tengdust nýrum 15,2% fyrir Benlysta samanborið við
27,4% fyrir lyfleysu (HR = 0,51; 95% CI: 0,34; 0,78).
³Meðferðarbrestur: Sjúklingar sem þáðu lyf sem ekki voru leyfð í rannsóknarskrá.
Tölulega hærra hlutfall sjúklinga sem fengu Benlysta náðu PERR við upphaf viku 24, samanborið við
lyfleysu, og þessi meðferðarmunur hélst fram að viku 104. Tölulega hærra hlutfall sjúklinga sem fengu
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Benlysta náði CRR samanborið við lyfleysu við upphaf viku 12 og hélst tölulegi mismunurinn fram að
viku 104 (mynd 1).
Mynd 1. Svörunarhlutfall hjá fullorðnum með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa eftir
heimsóknum

Svarendur (%) +/- SE

Aðalsvörun verkunar á nýru (Primary Efficacy Renal Response (PERR))

Benlysta + staðalmeðferð (n = 223)
Lyfleysa + staðalmeðferð (n = 223)
Tími (vikur)

Svarendur (%) +/- SE

Algjör nýrnasvörun (Complete Renal Response (CRR))

Benlysta + staðalmeðferð (n = 223)
Lyfleysa + staðalmeðferð (n = 223)
Tími (vikur)

Í lýsandi greiningum á undirhópi voru lykilþættir endapunkta verkunar kannaðir (PERR og CRR) sem
upphafsmeðferð (mycofenolat eða cýklófosfamíð) og vefjasýnaflokki (flokkur III eða IV,
flokkur III + V eða flokkur IV + V eða flokkur V) (mynd 2).
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Mynd 2. Líkindahlutfall fyrir PERR og CRR í viku 104 hjá öllum undirhópum
Undirhópur
Benlysta (n) samanborið við lyfleysu (n)
Upphafsmeðferð

Benlysta í hag

Lyfleysu í hag

Mycofenolat (164 borið saman við 164)

Cýklófosfamíð (59 borið saman við 59)

Svörunarhlutfall
Lyfleysa Benlysta
(%)
(%)

Líkindahlutfall
(95% CI)

34

46

1,6 (1,0; 2,5)

20

34

2,0 (1,2; 3,4)

27

34

1,5 (0,7; 3,5)

19

19

1,1 (0,4; 2,8)

32

48

1,8 (1,1; 3,1)

19

31

1,8 (1,0; 3,2)

27

38

1,8 (0,8; 4,0)

15

26

2,8 (1,0; 7,7)

42

36

0,6 (0,2; 1,9)

31

33

0,8 (0,3; 2,6)

Vefjasýnaflokkur
Flokkur III eða flokkur IV (126 borið saman við 132)
Flokkur III + V eða flokkur IV + V (61 borið saman við 55)

Flokkur V (36 borið saman við 36)

0,1 0,2

0,5

1

2

4

8

Líkindahlutfall
Aðalendapunktur verkunar á nýru (PERR)
Algjör svörun í nýrum (Complete Renal; Response (CRR))

Aldur og kynþáttur
Aldur
Enginn munur sást á verkun og öryggi hjá sjúklingum með rauða úlfa ≥65 ára sem fengu Benlysta í
bláæð eða undir húð samanborið við heildarþýðið í samanburðarrannsóknum með lyfleysu en
hinsvegar er fjöldi sjúklinga á aldrinum ≥65 ára (62 sjúklingar í rannsókn á verkun og 219 í rannsókn á
öryggi) ekki nægur til að ákvarða hvort þeir bregðist við á annan hátt en yngri sjúklingar.
Sjúklingar af svarta kynstofninum
Benlysta var gefið sjúklingum með rauða úlfa af svarta kynstofninum í bláæð í 52 vikna III. stigs/i.v.
slembiraðaðri (2:1), tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (EMBRACE). Verkun var metin hjá
448 sjúklingum. Hlutfall sjúklinga af svarta kynstofninum sem náðu SKI-S2K svörun var hærra hjá
sjúklingum sem fengu Benlysta en mismunurinn var ekki tölfræðilega marktækur samanborið við
lyfleysu. Niðurstöðurnar voru þó í samræmi við aðrar rannsóknir hjá sjúklingum af svarta
kynstofninum með mjög virkan sjúkdóm (lága komplementþéttni og jákvæð próf fyrir mótefnum gegn
tvístrengja DNA við grunnlínu, n=141) og var SRI-S2K svörun 45,1% fyrir Benlysta 10 mg/kg
samanborið við 24,0% fyrir lyfleysu (líkindahlutfall 3,00; 95% CI: 1,35; 6,68).
Börn
Öryggi og verkun Benlysta var metið í slembiraðaðri, tvíblindri, samanburðarrannsókn með lyfleysu,
52 vikna rannsókn (PLUTO) hjá 93 börnum með klíníska greiningu á rauðum úlfum samkvæmt ACR
flokkunarviðmiðunum. Sjúklingar voru með virka rauða úlfa, skilgreint sem SELENASLEDAI gildi ≥ 6 og jákvæð sjálfsmótefni við skimun eins og lýst er í rannsóknum hjá fullorðnum.
Sjúklingar voru á stöðugri meðferðaráætlun við rauðum úlfum (hefðbundin meðferð) og höfðu svipuð
þátttökuskilyrði og í rannsóknum hjá fullorðnum. Sjúklingar sem voru með alvarlega virka nýrnabólgu
af völdum rauðra úlfa, alvarlega virka rauða úlfa í miðtaugakerfi, frumkomið ónæmisbrestsheilkenni,
IgA skort eða bráð- eða langvarandi sýkingu sem þarfnast meðferðar voru útilokaðir frá rannsókninni.
Rannsóknin var gerð í Bandaríkjunum, Suður Ameríku, Evrópu og Asíu. Miðgildi aldurs sjúklings var
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15 ár (á bilinu 6 til 17 ár). Í 5 til 11 ára hópi (n=13) var SELENA-SLEDAI gildi á bilinu 4 til 13, og í
12 til 17 ára hópi (n=79) var SELENA-SLEDAI gildi á bilinu 4 til 20. Meirihluti (94,6%) sjúklinganna
voru kvenkyns. Rannsóknin var ekki gerð fyrir tölfræðilegan samanburð og öll gögn eru lýsandi.
Aðalendapunktur var svar samkvæmt kvarða fyrir rauða úlfa í viku 52 eins og lýst er í rannsóknum á
gjöf í bláæð hjá fullorðnum. Hærra hlutfall barna sem fengu Benlysta svöruðu samkvæmt kvarða fyrir
rauða úlfa samanborið við lyfleysu. Svörunin fyrir einstaka þætti endapunktsins var í samræmi við SRI
(tafla 4).
Tafla 4 – Svörunartíðni hjá börnum í viku 52
Svörun

Lyfleysa

Svörunartíðni á kvarða fyrir rauða úlfa (%)

(n=40)

Benlysta
10 mg/kg
(n=53)

43,6
(17/39)

52,8
(28/53)

Líkindahlutfall (95% CI) samanborið við lyfleysu

1,49 (0,64; 3,46)

Þættir svörunarkvarða fyrir rauða úlfa
Hlutfall sjúklinga með lækkun í SELENA-SLEDAI ≥4 (%)
Líkindahlutfall (95% CI) samanborið við lyfleysu
Hlutfall sjúklinga án versnunar skv. BILAG (%)
Líkindahlutfall (95% CI) samanborið við lyfleysu
Hlutfall sjúklinga án versnunar skv. PGA (%)
Líkindahlutfall (95% CI) samanborið við lyfleysu

43,6
(17/39)

54,7
(29/53)

61,5
(24/39)

1,62 (0,69; 3,78)
73,6
(39/53)

66,7
(26/39)

1,96 (0,77; 4,97)
75,5
(40/53)
1,70 (0,66; 4,39)

Meðal sjúklinga sem upplifðu verulegt sjúkdómskast var miðgildi rannsóknardags fyrsta alvarlega
sjúkdómskastsins dagur 150 í Benlysta hópnum og dagur 113 í lyfleysuhópnum. Alvarleg
sjúkdómsköst komu fram hjá 17,0% Benlysta hópsins samanborið við 35,0% lyfleysuhópsins á
52 vikna rannsóknartímanum (mismunur á meðferð = 18,0%; áhættuhlutfall = 0,36;
95% CI: 0,15; 0,86). Þetta var í samræmi við niðurstöður úr klínískum rannsóknum á gjöf í bláæð hjá
fullorðnum.
Með því að nota PRINTO/ACR (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation/American
College of Rheumatology) matsviðmið svörunar hjá börnum með rauða úlfa, sýndi hærra hlutfall
barna sem fengu Benlysta framför samanborið við lyfleysu (tafla 5).
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Tafla 5 – Svörunartíðni PRINTO/ACR í viku 52

Svörun, n (%)

Hlutfall sjúklinga með að
minnsta kosti 50% framför í
einhverjum 2 af 5 þáttum* og
ekki fleiri en einn af þeim sem
eftir eru sem versnar um meira
en 30%
Lyfleysa
Benlysta
10 mg/kg
n=40
n=53
14/40
32/53
(35,0)
(60,4)

Munur í samanburði við lyfleysu

Hlutfall sjúklinga með að
minnsta kosti 30% framför í 3
af 5 þáttum* og ekki fleiri en
einn af þeim sem eftir er sem
versnar um meira en 30%
Lyfleysa
n=40
11/40
(27,5)

25,38

Benlysta
10 mg/kg
n=53
28/53
(52,8)
25,33

Líkindahlutfall (95% CI)
2,74
2,92
samanborið við lyfleysu
(1,15; 6,54)
(1,19; 7,17)
* PRINTO/ACR þættirnir fimm voru prósentubreytingar í viku 52 í: Heildarmat foreldra (Parents
GA), PGA, SELENA SLEDAI gildi, 24 klukkustunda próteinmiga og líkamleg virkni (physical
functioning domain score) samkvæmt PedsQL GC (Paediatric Quality of Life Inventory – Generic
Core Scale).
5.2

Lyfjahvörf

Lyfjahvarfabreytur fyrir lyfjagjöf í bláæð sem gefnar eru upp hér á eftir eru byggðar á áætluðum
þýðisbreytum fyrir þá 563 sjúklinga með rauða úlfa sem fengu Benlysta 10 mg/kg í klínísku III. stigs
rannsóknunum tveimur.
Frásog
Benlysta er gefið með innrennsli í bláæð. Hámarksþéttni belimumabs í sermi kom almennt fram þegar
innrennsli lauk eða stuttu síðar. Hámarksþéttni í sermi var 313 µg/ml (bil: 173-573 µg/ml) þegar líkt
var eftir þéttnitímaferli með því að nota dæmigerð gildi fyrir breytur úr lyfjahvarfalíkani þýðisins.
Dreifing
Belimumab dreifist í vefi með dreifingarrúmmál við jafnvægi u.þ.b. 5 lítra.
Umbrot
Belimumab er prótein og gera má ráð fyrir að umbrotsferill þess sé niðurbrot í lítil peptíð og einstakar
amínósýrur, fyrir tilstilli próteinsundrandi ensíma sem eru víða til staðar. Hefðbundnar rannsóknir á
umbrotum hafa ekki verið gerðar.
Brotthvarf
Þéttni belimumabs í sermi lækkaði samkvæmt tveggja fasa veldisfalli, með helmingunartíma
dreifingar 1,75 daga og lokahelmingunartíma 19,4 daga. Altæk úthreinsun var 215 ml/dag (bil:
69-622 ml/dag).
Rannsókn á nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa
Þýðisgreining á lyfjahvörfum var gerð hjá 224 fullorðnum sjúklingum með nýrnabólgu af völdum
rauðra úlfa sem fengu Benlysta 10 mg/kg gefið í bláæð (dagar 0, 14, 28 og síðan á 28 daga fresti fram
að viku 104). Vegna virkni nýrnasjúkdóms var úthreinsun belimumabs í upphafi hærri hjá sjúklingum
með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa en kom fram í rannsóknum á rauðum úlfum. Eftir 24 vikna
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meðferð og út rannsóknina var þó úthreinsun belimumabs og útsetning svipuð og kom fram hjá
fullorðnum sjúklingum með rauða úlfa sem fengu belimumab 10 mg/kg gefið í bláæð.
Sérstakir sjúklingahópar
Börn: Lyfjahvarfafræðilegir þættir eru byggðir á einstökum matsbreytum úr þýðisgreiningu hjá
53 sjúklingum með rauða úlfa úr rannsókn á börnum. Eftir gjöf 10 mg/kg í bláæð á degi 0, 14 og 28,
og á 4 vikna fresti eftir það, var útsetning fyrir belimumabi svipuð hjá börnum og fullorðnum
einstaklingum með rauða úlfa. Margfeldismeðaltals Cmax, Cmin, og AUC gildi við jafnvægi voru 305
µg/mL, 42 µg/mL, og 2569 dagar•µg/mL í 5 til 11 ára hópi og 317 µg/mL, 52 µg/mL, og 3126
dagar•µg/mL í 12 til 17 ára hópi (n=43).
Aldraðir: Benlysta hefur verið rannsakað hjá takmörkuðum fjölda aldraðra sjúklinga. Innan alls
hópsins sem tók þátt í rannsókninni á meðferð í bláæð gegn rauðum úlfum, hafði aldur ekki áhrif á
útsetningu fyrir belimumabi við þýðisgreiningu á lyfjahvörfum. Vegna lítils fjölda sjúklinga ≥65 ára er
hins vegar ekki hægt að útiloka algerlega aldurstengd áhrif.
Skert nýrnastarfsemi: Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif skertrar
nýrnastarfsemi á lyfjahvörf belimumabs. Við klíníska þróun var Benlysta rannsakað hjá sjúklingum
með rauða úlfa og skerta nýrnastarfsemi (261 sjúklingi með miðlungsskerta nýrnastarfsemi,
kreatínínúthreinsun ≥30 og <60 ml/mín.; 14 sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi,
kreatínínúthreinsun ≥15 og <30 ml/mín.). Sú minnkun altækrar úthreinsunar sem áætluð var með
þýðislyfjahvarfalíkönum fyrir sjúklinga við miðju skilgreininga á skertri nýrnastarfsemi miðað við
sjúklinga með miðgildi kreatínínúthreinsunar í lyfjahvarfaþýðinu (79,9 ml/mín.) var 1,4% fyrir væga
(75 ml/mín.), 11,7% fyrir miðlungs- (45 ml/mín.) og 24,0% fyrir verulega (22,5 ml/mín.) skerðingu á
nýrnastarfsemi. Þótt prótein í þvagi (≥2 g/dag) ykju úthreinsun belimumabs og skerðing á
kreatínínúthreinsun minnkaði úthreinsun belimumabs, voru þessi áhrif innan þess breytileikasviðs sem
gert var ráð fyrir. Því er skammtaaðlögun ekki ráðlögð hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.
Skert lifrarstarfsemi: Engar sértækar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif skerðingar á
lifrarstarfsemi á lyfjahvörf belimumabs. IgG1-sameindir eins og belimumab eru umbrotnar af
próteinsundrandi ensímum sem eru víða til staðar en takmarkast ekki við lifrarvef og ólíklegt er að
breytingar í lifrarstafsemi hafi einhver áhrif á brotthvarf belimumabs.
Líkamsþyngd/líkamsþyngdarstuðull (BMI):
Belimumabskammtar sem miðast við þyngd valda minni útsetningu hjá þeim sem eru of léttir (BMI
<18,5) og meiri útsetningu hjá offitusjúklingum (BMI ≥30). Breytingar á útsetningu eftir
þyngdarstuðli leiddu ekki til samsvarandi breytinga á verkun. Aukin útsetning hjá offitusjúklingum
sem fengu 10 mg/kg af belimumabi leiddi ekki til aukinnar heildartíðni aukaverkana eða tíðni
alvarlegra aukaverkana í samanburði við offitusjúklinga sem fengu lyfleysu. Hærri tíðni ógleði,
uppkasta og niðurgangs kom hins vegar fram hjá offitusjúklingum. Engar af þessum aukaverkunum í
meltingarfærum hjá offitusjúklingum voru alvarlegar. Engin skammtaaðlögun er ráðlögð hjá
sjúklingum sem eru of léttir eða of þungir.
Breyting frá lyfjagjöf í bláæð yfir í lyfjagjöf undir húð
Rauðir úlfar
Sjúklingar með rauða úlfa sem verið var að breyta lyfjagjöf hjá úr 10 mg/kg í bláæð á 4 vikna fresti í
200 mg undir húð vikulega með 1 til 4 vikna tímabili á milli breytingar höfðu fyrir skammt
sermisþéttni belimumabs við fyrsta skammtinn undir húð nálægt því sem varð lággildi þéttni við
jafnvægi við lyfjagjöf undir húð (sjá kafla 4.2). Miðað við líkön fyrir lyfjahvarfabreytur var
meðalþéttni belimumabs við jafnvægi fyrir 200 mg gefið undir húð vikulega svipuð og fyrir 10 mg/kg
gefið í bláæð á 4 vikna fresti.
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Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Einni til 2 vikum eftir að lokið hefur verið við gjöf fyrstu 2 skammtanna sem gefnir eru í bláæð er
búist við að sjúklingar með nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa sem breyta frá 10 mg/kg í bláæð yfir í
200 mg undir húð vikulega hafi svipaða meðalþéttni belimumabs í sermi og sjúklingar sem fá
skammtinn 10 mg/kg í bláæð á 4 vikna fresti. Er það á grundvelli hermilíkans lyfjahvarfa (sjá
kafla 4.2).
5.3

Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli rannsókna á
eiturverkunum eftir endurtekna skammta og eiturverkunum á æxlun.
Gjöf í bláæð og undir húð hjá öpum leiddi til viðbúinnar fækkunar B-frumna í útvefjum og eitlum en
engin tengd eiturefnafræðileg áhrif komu fram.
Æxlunarrannsóknir hafa verið gerðar á ungafullum cynomolgus-öpum, sem fengu belimumab
150 mg/kg með innrennsli í bláæð (u.þ.b. 9 faldur áætlaður hámarksskammtur hjá mönnum við
klíníska útsetningu) á 2 vikna fresti í allt að 21 viku og tengdist meðferð með belimumabi hvorki
beinum né óbeinum skaðlegum áhrifum hvað varðar eiturverkanir á móður, eiturverkanir á þroska eða
vanskapandi áhrif.
Meðferðartengdar niðurstöður takmörkuðust við viðbúna, afturkræfa fækkun B-frumna, bæði hjá
mæðrum og ungum og afturkræfa lækkun á IgM hjá apaungum. Fjöldi B-frumna varð aftur eðlilegur
eftir að meðferð með belimumabi var hætt, um 1 ári eftir fæðingu hjá fullorðnum öpum og 3 mánuðum
eftir fæðingu hjá apaungum; IgM-gildi hjá nýfæddum ungum, sem útsettir voru fyrir belimumabi í
móðurkviði, voru orðin eðlileg við 6 mánaða aldur.
Áhrif á frjósemi karl- og kvenapa voru metin í 6 mánaða rannsóknum á eiturverkunum eftir
endurtekna skammta af belimumabi allt að 50 mg/kg. Engar meðferðartengdar breytingar komu fram á
æxlunarfærum kynþroska karl- og kvendýra. Óformlegt mat á tíðahring kvendýra sýndi engar
breytingar tengdar belimumabi.
Þar sem belimumab er einstofna mótefni hafa engar rannsóknir á eiturverkunum á erfðaefni verið
gerðar. Engar rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum eða frjósemi (karl- eða kvendýra) hafa verið
gerðar.
6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Sítrónusýrueinhýdrat (E330)
Natríumsítrat (E331)
Súkrósi
Pólýsorbat 80
6.2

Ósamrýmanleiki

Benlysta og 5% glúkósalausn eru ósamrýmanleg.
Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

44

6.3

Geymsluþol

Óopnuð hettuglös
5 ár.
Stofnlausn
Ef stofnlausnin er ekki notuð strax eftir að lyfið hefur verið leyst upp með vatni fyrir stungulyf skal
hún varin beinu sólarljósi og geymd í kæli við 2°C til 8°C.
Uppleyst og þynnt lausn fyrir innrennsli
Benlysta lausn sem þynnt er í 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%) natríumklóríð- eða
Ringer laktat stungulyfslausn má geyma við 2°C til 8°C eða stofuhita (15°C til 25°C).
Heildartími frá því að Benlysta er leyst upp og þar til innrennsli er lokið skal ekki fara yfir
8 klukkustundir.
6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C til 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Geymsluskilyrði eftir upplausn og þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.
6.5

Gerð íláts og innihald

Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Hettuglös (5 ml) úr gleri af gerð I, lokuð með sílikonhúðuðum klóróbútýlgúmmítappa og
smelluinnsigli úr áli innihalda 120 mg af stofni.
Pakkningastærð: 1 hettuglas
Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Hettuglös (20 ml) úr gleri af gerð I, lokuð með sílikonhúðuðum klóróbútýlgúmmítappa og
smelluinnsigli úr áli innihalda 400 mg af stofni.
Pakkningastærð: 1 hettuglas
6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

120 mg innrennslislausn útbúin
Lyfið leyst upp
Leysa þarf lyfið upp og þynna við smitgát.
Látið hettuglasið standa í 10 til 15 mínútur til að ná stofuhita (15°C til 25°C).
Mælt er með að notuð sé 21-25 gauge nál þegar gat er gert á tappa hettuglassins fyrir blöndun og
þynningu.
Í einnota 120 mg hettuglas af Benlysta er blandað 1,5 ml af vatni fyrir stungulyf til að fá endanlegan
styrk af belimumabi, 80 mg/ml.
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Beina skal vatni fyrir stungulyf að hlið hettuglassins til að lágmarka froðumyndun. Hringsnúið
hettuglasinu varlega í 60 sekúndur. Leyfið hettuglasinu að standa við stofuhita (15°C til 25°C) á
meðan verið er að leysa lyfið upp og hringsnúið hettuglasinu varlega í 60 sekúndur á 5 mínútna fresti,
þar til duftið er uppleyst. Ekki hrista. Yfirleitt er lyfið uppleyst innan 10 til 15 mínútna frá því að
vatninu er bætt í en það getur tekið allt að 30 mínútur.
Verjið stofnlausnina fyrir sólarljósi.
Ef tækjabúnaður er notaður til að leysa upp Benlysta skal snúningshraðinn ekki fara yfir
500 hringi/mín. og ekki skal hræra í glasinu í meira en 30 mínútur.
Þegar lyfið er uppleyst á lausnin að vera ópallýsandi og litlaus til fölgul og laus við agnir. Hins vegar
má gera ráð fyrir litlum loftbólum og eru þær í lagi.
Þegar búið er að leysa lyfið upp má draga 1,5 ml (sem samsvarar 120 mg af belimumabi) úr hverju
hettuglasi.
Þynning
Uppleyst lyfið er þynnt í 250 ml með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%)
natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn. Hjá sjúklingum sem eru 40 kg eða léttari, má íhuga
að nota innrennslispoka með 100 ml af þessum þynningarefnum að því tilskildu að styrkur
belimumabs í innrennslispokanum fari ekki yfir 4 mg/ml.
5% glúkósalausnir til innrennslis í bláæð samrýmast ekki Benlysta og þær má ekki nota.
Úr 250 ml (eða 100 ml) innrennslispoka eða flösku með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml
(0,45%) natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn skal draga og farga rúmmáli af vökva, sem
jafngildir því rúmmáli af Benlysta stofnlausn sem þarf í skammt sjúklingsins. Bætið síðan því rúmmáli
af Benlysta stofnlausninni sem þörf er á, út í innrennslispokann eða flöskuna. Hvolfið pokanum eða
flöskunni varlega til að blanda lausnina. Farga skal allri ónotaðri stofnlausn í hettuglösunum.
Skoðið Benlysta lausnina með tilliti til agna og upplitunar áður en lyfið er gefið. Fargið lausninni ef
agnir eða upplitun koma í ljós.
Heildartími frá því að Benlysta er leyst upp og þar til innrennsli er lokið skal ekki fara yfir
8 klukkustundir.
400 mg innrennslislausn útbúin
Lyfið leyst upp
Leysa þarf lyfið upp og þynna við smitgát.
Látið hettuglasið standa í 10 til 15 mínútur til að ná stofuhita (15°C til 25°C).
Mælt er með að notuð sé 21-25 gauge nál þegar gat er gert á tappa hettuglassins fyrir blöndun og
þynningu.
Í einnota 400 mg hettuglas af Benlysta er blandað 4,8 ml af vatni fyrir stungulyf til að fá endanlegan
styrk af belimumabi, 80 mg/ml.
Beina skal vatni fyrir stungulyf að hlið hettuglassins til að lágmarka froðumyndun. Hringsnúið
hettuglasinu varlega í 60 sekúndur. Leyfið hettuglasinu að standa við stofuhita (15°C til 25°C) á
meðan verið er að leysa lyfið upp og hringsnúið hettuglasinu varlega í 60 sekúndur á 5 mínútna fresti,
þar til duftið er uppleyst. Ekki hrista. Yfirleitt er lyfið uppleyst innan 10 til 15 mínútna frá því að
vatninu er bætt í en það getur tekið allt að 30 mínútur.
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Verjið stofnlausnina fyrir sólarljósi.
Ef tækjabúnaður er notaður til að leysa upp Benlysta skal snúningshraðinn ekki fara yfir
500 hringi/mín. og ekki skal hræra í glasinu í meira en 30 mínútur.
Þegar lyfið er uppleyst á lausnin að vera ópallýsandi og litlaus til fölgul og laus við agnir. Hins vegar
má gera ráð fyrir litlum loftbólum og eru þær í lagi.
Þegar búið er að leysa lyfið upp má draga 5 ml (sem samsvarar 400 mg af belimumabi) úr hverju
hettuglasi.
Þynning
Uppleyst lyfið er þynnt í 250 ml með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%)
natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn.
5% glúkósalausnir til innrennslis í bláæð samrýmast ekki Benlysta og þær má ekki nota.
Úr 250 ml innrennslispoka eða flösku með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%)
natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn skal draga og farga rúmmáli af vökva, sem jafngildir
því rúmmáli af Benlysta stofnlausn sem þarf í skammt sjúklingsins. Bætið síðan því rúmmáli af
Benlysta stofnlausninni sem þörf er á, út í innrennslispokann eða flöskuna. Hvolfið pokanum eða
flöskunni varlega til að blanda lausnina. Farga skal allri ónotaðri stofnlausn í hettuglösunum.
Skoðið Benlysta lausnina með tilliti til agna og upplitunar áður en lyfið er gefið. Fargið lausninni ef
agnir eða upplitun koma í ljós.
Heildartími frá því að Benlysta er leyst upp og þar til innrennsli er lokið skal ekki fara yfir
8 klukkustundir.
Lyfjagjöf
Benlysta er gefið með innrennsli á 1 klukkustund.
Benlysta skal ekki gefa með innrennsli í sömu innrennslislínu og önnur lyf. Engar eðlisfræðilegar eða
lífefnafræðilegar rannsóknir á samrýmanleika hafa verið gerðar til að meta gjöf Benlysta samhliða
öðrum lyfjum.
Enginn ósamrýmanleiki hefur komið fram á milli Benlysta og pólývínýlklóríð- eða pólýólefínpoka.
Sjá upplýsingar í kafla 5 í þessum fylgiseðli um hvernig geyma á Benlysta.
Förgun
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
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8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/001 1 hettuglas - 120 mg
EU/1/11/700/002 1 hettuglas - 400 mg
9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR
MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 13. júlí 2011
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 18. febrúar 2016
10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
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A.

FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR
SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna
Human Genome Sciences, Inc.
Belward Large Scale Manufacturing (LSM) Facility
9911 Belward Campus Drive
Rockville, MD 20850
Bandaríkin
Samsung Biologics Co. Ltd
300, Songdo bio-daero,
Yeonsu-gu, Incheon, 21987,
Lýðveldið Kórea
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A
Strada Provinciale Asolana No. 90
I-43056 San Polo di Torrile, Parma
Ítalía
Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma
fram í prentuðum fylgiseðli.
B.

FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Lyfið er lyfseðilsskylt (sjá viðauka I: samantekt á eiginleikum lyfs 4.2)
C.

AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

•

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.
D.

FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ
NOTKUN LYFSINS

•

Áætlun um áhættustjórnun

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:
•
Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.
•
Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar
upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða
vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.
50

•

Skylda til aðgerða eftir útgáfu markaðsleyfis

Markaðsleyfishafi skal ljúka eftirfarandi innan tilgreindra tímamarka:
Lýsing

Tímamörk

Markaðsleyfishafi skal einnig leggja fram skýrslu með samanburðarniðurstöðum
úr langtímaöryggisskrá, þar sem öllum sjúklingum er fylgt eftir í að lágmarki
5 ár, í samræmi við rannsóknaráætlun sem samþykkt hefur verið af CHMP. Í
þessari öryggisskrá verður lagt mat á tíðni dauðsfalla af öllum orsökum og
sérstaklega athyglisverðar aukaverkanir, hjá sjúklingum með rauða úlfa. Þessar
sérstaklega athyglisverðu aukaverkanir eru m.a. alvarlegar sýkingar (þ. á m.
tækifærissýkingar og ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga, ákveðnar alvarlegar
geðrænar aukaverkanir og illkynja sjúkdómar (m.a. húðkrabbamein sem ekki er
sortukrabbamein).

28. febrúar
2026

51

VIÐAUKI III
ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL
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A. ÁLETRANIR
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA - ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1.

HEITI LYFS

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver 1 ml áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg belimumab
3.

HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf.
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna.
1 áfylltur lyfjapenni.
4 áfylltir lyfjapennar.
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar undir húð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

ÝTIÐ HÉR TIL AÐ OPNA
8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI
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Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/003 1 áfylltur lyfjapenni
EU/1/11/700/004 4 áfylltir lyfjapennar
13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

benlysta penni
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA – Fjölpakkning sem inniheldur 12 áfyllta lyfjapenna (3 pakkningar með 4 áfylltum
lyfjapennum) með blue box
1.

HEITI LYFS

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver 1 ml áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg belimumab.
3.

HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf.
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna.
Fjölpakkning: 12 áfylltir lyfjapennar (3 öskjur með 4 áfylltum lyfjapennum).
Má ekki selja stakar.
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar undir húð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
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Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/005
13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

benlysta penni
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA – ÁFYLLTUR LYFJAPENNI Fjölpakkning sem inniheldur 12 áfyllta lyfjapenna (3
pakkningar með 4 áfylltum lyfjapennum) án blue box
1.

HEITI LYFS

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver 1 ml áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg belimumab
3.

HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf.
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna.
4 áfylltir lyfjapennar. Hluti fjölpakkningar.
Má ekki selja stakar.
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar undir húð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
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Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

benlysta penni
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA
EININGA
ÁFYLLTUR LYFJAPENNI MIÐI
1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn.
belimumab
s.c.
Gefið undir húð
2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
4.

LOTUNÚMER

Lot
5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml
6.

ANNAÐ

60

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA – ÁFYLLT SPRAUTA

1.

HEITI LYFS

Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver 1 ml áfyllt sprauta inniheldur 200 mg belimumab
3.

HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf.
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu.
1 áfyllt sprauta.
4 áfylltar sprautur.
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar undir húð.
Eingöngu einnota.
6.
SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

ÝTIÐ HÉR TIL AÐ OPNA
8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI
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Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á
11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/006 1 áfyllt sprauta
EU/1/11/700/007 4 áfylltar sprautur
13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

benlysta sprauta
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA
EININGA
ÁFYLLT SPRAUTA MIÐI
1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benlysta 200 mg.
belimumab
s.c.
2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
4.

LOTUNÚMER

Lot
5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml
6.

ANNAÐ
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA-HETTUGLAS

1.

HEITI LYFS

Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 120 mg belimumab (80 mg/ml eftir blöndun)
3.

HJÁLPAREFNI

Sítrónusýrueinhýdrat (E330), natríumsítrat (E331), súkrósi, pólýsorbat 80
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
1 hettuglas
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innrennslis í bláæð eftir blöndun og þynningu.
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar í bláæð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
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10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/001
13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA
EININGA
MIÐI Á HETTUGLAS
1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.
belimumab
i.v.
2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
4.

LOTUNÚMER

Lot
5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

120 mg
6.

ANNAÐ
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA- HETTUGLAS

1.

HEITI LYFS

Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
belimumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 400 mg belimumab (80 mg/ml eftir blöndun)
3.

HJÁLPAREFNI

Sítrónusýrueinhýdrat (E330), natríumsítrat (E331), súkrósi, pólýsorbat 80
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
1 hettuglas
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innrennslis í bláæð eftir blöndun og þynningu.
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar í bláæð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
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10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/700/002
13.

LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA
EININGA
MIÐI Á HETTUGLAS
1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn.
belimumab
i.v.
2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
4.

LOTUNÚMER

Lot
5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

400 mg
6.

ANNAÐ
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B. FYLGISEÐILL
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins
Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna
belimumab
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og
örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar
upplýsingar.
-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.
Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið
þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er
minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:
1.
Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað
2.
Áður en byrjað er að nota Benlysta
3.
Hvernig nota á Benlysta
4.
Hugsanlegar aukaverkanir
5.
Hvernig geyma á Benlysta
6.
Pakkningar og aðrar upplýsingar
Leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig á að nota áfyllta lyfjapennann
1.

Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað

Benlysta gefið undir húð er lyf sem er notað gegn rauðum úlfum hjá fullorðnum (18 ára og eldri),
þar sem sjúkdómurinn er mjög virkur þrátt fyrir hefðbundna meðferð. Benlysta er einnig notað í
samsetningu með öðrum lyfjum til meðferðar hjá fullorðnum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra
úlfa.
Rauðir úlfar er sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið (kerfið sem berst gegn sýkingum) ræðst á þínar eigin
frumur og vefi og veldur bólgum og líffæraskemmdum. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á næstum því
hvaða líffæri sem er í líkamanum og er talið að hann tengist tegund hvítra blóðkorna sem kallast
B-frumur.
Benlysta inniheldur belimumab (einstofna mótefni). Það dregur úr fjölda B-frumna í líkamanum með
því að hindra virkni BLyS, próteins sem lengir líftíma B-frumna og finnst í miklu magni hjá fólki með
rauða úlfa.
Þér verður gefið Benlysta til viðbótar við venjulega meðferð við rauðum úlfum.
2.

Áður en byrjað er að nota Benlysta

Ekki má nota Benlysta
•

ef um er að ræða ofnæmi fyrir belimumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í
kafla 6).
 Ráðfærðu þig við lækninn ef þetta getur átt við um þig.
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Varnaðarorð og varúðarreglur
Leitið ráða hjá lækninum áður en Benlysta er notað:
•
•
•
•
•
•
•

ef þú ert með sýkingu núna eða langvinna sýkingu eða ef þú færð oft sýkingar. Læknirinn
ákveður hvort þú megir fá Benlysta
ef þú ráðgerir að fá bólusetningu eða hefur fengið bólusetningu á síðustu 30 dögum. Sum
bóluefni á ekki að gefa rétt fyrir eða meðan á meðferð með Benlysta stendur
ef rauðu úlfarnir hafa áhrif á taugakerfið
ef þú ert HIV jákvæð/-ur eða með lága þéttni immúnóglóbúlína
ef þú ert með eða hefur fengið lifrarbólgu B eða C
ef þú hefur gengist undir líffæraígræðslu eða beinmergs- eða stofnfrumuígræðslu
ef þú hefur fengið krabbamein.
 Láttu lækninn vita ef eitthvað af þessu á við um þig.

Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir, þar á meðal sjálfsvíg,
meðan á meðferð með Benlysta stendur. Láttu lækninn vita ef þú hefur sögu um þessa kvilla. Ef þú
færð einhvern tíma ný eða versnandi einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi eða ert með hugsanir um að skaða þig eða fremja sjálfsvíg getur það
reynst hjálplegt að segja ættingja eða nánum vini frá því og biðja þá um að lesa fylgiseðilinn. Þú gætir
beðið þá um að segja þér frá því ef þeir hafa áhyggjur af breytingum í geðslagi þínu eða hegðun.
Taktu eftir mikilvægum einkennum
Fólk sem tekur lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið getur verið í meiri hættu á sýkingum, þ.m.t. mjög
sjaldgæfri en alvarlegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML).
 Lestu upplýsingarnar í „Aukin hætta á sýkingu í heila“ í kafla 4 í fylgiseðlinum.
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
Börn og unglingar
Ekki gefa börnum eða unglingum yngri en 18 ára Benlysta gefið undir húð.
Notkun annarra lyfja samhliða Benlysta
Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða
notuð.
Þú skalt sérstaklega segja lækninum frá því ef þú færð meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á
ónæmiskerfið, meðal annars öll lyf sem hafa áhrif á B frumur (til meðferðar við krabbameini eða
bólgusjúkdómum).
Notkun slíkra lyfja samhliða Benlysta getur gert ónæmiskerfi þitt minna virkt. Þetta gæti aukið
hættuna hjá þér á alvarlegri sýkingu.
Meðganga og brjóstagjöf
Getnaðarvörn fyrir konur á barneignaraldri
•

Notaðu örugga getnaðarvörn á meðan þú ert á meðferð með Benlysta og í a.m.k. 4 mánuði eftir
síðasta skammtinn.
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Meðganga
Yfirleitt er notkun Benlysta ekki ráðlögð á meðgöngu
•
•

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum.
Læknirinn ákveður hvort þú megir fá Benlysta.
Ef þú verður barnshafandi á meðan þú ert á meðferð með Benlysta skaltu láta lækninn vita.

Brjóstagjöf
Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti. Líklegt er að Benlysta geti borist í brjóstamjólk.
Læknirinn mun ræða við þig um hvort þú eigir að hætta meðferðinni með Benlysta meðan á
brjóstagjöfinni stendur eða hvort þú eigir að hætta brjóstagjöfinni.
Akstur og notkun véla
Benlysta getur haft aukaverkanir sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.
Mikilvægar upplýsingar um innihaldsefni Benlysta
Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) í hverjum skammti, þannig að það er nær
natríumlaust.
3.

Hvernig nota á Benlysta

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig
á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
Benlysta skal gefa með inndælingu undir húð á sama degi í hverri viku.
Hve mikið á að nota
Fullorðnir (18 ára og eldri)
Rauðir úlfar
Ráðlagður skammtur er 200 mg (allt innihald eins lyfjapenna) einu sinni í viku.
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Ráðlagður skammtur getur verið mismunandi. Læknirinn mun ávísa réttum skammti fyrir þig, sem
er annaðhvort:
• 200 mg skammtur (allt innihald eins lyfjapenna) einu sinni í viku.
eða
• 400 mg skammtur (allt innihald tveggja lyfjapenna á einum degi) einu sinni í viku í 4 vikur.
Eftir það er ráðlagður skammtur 200 mg (allt innihald eins lyfjapenna) einu sinni í viku.
Ef þú vilt skipta um lyfjagjafardag:
Notaðu skammt á nýja deginum (jafnvel þó að styttra en vika sé frá síðasta skammti). Haltu áfram með
nýja vikuáætlun frá þeim degi.
Inndæling Benlysta
Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur sýna þér hvernig þú eða umönnunaraðili þinn á að sprauta
Benlysta. Fyrsta inndæling þín með Benlysta áfylltum lyfjapenna verður undir eftirliti læknisins eða
hjúkrunarfræðings. eftir að þú hefur fengið þjálfun í notkun lyfjapennans gæti læknirinn eða
hjúkrunarfræðingur ákveðið að þú getir sjálf/-ur gefið þér inndælinguna eða að umönnunaraðili þinn
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geti gefið þér hana. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur segja þér einnig hvaða einkennum þarf að
fylgjast með þegar Benlysta er notað, vegna þess að alvarleg ofnæmisviðbrögð geta komið fram (sjá
„Ofnæmisviðbrögð“ í kafla 4).
Þú sprautar Benlysta undir húðina á kvið eða læri.
Benlysta til inndælingar undir húð má ekki sprauta inn í bláæð.
Leiðbeiningar um hvernig nota á áfyllta lyfjapennann eru gefnar í lok þessa fylgiseðils.
Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um
Ef þetta kemur fyrir skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing sem fylgjast
með þér með tilliti til einkenna um aukaverkanir og meðhöndla þessi einkenni ef þörf krefur. Ef það er
mögulegt skaltu sýna umbúðir lyfsins eða þennan fylgiseðil.
Ef gleymist að nota Benlysta
Sprautaðu gleymda skammtinum um leið og þú manst eftir honum. Haltu síðan áfram með venjulegu
vikuáætlunina eða byrjaðu á nýrri vikuáætlun frá þeim degi sem þú sprautar gleymda skammtinum.
Ef þú tekur ekki eftir því að þú hafir gleymt skammti fyrr en komið er að næsta skammti skaltu sprauta
næsta skammti eins og áætlað var.
Meðferð með Benlysta hætt
Læknirinn ákveður hvort þú eigir að hætta að nota Benlysta.
4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
Ofnæmisviðbrögð – leitaðu tafarlaust læknishjálpar
Benlysta getur valdið viðbrögðum við inndælingunni eða ofnæmisviðbrögðum.
Þetta eru algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum). Þau geta stöku
sinnum verið alvarleg (sjaldgæf, komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum) og gætu verið
lífshættuleg. Líklegra er að þessi alvarlegu viðbrögð komi fram daginn sem þú færð fyrstu eða aðra
meðferð með Benlysta, en þeim getur seinkað og komið nokkrum dögum síðar.
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn tafarlaust vita eða farðu á bráðamóttöku næsta
sjúkrahúss ef eitthvert eftirtalinna einkenna um ofnæmisviðbrögð eða viðbrögð við
inndælingunni kemur fram:
• þroti í andliti, vörum, munni eða tungu
• blísturshljóð við öndun, öndunarerfiðleikar eða mæði
• útbrot
• upphleyptar bólur með kláða eða ofsakláði.
Mjög sjaldan geta seinkaðar aukaverkanir vegna Benlysta, sem eru minna alvarlegar, einnig komið
fram, yfirleitt 5-10 dögum eftir inndælingu.
Þær geta m.a. verið með einkennum eins og útbrotum, ógleði, þreytu, vöðvaverkjum, höfuðverk eða
þrota í andliti.
Ef þú færð þessi einkenni, sérstaklega ef þú færð tvö eða fleiri saman:
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingnum frá því.
Sýkingar
Benlysta getur gert þig líklegri til að fá sýkingar þ. á m. sýkingu í þvagfæri og öndunarveg. Þetta er
mjög algengt og getur komið fram hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum. Sumar sýkingar geta verið
alvarlegar og í sjaldgæfum tilvikum verið banvænar.
Ef þú færð einhver eftirfarandi einkenni sýkingar:
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•
•
•
•
•

sótthita og/eða kuldahroll
hósta, öndunarerfiðleika
niðurgang, uppköst
sviðatilfinningu við þvaglát, tíð þvaglát
hita, roða eða eymsli í húð eða sár á líkamann.
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingi frá því tafarlaust.

Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðan á meðferð með
Benlysta stendur. Þunglyndi getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum,
sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi, hefur hugsað um að skaða þig eða hefur aðrar þjakandi hugsanir eða ef
þú finnur fyrir þunglyndi og líður verr eða færð ný einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Aukin hætta á sýkingu í heila
Lyf sem veikja ónæmiskerfið eins og Benlysta geta aukið hættu á mjög sjaldgæfri en alvarlegri og
lífshættulegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML).
Einkenni ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu eru m.a.:
• minnisleysi
• erfiðleikar með hugsanir
• erfiðleikar með tal eða gang
• skert sjón.
 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú hefur einhver þessara einkenna eða sambærileg
vandamál sem hafa varað í nokkra daga.
Ef þú hefur þegar haft þessi einkenni áður en þú byrjaðir á meðferð með Benlysta:
 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á þessum
einkennum.
Aðrar mögulegar aukaverkanir:
Mjög algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá fleiri 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• bakteríusýkingar (sjá „Sýkingar“ hér á undan)
• ógleði, niðurgangur.
Algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• hiti
• of fá hvít blóðkorn (er hægt að sjá í blóðrannsóknum)
• sýking í nefi, hálsi eða maga
• verkur í höndum eða fótum
• mígreni
• viðbrögð á stungustað, til dæmis: útbrot, roði, kláði eða bólga í húðinni þar sem þú hefur sprautað
Benlysta.
Sjaldgæfar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:
• upphleypt útbrot með bólum með kláða (ofsakláði), útbrot.
Tilkynning aukaverkana
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir
sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt
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fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er
hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.
5.

Hvernig geyma á Benlysta

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á miðanum og öskjunni á eftir EXP.
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
Geymið í kæli (2°C til 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Hægt er að geyma einn áfylltan lyfjapenna af Benlysta við herbergishita (allt að 25°C ) í hámark
12 klukkustundir – meðan lyfjapenninn er varinn gegn ljósi. Þegar lyfjapenninn er fjarlægður úr
ísskáp, verður að nota hann eða farga innan 12 klukkustunda.
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda
umhverfið.
6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Benlysta
Virka innihaldsefnið er belimumab.
Hver 1 ml áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg belimumab.
Önnur innihaldsefni eru arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf. Sjá „Mikilvægar upplýsingar um innihaldsefni Benlysta“ í kafla 2
varðandi frekari upplýsingar.
Lýsing á útliti Benlysta og pakkningastærðir
Benlysta fæst sem 1 ml litlaus til fölgul lausn í einnota áfylltum lyfjapenna.
Fáanlegt í pakkningum með 1 eða 4 áfylltum lyfjapennum í hverri pakkningu og fjölpakkningu sem
inniheldur 12 stakskammta áfyllta lyfjapenna (3 pakkningar með 4 áfylltum lyfjapennum).
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Markaðsleyfishafi
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
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Framleiðandi
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A
Strada Provinciale Asolana, 90
43056 San Polo di Torrile
Parma
Ítalía
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:
België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Teл.: + 359 80018205

Magyarország
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel.: + 36 80088309

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111
cz.info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 356 80065004

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)33 2081100

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701
produkt.info@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Eesti
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 372 8002640

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com

Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 900 202 700
es-ci@gsk.com

Portugal
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44
diam@gsk.com

România
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 40 800672524
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Hrvatska
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel:+ 385 800787089

Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 386 80688869

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 421 800500589

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 7741111

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Τηλ: + 357 80070017

United Kingdom (Northern Ireland)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 371 80205045
Lietuva
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 370 80000334

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig á að nota áfyllta lyfjapennann
Einu sinni í viku
Fylgið þessum leiðbeiningum um hvernig á að nota áfyllta lyfjapennann á réttan hátt. Ef ekki er farið
eftir þessum leiðbeiningum getur það haft áhrif á virkni áfyllta lyfjapennans. Þú átt einnig að fá þjálfun
í notkun áfyllta lyfjapennann.
Benlysta er aðeins til notkunar undir húð.
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
Geymsla
•

Geymið í kæli þar til 30 mínútum fyrir notkun.

•

Geymið í öskjunni til varnar gegn ljósi.

•

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

•

Má ekki frjósa.

•

Ekki nota ef lyfið er við herbergishita í meira en 12 klukkustundir.

Varnaðarorð
•

Áfyllta lyfjapennann á aðeins að nota einu sinni og farga síðan.

• Ekki deila Benlysta áfyllta lyfjapennanum með öðrum.
• Ekki hrista.
• Ekki nota ef hann hefur dottið á hart yfirborð.
• Ekki fjarlægja pennahettuna fyrr en rétt fyrir inndælinguna.
Hlutar Benlysta áfyllts lyfjapenna
Skoðunargluggi

Grár tappi
Pennahetta
Exp: mánuður – ár

Gyllt nálarhlíf

Fyrningardagsetning
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Búnaður sem þú þarfnast við inndælinguna

Benlysta áfylltur lyfjapenni

Sprittþurrka
(ekki innifalið)

Grisja eða bólmullarhnoðri
(ekki innifalið)

1. Safnaðu saman og kannaðu búnað
Safnaðu saman búnaði
•

Fjarlægðu einn innsiglaðan bakka sem inniheldur áfylltan lyfjapenna úr kælinum.

•

Finndu þægilegt. vel upplýst og hreint yfirborð og settu eftirfarandi búnað innan seilingar:
• Benlysta áfylltan lyfjapenna
• sprittþurrku (ekki innifalið í pakkningunni)
• grisju eða bómullarhnoðra (ekki innifalið í pakkningunni)
• ílát með þéttu loki til að farga lyfjapennanum í (ekki innifalið í pakkningunni).

•

Ekki sprauta ef þú ert ekki með allan búnað sem talinn er upp.

Kannaðu fyrningardagsetninguna
• Flettu filmunni á bakkanum af og taktu áfyllta lyfjapennann úr.
• Kannaðu fyrningardagsetninguna á áfyllta lyfjapennanum. (Mynd 1)

Mynd 1
Exp: mánuður – ár

Exp: mánuður – ár
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Ekki nota ef fyrningardagsetningin er liðin
2. Undirbúið og skoðið áfyllta lyfjapennann
Látið ná herbergishita
• Látið lyfjapennann bíða við herbergishita í 30 mínútur. (Mynd 2) Inndæling á köldu Benlysta
gæti tekið lengri tíma og gæti verið óþægileg.

Mynd 2

Bíðið 30 mínútur

mín

• Ekki hita lyfjapennann á neinn annan hátt. Til dæmis, ekki hita hann í örbylgjuofni, heitu vatni
eða beinu sólarljósi.
• Ekki fjarlægja pennahettuna í þessu skrefi.
Skoðið Benlysta lausnina
• Lítið í skoðunargluggann til að kanna hvort Benlysta lausnin sé litlaus til fölgul að lit. (Mynd 3)
Það er eðlilegt að sjá eina eða fleiri loftbólur í lausninni

Mynd 3
Benlysta lausn

• Ekki nota ef lausnin er skýjuð, mislit eða inniheldur agnir.
3. Veljið og hreinsið stungustað
Veljið stungustað
• Veljið stungustað (kviður eða læri) eins og sést í mynd 4.
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Mynd 4

• Ef þú þarft 2 inndælingar til að fá fullan skammt hafðu þá að minnsta kosti 5 cm (2 tommur) á
milli hverrar inndælingar þegar sama svæðið er notað.
• Ekki sprauta í nákvæmlega sama stað í hvert skipti. Það er til að forðast að húðin verði hörð.
• Ekki sprauta í svæði þar sem húðin er aum, marin, rauð eða hörð.
• Ekki sprauta innan 5 cm frá naflanum.
Hreinsið stungustaðinn
• Þvoið hendurnar.
Hreinsið stungustaðinn með því að þurrka hann með sprittþurrku (mynd 5). Leyfið húðinni að
loftþorna.

Mynd 5

Ekki snerta þetta svæði aftur áður en inndælingin er gefin.
4. Undirbúið fyrir inndælinguna
Fjarlægið pennahettuna.
• Ekki fjarlægja pennahettuna fyrr en rétt fyrir inndælinguna.
• Fjarlægið pennahettuna með því að draga eða snúa hana af. Snúa má pennahettuna af
annaðhvort réttsælis eða rangsælis. (Mynd 6)
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Mynd 6

• Ekki setja pennahettuna aftur á lyfjapennann.
Staðsetjið lyfjapennann
• Haldið lyfjapennanum á þægilegan hátt þannig að þú getir séð skoðunargluggann. Þetta er
mikilvægt til að þú getir staðfest fullan skammt. (Mynd 7)

Mynd 7

• Ef þörf krefur, gerið stungustaðinn þéttari með því að toga í eða teygja húðina. • Staðsetjið
lyfjapennann
beint yfir stungustaðnum (við 90o horn). Verið viss um að gyllta nálarhlífin sé slétt á húðinni.
5. Sprautið Benlysta
Hefjið inndælinguna
• Þrýstið lyfjapennanum ákveðið alla leiðina niður á stungustaðinn og haldið honum þar. (Mynd 8)
Við þetta stingst nálin inn og inndælingin hefst.
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Mynd 8

Þú gætir heyrt fyrsta smellinn við upphaf inndælingarinnar. Þú sérð fjólubláa vísinn byrja að hreyfast í
gegnum skoðunargluggann. (Mynd 9)

Mynd 9

fyrsti „smellur“

Fjólublár vísir

Ljúkið inndælingunni
Haldið áfram að halda lyfjapennanum niðri þar til fjólublái vísirinn er hættur að hreyfast. Þú gætir
heyrt annan smell nokkrum sekúndum áður en fjólublái vísirinn hættir að hreyfast. (Mynd 10)
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Mynd 10

annar„smellur“

Bíðið svo þar til …

…fjólublái vísirinn
hættir að hreyfast

Það gæti tekið allt að 15 sekúndur þar til inndælingunni er lokið.
• Þegar inndælingunni er lokið, lyftið lyfjapennanum frá stungustaðnum.
6. Fargið og skoðið
Förgun notaða lyfjapennans
• Ekki setja pennahettuna aftur á lyfjapennann.
• Fargið notaða lyfjapennanum og pennahettunni í ílát með þéttu loki.
• Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi um hvernig á að farga notuðum lyfjapennum eða
íláti með notuðum lyfjapennum á réttan hátt.
• Ekki endurnýta eða fleygja notuðum lyfjapennum eða íláti með notuðum lyfjapennum með
heimilissorpi.
Skoðið stungustaðinn
Það gæti verið lítilsháttar blóð á stungustaðnum.
•

Ef þörf krefur, þrýstið bómullarhnoðra eða grisju að stungustaðnum

•

Ekki nudda stungustaðinn.
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins
Benlysta 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu
belimumab
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og
örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar
upplýsingar.
-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.
Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið
þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er
minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:
1.
Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað
2.
Áður en byrjað er að nota Benlysta
3.
Hvernig nota á Benlysta
4.
Hugsanlegar aukaverkanir
5.
Hvernig geyma á Benlysta
6.
Pakkningar og aðrar upplýsingar
Leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig á að nota áfylltu sprautuna
1.

Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað

Benlysta gefið undir húð er lyf sem er notað gegn rauðum úlfum hjá fullorðnum (18 ára og eldri),
þar sem sjúkdómurinn er mjög virkur þrátt fyrir hefðbundna meðferð. Benlysta er einnig notað í
samsetningu með öðrum lyfjum til meðferðar hjá fullorðnum með virka nýrnabólgu af völdum rauðra
úlfa.
Rauðir úlfar er sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið (kerfið sem berst gegn sýkingum) ræðst á þínar eigin
frumur og vefi og veldur bólgum og líffæraskemmdum. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á næstum því
hvaða líffæri sem er í líkamanum og er talið að hann tengist tegund hvítra blóðkorna sem kallast
B-frumur.
Benlysta inniheldur belimumab (einstofna mótefni). Það dregur úr fjölda B-frumna í líkamanum með
því að hindra virkni BLyS, próteins sem lengir líftíma B-frumna og finnst í miklu magni hjá fólki með
rauða úlfa.
Þér verður gefið Benlysta til viðbótar við venjulega meðferð við rauðum úlfum.
2.

Áður en byrjað er að nota Benlysta

Ekki má nota Benlysta
•

ef um er að ræða ofnæmi fyrir belimumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í
kafla 6).
 Ráðfærðu þig við lækninn ef þetta getur átt við um þig.
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Varnaðarorð og varúðarreglur:
Leitið ráða hjá lækninum áður en Benlysta er notað.
•
•
•
•
•
•
•

ef þú ert með sýkingu núna eða langvinna sýkingu eða ef þú færð oft sýkingar. Læknirinn
ákveður hvort þú megir fá Benlysta
ef þú ráðgerir að fá bólusetningu eða hefur fengið bólusetningu á síðustu 30 dögum. Sum
bóluefni á ekki að gefa rétt fyrir eða meðan á meðferð með Benlysta stendur
ef rauðu úlfarnir hafa áhrif á taugakerfið
ef þú ert HIV jákvæð/-ur eða með lága þéttni immúnóglóbúlína
ef þú ert með eða hefur fengið lifrarbólgu B eða C
ef þú hefur gengist undir líffæraígræðslu eða beinmergs- eða stofnfrumuígræðslu
ef þú hefur fengið krabbamein.
 Láttu lækninn vita ef eitthvað af þessu á við um þig.

Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir, þar á meðal sjálfsvíg,
meðan á meðferð með Benlysta stendur. Láttu lækninn vita ef þú hefur sögu um þessa kvilla. Ef þú
færð einhvern tíma ný eða versnandi einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi eða ert með hugsanir um að skaða þig eða fremja sjálfsvíg getur það
reynst hjálplegt að segja ættingja eða nánum vini frá því og biðja þá um að lesa fylgiseðilinn. Þú gætir
beðið þá um að segja þér frá því ef þeir hafa áhyggjur af breytingum í geðslagi þínu eða hegðun.
Taktu eftir mikilvægum einkennum
Fólk sem tekur lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið getur verið í meiri hættu á sýkingum, þ.m.t. mjög
sjaldgæfri en alvarlegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML).
 Lestu upplýsingarnar í „Aukin hætta á sýkingu í heila“ í kafla 4 í fylgiseðlinum.
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
Börn og unglingar
Ekki gefa börnum eða unglingum yngri en 18 ára Benlysta gefið undir húð.
Notkun annarra lyfja samhliða Benlysta
Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða
notuð.
Þú skalt sérstaklega segja lækninum frá því ef þú færð meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á
ónæmiskerfið, meðal annars öll lyf sem hafa áhrif á B frumur (til meðferðar við krabbameini eða
bólgusjúkdómum).
Notkun slíkra lyfja samhliða Benlysta getur gert ónæmiskerfi þitt minna virkt. Þetta gæti aukið
hættuna hjá þér á alvarlegri sýkingu.
Meðganga og brjóstagjöf
Getnaðarvörn fyrir konur á barneignaraldri
•

Notaðu örugga getnaðarvörn á meðan þú ert á meðferð með Benlysta og í a.m.k. 4 mánuði eftir
síðasta skammtinn.
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Meðganga
Yfirleitt er notkun Benlysta ekki ráðlögð á meðgöngu
•
•

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum.
Læknirinn ákveður hvort þú megir fá Benlysta.
Ef þú verður barnshafandi á meðan þú ert á meðferð með Benlysta skaltu láta lækninn vita.

Brjóstagjöf
Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti. Líklegt er að Benlysta geti borist í brjóstamjólk.
Læknirinn mun ræða við þig um hvort þú eigir að hætta meðferðinni með Benlysta meðan á
brjóstagjöfinni stendur eða hvort þú eigir að hætta brjóstagjöfinni.
Akstur og notkun véla
Benlysta getur haft aukaverkanir sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.
Mikilvægar upplýsingar um innihaldsefni Benlysta
Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) í hverjum skammti, þannig að það er nær
natríumlaust.
3.
Hvernig nota á Benlysta
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig
á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
Benlysta skal gefa með inndælingu undir húð á sama degi í hverri viku.
Hve mikið á að nota
Fullorðnir (18 ára og eldri)
Rauðir úlfar
Ráðlagður skammtur er 200 mg (allt innihald einnar sprautu) einu sinni í viku.
Nýrnabólga af völdum rauðra úlfa
Ráðlagður skammtur getur verið mismunandi. Læknirinn mun ávísa réttum skammti fyrir þig, sem
er annaðhvort:
• 200 mg skammtur (allt innihald úr einni sprautu) einu sinni í viku.
eða
• 400 mg skammtur (allt innihald úr tveimur sprautum á einum degi) einu sinni í viku í 4 vikur.
Eftir það er ráðlagður skammtur 200 mg (allt innihald úr einni sprautu) einu sinni í viku.
Ef þú vilt skipta um lyfjagjafardag
Notaðu skammt á nýja deginum (jafnvel þó að styttra en vika sé frá síðasta skammti). Haltu áfram með
nýja vikuáætlun frá þeim degi.
Inndæling Benlysta
Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur sýna þér hvernig þú eða umönnunaraðili þinn á að sprauta
Benlysta. Fyrsta inndæling þín með Benlysta áfylltri sprautu verður undir eftirliti læknisins eða
hjúkrunarfræðings. eftir að þú hefur fengið þjálfun í hvernig nota á sprautuna gæti læknirinn eða
hjúkrunarfræðingur ákveðið að þú getir sjálf/-ur gefið þér inndælinguna eða að umönnunaraðili þinn
geti gefið þér hana. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur segja þér einnig hvaða einkennum þarf að
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fylgjast með þegar Benlysta er notað, vegna þess að alvarleg ofnæmisviðbrögð geta komið fram (sjá
„Ofnæmisviðbrögð“ í kafla 4).
Þú sprautar Benlysta undir húðina á kvið eða læri.
Benlysta til inndælingar undir húð má ekki sprauta inn í bláæð.
Leiðbeiningar um hvernig nota á áfylltu sprautuna eru gefnar í lok þessa fylgiseðils.
Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um
Ef þetta kemur fyrir skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing sem fylgjast
með þér með tilliti til einkenna um aukaverkanir og meðhöndla þessi einkenni ef þörf krefur. Ef það er
mögulegt skaltu sýna umbúðir lyfsins eða þennan fylgiseðil.
Ef gleymist að nota Benlysta
Sprautaðu gleymda skammtinum um leið og þú manst eftir honum. Haltu síðan áfram með venjulegu
vikuáætlunina eða byrjaðu á nýrri vikuáætlun frá þeim degi sem þú sprautar gleymda skammtinum.
Ef þú tekur ekki eftir því að þú hafir gleymt skammti fyrr en komið er að næsta skammti skaltu sprauta
næsta skammti eins og áætlað var.
Meðferð með Benlysta hætt
Læknirinn ákveður hvort þú eigir að hætta að nota Benlysta.
4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
Ofnæmisviðbrögð – leitaðu tafarlaust læknishjálpar
Benlysta getur valdið viðbrögðum við inndælingunni eða ofnæmisviðbrögðum.
Þetta eru algegnar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum). Þau geta stöku
sinnum verið alvarleg (sjaldgæf, komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum) og gætu verið
lífshættuleg. Líklegra er að þessi alvarlegu viðbrögð komi fram daginn sem þú færð fyrstu eða aðra
meðferð með Benlysta, en þeim getur seinkað og komið nokkrum dögum síðar.
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn tafarlaust vita eða farðu á bráðamóttöku næsta
sjúkrahúss ef eitthvert eftirtalinna einkenna um ofnæmisviðbrögð eða viðbrögð við
inndælingunni kemur fram:
• þroti í andliti, vörum, munni eða tungu
• blísturshljóð við öndun, öndunarerfiðleikar eða mæði
• útbrot
• upphleyptar bólur með kláða eða ofsakláði.
Mjög sjaldan geta seinkaðar aukaverkanir vegna Benlysta, sem eru minna alvarlegar, einnig komið
fram, yfirleitt 5-10 dögum eftir inndælingu.
Þær geta m.a. verið með einkennum eins og útbrotum, ógleði, þreytu, vöðvaverkjum, höfuðverk eða
þrota í andliti.
Ef þú færð þessi einkenni, sérstaklega ef þú færð tvö eða fleiri saman:
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingnum frá því.
Sýkingar
Benlysta getur gert þig líklegri til að fá sýkingar þ. á m. sýkingu í þvagfæri og öndunarveg. Þetta er
mjög algengt og getur komið fram hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum. Sumar sýkingar geta verið
alvarlegar og í sjaldgæfum tilvikum verið banvænar.
Ef þú færð einhver eftirfarandi einkenni sýkingar:
• sótthita og/eða kuldahroll
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•
•
•
•

hósta, öndunarerfiðleika
niðurgang, uppköst
sviðatilfinningu við þvaglát, tíð þvaglát
hita, roða eða eymsli í húð eða sár á líkamann.
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingi frá því tafarlaust.

Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðan á meðferð með
Benlysta stendur. Þunglyndi getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum,
sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi, hefur hugsað um að skaða þig eða hefur aðrar þjakandi hugsanir eða ef
þú finnur fyrir þunglyndi og líður verr eða færð ný einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Aukin hætta á sýkingu í heila
Lyf sem veikja ónæmiskerfið eins og Benlysta geta aukið hættu á mjög sjaldgæfri en alvarlegri og
lífshættulegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML).
Einkenni ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu eru m.a.:
• minnisleysi
• erfiðleikar með hugsanir
• erfiðleikar með tal eða gang
• skert sjón.
 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú hefur einhver þessara einkenna eða sambærileg
vandamál sem hafa varað í nokkra daga.
Ef þú hefur þegar haft þessi einkenni áður en þú byrjaðir á meðferð með Benlysta:
 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á þessum
einkennum.
Aðrar mögulegar aukaverkanir:
Mjög algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá fleiri 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• bakteríusýkingar (sjá „Sýkingar“ hér á undan)
• ógleði, niðurgangur.
Algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• hiti
• of fá hvít blóðkorn (er hægt að sjá í blóðrannsóknum)
• sýking í nefi, hálsi eða maga
• verkur í höndum eða fótum
• mígreni
• viðbrögð á stungustað, til dæmis: útbrot, roði, kláði eða bólga í húðinni þar sem þú hefur sprautað
Benlysta.
Sjaldgæfar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:
• upphleypt útbrot með bólum með kláða (ofsakláði), útbrot.
Tilkynning aukaverkana
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir
sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt
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fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er
hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.
5.

Hvernig geyma á Benlysta

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á miðanum og öskjunni á eftir EXP.
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
Geymið í kæli (2°C til 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Hægt er að geyma eina áfyllta sprautu af Benlysta við herbergishita (allt að 25°C ) í hámark
12 klukkustundir – meðan sprautan er varin gegn ljósi. Þegar sprautan er fjarlægð úr ísskáp, verður að
nota hana eða farga innan 12 klukkustunda.
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda
umhverfið.
6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Benlysta
Virka innihaldsefnið er belimumab.
Hver 1 ml áfyllt sprauta inniheldur 200 mg belimumab.
Önnur innihaldsefni eru arginínhýdróklóríð, histidín, histidín mónóhydróklóríð, pólýsorbat 80,
natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf. Sjá „Mikilvægar upplýsingar um innihaldsefni Benlysta“ í kafla 2
varðandi frekari upplýsingar.
Lýsing á útliti Benlysta og pakkningastærðir
Benlysta fæst sem 1 ml litlaus til fölgul lausn í einnota áfylltri sprautu með nálarhettu.
Fáanlegt í pakkningum með 1 eða 4 áfylltum sprautum í hverri pakkningu.
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Markaðsleyfishafi
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
Framleiðandi
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GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A
Strada Provinciale Asolana, 90
43056 San Polo di Torrile
Parma
Ítalía
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:
België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Teл.: + 359 80018205

Magyarország
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel.: + 36 80088309

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111
cz.info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 356 80065004

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)33 2081100

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701
produkt.info@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Eesti
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 372 8002640

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com

Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 900 202 700
es-ci@gsk.com

Portugal
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44
diam@gsk.com

România
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 40 800672524

Hrvatska
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel:+ 385 800787089

Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 386 80688869
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Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 421 800500589

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 7741111

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Τηλ: + 357 80070017

United Kingdom (Northern Ireland)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 371 80205045
Lietuva
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 370 80000334

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig á að nota áfylltu sprautuna
Einu sinni í viku
Fylgið þessum leiðbeiningum um hvernig á að nota áfylltu sprautuna á réttan hátt. Ef ekki er farið eftir
þessum leiðbeiningum getur það haft áhrif á virkni áfylltu sprautunnar. Þú átt einnig að fá þjálfun í
notkun áfylltu sprautunnar.
Benlysta er aðeins til notkunar undir húð.
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
Geymsla
•

Geymið í kæli þar til 30 mínútum fyrir notkun.

•

Geymið í öskjunni til varnar gegn ljósi.

•

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

•

Má ekki frjósa.

•

Ekki nota ef lyfið er við herbergishita í meira en 12 klukkustundir.

Varnaðarorð
•

Áfylltu sprautuna á aðeins að nota einu sinni og farga síðan.

• Ekki deila Benlysta áfylltu sprautunni með öðrum.
• Ekki hrista.
• Ekki nota ef hún hefur dottið á hart yfirborð.
• Ekki fjarlægja nálarhettuna fyrr en rétt fyrir inndælinguna.

Hlutar Benlysta áfylltrar sprautu
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Fyrir notkun
Nálarhetta

Stimpill

Bolur

Nál

Skoðunargluggi
Fingurgrip

Eftir notkun — nálin er hulin með nálarhlíf

Nálarhlíf
virkjuð

Búnaður sem þú þarfnast við inndælinguna

Benlysta áfyllt sprauta

Sprittþurrka
(ekki innifalið)

Grisja eða
bómullarhnoðri
(ekki innifalið)

1. Safnaðu saman og kannaðu búnað
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Safnaðu saman búnaði
•

Fjarlægðu einn innsiglaðan bakka sem inniheldur áfyllta sprautu úr kælinum.

•

Finndu þægilegt. vel upplýst og hreint yfirborð og settu eftirfarandi búnað innan seilingar:
• Benlysta áfyllta sprautu
• sprittþurrku (ekki innifalið í pakkningunni)
• grisju eða bómullarhnoðra (ekki innifalið í pakkningunni)
• ílát með þéttu loki til að farga sprautunni í (ekki innifalið í pakkningunni).

•

Ekki sprauta ef þú ert ekki með allan búnað sem talinn er upp.

Kannaðu fyrningardagsetninguna
• Flettu filmunni á bakkanum af og taktu áfylltu sprautuna úr með því að taka um miðjan
sprautubolinn.
• Kannaðu fyrningardagsetninguna á áfylltu sprautunni. (Mynd 1)

Mynd 1
Exp: mánuður – ár

Exp: mánuður – ár

•
• Ekki nota ef fyrningardagsetningin er liðin
2. Undirbúið og skoðið áfylltu sprautuna
Látið ná herbergishita
• Látið sprautuna bíða við herbergishita í 30 mínútur. (Mynd 2) Inndæling á köldu Benlysta gæti
tekið lengri tíma og gæti verið óþægileg.

96

Mynd 2

Bíðið 30 mínútur

mín

• Ekki hita sprautuna á neinn annan hátt. Til dæmis, ekki hita hana í örbylgjuofni, heitu vatni
eða beinu sólarljósi.
• Ekki fjarlægja nálarhettuna í þessu skrefi.
Skoðið Benlysta lausnina
• Lítið í skoðunargluggann til að kanna hvort Benlysta lausnin sé litlaus til fölgul að lit. (Mynd 3)
Það er eðlilegt að sjá eina eða fleiri loftbólur í lausninni

Mynd 3

Benlysta lausn

• Ekki nota ef lausnin er skýjuð, mislit eða inniheldur agnir.
3. Veljið og hreinsið stungustað
Veljið stungustað
• Veljið stungustað (kviður eða læri) eins og sést í mynd 4.
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Mynd 4

• Ef þú þarft 2 inndælingar til að fá fullan skammt hafðu þá að minnsta kosti 5 cm (2 tommur) á
milli hverrar inndælingar þegar sama svæðið er notað.
• Ekki sprauta í nákvæmlega sama stað í hvert skipti. Það er til að forðast að húðin verði hörð.
• Ekki sprauta í svæði þar sem húðin er aum, marin, rauð eða hörð.
• Ekki sprauta innan 5 cm frá naflanum.
Hreinsið stungustaðinn
• Þvoið hendurnar.
• Hreinsið stungustaðinn með því að þurrka hann með sprittþurrku (mynd 5). Leyfið húðinni að
loftþorna.

Mynd 5

• Ekki snerta þetta svæði aftur áður en inndælingin er gefin.
4. Undirbúið fyrir inndælinguna
• Ekki fjarlægja nálarhettuna fyrr en rétt fyrir inndælinguna.
• Haldið um sprautubol áfylltu sprautunnar þannig að nálin vísi frá þér. (Mynd 6a)
• Fjarlægið nálarhettuna með því að draga hana beint af. (Mynd 6b)
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Mynd 6

a
b

Þú gætir séð vökvadropa á oddi nálarinnar. Það er eðlilegt.
• Ekki láta nálina snerta neitt yfirborð.
• Ekki losa loftbólur úr sprautunni.
• Ekki setja nálarhettuna aftur á sprautuna.
5. Sprautið Benlysta
Stingið nálinni inn
• Haldið sprautunni í annarri hendinni.
• Notið lausu höndina til að klípa varlega húðina í kringum stungustaðinn. (Mynd 7)
• Stingið allri nálinni í húðsvæðið sem er klipið undir svolitlu horni (45°), með hreyfingu eins og
að kasta pílu.

Mynd 7

• Þegar nálin er alveg inni í húðinni skaltu losa húðina sem var klipin.
Ljúkið inndælingunni
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•

Þrýstið stimplinum alla leið niður þar til allri lausninni hefur verið sprautað. (Mynd 8)

Mynd 8
Þrýstið stimplinum
alla leið niður

Haltu áfram á sprautunni og losaðu þumalinn hægt af, þannig að stimpillinn stígi upp (Mynd 9).
Nálin stígur sjálfkrafa upp í nálarhlífina.

Mynd 9

Losið þumalinn
hægt af

6. Fargið og skoðið
Förgun notuðu sprautunnar
•

Fargið notuðu sprautunni og nálarhettunni í ílát með þéttu loki.

•

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi um hvernig á að farga notuðum sprautum eða
íláti með notuðum sprautum á réttan hátt.

•

Ekki endurnýta eða fleygja notuðu sprautunni eða íláti með notuðum sprautum með
heimilissorpi.

Skoðið stungustaðinn
Það gæti verið lítilsháttar blóð á stungustaðnum.
•
•

Ef þörf krefur, þrýstið bómullarhnoðra eða grisju að stungustaðnum
Ekki nudda stungustaðinn.
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins
Benlysta 120 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Benlysta 400 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
belimumab
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og
örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar
upplýsingar
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.
Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er
minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:
1.
Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað
2.
Áður en byrjað er að nota Benlysta
3.
Hvernig nota á Benlysta
4.
Hugsanlegar aukaverkanir
5.
Hvernig geyma á Benlysta
6.
Pakkningar og aðrar upplýsingar
1.

Upplýsingar um Benlysta og við hverju það er notað

Benlysta sem innrennsli í bláæð er lyf sem er notað gegn rauðum úlfum hjá fullorðnum og börnum
(5 ára og eldri), þar sem sjúkdómurinn er mjög virkur þrátt fyrir hefðbundna meðferð. Benlysta er
einnig notað í samsetningu með öðrum lyfjum til meðferðar hjá fullorðnum (18 ára og eldri) með virka
nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa.
Rauðir úlfar er sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið (kerfið sem berst gegn sýkingum) ræðst á þínar eigin
frumur og vefi og veldur bólgum og líffæraskemmdum. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á næstum því
hvaða líffæri sem er í líkamanum og er talið að hann tengist tegund hvítra blóðkorna sem kallast
B-frumur.
Benlysta inniheldur belimumab (einstofna mótefni). Það dregur úr fjölda B-frumna í líkamanum með
því að hindra virkni BLyS, próteins sem lengir líftíma B-frumna og finnst í miklu magni hjá fólki með
rauða úlfa.
Þér verður gefið Benlysta til viðbótar við venjulega meðferð við rauðum úlfum.
2.

Áður en byrjað er að nota Benlysta

Ekki má nota Benlysta
•

ef um er að ræða ofnæmi fyrir belimumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í
kafla 6).
 Ráðfærðu þig við lækninn ef þetta getur átt við um þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur:
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Leitið ráða hjá lækninum áður en Benlysta er notað
•
•
•
•
•
•
•

ef þú ert með sýkingu núna eða langvinna sýkingu eða ef þú færð oft sýkingar (sjá kafla 4).
Læknirinn ákveður hvort þú megir fá Benlysta
ef þú ráðgerir að fá bólusetningu eða hefur fengið bólusetningu á síðustu 30 dögum. Sum
bóluefni á ekki að gefa rétt fyrir eða meðan á meðferð með Benlysta stendur
ef rauðu úlfarnir hafa áhrif á taugakerfið
ef þú ert HIV jákvæð/-ur eða með lága þéttni immúnóglóbúlína
ef þú ert með eða hefur fengið lifrarbólgu B eða C
ef þú hefur gengist undir líffæraígræðslu eða beinmergs- eða stofnfrumuígræðslu
ef þú hefur fengið krabbamein.
 Láttu lækninn vita ef eitthvað af þessu á við um þig.

Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir, þar á meðal sjálfsvíg,
meðan á meðferð með Benlysta stendur. Láttu lækninn vita ef þú hefur sögu um þessa kvilla. Ef þú
færð einhvern tíma ný eða versnandi einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi eða ert með hugsanir um að skaða þig eða fremja sjálfsvíg getur það
reynst hjálplegt að segja ættingja eða nánum vini frá því og biðja þá um að lesa fylgiseðilinn. Þú gætir
beðið þá um að segja þér frá því ef þeir hafa áhyggjur af breytingum í geðslagi þínu eða hegðun.
Taktu eftir mikilvægum einkennum
Fólk sem tekur lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið getur verið í meiri hættu á sýkingum, þ.m.t. mjög
sjaldgæfri en alvarlegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlykruheilabólga (PML).
 Lestu upplýsingarnar í „Aukin hætta á sýkingu í heila“ í kafla 4 í fylgiseðlinum.
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
Börn og unglingar
Þetta lyf er ekki ætlað til notkunar hjá:
• börnum yngri en 5 ára með rauða úlfa
• börnum og unglingum (yngri en 18 ára) með virka nýrnabólgu af völdum rauðra úlfa.
Notkun annarra lyfja samhliða Benlysta
Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða
notuð.
Þú skalt sérstaklega segja lækninum frá því ef þú færð meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á
ónæmiskerfið, meðal annars öll lyf sem hafa áhrif á B frumur (til meðferðar við krabbameini eða
bólgusjúkdómum).
Notkun slíkra lyfja samhliða Benlysta getur gert ónæmiskerfi þitt minna virkt. Þetta gæti aukið
hættuna hjá þér á alvarlegri sýkingu.
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Meðganga og brjóstagjöf
Getnaðarvörn
•

Notaðu örugga getnaðarvörn á meðan þú ert á meðferð með Benlysta og í a.m.k. 4 mánuði
eftir síðasta skammtinn.

Meðganga
Yfirleitt er notkun Benlysta ekki ráðlögð á meðgöngu.
•
•

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum.
Læknirinn ákveður hvort þú megir fá Benlysta.
Ef þú verður barnshafandi á meðan þú ert á meðferð með Benlysta skaltu láta lækninn vita.

Brjóstagjöf
Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti. Líklegt er að Benlysta geti borist í brjóstamjólk.
Læknirinn mun ræða við þig um hvort þú eigir að hætta meðferðinni með Benlysta meðan á
brjóstagjöfinni stendur eða hvort þú eigir að hætta brjóstagjöfinni.
Akstur og notkun véla
Benlysta getur haft aukaverkanir sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.
Mikilvægar upplýsingar um innihaldefni Benlysta
Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) í hverjum skammti, þannig að það er nær
natríumlaust.
3.

Hvernig nota á Benlysta

Hjúkrunarfræðingur eða læknir mun gefa þér Benlysta með dreypi í bláæð (innrennsli í bláæð) á einni
klukkustund.
Fullorðnir og börn (5 ára og eldri)
Læknirinn mun velja rétta skammtinn miðað við líkamsþyngd þína. Ráðlagður skammtur er 10 mg á
hvert kílógramm (kg) líkamsþyngdar.
Benlysta er venjulega gefið á fyrsta degi meðferðar og síðan 14 og 28 dögum síðar. Eftir það er
Benlysta venjulega gefið á 4 vikna fresti.
Lyf gefin fyrir innrennsli
Læknirinn getur ákveðið að gefa þér lyf, sem hjálpa til við að draga úr viðbrögðum við innrennslinu,
áður en þú færð Benlysta. Þetta geta m.a. verið lyf af tegund sem kallast andhistamín og lyf til að
koma í veg fyrir hita. Þú verður undir nákvæmu eftirliti og ef þú færð einhver viðbrögð þá verða þau
meðhöndluð.
Meðferð með Benlysta hætt
Læknirinn ákveður hvort hætta þurfi að gefa þér Benlysta.
4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
Ofnæmisviðbrögð – leitaðu tafarlaust læknishjálpar
Benlysta getur valdið viðbrögðum við innrennslinu eða ofnæmisviðbrögðum.
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Þetta eru algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum). Þau geta stöku
sinnum verið alvarleg (sjaldgæf, komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum) og gætu verið
lífshættuleg. Líklegra er að þessi alvarlegu viðbrögð komi fram daginn sem þú færð fyrstu eða aðra
meðferð með Benlysta, en þeim getur seinkað og komið nokkrum dögum síðar.
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn tafarlaust vita eða farðu á bráðamóttöku næsta
sjúkrahúss ef eitthvert eftirtalinna einkenna um ofnæmisviðbrögð eða innrennslisviðbrögð
kemur fram:
• þroti í andliti, vörum, munni eða tungu
• blísturshljóð við öndun, öndunarerfiðleikar eða mæði
• útbrot
• upphleyptar bólur með kláða eða ofsakláði.
Mjög sjaldan geta seinkaðar aukaverkanir vegna Benlysta, sem eru minna alvarlegar, einnig komið
fram, yfirleitt 5-10 dögum eftir innrennsli.
Þær geta m.a. verið með einkennum eins og útbrotum, ógleði, þreytu, vöðvaverkjum, höfuðverk eða
þrota í andliti.
Ef þú færð þessi einkenni, sérstaklega ef þú færð tvö eða fleiri saman:
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingnum frá því.
Sýkingar
Benlysta getur gert þig líklegri til að fá sýkingar þ. á m. sýkingu í þvagfæri og öndunarveg, yngri börn
geta verið í aukinni hættu. Þetta er mjög algengt og getur komið fram hjá fleiri en 1 af
10 einstaklingum. Sumar sýkingar geta verið alvarlegar og í sjaldgæfum tilvikum verið banvænar.
Ef þú færð einhver eftirfarandi einkenni sýkingar:
• sótthita og/eða kuldahroll
• hósta, öndunarerfiðleika
• niðurgang, uppköst
• sviðatilfinningu við þvaglát, tíð þvaglát
• hita, roða eða eymsli í húð eða sár á líkamann.
 Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingi frá því tafarlaust.
Þunglyndi og sjálfsvíg
Tilkynnt hefur verið um þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðan á meðferð með
Benlysta stendur. Þunglyndi getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum,
sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum.
Ef þú finnur fyrir þunglyndi, hefur hugsað um að skaða þig eða hefur aðrar þjakandi hugsanir eða ef
þú finnur fyrir þunglyndi og líður verr eða færð ný einkenni:
 Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús.
Aukin hætta á sýkingu í heila
Lyf sem veikja ónæmiskerfið eins og Benlysta geta aukið hættu á mjög sjaldgæfri en alvarlegri og
lífshættulegri sýkingu í heila sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML).
Einkenni ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu eru m.a.:
• minnisleysi
• erfiðleikar með hugsanir
• erfiðleikar með tal eða gang
• skert sjón.
 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú hefur einhver þessara einkenna eða sambærileg
vandamál sem hafa varað í nokkra daga.
Ef þú hefur þegar haft þessi einkenni áður en þú byrjaðir á meðferð með Benlysta:
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 Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á þessum
einkennum.
Aðrar mögulegar aukaverkanir:
Mjög algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá fleiri 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• bakteríusýkingar (sjá „Sýkingar“ hér á undan)
• ógleði, niðurgangur.
Algengar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:
• hiti
• of fá hvít blóðkorn (er hægt að sjá í blóðrannsóknum)
• sýking í nefi, hálsi eða maga
• verkur í höndum eða fótum
• mígreni.
Sjaldgæfar aukaverkanir
Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:
• upphleypt útbrot með bólum með kláða (ofsakláði), útbrot.
Tilkynning aukaverkana
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir
sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt
fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er
hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.
5.

Hvernig geyma á Benlysta

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á miðanum og öskjunni á eftir EXP.
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
Geymið í kæli (2°C til 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Benlysta
•
Virka innihaldsefnið er belimumab.
Hvert 5 ml hettuglas inniheldur 120 mg af belimumabi.
Hvert 20 ml hettuglas inniheldur 400 mg af belimumabi.
Eftir blöndun inniheldur lausnin 80 mg belimumab í ml.
•
Önnur innihaldsefni eru sítrónusýrueinhýdrat (E330), natríumsítrat (E331), súkrósi og
pólýsorbat 80. Sjá „Mikilvægar upplýsingar um innihaldsefni Benlysta“ í kafla 2 varðandi
frekari upplýsingar.
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Lýsing á útliti Benlysta og pakkningastærðir
Benlysta fæst sem hvítur til beinhvítur innrennslisstofn, lausn í hettuglasi úr gleri með sílikonhúðuðum
gúmmítappa með smelluinnsigli úr áli.
Í hverri pakkningu er 1 hettuglas.
Markaðsleyfishafi
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Írland
Framleiðandi
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.
Strada Provinciale Asolana No. 90
I-43056 San Polo di Torrile
Parma
Ítalía
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:
België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Teл.: + 359 80018205

Magyarország
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel.: + 36 80088309

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111
cz.info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 356 80065004

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)33 2081100

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701
produkt.info@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Eesti
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 372 8002640

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com

Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
106

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 900 202 700
es-ci@gsk.com

Portugal
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44
diam@gsk.com

România
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 40 800672524

Hrvatska
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel:+ 385 800787089

Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 386 80688869

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 421 800500589

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 7741111

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Τηλ: + 357 80070017

United Kingdom (Northern Ireland)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 371 80205045
Lietuva
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 370 80000334

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eftirfarandi upplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:
Leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun - blöndun, þynning og lyfjagjöf
Til þess að bæta rekjanleika lyfsins ættir þú og heilbrigðisstarfsmaður að skrá lotunúmer Benlysta.
Ráðlagt er að þú skráir þessar upplýsingar ef beðið yrði um þær í framtíðinni.
1) Hvernig á að leysa Benlysta upp
Leysa þarf lyfið upp og þynna við smitgát.
Látið hettuglasið standa í 10 til 15 mínútur til að ná stofuhita (15°C til 25°C).
Mælt er með að notuð sé 21-25 gauge nál þegar gat er gert á tappa hettuglassins fyrir blöndun og
þynningu.
VARÚÐ: Notað er mismunandi rúmmál af leysi fyrir 5 ml og 20 ml hettuglös til að leysa lyfið
upp, sjá hér á eftir:
120 mg hettuglas
Í einnota 120 mg hettuglas af Benlysta er blandað 1,5 ml af vatni fyrir stungulyf til að fá endanlegan
styrk af belimumabi, 80 mg/ml.
400 mg hettuglas
Í einnota 400 mg hettuglas af Benlysta er blandað 4,8 ml af vatni fyrir stungulyf til að fá endanlegan
styrk af belimumabi, 80 mg/ml.
Magn af Benlysta

Stærð hettuglass

Rúmmál leysis

Endanlegur styrkur

120 mg

5 ml

1,5 ml

80 mg/ml

400 mg

20 ml

4,8 ml

80 mg/ml

Beina skal vatni fyrir stungulyf að hlið hettuglassins til að lágmarka froðumyndun. Hringsnúið
hettuglasinu varlega í 60 sekúndur. Leyfið hettuglasinu að standa við stofuhita (15°C til 25°C) á
meðan verið er að leysa lyfið upp og hringsnúið hettuglasinu varlega í 60 sekúndur á 5 mínútna fresti,
þar til duftið er uppleyst. Ekki hrista. Yfirleitt er lyfið uppleyst innan 10 til 15 mínútna frá því að
vatninu er bætt í en það getur tekið allt að 30 mínútur. Verjið stofnlausnina fyrir sólarljósi.
Ef tækjabúnaður er notaður til að leysa upp Benlysta skal snúningshraðinn ekki fara yfir
500 hringi/mín. og ekki skal hræra í glasinu í meira en 30 mínútur.
2) Áður en Benlysta er þynnt
Þegar lyfið er uppleyst á lausnin að vera ópallýsandi og litlaus til fölgul og laus við agnir. Hins vegar
má gera ráð fyrir litlum loftbólum og eru þær í lagi.
120 mg hettuglas
Þegar búið er að leysa lyfið upp má draga 1,5 ml (sem samsvarar 120 mg af belimumabi) úr hverju
5 ml hettuglasi.
400 mg hettuglas
Þegar búið er að leysa lyfið upp má draga 5 ml (sem samsvarar 400 mg af belimumabi) úr hverju
20 ml hettuglasi.
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3) Hvernig þynna á innrennslislausnina
Uppleyst lyfið er þynnt í 250 ml með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%)
natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn. Hjá sjúklingum þar sem líkamsþyngd er lægri eða
jöfn 40 kg, má íhuga að nota innrennslispoka með 100 ml af þessum þynningarefnum að því tilskildu
að styrkur belimumabs í innrennslispokanum fari ekki yfir 4 mg/ml.
5% glúkósalausnir til innrennslis í bláæð samrýmast ekki Benlysta og þær má ekki nota.
Úr 250 ml (eða 100 ml) innrennslispoka eða flösku með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml
(0,45%) natríumklóríð- eða Ringer laktat stungulyfslausn skal draga og farga rúmmáli af vökva, sem
jafngildir því rúmmáli af Benlysta stofnlausn sem þarf í skammt sjúklingsins. Bætið síðan því rúmmáli
af Benlysta stofnlausninni sem þörf er á, út í innrennslispokann eða flöskuna. Hvolfið pokanum eða
flöskunni varlega til að blanda lausnina. Farga skal allri ónotaðri stofnlausn í hettuglösunum.
Skoðið Benlysta lausnina með tilliti til agna og upplitunar áður en lyfið er gefið. Fargið lausninni ef
agnir eða upplitun koma í ljós.
Ef stofnlausnin er ekki notuð strax skal hún varin beinu sólarljósi og geymd í kæli við 2°C til 8°C.
Lausnir þynntar í 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð-, 4,5 mg/ml (0,45%) natríumklóríð- eða Ringer laktat
stungulyfslausn má geyma í kæli við 2°C til 8°C eða við stofuhita (15°C til 25°C).
Heildartími frá því að Benlysta er leyst upp og þar til innrennsli er lokið skal ekki fara yfir
8 klukkustundir.
4) Hvernig gefa á þynntu lausnina
Benlysta er gefið með innrennsli á 1 klukkustund.
Benlysta skal ekki gefa með innrennsli í sömu innrennslislínu og önnur lyf. Enginn ósamrýmanleiki
hefur komið fram á milli Benlysta og pólývínýlklóríð- eða pólýólefínpoka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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