
Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia 
®lekiem Tecfidera  chorych na RRMS: 

9-letnia obserwacja kliniczna uczestników 
badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE.

Lek TECFIDERA jest wskazany 
2do leczenia pacjentów dorosłych z RRMS.

Długotrwałe leczenie TECFIDERA nie przyczyniło się do wystąpienia 
nowych lub nieoczekiwanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa 
– wykazano niską zapadalność na ciężkie infekcje oraz 
nowotwory złośliwe, jak również odnotowano niską częstość 
występowania potencjalnych zaburzeń wątrobowych.

Limfopenia występująca w trakcie leczenia TECFIDERA, w czasie 
11-letniej obserwacji klinicznej, nie była związana ze wzrostem 
zapadalności na zakażenia, ciężkie zakażenia lub nowotwory złośliwe.

Korzyści kliniczne z leczenia prowadzonego lekiem TECFIDERA 
dotyczące wpływu na aktywność rzutową i progresję 
niepełnosprawności wykazane w badaniach DEFINE i CONFIRM 
zostały utrzymane przez 9 lat.

Nie obserwowano nieoczekiwanych zmian wzorca ALC przez 
maksymalnie 11 lat leczenia. W przypadkach limfopenii mediana 
czasu do osiągnięcia wartości granicznej stężenia ALC ł DGN 
została osiągnięta po 7 tygodniach od przerwania leczenia.

Jako najczęściej przepisywane leczenie doustne RRMS na świecie 
zastosowane u ponad 445 000 pacjentów TECFIDERA stanowi cenną 
opcję długotrwałego leczenia chorych na RRMS, w tym nowo 
zdiagnozowanych pacjentów.

W badaniu ENDORSE, przedłużeniu badań rejestracyjnych III fazy 
1DEFINE i CONFIRM wykazano, że po ~9 latach obserwacji klinicznej:



 1PROFIL BEZPIECZEŃSTWA1Założenia
Ocena wpływu długotrwałego leczenia TECFIDERA na następujące parametry 
po ~9 latach obserwacji klinicznej: 

bezpieczeństwo,

skuteczność,  

bezwzględna liczba limfocytów. 

•

•

•

Projekt badania
3 4 ENDORSE jest przedłużeniem badań DEFINE i CONFIRM zaprojektowanym do oceny 

długotrwałego bezpieczeństwa i skuteczności leczenia TECFIDERA u pacjentów 
z RRMS – 9-letni okres obserwacji klinicznej (NCT00835770).

•

1Metody

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Stanach Zjednoczonych dla leku TECFIDERA (marzec 2013 r.).

* Pacjenci otrzymujący placebo (DEFINE/CONFIRM) lub GA (CONFIRM) w badaniach zasadniczych zostali w badaniu ENDORSE zrandomizowani w schemacie 1:1 
†do grupy TECFIDERA 240 mg BID lub TID.  Po przyznaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dawka początkowa leku TECFIDERA wynosiła 120 mg BID przez 

27 dni; po tym okresie dawkę leku zwiększono do zalecanej dawki podtrzymującej wynoszącej 240 mg BID. 

ENDORSE (N=1736)

†TEC 240 mg BID

3,4PACJENCI:
• wiek 18 – 55 lat,

• rozpoznanie RRMS,

• ocena w skali EDSS 0 – 5,

• ≥1 rzut w ostatnich 12 miesiącach 
lub   1 zmiana wzmacniająca się 
po podaniu kontrastu gadolinowego 
występująca na 0 – 6 tygodni przed 
randomizacją,

• z badania wyłączono pacjentów 
z postępującą postacią SM,

• CONFIRM: Z badania wyłączono 
pacjentów wcześniej leczonych 
GA.

TEC 240 mg BID 

Lata
654321 7 8 9 10 11

TEC 240 mg TID 

TEC 240 mg TID 

TEC 240 mg BID 

DEFINE* 
(N=1234)

CONFIRM* 
(N=1417)

1Wyniki
Pacjenci

2079 chorych kończących badanie DEFINE/CONFIRM włączono do badania ENDORSE, 
w którym otrzymali ł1 dawkę leku TECFIDERA.
– Mediana okresu obserwacji w badaniach DEFINE/CONFIRM i ENDORSE 

wyniosła 8,5 roku (zakres: 2,0–11,3) w populacji ogólnej, co stanowi 
>10348 pacjento-lat obserwacji klinicznej i 8,6 roku (zakres: 2,1–10,8) 
w populacji nowo zdiagnozowanych pacjentów.

• Łącznie 1736 (w tym 470 nowo zdiagnozowanych pacjentów) spośród 

Długotrwały, 9-letni okres obserwacji klinicznej leczenia TECFIDERA potwierdził
akceptowalny profil bezpieczeństwa zgodny z wynikami badań DEFINE i CONFIRM.

Tabela 1. Podsumowanie informacji dotyczących AE.

Populacja ogólna
(N = 1 736)

Populacja nowo 
zdiagnozowanych 

pacjentów (N = 470)
n (%)

1633 (94)

527 (30)

735 (42)

332 (19)

1 (<1)

189 (11)

163 (9)

108 (6)

431 (25)

151 (9)

116 (7)

110 (6)

79 (5)

7 (<1)

1 (<1)

45 (3)

0

435 (93)

125 (27)

206 (44)

107 (23)

1 (<1)

46 (10)

24 (5)

16 (3)

120 (26)

44 (9)

29 (6)

29 (6)

24 (5)

0

0

16 (3)

0

AE

SAE

AE o szczególnym znaczeniu

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Zaczerwienienie twarzy

Reakcja anafilaktyczna

Potencjalne zaburzenia wątrobowe

Wzrost aktywności AlAT

Wzrost aktywności AspAT

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Białkomocz

Mikroalbuminuria

Krwiomocz

Ciężkie zakażenia

Potencjalne zakażenia oportunistyczne

Zakażenie oportunistyczne

Nowotwory złośliwe

Tabela na podstawie danych z odnośnika 1.

Najczęstszymi AE w populacji ogólnej był rzut SM (38%), zapalenie 
błony śluzowej nosa i gardła (25%) i zakażenie dróg moczowych (20%).

– Najczęstszymi AE w populacji nowo zdiagnozowanych pacjentów 
był rzut SM (36%), zapalenie błony śluzowej nosa i gardła (28%) 
i zaczerwienienie twarzy (23%). 

Najczęstszymi SAE w populacji ogólnej był rzut SM, upadek i zakażenie 
dróg moczowych.

Częstość występowania AE i SAE w populacjach ogólnej i nowo zdiagnozowanych 
pacjentów były podobne.

•

•

•



1SKUTECZNOŚĆ 

Przez 9 lat stosowania lek TECFIDERA utrzymał wysoką, długotrwałą 
skuteczność w redukcji aktywności rzutowej i postępu niesprawności.

(A)  (B) 

Ryciny na podstawie danych z odnośnika 1.
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Rycina 1. Skorygowany ARR w populacji ogólnej u pacjentów 
(A) leczonych TECFIDERA (B) lub placebo w badaniach DEFINE/CONFIRM.

Rycina 2. Skorygowany ARR w populacji nowo zdiagnozowanych pacjentów 
(A) leczonych TECFIDERA (B) lub placebo w badaniach DEFINE/CONFIRM.

(A)  (B) 
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0-1

n=501
n=495 n=501 n=472 n=444 n=394

n=369
n=338

n=293

n=249

n=240

n=249 n=206
n=193

n=173
n=159 n=145 n=130

TEC TEC TEC

ENDORSEDEFINE/
CONFIRM

DEFINE/
CONFIRM

ENDORSE

PBO
1-2 3-4   2-3 4-5  5-6   6-7   7-8 8-9 0-1 1-2 3-4   2-3 4-5  5-6   6-7   7-8 8-9

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Skorygowany ARR [95% CI] utrzymał się na niskim poziomie Ł0,20.

TECFIDERA/TECFIDERA Przez ~9 lat obserwacji klinicznej 53% pacjentów w grupie 
rzutu choroby. U większości i 47% w grupie PBO/TECFIDERA nie doświadczyło 

pacjentów (86%), u których doszło do nawrotu choroby odnotowano 2 lub mniej rzutów.

W populacji pacjentów nowo zdiagnozowanych w grupie TECFIDERA/TECFIDERA 
56% pacjentów nie doświadczyło rzutu choroby przez 9 lat. U 88% pacjentów, 
u których doszło do nawrotu choroby odnotowano 2 lub mniej rzutów.

•

•

•

NOWO ZDIAGNOZOWANI PACJENCI zostali zdefiniowani jako chorzy z rozpoznaniem RRMS postawionym w roku poprzedzającym 
włączenie do badania, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia SM (wcześniej nieleczeni) lub przyjmowali wyłącznie kortykosteroidy.

Rycina 3. Odsetek pacjentów w ogólnej populacji badania ENDORSE z wyjściową oceną  w skali 
EDSS wynoszącą Ł3 punktów i z progresją oceny według skali EDSS do ł4 punktów 

1potwierdzoną po 24 tygodniach w 384-tygodniowej obserwacji klinicznej.
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0,2

0,1

0,0

BL 12 24 36 46 60 72 84 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456
O

ds
et

ek
 p

ac
je

nt
ów

 z
 C

D
P

Czas udziału w badaniu, tygodnie

13% PBO/DMF 
(n=177)

10% DMF/DMF 
(n=358)

Na podstawie: Gold R et al. 2020.

CDP zdefiniowano jako ł1-punktowe pogorszenie oceny w punkcie wyjściowym wynoszącej ł1 punktu; do analizy włączono tylko pacjentów z oceną w skali EDSS 
wynoszącą Ł3 punktów. Estymacja Kaplana–Meiera. 

W ramach 9-letniej obserwacji klinicznej u 90% pacjentów przyjmujących 
nie odnotowano 24 tygodniowej potwierdzonej progresji niesprawności, TECFIDERA 

określonej jako wzrost wartości punktowej w skali EDSS z wyjściowego 
Ł3 do wartości >3,5. 

24-tygodniową potwierdzoną progresję niesprawności odnotowano 
u 13% i 10% pacjentów, odpowiednio w grupie PBO/TECFIDERA 
i TECFIDERA/TECFIDERA.

•

•



1ANALIZA LICZBY LIMFOCYTÓW 

1. Gold R, Arnold DL, Bar-Or A, Fox RJ, Kappos L, Chen C, et al. Safety and efficacy of delayed-release dimethyl fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: 
9 years' follow-up of DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE. Ther Adv Neurol Disord. 2020;13:1–17. 2. TECFIDERA Summary of Product Characteristics. Last updated: 15/01/2020. 
Accessed: 14/05/2020. 3. Gold R, Kappos L, Arnold DL, Bar-Or A, Giovannoni G, Selmaj K, et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. 
N Engl J Med. 2012;367(12):1098–107. 4. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT, Hutchinson M, Havrdova E, Kita M, et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer 
in multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012;367(12):1087–97. 

AE = działanie niepożądane; ALC = bezwzględna liczba limfocytów; AlAT = aminotransferaza alaninowa; ARR = roczny wskaźnik rzutów; AspAT = aminotransferaza asparaginia-
nowa; BID = dwa razy na dobę; BL = punkt wyjściowy; CDP = potwierdzona progresja niepełnosprawności; CI = przedział ufności; DMF = fumaran dimetylu; EDSS = Rozszerzona 
Skala Niewydolności Ruchowej; GA = octan glatirameru; DGN = dolna granica normy; MRI = obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego; SM = stwardnienie rozsiane; 
PBO = placebo; PBVC, procentowa zmiana objętości mózgu; RRMS = rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego; SAE = ciężkie działanie niepożądane; SD = odchylenie 
standardowe; TEC = TECFIDERA; TID = trzy razy na dobę.

Rozwój limfopenii nie był związany ze wzrostem liczby zakażeń, ciężkich zakażeń 
oraz ze zwiększoną zapadalnością na nowotwory złośliwe. 

Tabela 2. Zapadalność na zakażenia i nowotwory złośliwe względem poziomu ALC.

Ciężka 
przedłużająca się 
limfopenia (n=53)

Umiarkowana 
przedłużająca się 

limfopenia (n=238)

Łagodna 
limfopenia 

(n=686)

ALC zawsze
łDGN*

 (n=1 475)

Razem 
(N=2 470)

311 1 581 3 634 5 397 10 970

1,6 0,8 1,1 1,0 1,0

0,3 0 0 0 0,1

0,6 0,6 0,5 0,4 0,5

Pacjento-lata ogółem

Ciężkie zakażenia
/100 pacjento-lat

Zakażenie oportunistyczne
/100 pacjento-lat

Nowotwory złośliwe
/100 pacjento-lat

U większości pacjentów ALC zmniejszyła się średnio o 30%, ale nadal utrzymywała się 
powyżej DGN (~60%).

– Przez blisko 11 lat leczenia TECFIDERA nie obserwowano nieoczekiwanych 
2zmian wzorca ALC.

86/138 pacjentów (62%) rozwijających limfopenię w jakimkolwiek punkcie czasowym 
w trakcie leczenia TECFIDERA osiągnęło ALC łDGN po medianie 7 tygodni 
od momentu odstawienia leku.

– Odsetek pacjentów, u których stwierdzono odbudowę układu immunologicznego 
potwierdza, że TECFIDERA jest elastyczną opcją terapeutyczną, którą w razie 
potrzeby można łatwo zmienić.

•

•

Tabela na podstawie danych z odnośnika 1.

9* Dolną granicę normy (DGN) stężenia ALC zdefiniowano jako 0,91 x 10 /l.

Długotrwałe leczenie TECFIDERA pozwoliło uzyskać znaczące korzyści 
dotyczące ochrony tkanki mózgowej widoczne w badaniu MRI.

Rycina 4. Zestawienie danych MRI.

Roczna liczba nowych zmian T1 
lub nowych/nowo powiększających 

się zmian T2

Zmiana PBVC 
po punkcie wyjściowym

Nowe zmiany T1 lub nowe/nowo 
powiększające się zmiany T2

• Po 7 latach leczenia TECFIDERA 
większość pacjentów (~70%) 
nie miała nowych zmian T1 lub 
nowych/nowo powiększających 
się zmian T2 w porównaniu 
z poprzednimi skanami MRI.

• Roczna liczba nowych zmian 
hipointensywnych w obrazach 
T1-zależnych i nowych/nowo 
powiększających się zmian 
hiperintensywnych w obrazach 
T2-zależnych wyniosła 
odpowiednio 0,6–0,8 i 0,9–2,0.

• Skorygowana średnia PBVC 
po punkcie wyjściowym badania 
ENDORSE wyniosła -1,32% 
(zakres: -1,60% do -1,05%).
– Przez 6 lat leczenia TECFIDERA

roczna PBVC była zbliżona 
do populacji bez RRMS.

Długotrwałe leczenie TECFIDERA stosowane przez 9 lat pozwoliło 
pacjentom (w tym nowo zdiagnozowanym chorym) utrzymać niski 

wskaźnik rzutów i zachować zdolność chodzenia.

Tabela 3. Zmiana wyjściowej oceny w skali  i odsetek pacjentów osiągających ocenę EDSS
w skali EDSS Ł3,5 punktu.

Tabela na podstawie danych z odnośnika 1.

 

 

2,3 (1,3)

2,4 (1,6) 2,6 (1,5) 1,7 (1,3) 2,0 (1,1)

2,5 (1,3) 1,9 (1,2) 2,1 (1,1)

413/479 (86)

166/203 (82) 66/82 (80) 50/54 (93) 26/28 (93)

179/217 (82) 129/139 (93) 65/72 (90)

Populacja ogólna

Otrzymali TECFIDERA 
w badaniu 

DEFINE/CONFIRM

Otrzymali TECFIDERA 
w badaniu 

DEFINE/CONFIRM

Otrzymali 
placebo w badaniu 
DEFINE/CONFIRM

Otrzymali 
placebo w badaniu 
DEFINE/CONFIRM

Populacja nowo 
zdiagnozowanych pacjentów

Początek badania ENDORSE (Rok 2)

Ocena EDSS, średnia (SD)

EDSS Ł3,5 pkt., n/N (%)

Koniec badania ENDORSE (Rok 9)

Ocena w skali EDSS, średnia (SD)

EDSS Ł3,5 pkt., n/N (%)

Po 9 latach leczenia TECFIDERA ponad 80% i 90% pacjentów, odpowiednio 
w populacji ogólnej i nowo zdiagnozowanych pacjentów, utrzymało ocenę 
w skali EDSS Ł3,5 punktu.

U pacjentów nowo zdiagnozowanych leczonych 9 lat lekiem TECFIDERA 
97% pacjentów utrzymało zdolność samodzielnego chodzenia.

•

•



1 Działania niepożądane obserwowane wyłączenie w okresie po wprowadzeniu do obrotu

Kategoria częstości
Często
Nieznana
Nieznana
Często
Często

Niezbyt często
Niezbyt często

Nieznana
Nieznana
Nieznana
Nieznana
Nieznana
Często
Bardzo często
Często
Bardzo często
Bardzo często
Bardzo często
Bardzo często
Często
Często
Często
Często

Często

Często

Nieznana
Często
Często
Często
Często
Często
Bardzo często
Często

Często

Często
Często

Działanie niepożądane
Zapalenie żołądka i jelit

1Postępująca leukoencefalopatia ogniskowa
1Półpasiec

Limfopenia
Leukopenia

Trombocytopenia
Nadwrażliwość

1
Anafilaksja

1Duszność
1

Hipoksja
1Niedociśnienie tętnicze

1
Obrzęk naczyniowo-ruchowy
Uczucie pieczenia
Nagłe zaczerwienienie skóry
Uderzenia gorąca
Biegunka
Nudności
Bóle w nadbrzuszu
Ból brzucha
Wymioty
Niestrawność
Zapalenie żołądka
Zaburzenia żołądka i jelit
Zwiększona aktywność aminotransferazy 
asparaginowej

Zwiększona aktywność aminotransferazy 
alaninowej

1
Polekowe uszkodzenie wątroby
Świąd
Wysypka
Rumień
Białkomocz
Uczucie gorąca
Obecność ciał ketonowych w moczu
Obecność albuminy w moczu
Zwiększone stężenie aminotransferazy 
asparaginowej

Zwiększone stężenie aminotransferazy alaninowej
Zmniejszenie liczby białych krwinek

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia układu nerwowego
Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Badania diagnostyczne
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Informacji medycznej udziela: Biogen Poland Sp. z o.o.
ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska, tel.: 22 351 51 00, www.biogen-poland.pl
24-godzinne zgłaszanie działań niepożądanych: tel.: 22 351 51 31
e-mail: safetypl@biogen.com


