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Mikilvægar öryggisupplýsingar um MabThera® 
fyrir heilbrigðisstarfsmenn* 
 

LYKILSKILABOÐ TIL HEILBRIGÐISSTARFSMANNA 
 

➢ Notkun MabThera getur tengst aukinni hættu á sýkingum eða ágengri fjölhreiðra 
innlyksuheilabólgu (progressive multifocal leukoencephalopathy - PML). 

 

LYKILAÐGERÐIR HEILBRIGÐISSTARFSMANNA GAGNVART SJÚKLINGUM 

➢ Afhenda á öllum sjúklingum sem fá meðferð með MabThera við öðrum sjúkdómum en 
krabbameini öryggiskort við hvert innrennsli. 

➢ Upplýsa á sjúklinga (eða foreldra/forráðamenn sjúklinga á barnsaldri) um hættu á 
sýkingum og PML, þ.m.t. þau einkenni sem fylgjast þarf með og nauðsyn þess að 
hafa tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við þessi einkenni. Auk þess skal 
afhenda sjúklingum fræðsluefni fyrir sjúklinga við hvert innrennsli. 

➢ Áður en meðferð með MabThera er hafin á að athuga hvort sjúklingurinn er með 
sýkingu eða er ónæmisbældur, hvort hann taki eða hafi tekið lyf sem hafa áhrif á 
ónæmiskerfið og hvort hann hafi nýlega fengið eða fyrirhugi að fá bólusetningu. 

➢ Hafa á náið eftirlit með sjúklingum meðan á gjöf MabThera stendur, við aðstæður þar 
sem útbúnaður til endurlífgunar er tiltækur tafarlaust. 

➢ Fylgjast á með sjúklingum með tilliti til sýkinga, einkum PML, meðan á meðferð með 
MabThera stendur og eftir að henni lýkur. 

 
Ávallt á að kynna sér Samantekt á eiginleikum lyfs áður en MabThera er ávísað, útbúið 
eða gefið. 

 

 

 

 

* við öðrum sjúkdómum en krabbameini. 
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Um ágenga fjölhreiðra innlyksuheilabólgu (PML) 

PML er mjög sjaldgæfur ágengur sjúkdómur sem leiðir til afmýlingar í miðtaugakerfinu og 
getur leitt til alvarlegrar fötlunar eða dauða1. PML stafar af virkjun JC (John Cunningham) 
veirunnar, polyomaveiru sem er dulin hjá allt að 70% heilbrigðra fullorðinna einstaklinga.1 JC 
veiran veldur yfirleitt ekki PML nema hjá ónæmisbældum sjúklingum.2 Ekki er að fullu vitað 
hvaða þættir leiða til virkjunar dulinnar sýkingar. 
 
Ekki er þekkt til fulls hvernig MabThera getur haft áhrif á þróun PML, en örsjaldan 
(<1/10.000 sjúklingum), hefur verið tilkynnt um staðfest tilfelli PML, sum þeirra banvæn, hjá 
sjúklingum um allan heim sem fengu MabThera við öðrum kvillum en krabbameini. Flest 
tilfelli PML voru greind innan 1 árs eftir síðustu gjöf MabThera, en fylgjast á með sjúklingum í 
allt að 2 ár eftir meðferð. 

 
Frekari upplýsingar um PML er að finna í heimildunum sem vísað er til aftast í þessum 
bæklingi2,3,4. 

 

Hvað þarf að hafa í huga meðan á meðferð með MabThera stendur og/eða eftir að 
henni lýkur: 

Fylgjast skal með sjúklingum með tilliti til nýrra eða versnandi einkenna frá taugakerfi sem 
gætu bent til PML meðan á meðferð með MabThera stendur og í allt að 2 ár eftir að henni 
lýkur. Til að staðfesta greiningu er mælt með skoðun hjá taugalækni og frekara mati, þar á 
meðal segulómskoðun (helst með skuggaefni), prófun fyrir JC veiru DNA í heila- og 
mænuvökva og endurteknu taugafræðilegu mati. 

• Grunur um PML: Gera á hlé á notkun MabThera þar til búið er að útiloka PML. 

• Greining PML: Hætta verður notkun MabThera fyrir fullt og allt. 
 

Hvað á að segja sjúklingum? 

Varðandi PML 

• Hjá sjúklingum sem hafa fengið MabThera við iktsýki, hnúðæðabólgu (GPA) eða 
smásærri fjölæðabólgu (MPA) hefur örsjaldan komið upp alvarleg sýking í heila, sem 
nefnist ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML) og hefur stundum reynst banvæn. 

• Að þeir eigi alltaf að bera á sér MabThera öryggiskortið sem inniheldur mikilvægar 
öryggisupplýsingar um hættu á sýkingum, þ.m.t. PML. Þeim er afhent öryggiskort við 
hverja lyfjagjöf. 

• Að hafa tafarlaust samband við lækni sinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing ef 
þeir finna fyrir einhverjum þeirra einkenna sem bent geta til PML: 

– rugli, minnistapi eða erfiðleikum við að hugsa skýrt. 

– skertu jafnvægi eða breytingu á göngulagi eða tali. 

– minnkuðum líkamsstyrk eða máttleysi í annarri hlið líkamans. 

– þokusýn eða sjónskerðingu. 

• Ráðleggja á sjúklingum að segja umönnunaraðilum og aðstandendum frá þeim 
einkennum sem fylgjast á með, þar sem vera má að sjúklingurinn sjálfur átti sig ekki á 
þeim. 
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Varðandi sýkingar 

Gefa á fyrirmæli um að láta lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust 
finni sjúklingar fyrir einhverjum eftirtalinna einkenna hugsanlegra sýkinga: 

• hita, þrálátum hósta, þyngdartapi, verk án þekktrar ástæðu, almennri vanlíðan, þreytu 
eða þróttleysi, sviða við þvaglát. 

 

Hvað þarf að hafa í huga áður en meðferð með MabThera er 
hafin 

Meta á hugsanlega hættu á sýkingum hjá sjúklingum áður en meðferð með MabThera er 
hafin eða henni haldið áfram, eins og lýst er hér fyrir neðan: 

 

Ekki má gefa sjúklingi MabThera ef hann: 

• er með ofnæmi fyrir rítúximabi eða einhverjum öðrum innihaldsefnum MabThera 

• er með ofnæmi fyrir próteinum úr músum 

• er með virka, alvarlega sýkingu svo sem berkla, blóðsýkingu, lifrarbólgu eða 
tækifærissýkingu 

• er með alvarlega ónæmisbælingu, t.d. mjög lítinn fjölda CD4 eða CD8 eitilfrumna. 

 

Gæta skal sérstakrar varúðar áður en sjúklingi er gefið 
MabThera ef hann: 

• er með einkenni sýkingar – meðal þeirra geta verið hiti, hósti, höfuðverkur og almenn 
vanlíðan 

• er með virka sýkingu eða fær meðferð við sýkingu 

• er með sögu um endurteknar, langvinnar eða alvarlegar sýkingar 

• er með eða hefur sögu um veirulifrarbólgu eða aðra lifrarkvilla 

• tekur eða hefur tekið lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið, svo sem krabbameinslyf eða 
ónæmisbælandi lyf 

• tekur eða hefur nýlega tekið einhver önnur lyf (þar með talin lyf sem keypt eru í apóteki) 

• hefur nýlega verið bólusettur eða á bráðlega að fá bólusetningu 

• tekur lyf við háum blóðþrýstingi 

• er eða reynir að verða barnshafandi eða er með barn á brjósti 

• er með hjartakvilla eða hefur fengið krabbameinslyfjameðferð sem hefur eituráhrif á hjarta 

• er með öndunarerfiðleika 

• er með undirliggjandi kvilla sem geta aukið frekar líkur á alvarlegri sýkingu (svo sem 
gammaglóbúlínskort í blóði). 

 

Við slíkar aðstæður á að fylgja leiðbeiningum um notkun lyfsins vandlega. 
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Frekari upplýsingar 

Samþykkt samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC) er aðgengileg á slóðinni 
www.serlyfjaskra.is. 

 

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur leikur á 
að tengist notkun lyfsins til Lyfjastofnunar, samkvæmt leiðbeiningum á vefsíðum 
stofnunarinnar, www.lyfjastofnun.is. 

 

Vinsamlega hafið samband við umboðsaðila Roche á Íslandi, Icepharma hf, 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, sími 540-8000, ef spurningar vakna eða vandamál 
koma upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calabrese LH et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy in rheumatic diseases: evolving clinical 
and pathologic patterns of disease. Arthritis Rheum 2007; 56:2116–2128. 

2. Kartau M et al. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy: Current Insights. Degener Neurol 
Neuromuscul Dis. 2019; 9:109-121.   

3. Snopková S et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy - epidemiology, immune response, 
clinical differences, treatment. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2019; 68:24-31.  

4. Berger JR et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy in rituximab-treated rheumatic diseases: a 
rare event. J Neurovirol. 2018; 24:323-331. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2017 

F. Hoffmann-La Roche Ltd 

Allur birtingar- og nýtingarréttur á merkjum, myndum og afritum í þessum 

bæklingi er eign F. Hoffmann-La Roche Ltd og má hvorki  

endurprenta efnið né miðla því í neinni mynd án skriflegs leyfis 

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Sviss. 

http://www.serlyfjaskra.is/
http://www.lyfjastofnun.is/

