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Drodzy Koledzy,
Witamy gorąco na kolejnej edycji Międzynarodowych Warsztatów Szkoleniowo-Naukowych
organizowanych w ramach International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing
Education W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność powitać wszystkich tradycyjnie
w Kazimierzu Dolnym. Cieszymy się z Państwa ponownej obecności i bardzo doceniamy niesłabnące
Państwa zainteresowania naszymi warsztatami.
Tegoroczny kurs szkoleniowy będzie okazją do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć
dotyczących diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, padaczki, bólów głowy oraz neurologii
dziecięcej. Ponadto, poszerzyliśmy tematykę warsztatów o wykłady dotyczące neurorehabilitacji
oraz neurosonologii. Mamy nadzieję, że program naukowy warsztatów spełni Państwa oczekiwania.
Spodziewamy się, że tematyka wykładów, doskonali wykładowcy oraz atmosfera historycznego
centrum średniowiecznej kultury zapewni wysoką jakość naszego spotkania. Mamy również nadzieję,
że to spotkanie będzie takim samym sukcesem naukowym i towarzyskim jak poprzednie i zachęci
Państwa do udziału w kolejnych warsztatach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom, sponsorom i wystawcom za przyjęie
naszego zaproszenia. Życzymy owocnych obrad i przyjemnego pobytu w Kazimierzu.
Kierownicy Naukowi Warsztatów
Prof. Zbigniew Stelmasiak
Prof. Konrad Rejdak

Dear Colleagues,
We welcome you most warmly to the next edition of the International Teaching Course organized
under the auspices of the International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing
Education. We are happy to see you here again, and we greatly appreciate you continuing interest in our
courses.
This year’s course will once again be an opportunity for the discussion of new developments in the
diagnostics and treatment of multiple sclerosis, epilepsy and child neurology. This year, we have expanded
the subject to include the lectures on the recent developments in the field of neurorehabilitation and
neurosonology.
We believe that the program of the workshops will come up to your expectations.
We hope that the lectures, the best speakers as well as the atmosphere of the historical center of
medieval culture will ensure high quality of our meeting. We also hope that the meeting will be as
successful in scientific and social programs as the previous ones and will encourage you to attend next
meetings.
We express our gratitude to all the lecturers, participants, sponsors and exhibitors for accepting our
invitation. We wish you fruitful deliberations and a pleasant stay in Kazimierz.
Heads of Scientific Program
Prof. Zbigniew Stelmasiak
Prof. Konrad Rejdak

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAMME
Środa, 22 czerwca 2016 / Wednesday, June 22, 2016
HOTEL KRÓL KAZIMIERZ / KROL KAZIMIERZ HOTEL
19.00 Kolacja / Supper

Czwartek, 23 czerwca 2016 / Thursday, June 23, 2016
SALA GŁÓWNA B+C+D / MAIN CONFERENCE HALL B+C+D

8:00-8:15 OTWARCIE WARSZTATÓW / OPENING CEREMONY
L. Vécsei (Hungary), Z. Stelmasiak, K. Rejdak

8:15-10:15 DANUBE LECTURES

Chairmen / Przewodniczący: L. Vécsei (Hungary), Z. Stelmasiak, K. Rejdak
1. L. Vécsei (Hungary) – Research activity in the field of Multiple Sclerosis in the Department
of Neurology in Szeged / Działalność naukowa w dziedzinie stwardnienia rozsianego
w Oddziale Neurologii w Szeged (30 min.)
2. K. Selmaj – Immunologic MS therapy / Leczenie immunologiczne stwardnienia rozsianego
(30 min.)
3. J. Losy – Treatment of aggressive forms of MS / Leczenie agresywnej postaci SM (30 min.)
4. P. Nowacki – Extra plaque white matter changes in SPMS. Neuropathological
aspects / Zmiany w istocie białej zlokalizowane poza plakami w SPMS.
Aspekty neuropatologiczne (30 min.)
10:15-10:30 COFFEE BREAK

10:30-12:00 STWARDNIENIE ROZSIANE I / MS SESSION 1
Chairmen / Przewodniczący: Z. Stelmasiak, J. Losy, J. Kotowicz

1. J. Losy – Do we know everything about IFNs in MS? – based on IFN beta-1a s.c./ Czy wiemy
wszystko na temat Interferonów w leczeniu SM? – w oparciu o IFN beta-1a s.c. (30 min.)
Wykład pod patronatem firmy Merck
2. J. Zaborski – How to read clinical trials in MS / Jak interpretować badania kliniczne w SM
(30 min.)
3. M. Litwin – Disphagia in patients with organic nervous system
diseases – diagnostics and nutrition / Zaburzenia połykania u pacjentów z organicznymi
chorobami układu nerwowego – diagnostyka i żywienie (30 min.)
12:00-12:15 COFFEE BREAK

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAMME
12:15-13:45 STWARDNIENIE ROZSIANE II / MS SESSION 2

Chairpersons / Przewodniczący: K. Rejdak, Z. Maciejek, H. Bartosik-Psujek, A. Stępień
1. K. Rejdak – Long term effects of the treatment in MS / Długoterminowe efekty leczenia SM
(30 min.)
2. H. Bartosik-Psujek – The role of Vitamin D in MS / Rola witaminy D w SM (30 min.)
3. A. Stępień – New horizons in MS treatment / Nowe horyzonty w leczeniu SM (30 min.)
13:45-14:45 LUNCH
SALA GŁÓWNA B+C+D
/ MAIN CONFERENCE HALL B+C+D

14:45-16:15 BÓLE GŁOWY /
HEADACHE
Chairpersons / Przewodniczący:
T.M. Domżał, W. Kozubski,
A. Szczepańska-Szerej

1. W. Kozubski – The most frequent errors
in treatment of headache / Najczęstsze
błędy w leczeniu bólów głowy
(30 min.)
2. A. Szczepańska-Szerej – Botulinum
toxin and the treatment of headache
- new perspectives / Toksyna
botulinowa w leczeniu bólów głowy
– nowe perspektywy (30 min.)
3. B. Steinborn – Migraine aura
in children – clinical signs and
differential diagnosis / Aura
migrenowa u dzieci – objawy kliniczne
i rozpoznanie różnicowe (30 min.)
16:15-16:30 COFFEE BREAK

SALA A / CONFERENCE HALL A

14:45-16:45 NEUROSONOLOGIA
– AKTUALNOŚCI / NEUROSONOLOGY
UPDATE

Chairpersons / Przewodniczący: G. Kozera,
M. Skowrońska
Patronat naukowy: Sekcja Neurosonologii
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu
1. D. Jatužis (Lithuania) – Stenosis of intracranial
artery: etiology diagnostics and treatment
(30 min.)
2. R. Kaźmierski – Standardy neurosonologii
- aktualizacja (20 min.)
3. G. Kozera – Badanie przecieku z krążenia
małego do dużego za pomocą przezczaszkowej
ultrasonografii dopplerowskiej (20 min.)
4. J. Wojczal – Skrzepliny wewnątrznaczyniowe
tętnicy szyjnej niezwężające światła
– diagnostyka, monitorowanie i leczenie
empiryczne (15 min.)
5. T. Tomczyk – Skrzeplina wewnątrznaczyniowa
tętnicy szyjnej podczas leczenia
rywaroksabanem (15 min.)
Dyskusja
SALA KONFERENCYJNA F (III piętro)
/ CONFERENCE HALL F (3rd floor)

16:45-17:45 WARSZTATY SZKOLENIOWE
/ WORKSHOPS
Prowadzący: G. Kozera, T. Tomczyk, J. Wojczal

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAMME
SALA GŁÓWNA B+C+D / MAIN CONFERENCE HALL B+C+D
16:30-18:30 NEUROLOGIA DZIECIĘCA / CHILD NEUROLOGY

Chairpersons / Przewodniczący: B. Steinborn, K. Mitosek-Szewczyk, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
1. S. Jóźwiak – New trends in treatment of epilepsy in children / Nowe kierunki leczenia padaczki
u dzieci (30 min.)
2. M. Mazurkiewicz-Bełdzińska – Semiology of epileptic fits in children / Semiologia napadów
padaczkowych u dzieci (30 min.)
3. K. Mitosek-Szewczyk – Current treatment of MS in children/ Aktualne leczenie SM u dzieci
(30 min.)
4. T. Kmieć – PKAN, MPAN (NBIA – Hallervorden-Spatz disease) – video case studies / PKAN,
MPAN (NBIA – choroba Hallervorden-Spatz) – prezentacja wideo (30 min.)

19.00-20.00 REJS STATKIEM PO WIŚLE / BOAT TRIP ON THE VISTULA RIVER
(bilety w cenie 15 zł sprzedaje biuro konferencji, liczba miejsc ograniczona)

20.00 KOLACJA W DOMU ARCHITEKTA SARP / DINNER
(ul. Rynek 20, obowiązuje dodatkowa opłata 100 zł/os.)

Piątek, 24 czerwca 2016 / Friday, June 24, 2016
SALA KONFERENCYJNA B+C+D / MAIN CONFERENCE HALL B+C+D

7:30-9:00 NEUROREHABILITACJA / NEUROREHABILITATION
Chairpersons / Przewodniczący: Z. Stelmasiak, H. Karakuła, B. Tarnacka

1. T. Nehrycz (Ukraine) – Rehabilitation of MS patient with GB syndrome plus PRES during
Fingolimoid therapy / Rehabilitacja chorej z SM oraz zespołem GB i PRES podczas leczenia
z pomocą Fingolimoidu (30 min.)
2. E. Stelmasiak – Health & Wellness Coaching for patients with chronic diseases
an evidence-based approach / Coaching zdrowia i wellness u pacjentów
z przewlekłymi chorobami – dowody naukowe (30 min.)
3. B. Tarnacka – Extensive axonal brain lesions and rehabilitation / Rozlane aksonalne
uszkodzenie mózgu i rehabilitacja (30 min.)

9:00-11:00 PADACZKA I / EPILEPSY SESSION 1

Chairpersons / Przewodniczący: K. Rejdak, J. Majkowski, D.Ryglewicz
1. I. Blatt (Israel) – Epilepsy classification in clinical practice / Klasyfikacja padaczki w praktyce
klinicznej (30 min.)
2. G. Bauer (Austria) – Hypoxic encephalopathies: electroencephalography and treatment
/ Encefalopatia hipoksyjna: badania EEG i leczenie (30 min.)
3. D. Ryglewicz – Autoimmune limbic epilepsy / Autoimmunologiczna padaczka z układu
limbicznego (30 min.)
4. J. Jędrzejczak – Anxiety syndrome in patients with epilepsy / Zaburzenia lekowe u chorych
na padaczkę (30 min.)
11:00-11:15 COFFEE BREAK

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAMME
11:15-12:15 PADACZKA II – FARMAKOTERAPIA (CZĘŚĆ I) / EPILEPSY 2
– PHARMACO-THERAPY (PART 1)
Chairmen / Przewodniczący: J. Czuczwar, K. Rejdak

1. K. Rejdak – Ion channel blockers: basic mechanisms and clinical efficacy / Blokery kanałów
jonowych: główne mechanizmy i skuteczność kliniczna (30 min.)
2. M. Mazurkiewicz-Bełdzińska – Sodium channel blockers in clinical practise / Blokery kanałów
sodowych w praktyce klinicznej (30 min.)
12:15-12:30 COFFEE BREAK

12:30-14:00 PADACZKA II – FARMAKOTERAPIA (CZĘŚĆ II) / EPILEPSY 2
– PHARMACO-THERAPY (PART 2)
3. J. Czuczwar – Are antieptileptic drugs neuroprotective? / Czy leczenie przeciwpadaczkowe
ma działanie neuroprotekcyjne (30 min.)
4. K. Pierzchała – Safety of anti-epileptic drugs in patients with vascular epilepsy
/ Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwpadaczkowych u chorych z padaczką
naczyniopochodną (30 min.)
5. B. Błaszczyk – Drug interactions in patients with epilepsy / Interakacja leków
u pacjentów z padaczką (30 min.)
14:00-15:00 LUNCH

15:00-16:30 PADACZKA III – STUDIUM PRZYPADKÓW / EPILEPSY 3 – EPILEPSY
CASE STUDIES
Chairmen / Przewodniczący: K. Rejdak, Z. Stelmasiak, A. Rysz
Uczestniczą: B.Chmielewska, I Halczuk, A. Rysz
16:30 CLOSING REMARKS
16:45 ZEBRANIE SEKCJI PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

GENERAL INFORMATION

MIEJSCE OBRAD

LOCATION

Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dln.

Krol Kazimierz Hotel
86 Pulawska St., PL 24-120 Kazimierz Dln.

JĘZYK OBRAD

LANGUAGE

polski / angielski (wykłady gości zagranicznych)

Polish / English

OPŁATY REJESTRACYJNE

REGISTRATION FEE

Uczestnik – 550 PLN
Uczestnik do ukończenia 35 r. życia – 450 PLN
Osoba towarzysząca – 250 PLN
Opłata za uczestnictwo zawiera:
• udział w wykładach i wejście na teren
wystawy firm farmaceutycznych
• zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
• książeczkę z programem
• kolację w dniu 22 czerwca 2016,
poczęstunek podczas przerw kawowych
oraz obiady w dniach 23 i 24 czerwca 2016
Opłata dla osoby towarzyszącej zawiera:
•
kolację w dniu 22 czerwca 2016 oraz
obiady w dniach 23 i 24 czerwca 2016

Participant – 550 PLN / 140 EUR
Junior Participant (up to 35) – 450 PLN / 115
EUR
Accompanying Person – 250 PLN / 65 EUR
Fee for participants includes:
• participation in sessions and
entrance to the exhibition area
• certificate
• program book
• supper on June 22, 2016, coffee-breaks
and lunches on June 23 and 24, 2016
Fee for accompanying persons includes:
• supper on June 22, 2016 and lunches
on June 23 and 24, 2016

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

INFORMATION FOR THE SPEAKERS

Organizatorzy proszą o przekazanie prezentacji
obsłudze technicznej w sali obrad najpóźniej
w przerwie poprzedzającej sesję.
WYŻYWIENIE
Lunche serwowane będą w restauracji
hotelowej. Kawa i herbata będą dostępne
w patio przez cały czas obrad.

The speakers are asked to upload their
presentations at the technical staff desk at
the conference hall during the break before
the session.
CATERING
Lunches will be served in the hotel restaurant.
Coffee and tea will be available on the patio
during sessions and breaks.

WYSTAWCY / EXHIBITORS
(w kolejności alfabetycznej / in alphabetical order)
Adamed
Affidea
Alvogen
Bayer
Biogen
Elsevier
Kosmed
Merck
Novartis Poland

Nutricia
Polpharma
Roche Polska
Sanofi Genzyme
Solinea
Sopharma Warszawa
Teva Pharmaceuticals Polska
TMS / Toshiba
Wydawnictwo Czelej

INFORMACJE OGÓLNE

GENERAL INFORMATION

REJS STATKIEM PO WIŚLE W DNIU
23 CZERWCA 2016 R., GODZ. 19.00 – 20.00

BOAT TRIP ON THE VISTULA RIVER
ON JUNE 23, 2016 AT 19h00 – 20H00

W czwartek 23 czerwca 2016 po zakończeniu
obrad, o godz. 19.00 organizowany jest rejs
statkiem po Wiśle dla zainteresowanych
uczestników konferencji. Liczba miejsc jest
ograniczona, bilety w cenie 15 zł sprzedaje
Biuro Konferencji. Statek odpływa z przystani
przy ulicy Nadwiślańskiej.
FAKULTATYWNA KOLACJA
NA PATIO DOMU ARCHITEKTA SARP
PRZY KAZIMIERSKIM RYNKU
W DNIU 23 CZERWCA 2016 R., GODZ. 20.00
Wieczorem w czwartek 23 czerwca 2016
organizowana jest kolacja na patio hotelu Dom
Architekta SARP (przy Kazimierskim Rynku).
Obowiązuje dodatkowa opłata 100 zł/os. Liczba
miejsc jest ograniczona, w miarę wolnych miejsc
istnieje możliwość wykupienia uczestnictwa
w Biurze Konferencji.
Dom Architekta SARP znajduje się ok. 1,5 km
od hotelu Król Kazimierz. Organizatorzy nie
zapewniają transportu.

After the sessions on Thursday we will organize
boat trip for Conference participants.
The boat departs from the Marina
at Nadwiślańska Street.

DINNER AT THE PATIO
OF „DOM ARCHITEKTA SARP”
IN THE KAZIMIERZ DOLNY MAIN SQUARE
ON JUNE 23, 2016 AT 20h00
On Thursday, June 23, 2016 the Organizers
invites you to a dinner at „Dom Architekta
SARP” Hotel in the Kazimierz Dolny main
square.
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Nazwa produktu leczniczego: AUBAGIO, 14 mg, tabletki powlekane
Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka powlekana zawiera 14 mg teryflunomidu. Każda tabletka powlekana zawiera 72 mg
laktozy jednowodnej. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana (tabletka). Pięciokątne tabletki powlekane w kolorze od
jasnoniebieskiego do pastelowo niebieskiego z nadrukiem na jednej stronie („14”) i wytłoczonym logo firmy na drugiej. Wskazania
do stosowania: Produkt AUBAGIO jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (ang. Multiple
Sclerosis, MS) o przebiegu rzutowo-ustępującym (w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących populacji, dla której została
określona skuteczność, patrz ChPL punkt 5.1). Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinno być rozpoczynane
i prowadzone pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w terapii stwardnienia rozsianego. Dawkowanie: Zalecana dawka produktu
AUBAGIO to 14 mg raz na dobę. Specjalne grupy pacjentów: Osoby w podeszłym wieku: W związku z brakiem wystarczającej ilości
danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produkt AUBAGIO powinien być stosowany z ostrożnością
u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Zaburzenia czynności nerek: Nie jest konieczne dostosowywanie dawki w przypadku
niedializowanych pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie przeprowadzono badań
u dializowanych pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Teryflunomid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów.
Zaburzenia czynności wątroby: Nie jest konieczne dostosowywanie dawki w przypadku pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi
zaburzeniami czynności wątroby. Teryflunomid jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
czynności wątroby. Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu AUBAGIO u dzieci i młodzieży w wieku od
10 do 18 lat nie zostały ustalone. Nie ustalono odpowiedniego schematu dawkowania teryflunomidu u dzieci w wieku od
urodzenia do wieku poniżej 10. roku życia w leczeniu stwardnienia rozsianego. Brak dostępnych danych. Sposób podawania:
Tabletki powlekane są przeznaczone do podawania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Produkt
AUBAGIO można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C według skali Childa-Pugha).
Kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji, podczas stosowania
teryflunomidu i po zakończeniu leczenia, dopóki jego stężenie w osoczu przekracza 0,02 mg/l. Przed rozpoczęciem leczenia należy
wykluczyć, że kobieta jest w ciąży. Kobiety karmiące piersią. Pacjenci z ciężkimi niedoborami odporności, np. z AIDS. Pacjenci ze
znaczącymi zaburzeniami czynności szpiku kostnego albo znaczącą niedokrwistością, leukopenią, neutropenią lub
małopłytkowością. Pacjenci z ciężkim, czynnym zakażeniem aż do jego ustąpienia. Dializowani pacjenci z ciężkim zaburzeniami
czynności nerek, ponieważ nie ma wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu w tej grupie
pacjentów. Pacjenci z ciężką hipoproteinemią (np. w zespole nerczycowym). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące
stosowania: Monitorowanie: Przed rozpoczęciem leczenia: Przed rozpoczęciem leczenia teryflunomidem należy ocenić następujące
parametry: ciśnienie tętnicze krwi; aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT); morfologię krwi, w tym wzór odsetkowy
krwinek białych i liczbę płytek krwi. Podczas leczenia: Podczas leczenia teryflunomidem należy monitorować następujące
parametry: ciśnienie tętnicze krwi; aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT); morfologię krwi, w tym wzór odsetkowy,
powinny być przeprowadzone na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych (np. infekcji) występujących w trakcie
leczenia. Procedura przyspieszonej eliminacji: Teryflunomid jest powoli eliminowany z osocza. Bez przeprowadzenia procedury
przyspieszonej eliminacji osiągnięcie stężenia w osoczu poniżej 0,02 mg/l zajmuje średnio 8 miesięcy, chociaż z powodu różnic
osobniczych w klirensie substancji może to zająć do 2 lat. Procedurę przyspieszonej eliminacji można zastosować w dowolnym
momencie po zaprzestaniu podawania teryflunomidu. Wpływ na wątrobę: U pacjentów przyjmujących teryflunomid
zaobserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. To podwyższenie występowało najczęściej w ciągu pierwszych
6 miesięcy leczenia. Aktywność enzymów wątrobowych należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia teryflunomidem, co dwa
tygodnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy leczenia, a następnie co 8 tygodni lub w zależności od klinicznych objawów
przedmiotowych i podmiotowych, takich jak nudności o niewyjaśnionym pochodzeniu, wymioty, ból brzucha, zmęczenie,
jadłowstręt czy żółtaczka i (lub) ciemne zabarwienie moczu. W przypadku gdy wartość AlAT przekracza od dwóch do trzech razy
wartość górnej granicy normy, badanie to musi być wykonywane co tydzień. Leczenie teryflunomidem należy przerwać, jeżeli
podejrzewa się uszkodzenie wątroby; należy rozważyć przerwanie leczenia teryflunomidem, jeżeli potwierdzono zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych [przekraczające trzykrotnie górną granicę normy (GGN)]. U pacjentów z wcześniej
występującą chorobą wątroby ryzyko zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych w trakcie przyjmowania teryflunomidu
może być większe i należy ich ściśle monitorować w celu wykrycia objawów choroby wątroby. Niniejszy produkt leczniczy należy
ostrożnie stosować u pacjentów, którzy spożywają znaczne ilości alkoholu. Ze względu na to, że teryflunomid wiąże się silnie
z białkami, a liczba związanych cząsteczek jest zależna od stężenia albuminy, należy oczekiwać zwiększenia stężenia
niezwiązanego teryflunomidu w osoczu u pacjentów z hipoproteinemią, np. w zespole nerczycowym. Teryflunomidu nie należy
stosować u pacjentów z ciężką hipoproteinemią. Ciśnienie tętnicze krwi: Podczas stosowania teryflunomidu może wystąpić
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Ciśnienie tętnicze krwi należy sprawdzić przed rozpoczęciem leczenia teryflunomidem,
a następnie należy je mierzyć okresowo. Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi należy odpowiednio kontrolować przed rozpoczęciem
leczenia teryflunomidem i w trakcie leczenia. Zakażenia: U pacjentów z ciężkim, czynnym zakażeniem rozpoczęcie leczenia
teryflunomidem należy opóźnić do czasu ustąpienia zakażenia. W badaniach kontrolowanych placebo nie zaobserwowano
zwiększenia częstości występowania ciężkich zakażeń podczas stosowania teryflunomidu. W związku z immunomodulacyjnym
działaniem produktu AUBAGIO, jeżeli u pacjenta wystąpi ciężkie zakażenie, należy jednak rozważyć wstrzymanie stosowania
produktu AUBAGIO, a przed ponownym rozpoczęciem leczenia ponownie ocenić jego korzyści i związane z nim ryzyko. W związku
z wydłużonym okresem półtrwania można rozważyć przyspieszoną eliminację za pomocą cholestyraminy lub węgla
aktywowanego. Pacjentów otrzymujących produkt AUBAGIO należy poinstruować, aby zgłaszali objawy zakażeń lekarzowi.
Pacjenci z czynnymi ostrymi lub przewlekłymi zakażeniami nie powinni rozpoczynać leczenia produktem AUBAGIO aż do czasu
ustąpienia zakażenia (zakażeń). Bezpieczeństwo stosowania produktu AUBAGIO u osób z utajonym zakażeniem prątkami gruźlicy
nie jest znane, ponieważ podczas badań klinicznych nie były systematycznie wykonywane badania przesiewowe w celu
rozpoznania gruźlicy. Pacjentów, u których wykryto gruźlicę podczas badań przesiewowych, przed rozpoczęciem stosowania
produktu AUBAGIO należy leczyć zgodnie ze standardową praktyką medyczną. Reakcje ze strony układu oddechowego: Podczas
badań klinicznych z wykorzystaniem teryflunomidu nie zgłaszano przypadków śródmiąższowych chorób płuc (ang. Interstitial
lung disease, ILD). Występowanie ILD, potencjalnie śmiertelnego zaburzenia, zgłaszano jednak podczas stosowania leflunomidu
(związku macierzystego). ILD może wystąpić nagle w trakcie leczenia; ryzyko jest większe u pacjentów, u których w wywiadzie
stwierdzono ILD w trakcie leczenia leflunomidem. Objawy płucne, takie jak uporczywy kaszel i duszność, mogą stanowić powód
do przerwania leczenia i, w razie konieczności, przeprowadzenia dalszych badań. Zaburzenia hematologiczne: Zaobserwowano
średnie zmniejszenie liczby białych krwinek o mniej niż 15% w stosunku do liczby wyjściowej. Ze względów bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem stosowania produktu AUBAGIO powinny być dostępne aktualne wyniki morfologii krwi, z uwzględnieniem wzoru
odsetkowego krwinek białych i liczby płytek krwi; badanie morfologii krwi podczas stosowania produktu AUBAGIO należy
wykonywać w zależności od klinicznych objawów podmiotowych i przedmiotowych (np. zakażeń). Ryzyko zaburzeń
hematologicznych jest zwiększone u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej niedokrwistość, leukopenia i (lub) małopłytkowość
oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności szpiku kostnego bądź narażonych na zahamowanie czynności szpiku kostnego. Jeżeli
wystąpi tego rodzaju zaburzenie, należy rozważyć przeprowadzenie procedury przyspieszonej eliminacji (patrz powyżej), aby
zmniejszyć stężenie teryflunomidu w osoczu. W przypadkach ciężkich zaburzeń hematologicznych, w tym pancytopenii,
jednoczesne leczenie produktem AUBAGIO i jakimkolwiek produktem hamującym czynność szpiku kostnego należy przerwać
i rozważyć przeprowadzenie procedury przyspieszonej eliminacji teryflunomidu. Reakcje skórne: Po wprowadzeniu teryflunomidu
do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych (w tym zespół Stevensa-Johnsona lub martwicę toksyczno-rozpływną
naskórka) związane z jego stosowaniem. U pacjentów leczonych leflunomidem (związkiem macierzystym) zgłaszano również
bardzo rzadko przypadki polekowej reakcji z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic
Symptoms, DRESS). W przypadku wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej należy przerwać podawanie teryflunomidu.
Jeżeli zaobserwowano reakcje skórne i (lub) śluzówkowe, które nasilają podejrzenie ciężkich, uogólnionych reakcji skórnych (zespół
Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka – zespół Lyella), leczenie teryflunomidem i wszelkimi innymi
powiązanymi produktami musi być przerwane i natychmiast należy rozpocząć procedurę przyspieszonej eliminacji. W takich
przypadkach pacjentom nie należy ponownie podawać teryflunomidu. Neuropatia obwodowa: Wśród pacjentów przyjmujących
produkt AUBAGIO zgłaszano przypadki neuropatii obwodowej. U większości pacjentów po przerwaniu stosowania produktu
AUBAGIO nastąpiła poprawa. Obserwowano jednak szeroki rozrzut ostatecznego stanu zaawansowania neuropatii, np.
u niektórych pacjentów neuropatia ustąpiła, a u niektórych jej objawy utrwaliły się. Jeżeli u pacjenta przyjmującego produkt
AUBAGIO wystąpiła potwierdzona neuropatia obwodowa, należy rozważyć przerwanie terapii produktem AUBAGIO
i przeprowadzenie procedury przyspieszonej eliminacji. Szczepienie: W dwóch badaniach klinicznych wykazano, że szczepienia
nieaktywnym neoantygenem (pierwsze szczepienie) lub antygenem przypominającym (reekspozycja) w trakcie leczenia
produktem AUBAGIO były bezpieczne i skuteczne. Stosowanie żywych szczepionek atenuowanych może powodować ryzyko
zakażeń i dlatego należy ich unikać. Terapie immunosupresyjne lub immunomodulacyjne: Ze względu na to, że leflunomid jest
związkiem macierzystym teryflunomidu, jednoczesne podawanie teryflunomidu i leflunomidu nie jest zalecane. Jednoczesne
stosowanie z produktami przeciwnowotworowymi lub immunosupresyjnymi stosowanymi w leczeniu MS nie zostało ocenione.

Badania bezpieczeństwa stosowania, podczas których teryflunomid był jednocześnie podawany z interferonem beta lub octanem
glatirameru przez okres do jednego roku, nie dostarczyły żadnych szczególnych danych dotyczących bezpieczeństwa,
ale zaobserwowano większą częstość występowania zdarzeń niepożądanych w porównaniu do stosowania teryflunomidu
w monoterapii. Długotrwałe bezpieczeństwo skojarzonego stosowania tych leków w leczeniu stwardnienia rozsianego nie zostało
ustalone. Zmiana terapii na leczenie produktem AUBAGIO lub leczenia produktem AUBAGIO na inną terapię: Na podstawie danych
klinicznych dotyczących jednoczesnego podawania teryflunomidu z interferonem beta lub octanem glatirameru stwierdzono, że
nie jest konieczne zachowanie przerwy (odstępu czasowego) przed rozpoczęciem stosowania teryflunomidu po zastosowaniu
interferonu beta lub octanu glatirameru bądź przed rozpoczęciem stosowania interferonu beta albo octanu glatirameru po
zastosowaniu teryflunomidu. W związku z długim okresem półtrwania natalizumabu jednoczesna ekspozycja i tym samym
jednoczesny wpływ na układ immunologiczny może trwać do 2-3 miesięcy po zaprzestaniu stosowania natalizumabu, jeżeli
stosowanie produktu AUBAGIO zostało rozpoczęte natychmiast. Z tego powodu jest konieczne zachowanie ostrożności przy
zmianie leczenia natalizumabem na stosowanie produktu AUBAGIO. W związku z okresem półtrwania fingolimodu do jego
usunięcia z krążenia niezbędna jest 6-tygodniowa przerwa w leczeniu, natomiast powrót liczby limfocytów do prawidłowego
zakresu wymaga okresu od 1 do 2 miesięcy przerwy w leczeniu po zaprzestaniu stosowania fingolimodu. Rozpoczęcie stosowania
produktu AUBAGIO podczas tej przerwy spowoduje jednoczesną ekspozycję na fingolimod. Wskazane jest zachowanie ostrożności,
ponieważ może to doprowadzić do addytywnego działania na układ immunologiczny. U pacjentów z MS mediana okresu
półtrwania w fazie eliminacji (t1/2z) wynosiła około 19 dni po wielokrotnym podaniu dawek wynoszących 14 mg. Jeżeli zostanie
podjęta decyzja o zakończeniu stosowania produktu AUBAGIO podczas przerwy wynoszącej 5 okresów półtrwania (około
3,5 miesięca; może być dłuższa u niektórych pacjentów), rozpoczęcie podawania innych produktów leczniczych spowoduje
jednoczesną ekspozycję na produkt AUBAGIO. Wskazane jest zachowanie ostrożności, ponieważ może to doprowadzić do
addytywnego działania na układ immunologiczny. Laktoza: Tabletki AUBAGIO zawierają laktozę, dlatego produkt leczniczy nie
powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp)
lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Ogółem
2267 pacjentów przyjmowało teryflunomid (w tym: 1155 teryflunomid w dawce 7 mg i 1112 teryflunomid w dawce 14 mg) raz
na dobę przez okres, którego mediana wynosiła 672 dni, podczas czterech badań kontrolowanych placebo (odpowiednio 1045
i 1002 pacjentów w grupach leczonych teryflunomidem w dawkach odpowiednio 7 mg i 14 mg) oraz jednego badania z czynną
substancją porównawczą (110 pacjentów w każdej z grup leczonych teryflunomidem) u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
o przebiegu rzutowym (ang. Relapsing Multiple Sclerosis, RMS). Teryflunomid jest głównym metabolitem leflunomidu. Profil
bezpieczeństwa leflunomidu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub łuszczycowym zapaleniem stawów może być
istotny przy przepisywaniu teryflunomidu pacjentom z MS. Analiza zbiorcza badań kontrolowanych placebo obejmowała 2047
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowym leczonych teryflunomidem podawanym raz na dobę. W tej
populacji, w której oceniano bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego, najczęściej zgłaszanymi działaniami
niepożądanymi u pacjentów przyjmujących teryflunomid były: ból głowy, biegunka, zwiększenie aktywności AlAT, nudności
i łysienie. Ból głowy, biegunka, nudności i łysienie były łagodne lub umiarkowane, były przemijające i rzadko prowadziły do
przerwania leczenia. Wykaz działań niepożądanych: Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu produktu AUBAGIO podczas
badań kontrolowanych placebo dla teryflunomidu 7 mg lub 14 mg o częstości większej niż ≥ 1% w stosunku do placebo
wymieniono poniżej. Bardzo często (≥ 1/10): ból głowy, biegunka, nudności, łysienie, zwiększenie aktywności aminotransferazy
alaninowej (AlAT). Często (≥ 1/100 do < 1/10): grypa, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych,
zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie pęcherza moczowego, wirusowe zapalenie żołądka i jelit,
opryszczka wargowa, zakażenie zęba, zapalenie krtani, grzybica stóp, neutropenia, niedokrwistość, łagodne reakcje alergiczne, lęk,
parestezje, rwa kulszowa, zespół cieśni nadgarstka, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, ból w nadbrzuszu, wymioty, ból zęba,
wysypka, trądzik, ból mięśniowo-szkieletowy, ból mięśni, bóle stawów, częstomocz, obfite miesiączkowanie, ból, zwiększenie
aktywności gamma-glutamylotransferazy (GGT), zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT),
zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie liczby neutrofili, zmniejszenie liczby krwinek białych, zwiększenie aktywności kinazy
kreatynowj (CPK). Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100): łagodna małopłytkowość (liczba płytek < 100 G/l), przeczulica,
nerwoból, neuropatia obwodowa, ból pourazowy. Bardzo rzadko (< 1/10 000): śródmiąższowa choroba płuc (na podstawie
danych dotyczących wyłącznie leflunomidu), zapalenie trzustki (na podstawie danych dotyczących wyłącznie leflunomidu).
Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężkie zakażenia, w tym posocznica (proszę
zapoznać się z informacjami zawartymi w ChPL w części szczegółowej), reakcje nadwrażliwości (natychmiastowe lub opóźnione),
w tym reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, zapalenie trzustki (na podstawie danych dotyczących wyłącznie
leflunomidu), ciężkie reakcje skórne (proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w CHPL w części szczegółowej). Opis
wybranych działań niepożądanych: Łysienie: Łysienie rozumiane jako przerzedzanie włosów, zmniejszenie gęstości włosów
i wypadanie włosów (powiązane lub nie ze zmianą struktury włosów) zgłoszono u 13,9% pacjentów leczonych teryflunomidem
w dawce 14 mg w porównaniu do 5,1% pacjentów przyjmujących placebo. W większości przypadków opisano je jako łysienie
rozlane lub uogólnione, występujące na powierzchni owłosionej skóry głowy (nie zgłaszano całkowitej utraty włosów),
występujące najczęściej w ciągu pierwszych 6 miesięcy i ustępujące u 121 z 139 (87,1%) przypadków u pacjentów leczonych
teryflunomidem w dawce 14 mg. Przerwanie stosowania produktu leczniczego z powodu łysienia dotyczyło 1,3% pacjentów
w grupie otrzymującej teryflunomid 14 mg, w porównaniu do 0,1% pacjentów w grupie otrzymującej placebo. Wpływ na wątrobę:
Podczas badań kontrolowanych placebo zaobserwowano zwiększenie aktywności AlAT (na podstawie danych laboratoryjnych)
w odniesieniu do stanu wyjściowego – bezpieczeństwa stosowania w badaniach kontrolowanych placebo: placebo (N = 997),
teryflunomid 14 mg (N = 1002): > 3 GGN: placebo 66/994 (6,6%); teryflunomid 80/999 (8,0%); > 5 GGN: placebo 37/994
(3,7%); teryflunomid 31/999 (3,1%); > 10 GGN: placebo 16/994 (1,6%), teryflunomid 9/999 (0,9%); > 20 GGN: placebo 4/994
(0,4%), teryflunomid 3/999 (0,3%); AlAT> 3 GGN i bilirubina całkowita > 2 GGN: placebo 5/994 (0,5%), teryflunomid 3/999
(0,3%). Łagodne zwiększenie aktywności aminotransferaz, AlAT mniejsze lub równe trzykrotnej wartości GGN, występowało
częściej w grupach leczonych teryflunomidem w porównaniu do placebo. Częstość występowania zwiększonych wartości
przekraczających trzykrotnie wartość GGN oraz większych była podobna w różnych grupach leczenia. Takie zwiększenie aktywności
aminotransferaz występowało głównie w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia i ustępowało po jego przerwaniu. Czas powrotu do
zakresu prawidłowych wartości wahał się od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na ciśnienie tętnicze krwi: Podczas badań
kontrolowanych placebo ustalono co następuje: skurczowe ciśnienie tętnicze krwi wynosiło > 140 mm Hg u 19,9% pacjentów
otrzymujących teryflunomid w dawce 14 mg/dobę w porównaniu do 15,5% pacjentów otrzymujących placebo; skurczowe
ciśnienie tętnicze krwi wynosiło > 160 mm Hg u 3,8% pacjentów otrzymujących teryflunomid w dawce 14 mg/dobę
w porównaniu do 2,0% pacjentów otrzymujących placebo; rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi wynosiło > 90 mm Hg u 21,4%
pacjentów otrzymujących teryflunomid w dawce 14 mg/dobę w porównaniu do 13,6% pacjentów otrzymujących placebo.
Zakażenia: W badaniach kontrolowanych placebo nie obserwowano zwiększenia liczby ciężkich zakażeń w trakcie stosowania
teryflunomidu w dawce 14 mg (2,7%), w porównaniu z placebo (2,2%). Ciężkie zakażenia oportunistyczne wystąpiły u 0,2%
w każdej z grup. Ciężkie zakażenia z posocznicą włącznie, czasami śmiertelne, opisywano po wprowadzeniu produktu leczniczego
do obrotu. Zaburzenia hematologiczne: W badaniach kontrolowanych placebo z produktem leczniczym AUBAGIO zaobserwowano
średnie zmniejszenie liczby białych krwinek (WBC) (< 15% w odniesieniu do wartości wyjściowych, głównie zmniejszenie liczby
neutrofili i limfocytów), aczkolwiek większy spadek zaobserwowano tylko u niektórych pacjentów. Zmniejszenie średniej liczby
w stosunku do wartości wyjściowej wystąpiło w ciągu pierwszych 6 tygodni, a następnie ustabilizowało się w czasie leczenia, ale
na niższym poziomie (mniej niż 15% w odniesieniu do wartości wyjściowej). Wpływ na czerwone krwinki (RBC) (< 2%) i płytki
krwi (< 10%) był mniejszy. Neuropatia obwodowa: Podczas badań kontrolowanych placebo neuropatia obwodowa
(uwzględniając zarówno polineuropatię, jak i mononeuropatię – np. zespół cieśni nadgarstka) była zgłaszana częściej u pacjentów
przyjmujących teryflunomid niż u pacjentów otrzymujących placebo. Podczas kluczowych kontrolowanych placebo badań częstość
występowania neuropatii obwodowej potwierdzonej przez badania przewodnictwa nerwowego wynosiła 1,9% (17 z 898
pacjentów) przyjmujących teryflunomid w dawce 14 mg, w porównaniu do 0,4% (4 z 898 pacjentów) otrzymujących placebo.
Leczenie zostało przerwane u 5 pacjentów z neuropatią obwodową przyjmujących teryflunomid w dawce 14 mg. Powrót do normy
po zaprzestaniu leczenia został zgłoszony przez 4 z tych pacjentów. Nowotwory łagodne, złośliwe i o nieokreślonej złośliwości
(w tym torbiele i polipy): Podczas badań klinicznych nie wykazano, że istnieje zwiększone ryzyko nowotworu złośliwego podczas
leczenia teryflunomidem. Ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego (a szczególnie zaburzeń limfoproliferacyjnych) jest
zwiększone podczas stosowania niektórych innych produktów leczniczych, które wpływają na układ immunologiczny (działanie tej
grupy leków). Ciężkie reakcje skórne: Po wprowadzeniu teryflunomidu do obrotu, zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych
związanych z jego stosowaniem.
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji
o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:
+48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu.
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 10/2015.
Rpz – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Groupe, 54, rue La Boétie, F-75008 Paryż, Francja.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Wspólnot Europejskich nr: EU/1/13/838/001-005.
Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00.

