
O zdravilu MAVENCLAD®

(tablete kladribina 10 mg)

• Evropska komisija je avgusta 2017 izdala dovoljenje za promet z zdravilom MAVENCLAD® za 
zdravljenje odraslih bolnikov z zelo aktivno recidivno multiplo sklerozo (MS), kot je opredeljena 
s kliničnimi ali slikovnimi značilnostmi.1

• Zdravilo MAVENCLAD® lahko zagotavlja 4 leta visoke učinkovitosti* ob največ 20 dneh 
peroralnega odmerjanja.1-3

• Ob zdravljenju z zdravilom MAVENCLAD® tveganje za hud potek bolezni COVID-19 ni 
povečano, cepljenja proti COVID-19 ni potrebno prilagajati.35

Kakšne so koristi zdravljenja z zdravilom MAVENCLAD®?

Kakšni so klinični dokazi za zdravilo MAVENCLAD®?

Podatki iz kliničnih študij CLARITY, CLARITY Extension, ORACLE-MS, ONWARD in PREMIERE so pokazali:

Uporabo zdravila MAVENCLAD® podpirajo več kot 14-letne izkušnje iz kliničnih študij poleg podatkov iz obdobja po pridobitvi 
dovoljenja za promet.2,3,12,20-23 Uporabo zdravila MAVENCLAD® podpira več kot 12.000* bolnik-let spremljanja varnosti v kliničnem 
razvojnem programu zdravljenja MS.2,20-24

Zdravilo MAVENCLAD® ima dobro raziskan varnostni profil z do 10 leti spremljanja pri nekaterih bolnikih.1,25 Doslej z zdravilom 
MAVENCLAD® ni bilo nobenega primera PML (progresivne multifokalne levkoencefalopatije)** in ne povečanega tveganja sekundarne 
avtoimunosti pri MS.1,22,25

* Vključuje tako peroralno kot parenteralno dajanje kladribina v vseh odmerkih.
** V podatkovni bazi kliničnih študij (1.976 bolnikov, 8.650 bolnik-let) niso poročali o nobenem primeru PML - to velja v času nastajanja tega gradiva, julij 2021. Vendar pa je treba pred uvedbo zdravila 

MAVENCLAD® opraviti izhodiščno slikanje z magnetno resonanco (MR) (običajno v 3 mesecih). To je posebej priporočljivo, če bolniki prehajajo z drugih zdravil za zdravljenje MS, ki jih spremlja tveganje 
PML.1,22,25 

Zdravilo MAVENCLAD® lahko 
zagotavlja 4 leta visoke učinkovitosti 
ob največ 20 dneh peroralnega 
zdravljenja v obdobju 2 let. Skoraj 
polovica bolnikov z zelo aktivno 
recidivno MS je dosegla letno stanje 
brez dokazane aktivnosti bolezni 
(NEDA) v letih 3-4.1-4

Domnevajo, da zdravilo MAVENCLAD® 
predstavlja imunsko rekonstitucijsko 
zdravljenje, ki cilja limfocite B in T* 
z minimalnim vplivom na prirojeno 
imunost°.5-9 Pokazalo se je, da 
povzroča večinoma prehodno 
zmanjšanje števila limfocitov, čemur 
sledi izrazit vzorec rekonstitucije oz. 
obnove limfocitov.1,7-14

Breme, povezano s spremljanjem in 
načinom uporabe zdravila v obdobju 
4 let, je za zdravilo MAVENCLAD® 
najmanjše** med vsemi trenutno 
odobrenimi visoko učinkovitimi 
zdravili, ki spremenijo potek bolezni.1, 
15-19 Načrtovanje nosečnosti† se 
lahko začne 6 mesecev po zadnjem 
odmerku v 2. letu.1 

*V primerjavi s placebom. Izraz “visoka učinkovitost” je splošno sprejet v literaturi o MS.
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* Mehanizem, s katerim zdravilo MAVENCLAD® doseže svoje terapevtske učinke pri MS, ni v celoti pojasnjen, vendar pa domnevajo, da njegov prevladujoč učinek na limfocite B in T prekine kaskado 
imunskih dogodkov, ključnih za MS.1

° Zdravilo MAVENCLAD® ima minimalen učinek na prirojen imunski sistem v primerjavi s pridobljenim imunskim sistemom (celice B in T) zaradi prehodnega zmanjšanja števila nevtrofilcev, monocitov in 
naravnih celic ubijalk.2,7,11-13

** Na osnovi javno dostopnih podatkov, veljavnih v času nastanka tega gradiva (julij 2021).
† Pred uvedbo zdravljenja, tako v 1. letu kakor tudi v 2. letu, je treba ženskam v rodni dobi in moškim, ki bi morda lahko spočeli otroka, svetovati glede možnosti za resno tveganje za plod in potrebe po 

učinkoviti kontracepciji. Ženske v rodni dobi morajo preprečiti nosečnost z uporabo učinkovite kontracepcije med zdravljenjem z zdravilom MAVENCLAD® in še vsaj 6 mesecev po zadnjem odmerku. 
Ženske, ki uporabljajo sistemske hormonske kontraceptive, morajo med zdravljenjem s kladribinom in še vsaj 4 tedne po zadnjem odmerku v vsakem letu zdravljenja dodatno uporabljati še pregradno 
metodo. Moški bolniki se morajo med zdravljenjem z zdravilom MAVENCLAD® in še vsaj 6 mesecev po zadnjem odmerku ustrezno zaščititi, da preprečijo zanositev pri svoji partnerici.1

Po 2 letih*… Po 4 letih**…

~4 od 5
brez zagonov1,2,26

~3 od 4
bili še vedno brez zagonov1,3,28

~1 od 2
brez dokazane  
aktivnosti bolezni26

~9 od 10
brez napredovanja invalidnosti1,26,27

tablete kladribina

* Bolniki, zdravljeni z zdravilom MAVENCLAD® 3,5 mg/kg v študiji CLARITY.
** Bolniki, zdravljeni z zdravilom MAVENCLAD® 3,5 mg/kg v študiji CLARITY EXT.



Kako deluje zdravilo MAVENCLAD®?

REKONSTITUCIJA BI NAJ RAZLOŽILA OPAŽENI DOLGOTRAJNI UČINEK ZDRAVLJENJA ŠE PO OKREVANJU SKUPNEGA ŠTEVILA 
LIMFOCITOV TER DOBRO RAZISKANI VARNOSTNI PROFIL.29-31

Z ZDRAVILOM MAVENCLAD® JE NAJVEČ 20 DNI 
PERORALNEGA ODMERJANJA V PRVIH 2 LETIH.1 

Zdravilo MAVENCLAD® predstavlja imunsko rekonstitucijsko zdravljenje, ki cilja limfocite B in T* z minimalnim vplivom na prirojeno imunost**.1,2,5-14

AVTOIMUNSKA BOLEZEN
Regulatorne celice T ne 
delujejo pravilno, kar 
povzroči imunski napad 
limfocitov B in avtoreaktivnih  
limfocitov T.32,22

ZMANJŠANJE ŠTEVILA
Zdravilo MAVENCLAD® cilja tako 
limfocite B kot T in ima minimalen 
učinek na prirojen imunski sistem 
v primerjavi s pridobljenim 
imunskim sistemom.1,2,7-14

REKONSTITUCIJA
Obstoja izrazit vzorec 
rekonstitucije  
oz. obnove limfocitov 
B in T.9,30

* Mehanizem, s katerim zdravilo MAVENCLAD® doseže svoje terapevtske učinke pri MS, ni v celoti 
pojasnjen, vendar pa domnevajo, da njegov prevladujoč učinek na limfocite B in T prekine 
kaskado imunskih dogodkov, ključnih za MS.1 

** Zdravilo MAVENCLAD® ima minimalen učinek na prirojen imunski sistem v primerjavi s 
pridobljenim imunskim sistemom (celice B in T) zaradi prehodnega zmanjšanja števila 
nevrtofilcev, monocitov in naravnih celic ubijalk.2,7,11-13 

1 leto 2 leto 3 in 4 leto

10 010
dni jemanja dni jemanja

Kako se uporablja zdravilo MAVENCLAD®?

•  Odmerna shema zdravila MAVENCLAD® je prilagojena glede na 
telesno maso. Priporočeni skupni odmerek zdravila MAVENCLAD® 
je 3,5 mg/kg telesne mase v 2 letih, ki se da kot 1 ciklus zdravljenja 
z 1,75 mg/kg na leto. Vsak ciklus zdravljenja je sestavljen iz 2 
tednov zdravljenja, enega na začetku prvega meseca in enega 
na začetku drugega meseca posameznega leta zdravljenja. Vsak 
teden zdravljenja je sestavljen iz 4 ali 5 dni, ko bolnik prejme 10 mg 
ali 20 mg (eno ali dve tableti) kot enkratni dnevni odmerek, odvisno 
od telesne mase.1

•  Zdravilo MAVENCLAD® se jemlje peroralno največ 10 dni v 1. in 2. 
letu, čemur sledi opazovanje v 3. in 4. letu.

VARNOSTNI PROFIL

•  Zdravilo MAVENCLAD® ima dobro raziskan varnostni profil. Ob 
spremljanju zdravljenja do 10 let (pri nekaterih bolnikih) z zdravilom 
MAVENCLAD® ni bilo nobenega primera PML† in ne povečanega 
tveganja sekundarne avtoimunosti pri MS.1,22,25 

•  Najpogostejša klinično pomembna neželena učinka sta bila 
limfopenija in herpes zoster.1 

•  Pojavnost okužbe s herpesom zosterjem je bila večja pri bolnikih, 
zdravljenih z zdravilom MAVENCLAD®, kot pri placebu (0,83 v prim. 
z 0,20 [na 100 bolnik-let]).22 

•  Večina bolnikov je v 9 mesecih okrevala bodisi do normalnega 
števila limfocitov ali do limfopenije 1. stopnje.1 

•  Ni bilo povečanega tveganja malignosti v primerjavi z ustrezno 
referenčno populacijo.1,22,34 V kliničnih študijah so o malignostih 
pogosteje poročali pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo 
MAVENCLAD®, kot pri bolnikih, ki so prejemali placebo.1 

Zdravljenje MS in COVID 19

•  Cepljenje je za bolnike z MS pomembno in ni verjetno, da bi 
poslabšalo simptome MS35

•  Zdravilo MAVENCLAD® se med pandemijo lahko predpisuje kot 
običajno in prenehanje oziroma zamikanje zdravljenja z zdravilom 
MAVENCLAD® zaradi cepljenja ni priporočljivo35

•  Podatki kažejo, da je cepivo proti COVID-19 učinkovito pri bolnikih, 
ki so zdravljeni z zdravilom MAVENCLAD® 35,36

•  Ob zdravljenju z zdravilom MAVENCLAD®  tveganje za hud potek 
COVID-19 ni povečano.35

REFERENCE:  1. MAVENCLAD® Povzetek glavnih značilnosti zdravila, 2020. 2. Giovannoni G in sod. N Engl J Med 2010; 362: 416-426. 3. Giovannoni G, in sod. Mult Scler 2018; 24: 1594– 604. 4. Giovannoni G, in sod. ECTRIMS 2018 [P894]. 5. Baker D, in sod. 
Mult Scler Relat Disord 2019; 30: 176–86. 6. Giovannoni G, in sod. Neurotherapeutics 2017; 14: 874–87. 7. Stuve O, in sod. Ther Adv Neurol Disord 2019;12: 1756286419854986. 8. Rejdak K, in sod. Mult Scler Relat Disord 2018; 27: 117–20. 9. Ceronie B, in sod. J Neurol 
2018; 265: 1199–209. 10. Salvat C, in sod. ECTRIMS 2009 [P280]. 11. Baker D, in sod. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2017; 4: e360. 12. Comi G, in sod. Mult Scler Relat Disord 2019; 29: 168–74. 13. Soelberg-Sorensen PS, in sod. ECTRIMS 2017 [P1141].  
14. Leist TP, Weissert R. Clin Neuropharmacol 2011; 34: 28–35. 15. Tecfidera Povzetek glavnih značilnosti zdravila, 2020. 16. Gilenya Povzetek glavnih značilnosti zdravila, 2019. 17. Lemtrada Povzetek glavnih značilnosti zdravila, 2019 18. Tysabri Povzetek glavnih 
značilnosti zdravila, 2018. 19. Ocrevus Povzetek glavnih značilnosti zdravila, 2019. 20. Cook S, in sod. Mult Scler 2011; 17: 578-593. 21. Leist TP, in sod. Lancet Neurol 2014; 13: 257-267. 22. Cook S, in sod. Mult Scler Relat Disord 2019; 29: 157–67. 23. PREMIERE Clinical 
trials registry. Dostopno na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01013350 [dostopano avgusta 2020]. 24. Podatki v dokumentaciji. 25. Cook S, in sod. ECTRIMS 2019 [P1390]. 26. Giovannoni G, in sod. Lancet Neurol 2011; 10: 329–37. 27. Giovannoni G, in 
sod. ECTRIMS 2019 [EP1573]. 28. Giovannoni G, in sod. ACTRIMS 2020 [P074]. 29. Soelberg-Sorensen P, in sod. European Charcot Foundation 2016. 30. CSS tabela, slika 4. 31. CSS tabela, slika 12. 32. Neuhaus O, in sod. Trends Pharmacol Sci 2003; 24: 131–138. 
33. Cvetanovich GL, Hafler DA. Curr Opin Immunol 2010; 22: 753–760. 34. Giovannoni G, in sod. Mult Scler 2017; doi: 10.1177/1352458517727603. 35. Reyes S et al. J Neuroimmunol. 2021;357:577627 36. Achiron A et al. Ther Adv Neurol Disord.

† V podatkovni bazi kliničnih študij (1.976 bolnikov, 8.650 bolnik-let) niso poročali o nobenem 
primeru PML. Vendar pa je treba pred uvedbo zdravila MAVENCLAD® opraviti izhodiščno slikanje 
z magnetno resonanco (MR) (običajno v 3 mesecih). To je posebej priporočljivo, če bolniki 
prehajajo z drugih zdravil za zdravljenje MS, ki jih spremlja tveganje PML.
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Nazorna predstavitev odmerjanja. V dneh, ko jemlje zdravilo, bolnik vzame  
1 ali 2 tableti kot en dnevni odmerek, glede na telesno maso.

O zdravilu MAVENCLAD®

(tablete kladribina 10 mg)

tablete kladribina

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
MAVENCLAD 10 mg tablete. Sestava: Ena tableta vsebuje 10 mg kladribina. Terapevtske indikacije: Zdravilo MAVENCLAD je indicirano za zdravljenje odraslih bolnikov z zelo aktivno recidivno multiplo sklerozo (MS), kot je opredeljena s 
kliničnimi ali slikovnimi značilnostmi. Odmerjanje: Zdravljenje z zdravilom MAVENCLAD lahko uvede in nadzira le zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem MS. Priporočeni skupni odmerek zdravila MAVENCLAD je 3,5 mg/kg telesne mase v 
2 letih, ki se da kot 1 ciklus zdravljenja z 1,75 mg/kg na leto. Vsak ciklus zdravljenja je sestavljen iz 2 tednov zdravljenja, enega na začetku prvega meseca in enega na začetku drugega meseca posameznega leta zdravljenja. Vsak teden 
zdravljenja je sestavljen iz 4 ali 5 dni, ko bolnik prejme 10 mg ali 20 mg (eno ali dve tableti) kot enkratni dnevni odmerek, odvisno od telesne mase. Po zaključku 2 ciklusov zdravljenja nadaljnje zdravljenje s kladribinom v 3. in 4. letu ni potrebno. 
Jetrna okvara: Uporaba zdravila MAVENCLAD pri bolnikih z zmerno ali hudo jetrno okvaro  ni priporočljiva. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila MAVENCLAD pri bolnikih, mlajših od 18 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na 
voljo. Način uporabe: Zdravilo MAVENCLAD je za peroralno uporabo. Tablete je treba jemati z vodo in zaužiti cele, brez žvečenja. Tablete se lahko jemlje neodvisno od vnosa hrane. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katero 
koli pomožno snov, okužba z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV), aktivna kronična okužba (tuberkuloza ali hepatitis), uvedba zdravljenja s kladribinom pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom, vključno z bolniki, ki trenutno 
prejemajo imunosupresivno ali mielosupresivno zdravljenje, aktivna malignost, zmerna ali huda okvara delovanja ledvic (očistek kreatinina < 60 ml/min), nosečnost in dojenje. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Mehanizem delovanja 
kladribina je tesno povezan z zmanjšanjem števila limfocitov. Učinek na število limfocitov je odvisen od odmerka. Določiti je treba število limfocitov pred uvedbo zdravila MAVENCLAD v 1. letu, pred uvedbo zdravila MAVENCLAD v 2. letu, 
2 in 6 mesecev po začetku zdravljenja v vsakem letu zdravljenja. Če je število limfocitov pod 500 celic/mm3, je treba število limfocitov aktivno spremljati, dokler vrednost znova ne zraste. Kladribin lahko zmanjša imunsko obrambo telesa in 
zviša možnost okužb.  Pred uvedbo zdravljenja s kladribinom se za bolnike, negativne na protitelesa, priporoča cepljenje. Interakcije: Priporočljivo je, da med jemanjem katerega koli drugega peroralnega zdravila in zdravila MAVENCLAD 
pretečejo vsaj 3 ure, v tistih nekaj dneh, ko se jemlje kladribin. Uvedba zdravljenja s kladribinom je kontraindicirana pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom, vključno z bolniki, ki trenutno prejemajo imunosupresivno ali mielosupresivno 
terapijo. Plodnost, nosečnost in dojenje: Pred uvedbo zdravljenja, tako v 1. letu kakor tudi v 2. letu, je treba ženskam v rodni dobi in moškim, ki bi morda lahko spočeli otroka, svetovati glede možnosti za resno tveganje za plod in potrebe 
po učinkoviti kontracepciji. Pri ženskah v rodni dobi je treba pred uvedbo zdravila MAVENCLAD v 1. in 2. letu izključiti nosečnost ter jo med zdravljenjem s kladribinom in še vsaj 6 mesecev po zadnjem odmerku preprečiti z uporabo učinkovite 
kontracepcije. Ženske, ki med zdravljenjem z zdravilom MAVENCLAD zanosijo, morajo prekiniti zdravljenje. Moški bolniki se morajo med zdravljenjem s kladribinom in še vsaj 6 mesecev po zadnjem odmerku ustrezno zaščititi, da preprečijo 
zanositev pri svoji partnerici. Zdravilo MAVENCLAD je kontraindicirano pri nosečnicah. Ni znano, ali se kladribin izloča v materino mleko. Zaradi možnih resnih neželenih učinkov pri dojenih otrocih je dojenje med zdravljenjem z zdravilom 
MAVENCLAD in še 1 teden po zadnjem odmerku kontraindicirano. Neželeni učinki: Zelo pogosti: limfopenija. Pogosti: oralni herpes, dermatomalni herpes zoster, zmanjšanje števila nevtrofilcev, izpuščaj, alopecija. Poročanje o domnevnih 
neželenih učinkih: Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Na-
cionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Tel: +386 (0)8 2000 500, Faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si. Pakiranje: Vsako pakiranje vsebuje 1, 4, 5, 
6, 7 ali 8 tablet v pretisnem omotu, zaprtem v kartonski zgibanki in pritrjenem v za otroke varni škatli. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. Posebna navodila za shranjevanje: Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred 
vlago. Način in režim izdajanja zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept s posebnim režimom – Rp/Spec. Imetnik dovoljenja za promet:  Merck Europe B.V., Amsterdam, Nizozemska. Datum zadnje revizije besedila: 02 2021

Samo za strokovno javnost.
Pred predpisovanjem zdravila natančno preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
O domnevnem neželenem učinku lahko poročate neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco, na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali na drug.safety.easterneurope@merckgroup.com.
Podrobnejše informacije so na voljo pri predstavniku imetnika dovoljenja za promet z zdravilom: Merck d.o.o., Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana, tel: 01 5603 810, fax: 01 5603 830, e-pošta: info@merck.si


