
Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Szczegółowe informacje jak zgłaszać działania niepożądane znajdują 
się na końcu materiału.

Kiedy wysoce skuteczna 
terapia jest najbardziej 
potrzebna?

Pierwsza i jedyna terapia 
zatwierdzona zarówno w RMS,
jak i w PPMS*

* OCREVUS® jest wskazany w leczeniu dorosłych
pacjentów:

• z wczesną pierwotnie postępującą postacią
stwardnienia rozsianego (PPMS) ocenianą na podstawie
czasu trwania choroby i poziomu niesprawności, a także
cech radiologicznych charakterystycznych dla
aktywności zapalnej,

• z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego
(RMS), z aktywną chorobą, definiowaną na podstawie
cech klinicznych lub radiologicznych.

PPMS – Badanie kliniczne, kontrolowane placebo
z medianą czasu leczenia 3 lata (n=732)1:
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Wczesna aktywność w MRI może mieć 
istotne długoterminowe konsekwencje1,2

W pierwszym roku leczenia IFN β-1a*

 WYŻSZE RYZYKO 
NIESPRAWNOŚCI*

15x1
NOWA ZMIANA

W OBRAZIE
T2-ZALEŻNYM

ZATRZYMANIE 
WCZEŚNEJ

AKTYWNOŚCI SM

może zmniejszyć 
długoterminowe 

pogorszenie niesprawności

Disclaimer: Local implementation must be based on local guidelines and regulations.
For full details of Prescribing Information, please refer to section [[XX]] of [[SmPC or PI]].

Na podstawie kryterium słabej odpowiedzi na leczenie interferonem beta (IFN β); 
definiowane jako wzrost o przynajmniej 1 punkt (potwierdzony w dwóch kolejnych 
badaniach neurologicznych przeprowadzonych w odstępie co najmniej 6 miesięcy) 
w wyniku EDSS podczas leczenia IFN β, w porównaniu z wartością wyjściową.1

Unmet need MoA

1. 1. Prosperini L et al. One-year MRI scan predicts clinical response to interferon beta in multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2009;16(11):1202-1209.
2. 1. Fahrbach K et al. Relating relapse and T2 lesion changes to disability progression in multiple sclerosis: a systematic literature review and regression analysis. BMC Neurol. 013;13(180):1-14.



OCREVUS® to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne1

selektywnie skierowane przeciwko limfocytom B z ekspresją CD20.

LIMFOCYT PRE-B DOJRZAŁY 
LIMFOCYT B

LIMFOCYT B 
PAMIĘCI 

Komórki B odgrywają 
kluczową rolę w SM

KOMÓRKA PLAZMATYCZNALIMFOIDALNA 
KOMÓRKA 

MACIERZYSTA

DZIAŁANIE IMMUNOLOGICZNE JEST
W DUŻYM STOPNIU ZACHOWANE

ZACHOWANA 
ZDOLNOŚĆ DO 

REKONSTYTUCJI

ISTNIEJĄCA 
ODPORNOŚĆ 
HUMORALNA

limfocyty B z ekspresją CD20

Disclaimer: Local implementation must be based on local guidelines and regulations.
For full details of Prescribing Information, please refer to section [[XX]] of [[SmPC or PI]].

Unmet need MoA
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*Interferon beta-1a podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.
Charakterystyka demograficzna i parametry wyjściowe były zrównoważone w obu grupach 
badawczych. Pacjentom otrzymującym produkt leczniczy OCREVUS podawano dawkę 600 mg 
co 6 miesięcy (dawka 1. jako dwie infuzje dożylne po 300 mg, podane w odstępie 2 tygodni; 
kolejne dawki 600 mg podawano w pojedynczej infuzji dożylnej). Pacjentom otrzymującym 
interferon beta-1a podawano 44 µg we wstrzyknięciu podskórnym 3 razy na tydzień.1

OCREVUS®: 
RYGORYSTYCZNY
program badawczy
dostarczył RZETELNYCH,
SPÓJNYCH WYNIKÓW
dotyczących RMS

Plan badania RMS1:
OPERA I i OPERA II

JEDNAKOWY 
PROFIL

DWA, 2- LETNIE

- wieloośrodkowe
- randomizowane
-

-

z podwójnie
ślepą próbą
podwójnie
pozorowane

BADANIA 
KLINICZNE 
FAZY III

ZBLIŻONE POPULACJE 
1 656 PACJENTÓW

PORÓWNANIE 
Z AKTYWNYM 

KOMPARATOREM
Wysoka dawka IFN 

β-1a w porównaniu z 
produktem 

leczniczym OCREVUS

W grupie zrównowa-
żonej pod względem:
- wieku
- płci
- niepełnosprawności
- aktywności choroby
W OBU BADANIACH:  
827 - grupa otrzymująca 
OCREVUS®, 829 - grupa 
otrzymująca wysokie 
dawki IFN β-1a*  
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OCREVUS®: 

RIGOROUS
study programme 
demonstrates ROBUST,
CONSISTENT RESULTS 
in RMS

- double-dummy

BALANCED
POPULATIONS

ACTIVE
COMPARATOR

High-dose 
IFN β-1a 

vs
OCREVUS

1,656 PATIENTS 
balanced by:
- age
- gender
- disability
- disease activity

ACROSS BOTH TRIALS:
827: OCREVUS® arm
829: High-dose
          IFN β-1a* arm 

37.4

33.0/67.0

41.4

2.8

1.3

37.2

35.0/65.0

39.0

2.7

1.3

Wysokie 
dawki IFN 

β-1a (n=418)
OCREVUS®

(n=417)

36.9

33.8/66.2

38.1

2.7

1.3

37.1

34.1/65.9

42.5

2.8

1.3

Wysokie 
dawki  IFN 

β-1a* (n=411)
OCREVUS®

(n=410)

OPERA IIOPERA I

ŚREDNI WIEK (lata)

Odsetek pacjentów ze ZMIANAMI Gd + 
w sekwencji T1

ŚREDNI WYNIK W SKALI EDSS

ŚREDNIA LICZBA RZUTÓW W POPRZEDNIM ROKU

Charakterystyka wyjściowa1

EDSS=Expanded Disability Status Scale, rozszerzona skala niewydolności ruchowej.
*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

ROZKŁAD PŁCI       
(% mężczyzn, % kobiet)
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*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

NIEMAL CAŁKOWITE ZAHAMOWANIE 
AKTYWNOŚCI SUBKLINICZNEJ (MRI)

LEPSZE WYNIKI KLINICZNE LECZENIA

Spójne wyniki dwóch jednakowych 2-letnich badań klinicznych
w porównaniu z wysokimi dawkami IFN β-1a*1

POGORSZENIE 
NIESPRAWNOŚCI 

WSKAŹNIK 
RZUTÓW

AKTYWNOŚĆ 
ZMIAN T1-

ZALEŻNYCH 
ulegających wzmocnieniu 

po podaniu gadoliny

Gd+
AKTYWNOŚĆ 

ZMIAN T2-
ZALEŻNYCH

T2

OCREVUS® 
ISTOTNIE
HAMUJE zarówno
AKTYWNOŚĆ CHOROBY
jak i PROGRESJĘ 
w porównaniu z wysokimi 
dawkami IFN β-1a
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ITT = ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

Zmiany T1-zależne Gd+ 1
(średnia liczba zmian na obraz w 96. tygodniu, ITT)
Drugorzędowy punkt końcowy

Gd+

0

0.45

0.25

0.016

0.416

0.286

0.021

94%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA

 p<0.0001

95%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA

 p<0.0001

OCREVUS® zapewnia 
NIEMAL CAŁKOWITĄ
SUPRESJĘ
ZMIAN Gd+ T1
- zależnych w dwóch jednakowych
2-letnich badaniach klinicznych
w porównaniu z wysokimi dawkami
IFN β-1a

OPERA IIOPERA I

Wysokie dawki  
IFN β-1a* 
(n=411)

OCREVUS®
(n=410)

Wysokie dawki  
IFN β-1a 
(n=418)

OCREVUS®
(n=417)
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ITT = ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

Hiperintensywne zmiany T2-zależne1

(Średnia liczba nowych i (lub) powiększających się zmian w danym obrazie, w 96. tygodniu, ITT) 
Drugorzędowy punkt końcowy

0

2.0

1.0

OCREVUS® zapewnia

WIĘKSZĄ
SUPRESJĘ 
-
w dwóch jednakowych 2-letnich
zmian T2-ZALEŻNYCH

 
badaniach klinicznych w porównaniu 
z wysokimi dawkami  IFN β-1a 

OPERA IIOPERA I

Wysokie dawki 
IFN β-1a* 
(n=411)

OCREVUS®
(n=410)

Wysokie dawki 
IFN β-1a 
(n=418)

OCREVUS®
(n=417)

77%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA

 p<0.0001

83%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA

 p<0.0001

1.413

1.904

0.3250.323

T2
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ITT = ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

0.292

0.156

0.290

0.155

0

0.3

0.15

Roczny wskaźnik rzutów1

(96 tygodni, ITT) Pierwszorzędowy punkt końcowy

OCREVUS®:

ZMNIEJSZA
RYZYKO RZUTU
 PRAWIE O POŁOWĘ
w dwóch jednakowych 2-letnich
badaniach klinicznych w porównaniu 
z wysokimi dawkami IFN β-1a

OPERA IIOPERA I

Wysoka dawka 
IFN β-1a* 
(n=411)

OCREVUS®
(n=410)

Wysoka dawka 
IFN β-1a 
(n=418)

OCREVUS®
(417)

46%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA 

 p<0.0001

47%
WZGLĘDNA 
REDUKCJA 

 p<0.0001
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W dwóch jednakowych 2-letnich badaniach klinicznych odsetek pacjentów, u których w czasie trwania 
badań nie wystąpił rzut wyniósł 79,7% w grupie otrzymującej produkt leczniczy OCREVUS® w porównaniu 
z 65,5% pacjentów w grupie otrzymującej wysokie dawki IFN β-1a†.*1

*Nie stanowiło to części określonej wcześniej hierarchii badania.

†Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

Pacjenci bez rzutu choroby*1

(% pacjentów w analizie zbiorczej: 96 tygodni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podczas leczenia produktem
OCREVUS®u prawie

8 z 10 pacjentów

 
NIE WYSTĘPOWAŁY

RZUTY 
CHOROBY*
w dwóch jednakowych 2-letnich 
badaniach klinicznych
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Pogorszenie niesprawności*1

(określony wcześniej, % pacjentów w analizie zbiorczej: 96 tygodni, ITT) 
Drugorzędowy punkt końcowy

OCREVUS®: zapewnia
WIĘKSZĄ
REDUKCJĘ
RYZYKA postępu 
NIESPRAWNOŚCI*
w dwóch jednakowych 2-letnich 
badaniach klinicznych w porównaniu 
z wysokimi dawkami IFN β-1a

Czas (tygodnie)

12.0%

7.6%

0
12 24 36 48 60 72 84 96

15

40%

Wysokie dawki 
IFN β-1a†

(n=829)

REDUKCJA 
RYZYKA  

p=0.0025

OCREVUS®
(n=827)

10

5

ITT = ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Definicja pogorszenia niesprawności: Wzrost o ≥1,0 punkt względem wyniku
wyjściowego w skali EDSS wynoszącego ≤5,5 LUB o ≥0,5 punktu u pacjentów z 
wyjściowym wynikiem w skali EDSS >5,5 oraz utrzymanie się wyniku przez 24 tygodnie, 
estymatory Kaplana-Meiera w tygodniu 96.1
†Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.



Disability progression*1

OCREVUS®: Delivers

RYZYKA pogorszenia NIESPRAWNOŚCI

12.0%

7.6%

36 96

15

40%
RISK

REDUCTION
p=0.0025

High-dose 
IFN β-1a†

(n=829)

OCREVUS®
(n=827)

10

5

Pogorszenie niesprawności*
(% pacjentów po 96 tygodniach, ITT)
Drugorzędowy punkt końcowy

Podobne wyniki obserwowano w ocenie 
12-tygodniowego potwierdzonego pogorszenia niesprawności1,2

Time (Weeks)

10.6%

6.5%

Wysoka dawka 
IFN β-1a†

(n=411)

Time (Weeks)

13.6%

8.6%

Wysoka dawka 
IFN β-1a
(n=418)

12 24 36 48 60 72 84 969636 48 60 72 84

20

16

12

8

4

0

37%
REDUKCJA 

RYZYKA  
p=0.0370‡

OCREVUS®
(n=417)

43%
REDUKCJA 

RYZYKA  
p=0.0278‡

OCREVUS®
(n=410)

OCREVUS®: zapewnia
WIĘKSZĄ
 REDUKCJĘ
RYZYKA pogorszenia 
NIESPRAWNOŚCI*
w dwóch jednakowych
2-letnich badaniach klinicznych
w porównaniu z wysokimi
dawkami IFN β-1a

OPERA IIOPERA I

ITT – ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Definicja pogorszenia niesprawności: Wzrost o ≥1,0 punkt względem wyniku wyjściowego w skali
EDSS wynoszącego ≤5,5 LUB o ≥0,5 punktu u pacjentów z wyjściowym wynikiem w skali EDSS >5,5
oraz utrzymanie się wyniku przez 24 tygodnie, estymatory Kaplana-Meiera w tygodniu 96.1

†Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

‡Niekonfirmacyjna analiza wartości p; nie była częścią ustalonej wcześniej hierarchii badawczej.

12 24Wartość
wyjściowa

Wartość
wyjściowa
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W dwóch jednakowych 2-letnich badaniach klinicznych odsetek pacjentów, u których w czasie trwania badań nie 
wystąpiło pogorszenie niesprawności* wyniósł 90,9% w grupie otrzymującej OCREVUS® w porównaniu z 86,4% 
pacjentów w grupie otrzymującej wysokie dawki IFN β-1a†.*1

ITT – ang. intent-to-treat, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem.
*Definicja pogorszenia niesprawności: Wzrost o ≥1,0 punkt względem wyniku wyjściowego w skali EDSS
wynoszącego ≤5,5 LUB o ≥0,5 punktu u pacjentów z wyjściowym wynikiem w skali EDSS >5,5 oraz utrzymanie się 
wyniku przez 24 tygodnie, estymatory Kaplana-Meiera w tygodniu 96.1

†Nie stanowiło to części określonej wcześniej hierarchii badania.
‡Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

Brak pogorszenia niesprawności*†1

(% pacjentów w analizie zbiorczej: 96 tygodni, ITT)
Drugorzędowy punkt końcowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podczas leczenia produktem OCREVUS® 

u ponad 9 z10  pacjentów

NIE WYSTĄPIŁO
POGORSZENIE
NIESPRAWNOŚCI*
w dwóch jednakowych 2-letnich 
badaniach klinicznych

1. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.
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Neutropenia

MedDRA - Klasyfikacja 
układów i narządów (SOC)

ZAKAŻENIA I ZARAŻENIA 
PASOŻYTNICZE

ZABURZENIA UKŁADU 
ODDECHOWEGO, KLATKI 
PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ZABURZENIA KRWI I UKŁADU 
CHŁONNEGO

URAZY, ZATRUCIA 
I POWIKŁANIA PO ZABIEGACH

BARDZO CZĘSTO (≥10%)

Zakażenia górnych dróg 
oddechowych, zapalenie 
nosogardła, grypa    

Obniżone stężenie 
immunoglobuliny M we krwi

Reakcja związana z wlewem1 

MedDRA = ang. Medical Dictionary for Regulatory Activities, słownik 
terminologii medycznej dla celów regulacyjnych.

PRZECIWWSKAZANIA1

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
− Trwające aktualnie, czynne zakażenie (patrz punkt 4.4)
− Pacjenci w stanie ciężkiego obniżenia odporności (patrz punkt 4.4)
− Znane, aktywne nowotwory złośliwe (patrz punkt 4.4)

Działania niepożądane związane z produktem leczniczym OCREVUS® stosowanym 
w badaniach klinicznych nad RMS lub PPMS1

Pełen profil bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego OCREVUS® w leczeniu stwardnienia rozsianego opiera się na danych 
pochodzących od pacjentów uczestniczących w rejestracyjnych badaniach klinicznych SM (RMS i PPMS).

Przegląd działań niepożądanych zgłoszonych w związku ze stosowaniem produktu leczniczego OCREVUS u 1311 pacjentów (3 054 pacjento-lat) 
w okresie leczenia kontrolowanego w ramach badań klinicznych z SM.

*Objawy zgłoszone jako reakcje związane z wlewem występujące w ciągu 24 godzin od podania wlewu opisano w ChPL w części „Reakcje
związane z wlewem”.

CZĘSTO (≥1% do <10%)

Zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, opryszczka jamy 
ustnej, zapalenie żołądka i jelit, zakażenie układu 
oddechowego, zakażenie wirusowe, półpasiec, 
zapalenie spojówek, zapalenie tkanki łącznej

Kaszel, nieżyt błony śluzowej nosa

Obniżone stężenie 
immunoglobuliny G we krwi
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INFECTIONS AND INFESTATIONS

MedDRA
SYSTEM ORGAN CLASS (SOC) VERY COMMON (≥10%) COMMON (≥1% to <10%)

Sinusitis, Bronchitis, Oral Herpes, Gastroenteritis, 
Respiratory Tract Infection, Viral Infection, 
Herpes Zos s  

  

Infusion-Related Reactions* 

TRAINDICONPRZECIWWSKAZANIA1

— Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC
— Patients in a severely immunocompromised state
— Known active malignancies

Adverse drug reactions associated with OCREVUS® in either RMS or PPMS trials1

40.9 14.7

Odsetek działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu 
leczniczego OCREVUS® w badaniach klinicznych z RMS (analiza zbiorcza)*1

Wysoka dawka 
IFN β-1a†

(n=826)
OCREVUS®

(n=825)

REAKCJE ZWIĄZANE Z INFUZJĄ

NEUTROPENIA

NIEŻYT 
ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY

% PACJENTÓW   % PACJENTÓW

9.9

10.7

10.2

34.3

15.2

14.9

5.4

3.5

4.7

5.6

5.1

4.6

OPRYSZCZKA WARGOWA
ZAKAŻENIA DRÓG 

ODDECHOWYCH

Wysoka dawka 
IFN β-1a
(n=826)

OCREVUS®
(n=825)

Odsetek pacjentów otrzymujących produkt leczniczy OCREVUS z wyjściowym mianem IgG i IgM poniżej dolnej granicy normy 
w grupie otrzymującej produkt leczniczy OCREVUS wyniósł, odpowiednio, 0,5% i 0,1%. Po leczeniu miano IgG i IgM poniżej 
dolnej granicy normy obserwowano u, odpowiednio 1,5% i 16,5% pacjentów po 96 tygodniach.2

2.3 3.0

2.1

2.8

1.0

2.3

2.2

2.1

1.5 3.0

0 0

1.1

0.6 0.8

*Zapadalność równa lub wyższa niż 2% i wyższa niż dla leku porównawczego w RMS lub PPMS.
†Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.‡W badaniu klinicznym z PPMS, nieżyt obserwowano w obu grupach badawczych.

ADR RMS ADR PPMS

% PACJENTÓW   % PACJENTÓW

ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH

ZAPALENIE NOSOGARDŁA

ZAPALENIE ZATOK

ZAPALENIE OSKRZELI

GRYPA

ZAKAŻENIA WIRUSOWE

PÓŁPASIEC

ZAPALENIE SPOJÓWEK

ZAPALENIE TKANKI 
ŁĄCZNEJ

KASZEL

NIEŻYT‡

  2.2 3.0

0.6

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.



VERY COMMON (≥10%) COMMON (≥1% to <10%)

INVESTIGATION rea

  

Infusion-Related Reactions* 

TRAINDIPRZECIWWSKAZANIA1

— Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC
— Patients in a severely immunocompromised state
— Known active malignancies

MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities.

ADR RMS ADR PPMS

Placebo
(n=239)

OCREVUS®
(n=486)

REAKCJE ZWIĄZANE Z WLEWEM
ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 

ODDECHOWYCH

NIEŻYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY

% PACJENTÓW

25.5

5.9

28.0

40.1

12.1

24.1

10.0 12.9

2.9

6.3

8.4

3.9

6.4

11.7

5.0

0.8

4.5

2.7OPRYSZCZKA WARGOWA
ZAKAŻENIA DRÓG 

ODDECHOWYCH 0.8

1.7

1.7

2.7

3.1

1.6

0.4

0.4

3.3

2.1

2.3

7.0

Placebo
(n=239)

OCREVUS®
(n=486)

0.8

Odsetek działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego 
OCREVUS® w badaniach klinicznych w PPMS*1

Odsetek pacjentów otrzymujących produkt leczniczy OCREVUS z wyjściowym mianem IgG i IgM poniżej dolnej 
granicy normy w grupie otrzymującej produkt leczniczy OCREVUS wyniósł, odpowiednio, 0,0% i 0,2%. Po 
leczeniu miano IgG i IgM poniżej dolnej granicy normy obserwowano u, odpowiednio 1,1% i 15,5% pacjentów 
po 96 tygodniach.2

*Zapadalność równa lub wyższa niż 2% i wyższa niż dla leku porównawczego w RMS lub PPMS.

% PACJENTÓW % PACJENTÓW % PACJENTÓW

ZAPALENIE NOSOGARDŁA
NEUTROPENIA

ZAPALENIE ZATOK

ZAPALENIE OSKRZELI

GRYPA

ZAKAŻENIE WIRUSOWE

PÓŁPASIEC

ZAPALENIE SPOJÓWEK
ZAPALENIE TKANKI 

ŁĄCZNEJ
KASZEL

NIEŻYT NOSA             2.1
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*Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

Podczas dwóch identycznych 2-letnich badań klinicznych w porównaniu 
z wysokimi dawkami IFN β-1a*1

(% pacjentów w analizie zbiorczej)

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane

Ciężkie zakażenia

8.7%

2.9%

6.9%

1.3%
0

20

40

Wysoka 
dawka IFN 

β-1a (n=826)
OCREVUS®

(n=825)

Wysoka 
dawka IFN 

β-1a (n=826)
OCREVUS®

(n=825)

OCREVUS®: 

ODSETEK
pacjentów doświadczających
CIĘŻKICH ZDARZEŃ 
NIEPOŻĄDANYH
i CIĘŻKICH ZAKAŻEŃ

ZBLIŻONY
do odsetka w grupie leczonej 
wysokimi dawkami IFN β-1a

1. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.



Stosowanie produktu leczniczego OCREVUS® jest związane z występowaniem IRR. Objawy IRR mogą wystąpić 
podczas każdej infuzji, ale częściej zgłaszano je podczas pierwszej infuzji. IRR mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od 
zakończenia infuzji. Takie reakcje mogą mieć postać świądu, wysypki, pokrzywki, rumienia, podrażnienia gardła, 
bólu jamy ustnej i gardła, duszności, obrzęku gardła lub krtani, zaczerwienienia skóry, hipotensji, gorączki, 
zmęczenia, bólu głowy, zawrotów głowy, nudności i tachykardii.1

W przypadku wystąpienia objawów IRR zagrażających życiu lub grożących niepełnosprawnością, takich jak ostra 
reakcja nadwrażliwości lub ostra niewydolność oddechowa, infuzję należy natychmiast przerwać, a pacjent 
powinien otrzymać odpowiednie leczenie. Stosowanie produktu leczniczego OCREVUS® należy przerwać i nie 
wznawiać u tych pacjentów.

Infuzja 1 Infuzja 2

DAWKA 1 DAWKA 2     DAWKA 3     DAWKA 4

Reakcje związane z infuzją (IRR)1,2

(% pacjentów w analizie zbiorczej: 96 tygodni)1,2

— 0.1

4.7

13.4
— 0.4

— 0.4
9.2

7.8

25.7
— 1.7

27.5%
WYSTĄPIŁA 

IRR PO 1. 
INFUZJI

7.8%
WYSTĄPIŁA IRR 
PO PRZYJĘCIU 

4. DAWKI

OCREVUS®: 

Większość IRR
miała nasilenie ŁAGODNE 

Z UPŁYWEM 
CZASU
w dwóch jednakowych 2-letnich 
badaniach klinicznych

U

U

Zagrażające życiu
Ciężkie
Łagodne do umiarkowanych

•  
•   
•   

do UMIARKOWANEGO
i MALAŁA  

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.
2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple scler• Life-threatening (0.1%)osis [supplemental appendix]. N Engl J Med http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl_file/

nejmoa16•Severe 01277_appendix.pdf. Accessed January 3, 2017.



*

Dodatkowe informacje o postępowaniu z IRR przed, podczas i po zakończeniu infuzji znajdują się w punkcie 4.4 ChPL. 

†Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.
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W badaniach dotyczących RMS i PPMS objawy 
REAKCJE ZWIĄZANE Z INFUZJĄ (IRR)

reakcji związanych z wlewem obejmowały między innymi: świąd, wysypkę,
pokrzywkę, rumień, zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, podrażnienie 
gardła, ból części ustnej gardła, duszność, obrzęk gardła lub krtani, nudności, częstoskurcz. W badaniach z grupą kontrolną 
nie obserwowano śmiertelnych reakcji związanych z wlewem.

ZAKAŻENIA
Zakażenia dróg oddechowych: Odsetek zakażeń układu oddechowego był wyższy wśród pacjentów przyjmujących produkt leczniczy 
Ocrevus niż w grupach pacjentów przyjmujących interferon beta-1a i placebo. W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z RMS 
zakażenie górnych dróg oddechowych wystąpiło u 39,9% pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Ocrevus i u 33,2% pacjentów 
przyjmujących interferon beta-1a, natomiast zakażenie dolnych dróg oddechowych wystąpiło u 7,5% pacjentów przyjmujących produkt 
leczniczy Ocrevus i 5,2% pacjentów przyjmujących interferon beta-1a.

Całkowity odsetek pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zakażenie był podobny, jak po podaniu produktów porównywanych w 
badaniu (patrz punkt 4.8). Częstość występowania zakażeń stopnia 4. (zagrażających życiu) i stopnia 5. (śmiertelnych) była niska we 
wszystkich grupach poddanych leczeniu, jednak w przypadku PPMS częstość występowania zakażeń zagrażających życiu (1,6% w 
porównaniu z 0,4%) i śmiertelnych (0,6% w porównaniu z 0%) była większa po zastosowaniu produktu Ocrevus niż placebo. Wszystkie 
zakażenia zagrażające życiu ustąpiły bez konieczności zaprzestania podawania okrelizumabu.

Poważne zakażenia: W badaniach z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną u pacjentów z RMS zakażenia wystąpiły u 58,5% 
pacjentów otrzymujących Ocrevus w porównaniu z 52,5% pacjentów otrzymujących interferon beta 1a. Ciężkie zakażenia wstąpiły u 
1,3% pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Ocrevus w porównaniu z 2,9% pacjentów przyjmujących interferon beta-1a. W badaniu 
z grupą kontrolną otrzymującą placebo u pacjentów z PPMS zakażenia wystąpiły u 72,2% pacjentów otrzymujących Ocrevus w 
porównaniu z 69,9% pacjentów otrzymujących placebo. Poważne zakażenia wystąpiły u 6,2% pacjentów przyjmujących produkt 
leczniczy Ocrevus w porównaniu z 6,7% pacjentów przyjmujących placebo. Zwiększenie częstości występowania poważnych zakażeń 
było obserwowane u pacjentów z RMS pomiędzy 2. a 3. rokiem, ale nie w kolejnych latach. Nie obserwowano takiego zwiększenia u 
pacjentów z PPMS.

 Objawy IRR mogą rozwinąć się podczas każdej infuzji, ale częściej zgłaszano je podczas pierwszej infuzji. IRR mogą pojawić się w ciągu 24 godzin od zakończenia infuzji.  Takie 
reakcje mogą mieć postać świądu, wysypki, pokrzywki, rumienia, podrażnienia gardła, bólu jamy ustnej i gardła, duszności, obrzęku gardła lub krtani, zaczerwienienia skóry, 
hipotensji, gorączki, zmęczenia, bólu głowy, nudności i tachykardii.



2/2Bezpieczeństwo stosowania1

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
Należy rozważyć indywidualne korzyści i ryzyko w przypadku pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka nowotworów złośliwych i u pacjentów aktywnie 
monitorowanych pod katem wznowy nowotworu złośliwego.  Pacjenci z rozpoznanym aktywnym nowotworem złośliwym nie powinni być leczeni produktem 
leczniczym OCREVUS. Należy stosować badania przesiewowe w kierunku raka piersi zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

SZCZEPIENIA 
Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa immunizacji szczepionkami zawierającymi żywe lub żywe atenuowane wirusy po zakończeniu leczenia 
produktem OCREVUS. Nie zaleca się podawania szczepionek zawierających żywe lub żywe atenuowane wirusy w trakcie leczenia oraz do czasu powrotu 
liczby komórek B do normy (w badaniach klinicznych, mediana czasu do unormowania się liczby komórek B wyniosła 72 tygodnie).

Brak jest dostępnych danych nt. wpływu szczepień na pacjentów przyjmujących produkt leczniczy OCREVUS. Lekarze powinni sprawdzać historię szczepień 
pacjentów, u których rozważają leczenie produktem OCREVUS. Pacjenci, którzy wymagają podania szczepionki, powinni ukończyć proces szczepienia 
przynajmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem przyjmowania produktu OCREVUS. Więcej informacji o szczepieniach, patrz punkt 4.5 ChPL.

Z powodu potencjalnego ubytku komórek B u niemowląt matek, które były narażone na ekspozycję na produkt OCREVUS w okresie ciąży niemowlęta należy 
monitorować w kierunku ubytku komórek B, a podanie szczepionek żywych lub żywych atenuowanych odłożyć do momentu powrotu liczby komórek B do 
normy. Bezpieczeństwo stosowania i czas podania szczepionki należy omówić z lekarzem prowadzącym dziecka.

Dane na temat stosowania produktu OCREVUS u kobiet w okresie ciąży są ograniczone. Nie gromadzono danych na temat liczby komórek B u niemowląt 
poddanych ekspozycji na produkt leczniczy OCREVUS; potencjalny czas trwania spadku liczby komórek B u niemowląt jest nieznany.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.
2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.
3. Montalban X et al. Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):209-220. 



Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego OCREVUS oceniono w dwóch randomizowanych 
badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, podwójnie pozorowanych, kontrolowanych aktywnym produktem 
porównawczym (WA21092 i WA21093), o identycznym planie, prowadzonych u pacjentów z nawracającymi 
postaciami SM (zgodnie z kryteriami McDonalda 2010). Plan badania i charakterystykę wyjściową badanej populacji 
podsumowano w Tabeli 3 w ChPL.2

W dwóch jednakowych 2-letnich badań klinicznych 
z udziałem ponad 1600 pacjentów…

PONAD 

96%
PACJENTÓW, KTÓRZY 
UKOŃCZYLI
BADANIE KLINICZNE

PRZESZŁO DO 
OTWARTEJ 

KONTYNUACJI 
BADANIA 

KLINICZNEGO

Faza otwarta badania klinicznego1

(Łączna liczba pacjentów po 96 tygodniach)

OCREVUS®:  PRAWIE 
WSZYSCY PACJENCI
WYBRALI PRZEJŚCIE DO
FAZY KONTYNUACJI
zwiększając ilość danych 
nt. długoterminowego 
stosowania leku

1.  Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β -1a in relapsing multiple sclerosis [supplemental appendix]. N Engl J Med.
          http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl_file/nejmoa1601277_appendix.pdf. Accessed January 3, 2017.
   2.   Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.



Należy unikać stosowania produktu OCREVUS w okresie ciąży, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają 
potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować środki zapobiegania ciąży w trakcie leczenia 
produktem OCREVUS oraz przez 12 miesięcy po ostatniej infuzji.

Wirus JC = wirus Johna Cunninghama.

*Drugą dawkę należy podać 6 miesięcy po pierwszej infuzji dawki początkowej.

Pomiędzy podaniem kolejnych dawek produktu leczniczego OCREVUS należy zachować przynajmniej 5 miesięcy przerwy.

Dawkowanie1

DAWKA 1

600
mg

300
mg

300
mg

KOLEJNE DAWKI

KAŻDE 
6

MIESIĘCY*

+

Brak rutynowych badań w kierunku wirusa JC 
lub chorób układu sercowo-naczyniowego 

Zaleca się weryfikację stanu immonulogicznego 
pacjenta przed podaniem produktu

OCREVUS®:
PODAWANY CO
6 MIESIĘCY*
BEZ RUTYNOWYCH
 badań pomiędzy dawkami

DZIEŃ
1

DZIEŃ
15

CO 6
MIESIĘCY
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IRR=ang. infusion-related reaction, reakcja związana z infuzją.
*Przed podaniem produktu leczniczego OCREVUS.

2,5 godziny (dawka 1., infuzja 1. i 2.)
3,5 godziny (dawki kolejne)

1 godzina

Obserwacja

OCREVUS®

lek przeciwgorączkowy 
(30-60 min.)*

PREMEDYKACJA 
PRZED INFUZJĄ

Metyloprednizolon podany dożylnie, 
100 mg (lub odpowiednik) (30 min.)* 

&
lek przeciwhistaminowy 

podany doustnie 
(30-60 min.)*

DODATKOWA 
PREMEDYKACJA DO 

ROZWAŻENIA: 

Premedykacja1

konieczna, aby zmniejszyć nasilenie i częstość występowania IRR

Postępowanie z IRR obejmowało modyfikację infuzji i leczenie objawowe

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.



* Interferon beta-1a był podawany podskórnie w dawce 44 µg 3 razy na tydzień.

†Po podaniu dawki początkowej w dwóch infuzjach po 300 mg w dniu 1. i 15.

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami stwardnienia 
rozsianego (ang. relapsing forms of multiple sclerosis, RMS), z aktywną chorobą, definiowaną na podstawie cech 
klinicznych lub radiologicznych (patrz punkt 5.1).
Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z wczesną pierwotnie
postępującą postacią stwardnienia rozsianego (ang. primary progressive multiple sclerosis, PPMS) ocenianą na 
podstawie czasu trwania choroby i poziomu niesprawności, a także cech radiologicznych charakterystycznych dla 
aktywności zapalnej (patrz punkt 5.1).

PODAWANIE CO 
6 MIESIĘCY,† 

brak rutynowych 
badań wymaganych 
pomiędzy kolejnymi 

dawkami1

KORZYSTNY PROFIL 
BEZPIECZEŃSTWA 

STOSOWANIA
 w dwóch jednakowych 

2-letnich badaniach
klinicznych2,3

W dwóch identycznych 2-letnich badaniach klinicznych
w porównaniu z wysokimi dawkami IFN β-1a*1

Po stwierdzonych objawach 
aktywności choroby

LEKU
ROZPOCZNIJ
PODAWANIE

JUŻ TERAZ

LEPSZE WYNIKI 
KLINICZNE
ze znaczącym 

zahamowaniem 
aktywności i progresji 

choroby

OCREVUS®

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus® z dnia 09.08.2018 r.
2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.
3. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis [supplemental appendix]. N Engl J Med. http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl_file/nejmoa1601277_appendix.pdf. Accessed January 3, 2017.

https://www.roche.pl/content/dam/roche_poland_rwd/pl_PL/documents/SmPC/ocrevus.pdf


SUPERIOR CLINICAL 
OUTCOMES
with significant 

suppression of both 
disease activity and 

progression 

FAVOURABLE 
SAFETY
PROFILE 

in two identical 
2-year trials2,3

In two identical 2-year trials
vs high-dose IFN β-1a*1

  
FOR DISCUSSION

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, fax +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska 
Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem 
internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.
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