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15. ZALECENIA OGÓLNE

Przed podaniem produktu RoActemra, należy zapytać pacjenta lub rodziców/opieku-
nów pacjenta, czy:
•  U pacjenta występuje zakażenie, jest w trakcie leczenia zakażenia lub ma nawracają-

ce zakażenia w wywiadzie.
•  U pacjenta występują objawy zakażenia, takie jak gorączka, kaszel lub ból głowy lub 

pacjent czuje się źle. 
•  U pacjenta występuje półpasiec lub inne zakażenie skórne przebiegające z otwarty-

mi ranami. 
•  W przeszłości u pacjenta wystąpiły wszelkie reakcje alergiczne na leki, w tym na pro-

dukt RoActemra.
•  Pacjent choruje na cukrzycę lub inną chorobę, która może zwiększać ryzyko wystą-

pienia zakażenia.
•  Pacjent choruje na gruźlicę lub miał bliski kontakt z osobą chorującą na gruźlicę.
 0   Przed rozpoczęciem podawania produktu RoActemra, podobnie jak w przypadku 

innych terapii biologicznych stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, 
pacjenci powinni zostać poddani badaniom przesiewowym na obecność utajonej 
gruźlicy. Pacjenci z utajoną gruźlicą powinni przed rozpoczęciem podawania pro-
duktu RoActemra zostać poddani standardowej terapii przeciwprątkowej.

•  Pacjent przyjmuje inne leki biologiczne w ramach leczenia RZS lub przyjmuje ator-
wastatynę, blokery kanału wapniowego, teofilinę, warfarynę, fenytoinę, cyklospory-
nę, metyloprednizolon, deksametazon lub benzodiazepiny.

•  Pacjent choruje lub chorował na wirusowe zapalenie wątroby lub jakąkolwiek inną 
chorobę wątroby. 

•  Pacjent cierpiał w przeszłości na owrzodzenie przewodu układu pokarmowego lub 
zapalenie uchyłków.

•  Pacjent został niedawno zaszczepiony lub planuje poddać się szczepieniu.
•  Pacjent ma chorobę nowotworową, czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak 

podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i podwyższone stężenie cholesterolu lub zabu-
rzenia czynności nerek o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

•  Pacjent ma uporczywe bóle głowy.
Ciąża: Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie 
leczenia produktem RoActemra (i przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia). Produktu 
RoActemra nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy jego podawanie 
jest bezwzględnie konieczne.
Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy tocilizumab przenika do mleka matki. Decyzję 
o kontynuacji lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuacji lub przerwaniu poda-
wania produktu RoActemra należy podejmować mając na uwadze korzyści dla dziecka 
karmionego piersią oraz korzyści z leczenia produktem RoActemra dla pacjentki.
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RoActemra® (tocilizumab)

BrOsZurA dLA fAChOwyCh  
prACOwNIkÓw OChrONy  

zdrowia dotyCząCa  
następująCyCh wsKazań  

do stosowania:

Niniejsza broszura dla fachowych pracowników ochrony zdrowia stanowi część 
wymagań będących warunkiem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

produktu RoActemra i zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie stosowania, 
które należy znać przed oraz w trakcie leczenia produktem RoActemra. Broszurę 

dla fachowych pracowników ochrony zdrowia należy czytać wraz z Charakterystyką 
Produktu Leczniczego RoActemra (dostępnej na stronie www.roche.pl) oraz 

z Przewodnikiem dawkowania produktu RoActemra dołączonym do niniejszego 
dokumentu (dostępnym także na stronie https://dlalekarzy.roche.pl), ponieważ 

zawierają one ważne informacje o produkcie RoActemra, w tym instrukcję 
podawania leku.

•  Reumatoidalnego zapalenia stawów [podanie dożylne lub podskórne]
•  Olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (ang. GCA) [podanie 

podskórne]
•  Wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów 

(nazywanego także młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów 
o początku wielostawowym) [podanie dożylne lub podskórne]

•  Młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o początku 
uogólnionym [podanie dożylne lub podskórne]

•  Ciężkiego lub zagrażającego życiu zespołu uwalniania cytokin, 
wywołanego przez terapię komórkami T zawierającymi chimeryczny 
receptor antygenowy (CAR) [podanie dożylne]
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1.  CEL

Niniejsze materiały opisują zalecenia mające na celu zminimalizowanie lub zapobiega-
nie ważnym czynnikom ryzyka stosowania produktu RoActemra u pacjentów z reuma-
toidalnym zapaleniem stawów, olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic, wielostawo-
wym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, młodzieńczym idiopatycznym 
zapaleniem stawów o początku uogólnionym i ciężkim lub zagrażającym życiu zespo-
łem uwalniania cytokin, wywołanym przez terapię komórkami T zawierającymi chime-
ryczny receptor antygenowy (CAR) [podanie dożylne].

Przed przepisaniem, przygotowaniem lub podaniem pacjentowi produktu RoActemra, 
należy zapoznać się z ChPL (Charakterystyką Produktu Leczniczego RoActemra).

2. CięŻKiE zaKaŻEnia

U pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne, w tym produkt RoActemra, zgłasza-
no ciężkie zakażenia, niekiedy zakończone zgonem. Należy poinformować pacjentów 
i ich rodziców/opiekunów, że produkt RoActemra może zmniejszać odporność pacjen-
tów na zakażenia. Należy poinstruować pacjentów oraz ich rodziców/opiekunów, aby 
w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazu-
jących na zakażenie, niezwłocznie zgłosili się do lekarza w celu szybkiej oceny stanu 
klinicznego i zastosowania właściwego leczenia. 

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem RoActemra u chorych z czynnym lub po-
dejrzewanym zakażeniem. Produkt RoActemra może osłabiać objawy podmiotowe 
i przedmiotowe ostrego zakażenia, opóźniając właściwe rozpoznanie choroby. W odpo-
wiednim momencie należy podjąć właściwe działania, aby opanować ciężkie zakażenie. 
Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w punkcie Specjalne ostrzeżenia i środ-
ki ostrożności dotyczące stosowania (punkt 4.4 ChPL).

3. rEaKCjE nadwraŻLiwoŚCi

Należy poinformować pacjenta i rodziców/opiekunów pacjenta, że zgłaszano ciężkie reak-
cje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne, pozostające w związku z podaniem produktu 
RoActemra dożylnie lub podskórnie. Takie reakcje mogą być cięższe i mogą potencjalnie 
prowadzić do zgonu pacjentów, u których uprzednio wystąpiła reakcja alergiczna podczas 
wcześniejszego leczenia produktem RoActemra, nawet jeżeli otrzymali oni w ramach pre-
medykacji przed podaniem wlewu steroidy i leki przeciwhistaminowe. Chociaż większość 
reakcji alergicznych występuje podczas infuzji/wstrzyknięcia lub w ciągu 24 godzin od po-
dania produktu RoActemra, reakcje alergiczne mogą wystąpić w dowolnym momencie.

Po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgłaszano występowanie śmier-
telnych przypadków anafilaksji w czasie leczenia produktem RoActemra podawanym 
dożylnie.

Należy poinstruować pacjenta oraz rodziców/opiekunów pacjenta, aby w razie wystą-
pienia jakichkolwiek objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na ogól-
noustrojową reakcję alergiczną, niezwłocznie zgłosili się do lekarza w celu szybkiej oce-
ny stanu klinicznego i zastosowania właściwego leczenia.

Podczas wlewu dożylnego produktu RoActemra należy uważnie obserwować pacjenta 
w kierunku podmiotowych i przedmiotowych objawów nadwrażliwości, w tym reakcji 
anafilaktycznej. 

W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej reakcji nadwrażliwo-
ści podawanie produktu RoActemra dożylnie lub podskórnie należy natychmiast prze-
rwać, rozpocząć odpowiednie leczenie i na stałe zrezygnować ze stosowania produktu 
RoActemra.

Należy ocenić możliwość samodzielnego podskórnego podawania produktu RoActem-
ra przez pacjentów i(lub) rodziców/opiekunów pacjentów z RZS, wMIZS, GCA i uMIZS. 
Należy poinstruować pacjentów lub rodziców/opiekunów pacjentów z RZS, wMIZS, 
GCA i uMIZS, którzy podają produkt RoActemra, aby niezwłocznie zgłosili się do leka-
rza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów wskazujących na reakcję alergicz-
ną po otrzymaniu produktu RoActemra oraz aby nie podawali kolejnej dawki leku do 
czasu poinformowania lekarza o tym zdarzeniu i uzyskania od lekarza pozwolenia na 
podanie kolejnej dawki. 

4.  powiKŁania zapaLEnia uChyŁKÓw jELita  
(w tyM pErForaCja przEwodu poKarMowEGo)

Należy poinformować pacjentów i rodziców/opiekunów pacjentów, że u niektórych 
chorych leczonych produktem RoActemra wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze 
strony żołądka i jelit. Należy poinstruować pacjentów i rodziców/opiekunów pacjen-
tów, aby niezwłocznie zgłosili się do lekarza w przypadku wystąpienia podmiotowych 
lub przedmiotowych objawów nasilonego, uporczywego bólu brzucha, krwotoku i (lub) 
niewyjaśnionej zmiany w rytmie wypróżnień z towarzyszącą im gorączką, w celu szybkiej 
oceny stanu klinicznego i zastosowania właściwego leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując produkt RoActemra u pacjentów z owrzodzeniem 
jelita lub zapaleniem uchyłków w wywiadzie, które mogą być związane z perforacją prze-
wodu pokarmowego. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w punkcie Spe-
cjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania (punkt 4.4 ChPL).

5. rOZpOZNANIE ZAM u ChOryCh NA uMIZs

Zespół aktywacji makrofagów (ZAM) jest ciężkim schorzeniem zagrażającym życiu, które 
może wystąpić u chorych na uMIZS.
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Aktualnie brakuje powszechnie akceptowanych, rozstrzygających kryteriów diagno-
stycznych, chociaż opublikowano wstępne kryteria rozpoznania.1

Rozpoznanie różnicowe ZAM jest zawiłe z powodu zmiennych i wielonarządowych obja-
wów tej choroby oraz nieswoistego charakteru najbardziej widocznych cech klinicznych, 
do których należy gorączka, powiększenie wątroby i śledziony oraz cytopenia. W związ-
ku z tym, szybkie ustalenie rozpoznania klinicznego jest często trudne. Do innych cech 
ZAM zalicza się objawy neurologiczne, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych 
takie jak hipofibrynogenemia. Zgłoszono przypadki skutecznego leczenia ZAM cyklo-
sporyną i glikokortykosteroidami.

Nasilenie oraz zagrożenie życia wynikające z tego powikłania, w połączeniu z częstymi 
trudnościami w szybkim ustaleniu rozpoznania, wymagają właściwej czujności i ostroż-
ności w leczeniu pacjentów z czynnym uMIZS.

5.1 ZAhAMOwANIE IL-6 A ZAM
Niektóre cechy obserwowane w badaniach laboratoryjnych kojarzone z podaniem 
produktu RoActemra, związane z zahamowaniem IL-6 są podobne do cech występują-
cych w badaniach laboratoryjnych związanych z rozpoznaniem ZAM (takich jak spadek 
liczby leukocytów, liczby granulocytów obojętnochłonnych, liczby płytek krwi, stężenia 
fibrynogenu w surowicy i wskaźnika opadania erytrocytów, spośród których wszyst-
kie pojawiają się w znacznym nasileniu w pierwszym tygodniu po podaniu produktu  
RoActemra). Poziom ferrytyny często spada po podaniu produktu RoActemra, ale często 
wzrasta w ZAM i dlatego może być parametrem laboratoryjnym przydatnym w rozpo-
znaniu różnicowym.

Charakterystyczne cechy kliniczne ZAM (zaburzenia czynności ośrodkowego układu 
nerwowego, krwawienie oraz powiększenie wątroby i śledziony), jeśli obecne, są przy-
datne w ustaleniu rozpoznania ZAM w kontekście zahamowania IL-6. Doświadczenie 
kliniczne i stan kliniczny pacjenta w połączeniu ze związkiem czasowym pomiędzy wyni-
kami badań laboratoryjnych a podaniem produktu RoActemra, muszą być wskazówką 
w interpretacji wyników badań laboratoryjnych i ich potencjalnego znaczenia w ustale-
niu rozpoznania ZAM.

W badaniach klinicznych nie oceniano stosowania produktu RoActemra u pacjentów 
podczas epizodu czynnego zespołu aktywacji makrofagów. 

6.  zaBurzEnia hEMatoLoGiCznE: MaŁopŁytKowoŚĆ  
a potEnCjaLnE ryzyKo KrwawiEnia i (LuB) NEutrOpENII

Po leczeniu skojarzonym produktem RoActemra w dawce 8 mg/kg mc. z metotreksatem 
odnotowano zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi. Może 

1  Ravelli A, et al. Preliminary diagnostic guidelines for macrophage activation syndrome complica-
ting systemic juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr 2005; 146: 598–604.

wystąpić zwiększone ryzyko neutropenii u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorem 
TNF. Ciężka neutropenia może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cięż-
kich zakażeń, chociaż w badaniach klinicznych z produktem RoActemra dotychczas nie 
stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy zmniejszeniem liczby granulocytów obojęt-
nochłonnych a występowaniem ciężkich zakażeń. 

U pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej produktu RoActemra nie zaleca się roz-
poczynania leczenia, jeśli bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) 
jest mniejsza niż 2 x 109/l. Należy zachować ostrożność, rozważając rozpoczęcie leczenia 
produktem RoActemra u pacjentów, u których występuje mała liczba płytek krwi (tj. licz-
ba płytek krwi poniżej 100 x 103/μl). Nie zaleca się kontynuacji leczenia u pacjentów 
z ANC <0,5 x 109/l lub liczbą płytek krwi <50 x 103/μl. 

Monitorowanie:
•  U chorych na RZS i GCA liczbę granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi należy 

kontrolować od 4 do 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia, a następnie zgodnie ze 
standardowymi zasadami praktyki klinicznej. 

•  U chorych na uMIZS i wMIZS liczbę granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi 
należy kontrolować podczas drugiego wlewu, a następnie zgodnie z zasadami do-
brej praktyki klinicznej. 

Dodatkowe zalecenia dotyczące neutropenii i małopłytkowości zamieszczono w punk-
cie 4.4 ChPL Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. 

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji dawkowania i dodatkowego monitoro-
wania można znaleźć w punkcie 4.2 ChPL Dawkowanie i sposób podawania.

7.  zwięKszona aKtywnoŚĆ EnzyMÓw wątroBowyCh 
i zwięKszonE stęŻEniE BILIruBINy a potEnCjaLnE  
ryzyKo hEpatotoKsyCznoŚCi

Podczas leczenia produktem RoActemra często zgłaszano przejściowe lub okresowe 
zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych o nasileniu łagodnym i umiarkowa-
nym, bez progresji do uszkodzenia wątroby. Obserwowano częstsze przypadki zwięk-
szenia aktywności enzymów wątrobowych, gdy równocześnie z produktem RoActemra 
podawano leki potencjalnie hepatotoksyczne (np. MTX).

Należy zachować szczególną ostrożność, rozważając rozpoczęcie leczenia produktem 
RoActemra u pacjentów ze zwiększoną aktywnością AlAT lub AspAT > 1,5 x GGN. Nie 
zaleca się leczenia produktem RoActemra pacjentów z wyjściową aktywnością AlAT lub 
AspAT przekraczającą 5 x GGN. 



6 7

Monitorowanie: 
•  U chorych na RZS i GCA aktywność AlAT i AspAT należy kontrolować co 4 do 8 tygo-

dni przez pierwsze 6 miesięcy leczenia, a następnie co 12 tygodni. W przypadkach 
zwiększenia aktywności AlAT lub AspAT >3 do 5 x GGN, należy przerwać leczenie 
produktem RoActemra.

•  U chorych na wMIZS i uMIZS (zarówno postać podskórna, jak i dożylna) aktywność 
AlAT i AspAT należy kontrolować podczas drugiego wlewu, a następnie zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki klinicznej.

•  Należy rozważyć wykonanie innych badań oceniających czynność wątroby, w tym 
ocenę stężenia bilirubiny, jeżeli istnieją wskazania kliniczne.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z następującymi punktami 
ChPL: 4.2 Dawkowanie i sposób podawania, 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż-
ności dotyczące stosowania i 4.8 Działania niepożądane.

8.  zwięKszonE wartoŚCi paraMEtrÓw GospodarKi  
LipidowEj a potEnCjaLnE ryzyKo zdarzEń  
sErCOwO-NACZyNIOwyCh/MÓZGOwO-NACZyNIOwyCh

U pacjentów leczonych produktem RoActemra obserwowano zwiększone wartości pa-
rametrów gospodarki lipidowej, takich jak stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji 
lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) oraz 
triglicerydów. 

Monitorowanie: 
•  Parametry gospodarki lipidowej powinny być sprawdzone po 4 do 8 tygodniach od 

rozpoczęcia leczenia produktem RoActemra. 

W postępowaniu z pacjentami należy kierować się lokalnie przyjętymi wytycznymi doty-
czącymi leczenia hiperlipidemii. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać 
się z następującymi punktami ChPL: 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania i 4.8 Działania niepożądane.

9. nowotwory zŁoŚLiwE

Immunomodulujące produkty lecznicze mogą zwiększać ryzyko wystąpienia złośliwe-
go procesu nowotworowego. Fachowy personel medyczny powinien być świadomy 
konieczności podjęcia właściwych działań w odpowiednim momencie, aby rozpoznać 
i leczyć nowotwory złośliwe.   

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z następującymi punktami 
ChPL: 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i 4.8 Działa-
nia niepożądane.

10. zaBurzEnia dEMiELinizaCyjnE

Lekarze powinni być szczególnie wyczuleni na objawy mogące wskazywać na świeżo po-
wstałe ośrodkowe zaburzenia demielinizacyjne. Lekarze powinni być świadomi koniecz-
ności podjęcia właściwych działań w odpowiednim momencie, aby rozpoznać i leczyć 
zaburzenia demielinizacyjne. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się 
z punktem 4.4 ChPL Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

11. rEaKCjE w MiEjsCu inFuzji/wstrzyKnięCia

Podczas podawania produktu RoActemra mogą wystąpić ciężkie reakcje w miejscu infu-
zji/wstrzyknięcia. Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku reakcji w miejscu infu-
zji/wstrzyknięcia zamieszczono w punkcie 4.4 ChPL Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż-
ności dotyczące stosowania oraz w Przewodniku dawkowania produktu RoActemra.

12. przErwaniE LECzEnia u paCjEntÓw z uMizs i wMizs

Zalecenia dotyczące przerwania leczenia u pacjentów z uMIZS i wMIZS zamieszczono 
w punkcie 4.2 ChPL Dawkowanie i sposób podawania.

13. dAwkOwANIE I spOsÓB pOdAwANIA

Sposób obliczenia dawki dla wszystkich wskazań i postaci (dożylna i podskórna) za-
mieszczono w Przewodniku dawkowania produktu RoActemra oraz w punkcie 4.2 ChPL.

14. zGŁaszaniE podEjrzEwanyCh dziaŁań niEpoŻądanyCh

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewa-
nych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku ko-
rzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego per-
sonelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane 
za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania.
W celu uzyskania pełnych informacji o wszystkich możliwych zdarzeniach niepożąda-
nych należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Ulotką dołączoną 
do opakowania, które są dostępne na stronie internetowej EMA (www.ema.europa.eu) 
oraz na stronie podmiotu odpowiedzialnego (www.roche.pl). 


