
▼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 poniżej.

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, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: 

ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 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.



Oda do radości? 

Niezaspokojone potrzeby w 

SM

Prof. Alina Kułakowska, UM w Białymstoku
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Stwardnienie rozsiane



Przyczyna zachorowania na SM ?

predyspozycje 
genetyczne

czynniki środkowiskowe

rekacja 
autoimmunologiczna

Uszkodzenie mieliny &
neurodegeneracja



Przypadek siostry Ludwiny van 

Schiedam jest uważany za 

pierwszy odnotowany 

przypadek SM.

Jako dziecko i nastolatka, 

siostra Ludwina była zdrową i 

aktywną osobą. W 1396 roku 

upadła w trakcie jazdy na 

łyżwach co zapoczątkowało u 

niej niej rozwój objawów 

charakterystycznych dla SM 

1396: Pierwszy opisany przypadek SM



Od siostry Ludwiny do współczesności …

• 1868 r. Jean Martin Charcot przedstawił pierwszy opis kliniczny chorego z SM 
(triada Charcota)

• Poznanie obrazu neuropatologicznego choroby (L. Ranvier; JW. Dawson)

• Wywołanie EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) po immunizacji 
zdrowych zwierząt mieliną (1946 r.)

• Wprowadzenie do diagnostyki badania MRI (lata 80-te XX w.)



Badanie MRI umożliwiło wizualizację patologii SM

Kluczowe wydarzenie w diagnostyce choroby 
(1981)

MRI — obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. magnetic resonance imaging) Young IR. i wsp. The Lancet 1981;8255:1063‒1066.

MRI umożliwia ustalenie rozpoznania, ocenę aktywności choroby, 
ocenę skuteczności leczenia



• 1993 – Rejestracja w USA Betaseronu, pierwszego leku modyfikującego przebieg choroby

• 1998 - Bruce Trapp wykazał, że włókna nerwowe są nieodwracalnie uszkadzane już we wczesnych 

stadiach choroby (trwała niepełnosprawność)

Aktualnie na świecie żyje ok. 2,3 mln chorych na SM

Od siostry Ludwiny do współczesności cd.  …

Leczenie SM zmieniło się radykalnie we wczesnych latach 

90 wraz z rejestracją pierwszego leku modyfikującego 

przebieg choroby



Stwardnienie rozsiane: Ewolucja opcji terapeutycznych …

CD, cluster of differentiation

Winiarska M et al. Front Biosci 2011;16:277–306.

cyclophosphamide

Limited treatment options:

Emphasis on avoiding 

toxicities

natalizumab daclizumab*
dimethyl 

fumarate

fingolimodsc IFN β-1b

im IFN β-1a

sc IFN β-1a
glatiramer 

acetate

Introduction of highly 

effective agents

changed the risk:benefit 

landscape

… ze zmieniającymi się celami leczenia

alemtuzumab

cladribine 

ocrelizumab

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

peg-IFN β-1a

teriflunomide

‘Treat-to-target’ approach:

The goals of treatment are to 

increase efficacy, improve safety 

and increase selectivity 

azathioprine



Kluczowe czynniki wpływające na decyzje terapeutyczne

Kwestie 

ekonomiczne
Tolerancja

Bezpieczeństwo

Skuteczność

Różnice 

związane z 

lokalizacją Która 

terapia?

• Redukcja częstości rzutów

• Redukcja progresji choroby

• Redukcja zmian w MRI

• Brak aktywności choroby

• Bark dowodów na (jakąkolwiek) 

aktywność choroby

• NEDA 2, 3, 4 etc.

• Krótkoterminowe bezpieczeństwo

• Długoterminowe bezpieczeństwo

• Bezpieczeństwo podania leku

• Brak interakcji

• Dowód na dodatkową korzyść 

związaną z leczeniem

• Leki biopodobne

• Krótkoterminowa tolerancja

• Długoterminowa tolerancja

• Wpływ ja poprawę jakości życia:

⎻ Częstość podania

⎻ Użyteczność

• Rekomendacje EMA lub FDA



Leki modyfikujące przebieg choroby (DMTs) 

• Redukują częstość rzutów oraz ich nasilenie, redukują zmiany widoczne w 

badaniu MRI i prawdopodobnie spowalniają progresję choroby. 

• Niekiedy leczenie DMTs prowadzi do redukcji poziomu niesprawności. 

Czego nie robią DMTs:

• Nie leczą choroby

• Nie łagodzą symptomów

Efekty terapii modyfikującej przebieg choroby ?



Czego oczekuje chory ?

• Wyleczenia

• Poprawy

• Stabilizacji – „żeby nie było gorzej”



Czego oczekuje chory ?

• Wyleczenia  -

• Poprawy  +/-

• Stabilizacji – „żeby nie było gorzej”      +



Chorzy na SM pokładają nadzieję w terapii

OPL2. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z nastqpujqcymi

stwierdzeniami:

Podejmowana przeze mnie terapia SM jest 
skuteczna / pomaga mi

■ Zdecydowanie się zgadzam
■ Raczej się nie zgadzam

■ Raczej się zgadzam

■ Zdecydowanie się nie zgadzam

n=216; tylko osoby korzystające z programów leczenia

• Co ciekawe, najsilniejsze przekonanie o skuteczności podejmowanego przez nich leczenia przejawiają osoby uczestniczące w programach
klinicznych. Wydaje się, ze dają one pacjentom więcej nadziei na poprawę swojego stanu, niż standardowe formy leczenia.

26% 58% 13% 3%

SM WALCZ O SIEBIE „Badanie opinii i potrzeb osób chorych na SM w zakresie programów leczenia” 
Warszawa, 15.01.2015

Aż 84% badanych deklarowało, że podejmowana
przez nich terapia pomaga im, jest skuteczna. 
Pokazuje to, że pacjenci wierzą w terapię, co 
motywuje ich do udziału w niej pomimo różnych
trudności.



Chorzy na SM nie mogq się doczekać nowoczesnych leków

n=119; tylko osoby w terapii pierwszorzutowej

OPL7. Jaki jest Pani/a stosunek do nowoczesnych lekow
(jeszcze niedostępnych/nierefundowanych w Polsce)?
/top2box/

Już nie mogę się doczekać, 
kiedy ten preparat będzie

refundowany w Polsce

Wiążę bardzo duże 
nadzieje z nowymi lekami

Obawiam się, że nowe leki
jeszcze bardzo długo nie
będą dostępne w Polsce

Mam wątpliwości, czy
nowe leki będą lepsze od 
dotychczas stosowanych

96%

92%

97%

 Również osoby odczuwające
obecną terapię jako dobrą, bardzo
duże nadzieje wiążą z
niedostępnymi jeszcze w Polsce
lekami.

 Zdecydowana większość z nich jest
przekonana, że będą one mniej
uciążliwe dla pacjentów i bardziej
skuteczne.

 Właściwie wszyscy zgadzają się ze
stwierdzeniem, że już nie mogą
doczekać się, kiedy preparaty te
będą dostępne w Polsce.

 Zarazem podobny odsetek wyraża
jednak obawę, że jest to nadal
bardzo odległa perspektywa.

28%

SM WALCZ O SIEBIE „Badanie opinii i potrzeb osób chorych na SM w zakresie programów leczenia” 
Warszawa, 15.01.2015



• SPMS, secondary progressive multiple 
sclerosis; IFN, interferon.

• 1. Goodkin DE. West J Med 1994; 161:292–8; 2. Betaferon SmPC, September 2014; 3. AVONEX SmPC, August 
2015; 4. Rebif SmPC, August 2015; 5. Copaxone SmPC, January 2015; 6. Havrdová E, et al. Lancet Neurol 2009; 
8:254–60; 7. GILENYA SmPC, March 2016; 8. Lycke J. Ther Adv Neurol Disord 2015; 8:274–93.

Reduce rate of disease activity

• Immunosuppression1

• Azathioprine1

• Cyclophosphamide1

• IFN2–4

• Glatiramer acetate5

20th century

Stop disease activity

• No evidence of disease activity (NEDA)6

• Hypothesis driven therapies based on 
underlying immune mechanisms

• Well tolerated  oral drugs7

• Monoclonal antibodies8

– Natalizumab, daclizumab, 
ocrelizumab, alemtuzumab

• First drugs for PPMS/SPMS

21st century

Individualized therapy

• Individualised treatment according to 
underlying genetics

• Genetic adaptation of  the immune 
system 

• Regeneration possible

• Reduced risk of side effects

Future … 

Zmieniające się cele terapii SM

Cure the disease



Na stoisku firmy Roche Polska 

jest dostępna informacja

o produkcie leczniczym 

Ocrevus, zgodna z 

Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


