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▼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.



"Ważne są tylko te dni... Melodie 
pacjentów- akt 3"

Dr hab.n.med. Waldemar Brola



PPMS charakteryzuje się systematycznym narastaniem niesprawności od początku choroby, 
najczęściej bez nakładających się rzutów

Dla PPMS istnieją odrębne kryteria diagnostyczne, inny jest też obraz zmian neuropatologicznych 
i zmian obserwowanych w badaniu MRI

Występuje u około 10 - 15% chorych, z jednakową częstością u kobiet i mężczyzn; późniejszy wiek 
zachorowania (ok. 40 rż)

Szczególnie charakterystyczny jest postępujący niedowład piramidowy kończyn
dolnych z zaburzeniami zwieraczy oraz rzadsze występowanie innych objawów
charakterystycznych dla SM

Rokowanie jest gorsze, a progresja choroby jest zdecydowanie szybsza niż w postaci
rzutowo-remisyjnej SM

Pierwotnie postępujące SM (PPMS)

Montalban X. Primary progressive multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 2005; 18: 261-266



Kryteria diagnostyczne PPMS

2010 2017

1. Progresja objawów choroby w czasie roku

2. oraz spełnione 2 z 3 warunków:

A. rozsianie w przestrzeni (≥1 ognisko 
w co najmniej 1 obszarze typowym: 
okołokomorowo/podkorowo/
podnamiotowo)

B. dowody na rozsianie procesu
w przestrzeni w rdzeniu kręgowym  
(2 ogniska w T2 w RK)

C. pozytywny wynik PMR (obecność prążków 
oligoklonalnych i/lub podwyższony wskaźnik 
IgG)

1. Progresja objawów choroby w czasie roku

2. oraz spełnione 2 z 3 warunków:

A. rozsianie w przestrzeni w mózgowiu* (≥1 
ognisko w co najmniej 1 obszarze typowym: 
okołokomorowo/korowo-
podkorowo/podnamiotowo)

B. rozsianie w przestrzeni w rdzeniu kręgowym
(≥2 ogniska w T2 w RK)

C. pozytywny wynik PMR (obecność prążków 
oligoklonalnych i/lub podwyższony wskaźnik 
IgG)

* bez rozróżnienia zmian asymptomatycznych 
i symptomatycznych

Polman CH et al. Ann Neurol 2011; 69(2): 292–302. Thompson AJ et al. Lancet Neurol 2018; 17: 162–173.



Przypadek # 1

J.W., obecnie 48-letni mężczyzna, żonaty, posiadający troje dzieci, mieszka w mieście, nadal pracuje 
umysłowo. 

Nie pali i nie palił, alkohol pije okazjonalnie. Wcześniej poważnie nie chorował. 

Pierwsze objawy choroby pojawiły się w 38. roku życia w postaci osłabienia kończyn dolnych, bez 
związku z wysiłkiem fizycznym. Okresowo pojawiały się bóle dolnego odcinka kręgosłupa, mrowienia i 
drętwienia kończyny dolnej prawej i nocne skurcze mięśni. W czasie podnoszenia się z pozycji leżącej 
odczuwał zawroty głowy i zaburzenia równowagi, które nasilały się przy pionizacji. Chory wiązał 
dolegliwości ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. 

Wyniki podstawowych badań lekarskich nie wskazywały na stan chorobowy. Rtg: dyskopatia L5/S1. 
Otrzymał typowe leczenie i odbył cykl zabiegów fizykoterapii. 

Samopoczucie pacjenta pogarszało się, narastały trudności w wykonywaniu pracy
zawodowej, szybkie męczenie się i osłabienie kończyn dolnych. Pacjent potykał się,
z trudnością pokonywał coraz krótszy dystans. Z tego powodu został skierowany
do szpitala na oddział neurologiczny.



Przypadek # 1

Badaniem neurologicznym nie stwierdzono objawów uszkodzenia nerwów czaszkowych. 
Kończyny górne bez odchyleń, natomiast siła mięśniowa kończyn dolnych była nieznacznie 
osłabiona, przy prawidłowym napięciu i miernie wzmożonych odruchach kolanowych i skokowych. 
Objawy patologiczne nieobecne.

Pacjent nie zgłaszał zaburzeń zwieraczy. Podczas pobytu w oddziale wykonano badanie MRI 
głowy, kręgosłupa szyjnego i L/S, oznaczono poziom witaminy B12 i poziom przeciwciał przeciwko 
Borrelia burgdorferi oraz wykonano panel badań w kierunku chorób układowych tkanki łącznej. 

W badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia nie uwidoczniono ognisk hiperintensywnych 
w obrazach T2-zależnych. Wzmocnienie kontrastowe również nie wykazało zmian GD+. 

Natomiast w MRI kręgosłupa szyjnego stwierdzono znaczne zmiany zwyrodnieniowe,
z wielopoziomowymi wypuklinami ograniczającymi rezerwę płynową, ale bez wyraźnego
ucisku na rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. 



Przypadek # 1

T2-zal. Sagittal T1-zal. (odcinek szyjny). T1-zal. (kręgosłupa LS)



Przypadek # 1

Badania płynu mózgowo rdzeniowego nie wykonano. 

Objawy neurologiczne w postaci niewielkiego niedowładu kończyn dolnych potraktowano jako 
przejaw rozpoczynającej się mielopatii szyjnej (najczęstsza przyczyna błędów rozpoznawczych 
przy braku rozsianych zmian w mózgowiu !!!). 

Po zastosowanym leczeniu (niesterydowe leki przeciwzapalne, leki rozluźniające mięśnie, 
rehabilitacja ruchowa) pacjent poczuł się lepiej. 

Po wypisie ze szpitala pacjent nadal pracował, ale był pod kontrolą poradni neurologicznej. 

Z upływem czasu jego stan ulegał stopniowemu pogorszeniu. Nasilały się kłopoty z chodzeniem, 
samodzielnie pokonywał tylko około 300 metrów, przy czym widać było zaburzenia w utrzymaniu 
równowagi. Ze względu na coraz większe kłopoty w pracy przebywał na zwolnieniu
lekarskim. Po 12 miesiącach od wypisu ze szpitala, pojawiły się okresowe
zaburzenia zwieraczy w postaci nietrzymania moczu. Chorego skierowano
do szpitala celem rozszerzenia diagnostyki.



Przypadek # 1

W badaniu neurologicznym, poza niestabilnym chodem, stwierdzano niedowład spastyczny 
kończyn dolnych z obustronnym objawem Babińskiego i Rossolimo. 

W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego wykazano podwyższony indeks immunoglobulin (0,96) 
oraz obecność prążków oligoklonalnych.

Badanie MRI głowy, wykazało obecność nieostro odgraniczonych hiperintensywnych ognisk 
demielinizacyjnych widocznych na obrazach PD/T2 i FLAIR, w istocie białej okołokomorowej obu 
półkul mózgu.

W obrębie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym dość liczne hiperintensywne
w obrazach T2-zależnych i FLAIR ogniska demielinizacyjne, największe
o wymiarach 25x10x6 mm położone na wysokości kręgu Th9. Zmiany nie ulegały
wzmocnieniu kontrastowemu (Ryc. 1 A i B)).



Przypadek # 1

Rozsiane zmiany hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2-zależnych w mózgu
i rdzeniu kręgowym.



Przypadek # 1 - Rozpoznanie

Przebieg choroby bez rzutów, ale z powolnym narastaniem niesprawności ruchowej, widocznym 
w ciągu rocznej obserwacji, zmiany w MRI w odcinku piersiowym, przy niewielkiej liczbie ognisk 
w MRI mózgowia oraz nieprawidłowy płyn mózgowo-rdzeniowy przemawiały za pierwotnie 
postępującym stwardnieniem rozsianym. 

Chorego włączono do badanie klinicznego ORATORIO, którego celem była ocena bezpieczeństwa 
i skuteczności OKRELIZUMABU (2011 – był to jeden z pierwszych chorych włączonych do badania).

Ze względu na postać choroby, pacjent nie kwalifikował się do leczenia żadnym z leków 
modyfikujących przebieg choroby w ramach programu NFZ.



Przypadek # 1 – Follow-up

Do chwili obecnej pacjent otrzymuje co 6 miesięcy wlew 600 mg okrelizumabu dożylnie.

Tolerancja leku bardzo dobra (nigdy nie odnotowano żadnych działań ubocznych podczas wlewu, 
ani zdarzeń niepożądanych w czasie 9-letniej obserwacji).

Parametry życiowe, badania biochemiczne i morfologia krwi, badania czynności wątroby, nerek, 
tarczycy w normie.

Stan neurologiczny stabilny; w latach 2011 – 2019 niesprawność utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie (początkowy EDSS 3.5, obecny 4.0) 

Nie zgłasza zaburzeń zwieraczy, które pojawiły się w początkowym okresie choroby i ustąpiły 
w kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia.

Najpoważniejszym problemem pacjenta jest okresowo nasilający się zespół zmęczenia
i wahania nastroju. 



Przypadek # 1 – Podsumowanie



Przypadek # 2

40–letnia, niezamężna kobieta, mieszkanka wsi, trafiła do szpitala, z powodu narastającego od 
około roku osłabienia kończyn dolnych z obustronnym objawem Babińskiego. Skarżyła się na 
zawroty głowy, zaburzenia równowagi i osłabienie czucia na lewej kończynie górnej. 

Badaniem neurologicznym: czterokończynowe osłabienie siły mięśniowej z wygórowaniem 
odruchów głębokich, zwłaszcza w kończynach dolnych, na lewej kończynie górnej osłabienie 
czucia powierzchniowego, dodatnia próba Romberga, ataksja nasilona w kończynach dolnych, 
obustronnie objaw Babińskiego.

W rozszerzonej skali niesprawności ruchowej (EDSS) chora została oceniona na 4.0 punkty.

Nie potrafiła podać początku zachorowania, objawy miały tendencję do nasilania się.



Przypadek # 2

MRI mózgu: ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zależnych i sekwencjach FLAIR o maksymalnych 
wymiarach 9x6 mm (w lewym płacie czołowym) zlokalizowane w istocie białej okołokomorowej
i podkorowej oraz w korze obu półkul mózgu, nieulegające wzmocnieniu kontrastowemu
i nie wykazujące restrykcji dyfuzji (nieaktywne ogniska demielinizacyjne). Podobne ognisko
o wymiarach 11x4 mm widoczne w lewej półkuli móżdżku oraz w ciele modzelowatym (5 mm).



Przypadek # 2

W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego: białko-62mg/dl, pleocytoza-4/3µl,  glukoza-
61mg/dL; podwyższony indeks immunoglobulin (0,92), wykazano obecności prążków 
oligoklonalnych. 

Pacjentka nie spełniała kryterium rozsiania w czasie (brak rzutów), ale były rozsiane zmiany 
MRI w mózgowiu, typowe objawy kliniczne i potwierdzenie w płynie m-r  - rozpoznano 
stwardnienie rozsiane.

Zastosowano leczenie Solu–Medrolem (1.0 g przez 5 dni) - nie obserwowano jednak poprawy. 

Mimo braku spełnienia wszystkich kryteriów rozpoznania RRMS, chorą 
zakwalifikowano do leczenia Interferonem beta 1-B w ramach programu 

terapeutycznego NFZ
(w 2011 roku nie było innych opcji leczenia)



Przypadek # 2

Wykonano badania na obecność w surowicy przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i Borrelia
burgdorferi (wyniki ujemne), oznaczono poziom witaminy B12 oraz wykonano badania 
w kierunku chorób układowych. 

Mimo przyjmowania interferonu beta-1B stan chorej systematycznie pogarszał się. 

W obrazie choroby dominował spastyczny niedowład kończyn dolnych z obustronnym
objawem Babińskiego. 

Chora poruszała się z pomocą kul łokciowych, coraz mniej sprawnie. 

Po 12 miesiącach przyjmowania interferonu, mimo braku rzutów,
sprawność w skali EDSS oceniono na 6.0.



Przypadek # 2

Pacjentka nie mogła kontynuować leczenia w programie NFZ ze względu na przekroczenie 
granicznej wartości 4.5 w EDSS.

Leczenie interferonem nie przyniosło żadnych korzyści.

W ciągu 12 miesięcy EDSS wzrósł z 4.0 do 6.0.

Nie zaobserwowano żadnego rzutu, a niepełnosprawność systematycznie pogarszała się.

Na wizycie rocznej, w ramach programu NFZ, zamiast badania MRI głowy, wykonano badanie MRI 
kręgosłupa szyjnego: nieregularne, hiperintensywne ogniska w obrazach T2-zal. i STIR.

Podjęto decyzję o zakończeniu leczenia interferonem i udziału chorej w Programie NFZ

Rozpoznano postać pierwotnie postępującą 
stwardnienia rozsianego



Przypadek # 2

W rdzeniu przedłużonym i szyjnym odcinku rdzenia kręgowego nieregularne, 
hiperintensywne ogniska w obrazach T2-zal i STIR, odpowiadające zmianom 
demielinizacyjnym. Nie stwierdzono ognisk patologicznego wzmocnienia 
kontrastowego. 



Przypadek # 2

Po 3-ch miesiącach bez leczenia, chorej zaproponowano udział w badaniu klinicznym 
ORATORIO, oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo stosowania okrelizumabu w pierwotnie 
postępującej postaci SM. 

Pacjentka spełniała wszystkie kryteria włączenia i brak było kryteriów wyłączenia (protokół 
dopuszczał terapię interferonami β, o ile zostało ona zakończone przynajmniej 12 tygodni 
przed randomizacją). 

Leczenie okrelizumabem rozpoczęto w 2012 roku – lek podawany jest we wlewach dożylnych 
w dawce 600 mg, co 6 miesięcy. 



Przypadek # 2

Podczas pierwszego wlewu 300 mg okrelizumab wystąpiły niewielkie reakcje związane z 
podawaniem leku (wahania ciśnienia tętniczego i tachykardia), jednak ustąpiły po zwolnieniu 
szybkości infuzji. 

Kolejne wlewy odbyły się bez powikłań, nie obserwowano również żadnych zdarzeń 
niepożądanych. 

Systematycznie monitorowane parametry krwi obwodowej, czynności wątroby, nerek, płuc nie 
wykazują odchyleń. 

Obecnie pacjentka nadal przyjmuje okrelizumab (faza otwartej badania ORATORIO). 

W ciągu pierwszego roku obserwowano zahamowanie narastania niepełnosprawności, a nawet 
poprawę z zakresie EDSS (spadek z 6.0 do 5.0).

Przez kolejne 7 lat leczenia stan chorej stabilny, brak jest narastania niesprawności ruchowej. 

EDSS utrzymuje się na poziomie 4.5 – 5.0.



Podsumowanie

1. Pierwsze objawy PPMS występują ok. 10 lat później niż u pacjentów z RRMS i rozpoczynają 
się z reguły niedowładem kończyn dolnych.

2. W diagnostyce tej postaci konieczne jest wykonanie badania MRI odcinka szyjnego i 
piersiowego kręgosłupa w poszukiwaniu ognisk demielinizacji rdzeniowej.

3. Klasyczne leki immunomodulujące stosowane w ramach programów NFZ (interferony, 
glatiramer, fingolimod) są nieskuteczne w leczeniu tej postaci.

4. Okrelizumab zastosowany w początkowym okresie choroby jest jedyną opcją leczniczą 
w PPMS.

5. Doświadczenia własne pokazują wyraźny wpływ leku na zahamowanie
postępu choroby.

6. Lek jest bezpieczny i dobrze tolerowany, a zdarzenia niepożądane
w codziennej praktyce klinicznej obserwowane są bardzo rzadko.



Podsumowanie

1. Pierwsze objawy PPMS występują ok. 10 lat później niż u pacjentów z RRMS i rozpoczynają 
się z reguły niedowładem kończyn dolnych.

2. W diagnostyce tej postaci konieczne jest wykonanie badania MRI odcinka szyjnego 
i piersiowego kręgosłupa w poszukiwaniu ognisk demielinizacji rdzeniowej.

3. Klasyczne leki immunomodulujące stosowane w ramach programów NFZ (interferony, 
glatiramer, fingolimod) są nieskuteczne w leczeniu tej postaci.

4. Okrelizumab zastosowany w początkowym okresie choroby jest jedyną opcją
leczniczą w PPMS.

5. Lek jest bezpieczny i dobrze tolerowany, a zdarzenia niepożądane w codziennej
praktyce klinicznej obserwowane są bardzo rzadko.



Dziękuję za uwagę.



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


