
Przełom

w leczeniu SM 1,2



▼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 2

Dr n.med. Urszula 
Chyrchel-Paszkiewicz

P
L/O

C
R

E/1
9

1
1

/0
0

7
8





T-O, lat 39, mężczyzna, rasa biała, nie hiszpańska, nie latynoska

• 1. I objawy: pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego prawego 1997r

• 2. Liczne, kolejne rzuty obejmowały układ piramidowy i móżdżkowy

• 3. Wysoka aktywność choroby - 1-2 rzuty rocznie,

• 4. W okresie 3 lat przed włączeniem do badania WA21093 (OPERA) 
wystąpiło 7 rzutów choroby. Prążki oligoklonalne dodatnie,

• 5.MR głowy- zmiany demielinizacyjne- liczne ogniska , w tym 
podnamiotowe  w T2i Flair, liczne ogniska wzmacniające się po podaniu 
gadolinu

• 6.EDSS- 2.5, FS -piramidowe- 2, móżdżkowe- 2.0,  Ambulation score: 1

Historia RRMS:



Od 31.01.2013  roku otrzymuje okrelizumab w dawce 600 mg 

we wlewach dożylnych co 6 miesięcy ( w fazie zaślepionej 
badania okrelizumab w dawce podzielonej 300mg co 2 

tygodnie), dawki co 6 miesięcy

Leczenie w badaniu WA 21083 : 



I dawka: 31.01.2013r:  EDSS- 2.5, Ambulation score:  1

EDSS: 02.03.2015_ EDSS: 2.0, Ambulation score : 0

Ostatnia ocena: 

EDSS: 29.01.2019: EDSS- 2.0, , Ambulation score: 0.

Bez rzutu  od 31.01. 2013r - do dziś, 

poprawa w EDSS o 0.5 punktu 

Ambulation score: „0”- chód nieograniczny, ocena  wydolności 
fizycznej „taka jak przed zachorowaniem”

Leczenie w badaniu WA 21083 / Ocrelizumab 600  mg co 6 m-cy



Stan braku dowodów aktywności choroby.

NEDA-No Evidence of Disease Activity

Na określenie NEDA składają się 3 komponenty:

1. Brak rzutów choroby,

2. Brak progresji neurologicznej ocenianej wg skali EDSS 

3. Stabilny obraz mózgowia w MR, tj. brak nowych zmian w T2 
oraz nieobecność zmian wzmacniających się po podaniu 
gadoliny.



Po 4 latach stwierdza się poprawę w skali EDSS o 0.5 punktu tj. zmiana
z 2.5 na 2.0. Poprawa w ocenie układów (Functional Score):

CDI-Confirmed Disability Improvement

Móżdżkowego
z 1 na 0

Piramidowego
z 2 na 1

Wegetatywnego
z 1 na 0

Ambulation score „0”, z wyjściowej wartości „1”



• Punkt końcowy zdefiniowany jako redukcja w skali EDSS o ≥ 
1.0 pkt w porównaniu z początkowym pomiarem (BL- base
line) w fazie zaślepionej lub fazie otwartej badania 
klinicznego.

• W badaniu OPERA I i II ten punkt końcowy odnosił się do 
podgrupy pacjentów, którzy przed przystąpieniem do badania 
mieli EDSS na poziomie od ≥2.0 do ≤5.5 (wyjątek: redukcja o
≥0.5 punktu jeśli pacjent na początku miał EDSS >5.5)

• CDI24 w większym stopniu osiągnęli pacjenci, którzy 
otrzymywali OCR od początku badania w porównaniu do tych, 
którzy w fazie zaślepionej dostawali INF-B.

CDI- Confirmed Disease Improvement



Opisany przypadek był jednym w tych, na którego podstawie osiągnięto 

kluczowe punkty końcowe  dotyczące skuteczności działania okrelizumabu w 

badaniach Opera I i Opera II co pozwoliło na uzyskanie wniosków, że 

okrelizumab w porównaniu do  IFN β-1a jest związany z mniejszą aktywnością 

i progresją choroby, po 96 tygodniach leczenia.

Podsumowanie

Okrelizumab Istotnie redukuje roczny wskaźnik rzutów (ARR),  

istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia  potwierdzonej progresji 

niesprawności (CDP-confimed disability progression ) oraz u 

pacjentów leczonych okrelizumabem uzyskuje się większą poprawę 

niesprawności: CDI- confirmed disability imprevement



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


