
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.



Harmonijne kompozycje – CHORDS i CASTING

dr n.med. Katarzyna Kurowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
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Projekt badania CHORDS:

Skuteczność i bezpieczeństwo okrelizumabu u pacjentów z RRMS z suboptymalną odpowiedzią na DMT

Ocena przesiewowa 

(do 4 tygodni)

• Dostatecznie długi cykl leczenia

(≥6 miesięcy) za pomocą 1–3 leków 

modyfikujących przebieg choroby

• Suboptymalny stopień opanowania 

choroby przy niezmiennej dawce 

ostatniego DMTa stosowanego przez 

≥6 miesięcy, zdefiniowany jako:

• ≥1 rzut ALBO

• ≥1 ognisko Gd+ w obrazach T1-

zależnych, ALBO

• ≥2 nowe lub powiększające się 

ogniska w obrazach T2-zależnych

Dawka 1 Dawka 2 Dawka 3 Dawka 4

OCR 

300 mg

OCR 

300 mg

OCR 

600 mg

OCR 

600 mg

OCR 

600 mg

Okres badania prowadzony w warunkach otwartej próby

Ocena przesiewowa 24 tygodnie 96 tygodni48 tygodniPunkt 

początkowy

72 tygodnie15 dzień

Okres objęty analizą okresową

MRI mózgowia Ocena EDSS

aU pacjentów otrzymujących niezmienne dawki tego samego zatwierdzonego DMT przez okres 1 roku dane zdarzenie musiało wystąpić w okresie 12 miesięcy od leczenia tym DMT. DMT – lek 
modyfikujący przebieg choroby; EDSS – rozszerzona skala niewydolności ruchowej (Expanded Disability Status Scale); Gd – gadolin; OCR – okrelizumab; RRMS – rzutowo-remisyjna postać stwardnienia 
rozsianego. Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.



Punkty końcowe badania CHORDS

Pierwszorzędowy punkt końcowy: odsetek pacjentów w 96-tygodniowym okresie badania 
bez zdefiniowanych w protokole oznak aktywności choroby stwierdzanych klinicznie lub 
w MRI (NEDA-3), w tym którejkolwiek z następujących:

o Rzutu zdefiniowanego w protokolea

o ≥24-tygodniowej CDP na podstawie oceny EDSS

o Ogniska Gd+ w obrazach T1-zależnych w MRI mózgowia

o Nowego lub powiększającego się ogniska w obrazach T2-zależnych w MRI mózgowia

Eksploracyjne punkty końcowe: punkty końcowe oceniane przez pacjenta dotyczące
jakości życia i zadowolenia z leczenia

Oceny bezpieczeństwa i tolerancji: rodzaj i częstość zdarzeń niepożądanych

aZdefiniowany jako wystąpienie nowych lub nasilenie dotychczasowych objawów neurologicznych związanych z SM, utrzymujących się przez >24 godzin, niezwiązanych z zakłócającymi czynnikami 
klinicznymi (np. gorączka) i bezpośrednio poprzedzonych przez ≥30-dniowy okres stabilizacji lub poprawy neurologicznej. CDP – utrwalona progresja niesprawności; EDSS – rozszerzona skala 
niewydolności ruchowej (Expanded Disability Status Scale); Gd – gadolin; NEDA – brak oznak aktywności choroby; SM – stwardnienie rozsiane. Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego 
spotkania AAN w 2019 r.

Skuteczność i bezpieczeństwo okrelizumabu u pacjentów z RRMS 
z suboptymalną odpowiedzią na DMT



Populacja uczestników badania CHORDS:
Charakterystyka wyjściowa i dotychczasowe leczenie

aPacjent kwalifikował się do udziału w badaniu, jeśli długość okresu leczenia natalizumabem wynosiła <1 rok, a lek ten nie był stosowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających ocenę przesiewową, 
chyba że niepowodzenie leczenia spowodowane było potwierdzoną, utrzymującą się obecnością przeciwciał przeciwlekowych. DMT – lek modyfikujący przebieg choroby; Gd – gadolin; IFN –
interferon; im. – domięśniowo; ITT – populacja zgodna z zamiarem leczenia; SM – stwardnienie rozsiane;  OCR – okrelizumab; PEG – pegylowany; sc. – podskórnie. Leist TP i wsp. Praca przedstawiona 
podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.

Charakterystyka wyjściowa Populacja ITT (N=608)

Wiek — średnia (SD), zakres [w latach] 37,2 (8,6), 18–55

Płeć żeńska, n (%) 438 (72,0)

Czas od rozpoznania SM – średnia (SD), 

zakres [w latach]
4,21 (3,03), 0,2–26,9

Czas od wystąpienia pierwszego objawu SM 

– średnia (SD), zakres [w latach]
5,39 (3,24), 0,5–28,1

Długość okresu stosowania ostatniego DMT [w miesiącach]

Średnia (SD), zakres 26,35 (23,6), 1,1–240,5

Długość okresu od zakończenia ostatniego DMT do rozpoczęcia 

przyjmowania OCR [w miesiącach]

Średnia (SD), zakres 1,46 (1,9), 0,03–28,1

Pacjenci przyjmujący uprzednio unikalne leki modyfikujące 

przebieg choroby, n (%)

1 DMT

2 DMT

≥3 DMT

335 (55,1)

220 (36,2)

53 (8,8)

Ostatni lek modyfikujący przebieg choroby 
przyjmowany przed włączeniem OCR

Octan glatirameru

30,8%

Fingolimod

15,1%

IFN β-1a im. - 4,1%

IFN β-1a PEC - 2,8%

IFN β-1b 1,3%
Natalizumaba

0,5%

Fumaran dimetylu

28,8%

IFN β-1a sc. - 7,6%

Teryflunomid - 9,0%



Populacja uczestników badania CHORDS:

aZdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania z leczenia: wysypka, kokcydioidomykoza, choroba Leśniowskiego-Crohna, krwiak podtwardówkowy, 
choroba psychiczna, biegunka, rzut SM. 
Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.

Populacja ITT 
(N=608)

Liczba pacjentów, którzy przerwali leczenie, n (%) 24 (3,9)

Powód przerwania leczenia, n (%)

Zdarzenie niepożądanea

Ciąża

Wycofanie się pacjenta

Utrata z obserwacji

Inne

Odchylenie od protokołu

Decyzja lekarza

Brak skuteczności

Brak skrupulatności w przyjmowaniu badanego leku

Zgon

6 (1,0)

6 (1,0)

6 (1,0)

2 (0,3)

2 (0,3)

1 (0,2)

1 (0,2)

0

0

0



Pozytywny wpływ na redukcję rzutów w 48 tygodniu badania
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OCR (N=608)

Ucięcie obserwacji

Rzut zdefiniowany w protokole

Czas [tygodnie]

Populacja ITT 
(N=608)

Łączna liczba rzutów 
w pierwszych 48 tygodniach

48

Łączna liczba pacjentolat obserwacji 689,0

Nieskorygowany ARRa 0,070

Skorygowany ARRb 0,065

95% CI dla skorygowanego ARR 0,047–0,090

aŁączna liczba rzutów u wszystkich pacjentów podzielona przez łączną liczbę pacjentolat ekspozycji na leczenie; bWartość skorygowana względem 
wyjściowej liczby punktów w skali EDSS (<2,5 vs ≥2,5) i liczby wcześniej stosowanych DMT (=1 vs >1). Ucięcie obserwacji następuje przy dacie ostatniego kontaktu z pacjentem. Przekształcony 
logarytmicznie czas ekspozycji uwzględniono jako zmienną przesunięcia. 
ARR – roczna częstość rzutów; DMT – lek modyfikujący przebieg choroby; EDSS – rozszerzona skala niewydolności ruchowej (Expanded Disability Status Scale); Gd – gadolin; ITT – populacja zgodna z 
zamiarem leczenia; OCR – okrelizumab.
Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.



Hamowanie aktywności MRI w 48. tygodniu badania

Gd – gadolin                 Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.



Hamowanie aktywności MRI w obrazach 
T2-zależnych w 24 i 48 tygodniu

Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.
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Liczba ognisk Liczba ognisk

64,05

17,06

6,02

12,88

95,49

3,64
0,52 0,35

Od 0 do 24 tygodnia Od 24 do 48 tygodnia



Bezpieczeństwo leczenia okrelizumabem
oceniane w 48 tygodniu badania

Podsumowanie zdarzeń niepożądanych
Populacja ITT 

(N=608)

Łączna liczba zdarzeń niepożądanych, n 2018

Pacjenci z ≥1 zdarzeniem niepożądanym, n (%)

Prowadzącym do wycofania z leczenia

Prowadzącym do modyfikacji dawki / przerwy                                              

…..w leczeniu

486 (79,9)

6 (1,0)

98 (16,1)

Liczba zgonów 0

Pacjenci z ciężkim zdarzeniem niepożądanym, n (%)

Prowadzącym do wycofania z leczenia

Prowadzącym do modyfikacji dawki / przerwy        …..w 

leczeniu

25 (4,1)

0

1 (0,2)

Pacjenci z ciężkim zakażeniem, n (%)b 6 (1,0)

Najczęstsze zdarzenia niepożądane (>5%) 
wg określeń preferowanych MedDRA



NEDA 4 – w 48 tyg badania

aWartość skorygowana względem wyjściowej liczby punktów w skali EDSS (<2,5 vs ≥2,5) i liczby wcześniej stosowanych DMT (=1 vs >1). 
Przekształcona logarytmicznie liczba badań MRI mózgowia uwzględniona jako zmienna przesunięcia.
CDP – utrwalona progresja niesprawności; DMF – fumaran dimetylu; DMT – lek modyfikujący przebieg choroby; 
EDSS – rozszerzona skala niewydolności ruchowej (Expanded Disability Status Scale); GA – octan glatirameru; Gd – gadolin; NEDA – brak oznak aktywności choroby; 
OCR – okrelizumab; RRMS – rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego.        
Leist TP i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r.

Brak ognisk Gd+ w obrazach 
T1-zależnych (561/584) 

96,1%

Brak nowych ani 
powiększających się

ognisk w obrazach T2-zależnych
(363/589) 

61,6%

Brak 24-tyg. 
CDP (552/584) 

94,5%

Brak rzutów
(541/584) 

92,6%

Brak zdarzeń określonych w 
protokole (NEDA-3) (321/589)

54,5%

Do badania włączono pacjentów z RRMS na względnie wczesnym etapie 
choroby i w stanie jej aktywności. U większości z nich włączono OCR po 
stwierdzeniu suboptymalnej odpowiedzi na DMT w monoterapii, głównie GA i 
DMF.

Wyniki niniejszej analizy okresowej wszystkich 608 pacjentów na koniec 1 roku 
obserwacji potwierdzają skuteczność OCR.

MRI

T1 Gd* T2

Skorygowany roczny wskaźnik rzutów (ARR): 0,065

Nowa aktywność w MRI: 
o 48 nowych ognisk Gd+ w obrazach T1-zależnych w 1174 badaniach MRI     

(skorygowana częstośća: 0,023)
1. 679 nowych lub powiększających się ognisk w obrazach T2-zależnych w 1175 

badaniach MRI (skorygowana częstośća: 0,581)

Bezpieczeństwo OCR określone w populacji 
uczestników tego badania pokrywało się z ogólnym 
profilem bezpieczeństwa tego leku



Projekt badania CASTING

ClinicalTrials.gov identifier: NCT02861014.

1. Bermel R, et al. Presented at ECTRIMS 2016 (P1180); 

2. Vermersch P, et al. Presented at EAN 2018 (EPO2077).
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Follow-

up period

96 weeks

B-cell count by the 

end of safety 

follow-up

B-cells repleted End of the study

B-cells NOT

repleted

B-cell monitoring
Continue monitoring at 24-week 

visits until B-cells are repleted

96 weeks72 weeks48 weeks24 weeksBaselineScreening

Primary 

endpoint

8 weeks 

MRI

Re-baselining 

Ocrelizumab 300 mg IV × 2 (Days 1 and 15) for first dose 

followed by 600 mg IV every 24 weeks

681 patients 

with suboptimal 

response to 

prior DMT

Follow-

up period

96 weeks

*Multicentre study conducted in the EU and Turkey. 

DMT, disease-modifying therapy; IV, intravenous;

RRMS, relapsing-remitting MS

300
mg

300
mg 600

mg
600
mg

600
mg



Pacjenci

Pacjenci z diagnozą RRMS oraz suboptymalną odpowiedzią na 1 lub 2 poprzednio stosowane DMTs

- Wiek 18-55 lat; EDSS w momencie screeningu ≤4.0

- Czas trwania choroby: <10 lat jeśli ≥1 klinicznie potwierdzony rzut choroby lub ≥1 zmian w badaniu MRI w 

przeciągu 12 miesięcy od włączenia do badania.

Punkty końcowe 

• Pierwszorzędowy: odsetek pacjentów bez zdefiniowanych w protokole oznak aktywności choroby stwierdzanych 

klinicznie lub w MRI (NEDA-3) w 96-tygodniowym okresie badania

• Drugorzędowy: Dalsza ocena klinicznych i radiologicznych punktów końcowych; ocena funkcji kognitywnych np. 

BICAMS; bezpieczeństwo leczenia - częstość i rodzaj zdarzeń niepożądanych w trakcie badania oraz w okresie 

safety follow-up

• Eksploracyjne punkty końcowe: Ocena dokonywana przez pacjenta: SymptoMScreen, 

MSIS-29 version 2 oraz Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication Version II
a≥1 clinically reported relapse(s) or ≥1 T1 gadolinium-enhancing lesion(s)/≥2 new/enlarging T2 lesions on MRI while being on a stable dose of
the same DMT for ≥6 months (in patients receiving stable doses of the same approved DMT for >1 year, events must have occurred within
the last 12 months of treatment with this DMT).

BICAMS, Brief International Cognitive Assessment for MS; DMT, disease-modifying therapy; EDSS, Expanded Disability Status Scale;
MSIS-29, Multiple Sclerosis Impact Scale-29; NEDA, no evidence of disease activity; RRMS, relapsing-remitting multiple sclerosis; 
TSQM II, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication version II.

Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

1. Polman CH, et al. Ann Neurol 2010;69:292–302.

Metody



Zdarzenie, n (%)

Liczba pacjentów

(N=681)

Rzut SM 512 (75.2)

≥1 zmiany w T1 wzmacniające się po podaniu gadolinu 273 (40.1)

≥2 nowe/powiększające się zmiany w T2 341 (50.1)

Rzut SM bez zmian w MRI* 238 (34.9)

Zmiany w MRI,* brak rzutów 169 (24.8)

Rzut SM oraz zmiany w MRI* 274 (40.2)

*Either ≥1 T1 gadolinium-enhancing lesion(s) or ≥2 new/enlarging T2 lesions

DMT, disease-modifying therapy; MS, multiple sclerosis

Większość pacjentów (75%) została zakwalifikowana do badania CASTING w 

związku z rzutami choroby

Zdarzenia związane z poprzednim leczeniem kwalifikujące 

pacjentów do badania CASTING

ClinicalTrials.gov identifier: NCT02861014.

Vermersch P, et al. Presented at EAN 2018 (EPO2077).



Badanie CASTING 
populacja pacjentów

Charakterystyka

Pacjenci

(N=681)

Wiek 34.2 (8.6)

Płeć, n (%)

Mężczyźni

Kobiety

244 (35.8)

437 (64.2)

Rasa,* n (%)

Kaukaska

Niekaukaska

Brak informacji

631 (92.7)

9 (1.3)

43 (6.3)

EDSS, średnia 2.1 (1.1)

Średni czas do pierwszych objawów SM (lata) 5.0 (2.7)

Średni czas do diagnozy RRMS (lata) 3.7 (2.5)

Średni czas od ostatniego rzutu (lata) 0.8 (1.0)

Liczba zmian T1 Gd+,‡ 1.8 (6.1)

Liczba pacjentów z ≥1 T1 Gd+),‡ n (%) 249 (37.2)**

*Two patients reported both Caucasian and non-Caucasian; †Screening EDSS if baseline EDSS is not available; 
‡At screening MRI; **n=669; patients with MRI scan at screening

EDSS, Expanded Disability Status Scale; MS, multiple sclerosis; RRMS, relapsing-remitting MS;

SD, standard deviation

ClinicalTrials.gov identifier: NCT02861014.

Vermersch P, et al. Presented at EAN 2018 (EPO2077).



Tabela 3

aIncludes interferon β-1a (N=134), interferon β-1b (N=43) and pegylated interferon β-1a (N=21);
bOnly patients with persistent neutralising antibodies were included.
DMT, disease-modifying therapy; ITT, intention-to-treat; OCR, ocrelizumab.

Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

Ostatni DMT przed włączeniem okrelizumabu

Ostatni DMT przed włączeniem OCR, n (%) ITT population (N=680)

Interferon
a

198 (29.1)

Dimethyl fumarate 168 (24.7)

Fingolimod 129 (19.0)

Glatiramer acetate 116 (17.1)

Teriflunomide 65 (9.6)

Natalizumab
b

4 (0.6)



• 86.9% of pacjentów uzyskało NEDA

aPresented rates use MRI output rebaselined at Week 8 per primary analyses.
24W-CDP, 24 week-confirmed disability progression; EDSS, Expanded Disability Status Scale; Gd, gadolinium; NEDA, no evidence of disease activity;
PDR, protocol-defined relapse.

Vermersch P, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P690).

Wyniki – NEDA w 48 tygodniu

No relapses (PDR)

95.8%
n/N=646/674

No 24W-CDP

95.2%
n/N=641/673

No evidence 
of clinical activity  

92.6%  
n/N=624/647

No
T1 Gd-enhancing

lesions

97.2%
n/N=654/673

No
new/enlarging

T2 lesions

93.8%  
n/N=631/673

No evidence
of MRI activity

93.0%
n/N=627/674

NEDA

86.9%
n/N=586/674

Time

E
D
S
S

MRI

T1
Gd+

MRI

T2



• Cognitive impairment affects 40–65% of patients with MS and negatively impacts quality of life

• The BICAMS1,2 is a battery of three tests assessing different aspects of cognitive impairment, which is:

o Fast and easy to administer

o Sensitive to change and optimised for small centres with staff members who may not have neuropsychological training

• BICAMS tests are presented in their full format in Figure 1; only the learning components of memory tests are 

administered:

o SDMT: Measures CPS

o BVMT-R: Measures visual memory

o CVLT-II: Measures verbal memory

• The purpose of this presentation is to present baseline performance-based metrics for CPS and memory from 

two ongoing, open-label, single-arm Phase IIIb clinical trials of OCR:

o ENSEMBLE (NCT03085810): Patients are treatment naive with early-stage RRMS

o CASTING (NCT02861014): Patients with RRMS and a suboptimal response to a previous DMT

BICAMS, Brief International Cognitive Assessment for MS; BVMT-R, Brief Visuospatial Memory Test-Revised; CPS, cognitive processing speed;
CVLT-II, California Verbal Learning Test-Second Edition; DMT, disease-modifying treatment; MS, multiple sclerosis; 
OCR, ocrelizumab; RRMS, relapsing-remitting multiple sclerosis; SDMT, Symbol Digit Modalities Test.

Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).
1. Benedict RHB, et al. BMC Neurol 2012;12:55.
2. Langdon DW, et al. Mult Scler 2012;18:891–898.

BICAMS



Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).
1. Benedict RHB, et al. BMC Neurol 2012;12:55.

Rekomendacje dla BICAMS- Brief International 
Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis1

Symbol Digit Modalities Test

(SDMT)

SDMT is primarily a test of processing speed

California Verbal Learning

Test-Second Edition (CVLT-II)

CVLT-II tests verbal recall by getting the patient
to listen to and recall a list of words

after an interruptive event

Brief Visuospatial Memory

Test-Revised (BVMT-R)

BVMT-R tests immediate visual learning and 

delayed visual memory as well as recognition

• Nine digit-paired symbols are presented to the patient

• The patient is asked to voice the digit associated with  

the symbol as rapidly as possible for 90 seconds

• Six abstract designs are presented to the patient for 

10 seconds and then removed from view

• Patients render the stimuli via pencil (two points  

awarded for accuracy)

• The test is repeated three times

• A list of 16 words is read to the patient

• The patient recalls as many words as possible and  

responses are recorded

• The test is repeated five times

Trial 1: /12

Trial 2: /12

Trial 3: /12

Total learning: /36  

Delayed recall: /12

Carrot  

Sweater  

Hammer  

Baseball  

Football  

Chisel  

Pants  

Beans  

Shoes  

Screwdriver  

Basketball  

Corn

Saw  

Golf  

Dress  

Lettuce

Trial 1: /16

Trial 2: /16

Trial 3: /16

Trial 4: /16

Trial 5: /16

Total learning: /80  

Delayed recall: /16

Delayed recognition:__



Figure 2a and 2b

Circles represent mean z-scores.
SDMT, Symbol Digit Modalities Test. Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).

ENSEMBLE i CASTING SDMT z-scores

Figure 2a. ENSEMBLE SDMT z-scores Figure 2b. CASTING SDMT z-scores

120

100

80

60

40

20

0

–4 –2 0 2 4

N
u

m
b

e
r 

o
f 

p
a

ti
e

n
ts

Z-score of SDMT

120

100

80

60

40

20

0

–4 –2 0 2 4

N
u

m
b

e
r 

o
f 

p
a

ti
e

n
ts

Z-score of SDMT



Circles represent mean z-scores.
BVMT-R, Brief Visuospatial Memory Test-Revised.

Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).

ENSEMBLE i CASTING BVMT-R z-scores

Figure 3a and 3b

Figure 3a. ENSEMBLE BVMT-R z-scores Figure 3b. CASTING BVMT-R z-scores
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Figure 4

Circle represents mean z-score.
CVLT-II, California Verbal Learning Test-Second Edition. Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).

ENSEMBLE CVLT-II z-scores
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• Charakterystyka początkowa pacjentów zakwalifikowanych do CASTING wskazuje, że rozwój SM był 

u nich bardziej zaawansowany w porównaniu do pacjentów zakwalifikowanych do ENSEMBLE; 

funkcje kognitywne u pacjentów w obydwu badaniach były na podobnym poziomie.

o Sugeruje to, że problemy z CPS pojawiają się wcześnie w przebiegu SM

• Pacjenci z RRMS, włączając tych na wczesnym etapie choroby oraz tych z suboptymalną 

odpowiedzią na poprzednie leczenie innymi DMTs, odnotowali gorsze wyniki CPS (SDMT i BVMT-R) 

w porównaniu z zdrowymi ochotnikami

• Wyniki CPS (SDMT i BVMT-R) były porównywalne w badaniach CASTING i ENSEMBLE

BVMT-R, Brief Visuospatial Memory Test-Revised; CPS, cognitive processing speed; DMT, disease-modifying treatment; 
MS, multiple sclerosis; RRMS, relapsing-remitting multiple sclerosis; SDMT, Symbol Digit Modalities Test.

Benedict RHB, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P1170).

Wnioski



• TSQM II scores across the domains of Effectiveness, Side Effects, Convenience and Global 

Satisfaction in the overall ITT population are presented in Figure 3

• A total of 231 patients (45.2%) experienced side effects at baseline; rates at Weeks 24 and 48 were 

22.2% (n=145) and 21.7% (n=140)

DMT, disease-modifying therapy; ITT, intention-to-treat; OCR, ocrelizumab; TSQM II, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication version II.

Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

Treatment Satisfaction Questionnare for 

Medication Version II (ITT Population)



Figure 3

ITT, intention-to-treat; OCR, ocrelizumab; TSQM II, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication version II. Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

TSQM II domain scores (all patients; ITT)

Relates to Questions 1–2 of the TSQM II; *p<0.001. Relates to Questions 4–8 of the TSQM II; *p<0.001.

Parameter Baseline n=502 Week 24 n=650 Week 48 n=645

Domain score, mean (95% Cl) 52.2 (50.2–54.3) 72.6 (70.8–74.4) 74.1 (72.1–76.1)

Parameter Baseline n=514 Week 24 n=653 Week 48 n=647

Domain score, mean (95% Cl) 78.9 (76.7–81.0) 91.1 (89.9–92.3) 90.0 (88.6–91.3)
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Figure 3 (cont.) 

Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

TSQM II domain scores (all patients; ITT)

Relates to Questions 7–9 of the TSQM II; *p<0.001. Relates to Questions 10–11 of the TSQM II; *p<0.001.

Parameter Baseline n=505 Week 24 n=656 Week 48 n=637

Domain score, mean (95% Cl) 57.0 (54.9–59.1) 80.9 (79.6–82.3) 81.6 (80.0–83.2)
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* *

Patients reported that taking OCR at Weeks 24 and 48 

was more convenient than at baseline

Patients were more satisfied with OCR at

Weeks 24 and 48 vs baseline

Global SatisfactionConvenience

* *

Parameter Baseline n=516 Week 24 n=659 Week 48 n=644

Domain score, mean (95% Cl) 66.9 (64.9–68.9) 82.8 (81.6–84.0) 83.0 (81.5–84.4)
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ITT, intention-to-treat; OCR, ocrelizumab; TSQM II, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication version II.



• Pacjenci z RRMS, którzy przerwali poprzednie leczenie w wyniku nieskuteczności DMT odnotowali 

bardziej pozytywne doświadczenia związane z leczeniem OCR, trwające ponad 48 tygodni od 

włączenia do badania CASTING

• Poprawa doświadczeń związanych z leczeniem OCR w tygodniu 24 i 48 vs. baseline została 

odzwierciedlona we wszystkich domenach TSQM II i zawierała:

o Skuteczność leczenia  Wygoda 

o Zdarzenia niepożądane  Satysfakcja

Van Wijmeersch B, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (ePoster number EP1479).

Wnioski

DMT, disease-modifying therapy; RRMS, relapsing-remitting multiple sclerosis; 
TSQM II, Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication version II.



• Profil zdarzeń niepożądanych OCR był spójny z wynikami z poprzednich badań; nie odnotowano 

żadnych nowych zdarzeń niepożądanych w trakcie badania

AE, adverse event; ITT, intention-to-treat. Vermersch P, et al. Presented at ECTRIMS 2019 (Poster number P690).

Safety - wyniki

Podsumowanie AEs
ITT population

(N=680)

Pacjenci z ≥1 AE, n (%) 591 (86.9)

Prowadzące do przerwania leczenia 7 (1.0)

Śmiertelność, n (%) 0

Pacjenci z SAE, n (%) 34 (5.0)

Prowadzące do przerwania leczenia oraz w trakcie 

safety follow-up
3 (0.5)

Prowadzące do przerwania leczenia i wycofania z 

badania
3 (0.5)

Pacjenci z poważnymi infekcjami, n (%) 9 (1.3)

Prowadzące do przerwania leczenia 2 (0.3)



Dziękuję za uwagę



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
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