
▼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.
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• LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU 

TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO 

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA 

ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI 
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B.46  OCRELIZUMAB

RR-SM

PP-SM



Kryteria kwalifikacji do leczenia okrelizumabem : RR-SM

1.1. Wiek od 18 roku życia;

1.2. Rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego (RRMS) oparte na kryteriach 
diagnostycznych McDonalda (2017), łącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po 
podaniu kontrastu  i spełnianie kryteriów określonych w  pkt. 1.3.;

1.3. Pacjenci, u których stwierdza się brak skuteczności terapii leczenia interferonem beta lub PEG-
interferonem beta-1a lub octanem glatirameru lub fumaranem dimetylu lub teriflunomidu  po 
minimum 12-tu miesiącach terapii, definiowany jako spełnienie obu poniższych warunków:

• liczba i ciężkość rzutów:

• 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 
2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w 
czterech lub  większej liczbie układów funkcjonalnych)  lub

• 1 ciężki rzut po 6 miesiącach wymagający leczenia sterydami (wzrost w EDSS większy niż w 
definicji rzutu umiarkowanego

• zmiany w badaniu  rezonansu magnetycznego  wykonanym  po każdych 12 miesiącach gdy 
stwierdza się jedno z poniższych:

• więcej niż  jedna nowa zmiana Gd (+) 

• więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2;

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO OKRELIZUMABEM PO 
NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU



Kryteria kwalifikacji do leczenia okrelizumabem w ramach 
programu:

2.1 wiek od 18 roku życia;

2.2 rozpoznanie postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego oparte na 
aktualnych kryteriach diagnostycznych McDonalda

2.3 EDSS od 3 do 6,5

2.4 czas trwania od pierwszych objawów postaci pierwotnie postępującej SM:

• mniej niż 10 lat u pacjentów z wynikiem EDSS w chwili kwalifikacji ≤ 5,0 lub 

• mniej niż 15 lat u pacjentów z wynikiem EDSS w chwili kwalifikacji >5,0.

2.5 Potwierdzona aktywność zapalna w MRI :

• przynajmniej 1 ognisko wzmacniające się po Gd lub 

• przynajmniej 1 nowe lub powiększające ognisko T2 

w stosunku do poprzednio wykonanego badania MRI.

PP-SM



Kryteria kwalifikacji do leczenia okrelizumabem

• 1.4. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym stosowanie antykoncepcji;

Ponadto do programu lekowego, w celu zapewnienia kontynuacji terapii są kwalifikowani również 
pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie okrelizumabem przed dniem  1 listopada 2019 r.  i spełniają 
łącznie następujące kryteria:

• Leczenie zostało włączone zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego i powyższe 
znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta.

• Nie podlegają kryteriom uniemożliwiającym włączenie do programu

Do programu włączane są, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu 
w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia.



Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu 

1. Nadwrażliwość na okrelizumab lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, 

2. Trwające aktualnie, czynne zakażenie 

3. Ciężkie obniżenie odporności 

4. Rozpoznany, czynny  nowotwór złośliwy 

5. Inne  przeciwwskazania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przeciwwskazaniem do stosowania okrelizumabu jest:



Badania przy kwalifikacji do leczenia okrelizumabem

1. Badania biochemiczne w tym oceniające:

a. funkcje nerek, 

b. funkcje wątroby, 

2.Badanie ogólne moczu; 

3.Morfologia krwi z rozmazem (dodatkowo stężenie immunoglobulin G i M w surowicy, jeśli 
zasadne);

4. Dla RRMS -rezonans magnetyczny przed  i po podaniu  kontrastu; rezonans magnetyczny 
wykonuje się w okresie kwalifikacji do programu. Jeżeli leczenie nie zostanie rozpoczęte w 
okresie 60 dni od jego wykonania to badanie powtarza się tuż przed zastosowaniem pierwszej 
dawki leku

5. Dla PPMS - rezonans magnetyczny głowy i maksymalnie 2 odcinków rdzenia kręgowego przed i 
po podaniu kontrastu; rezonans magnetyczny wykonuje się w okresie kwalifikacji do programu. 
Jeżeli leczenie nie zostanie rozpoczęte w okresie 12 miesięcy od jego wykonania to badanie 
powtarza się tuż przed zastosowaniem pierwszej dawki leku; 



Badania przy kwalifikacji do leczenia okrelizumabem:

6. Test ciążowy u pacjentek w wieku rozrodczym;

7. Ocena stanu  neurologicznego z określeniem EDSS;

8. Badania przesiewowe w kierunku ryzyka reaktywacji HBV: anty-HBcAg i HBsAg , w 
razie potrzeby konsultacja specjalisty ds. chorób zakaźnych 

9 Standardowe badania przesiewowe w kierunku raka piersi zgodnie z lokalnymi 
wytycznymi

10. RTG płuc, a w razie potrzeby konsultacja  specjalisty chorób płuc 

11. O ostatecznym doborze badań decyduje specjalista neurolog



Badanie przesiewowe w kierunku raka piersi 

• W wieku 20 lat do ukończenia 30 roku życia warto wykonywać badanie USG piersi co 
najmniej co 2 lata, a potem raz do roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

• Badania mammograficznego nie zaleca się u kobiet przed 35 rokiem życia

• W Polsce Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

• mammografia – raz na 2 lata 

• u kobiet w wieku 50 – 69 lat 



Dawkowanie leku Ocrevus

• Dawkowanie oraz sposób modyfikacji dawkowania okrelizumabu należy prowadzić 
zgodnie z zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego

• Przy rozpoczynaniu leczenia okrelizumabem należy wziąć pod uwagę farmakodynamikę 
innych leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego.



Monitorowanie leczenia - RRMS:

1. Ocena stanu neurologicznego co 3  miesiące

2. MRI (bez oraz,jeśli zasadne, po podaniu kontrastu)  po każdych 12-tu  miesiącach leczenia. 
Decyzję o podaniu kontrastu podejmuje specjalista neurolog.

3. przed każdym podaniem leku badania laboratoryjne, w tym: 

• morfologia krwi z rozmazem, 

• badania funkcji nerek, wątroby,

• anty-HBcAg, 

• badanie ogólne moczu, 

• test ciążowy 



Monitorowanie leczenia - PPMS:

1.Ocena stanu neurologicznego co 3  miesiące

2.przed każdym podaniem leku badania laboratoryjne, w tym: 

• morfologia krwi z rozmazem, 

• badania funkcji nerek, wątroby,

• anty-HBcAg, 

• badanie ogólne moczu, 

• test ciążowy

• Nie ma obowiązku wykonywania MRI 



Kryteria wyłączenia

1. nietolerancja  okrelizumabu

2. czynne zakażenie do momentu jego ustąpienia

3. stan ciężkiego osłabienia odporności

4. nowotwór złośliwy 

5. ciąża, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

6. brak skuteczności leczenia

7. przejście w postać wtórnie postępującą.

Kryterium wyłączenia z leczenia okrelizumabem jest spełnienie co 
najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:



Określenie czasu leczenia w programie: 

Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po każdych pełnych 12 miesiącach terapii. 

Za brak skuteczności leczenia okrelizumabem  uzasadniający zmianę lub przerwanie leczenia,  
przyjmuje się wystąpienie obu poniższych sytuacji:

1. liczba i ciężkość rzutów:

- 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt 
lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w zakresie 
czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych)  lub 

- 1 ciężki rzut  wymagający leczenia sterydami po 6 miesiącach leczenia (wzrost EDSS większy 
niż w definicji rzutu umiarkowanego tj. powyżej 2 pkt.),

2. zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdych 12 miesiącach, gdy 
stwierdza się jedno z poniższych:

- co najmniej jedna nowa zmiana Gd (+),   

- co najmniej dwie nowe zmiany w sekwencji T2.

RR-SM



Określenie czasu leczenia w programie 

• Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po każdych pełnych 12 miesiącach terapii. 
Za brak skuteczności leczenia okrelizumabem uzasadniający zmianę lub przerwanie leczenia,  
przyjmuje się wystąpienie jednego z poniższych:

• wystąpienie nieskuteczność leczenia definiowana jako pogorszenie w skali EDSS o co 
najmniej 2 pkt w ciągu 12 miesięcy lub

• EDSS powyżej 8

PP-SM
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B.46 Zamiana leków w ramach II linii ?

• Określenie czasu leczenia w programie- fingolimod i natalizumab

„W przypadku wystąpienia, w początkowym okresie leczenia, objawów 

niepożądanych lub ze względu na bezpieczeństwo chorego, dopuszcza się w 

ramach programu zamianę na lek o innym mechanizmie działania.

Przesłanki do zmiany terapii, wymienione w poprzednim zdaniu nie są tożsame z 

brakiem skuteczności wdrożonego leczenia.

Za brak skuteczności leczenia fingolimodem/natalizumabem, uzasadniający 

zmianę leczenia lub przerwanie leczenia,  przyjmuje się wystąpienie jednej z 

poniższych sytuacji: ………. „ 

Co w sytuacji częściowej nieskuteczności ?
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B.46 Zamiana leków w ramach II linii ?

• Jeżeli pacjent spełnił kryteria nieskuteczności leczenia lekiem I linii 
to może być leczony każdym lekiem II linii ? – chyba że występują 
przeciwskazania ….  





Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


