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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 4"

Dr n.med. Maciej Maciejowski



PPMS - BADANIE ORATORIO

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane 
placebo badanie fazy III oceniające skuteczność 

i bezpieczeństwo stosowania okrelizumabu u chorych 
na postać pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego



PPMS - historia medyczna

Pacjent ur. 1974 roku

• Pierwsze objawy w 2007 roku w 
postaci osłabienia kk dolnych i 
zaburzeń chodu,

• Rozpoznanie choroby 2011 roku, 

• Badanie PMR – prążki obecne,
Index IgG 0,87,

• Bez innych istotnych schorzeń
w wywiadzie,

Pacjentka ur. 1974 roku

• Pierwsze objawy 2006 rok 
zaburzenia chodu, koordynacji 
ruchów,

• Rozpoznanie choroby 2011 roku, 

• Badanie PMR – prążki obecne,
Index IgG 0,71,

• Bez innych istotnych
schorzeń w wywiadzie,



PPMS - Przed rozpoczęciem terapii
okrelizumab / placebo

Pacjent

• EDSS – przed rozpoczęciem leczenia 
– 4,0,

• 9HPT – 5,9s, 6,1s, 6,2s, 6,4s

• T25-FW – 6,1s, 5,9s

• MRI – zmiany nadnamiotowe 
i podnamiotowe Gd(-)

Pacjentka

• EDSS przed rozpoczęciem leczenia –
6,0,

• 9HPT – 10,1s, 12,4s, 17,1s, 16,9s

• T25-FW – 17,6s, 18,9s

• MRI zmiany nad i podnamiotowe
w tym 1 zmiana Gd+



PPMS - Przed rozpoczęciem terapii
okrelizumab / placebo

Pacjent

• Randomizacja listopad 2012,

• Pierwszy wlew 300mg i kolejny po 
2 tygodniach 300mg,

• Bez reakcji związanych z infuzją,

• Bez infekcji czy innych zdarzeń 
niepożądanych,

Pacjentka

• Randomizacja grudzień 2012,

• Pierwszy wlew 300mg i kolejny po 
2 tygodniach 300mg,

• Bez reakcji związanych z infuzją,

• Po 2 miesiącach infekcja w drogach 
moczowych o nasileniu niewielkim, 
ustąpiła po lekach odkażających,

• Bez innych zdarzeń
niepożądanych



PPMS w trakcie terapii okrelizumab / placebo

Pacjent

• Bez objawów związanych z infuzją 
w tygodniach 24,48, 72, 96 i 120,

• Bez istotnych zdarzeń 
niepożądanych,

• Stan neurologiczny stabilny

Pacjentka

• Bez objawów związanych z infuzją 
w tygodniach 24,48, 72, 96 i 120,

• Częste infekcje dróg moczowych 
o nasileniu niewielkim,

• W tygodniu 72 potwierdzona 
24 tygodniowa progresja –
wzrost EDSS o 1 pkt



Podsumowanie wyników badań dotyczących bezpieczeństwa leczenia 
okrelizumabem

Zdarzenie

OPERA (dane połączone) — okres

leczenia kontrolowanego
a

ORATORIO – okres

leczenia kontrolowanego
a

Populacja 

uczestników

badań II i III fazy i 

OLE
b

Populacja pacjentów 

poddanych

jakiejkolwiek 

ekspozycji na OCR
c

IFN β-1a –

częstość

na 100 

pacjentolat

(95% CI)
d

OCR – częstość

na 100 pacjentolat

(95% CI)
d

Placebo – częstość

na 100 pacjentolat

(95% CI)
d

OCR – częstość

na 100 pacjentolat

(95% CI)
d

Lipiec 2018 –

częstość

na 100 pacjentolat

(95% CI)
d,e

Lipiec 2018 –

częstość

na 100 pacjentolat

(95% CI)
d,e

Dowolne zdarzenia niepożądane
f

296 (287–305) 290 (281–299) 259 (247–271) 252 (244–260) 217 (214–220) 255 (252–258)

Zdarzenia niepożądane 
prowadzące do odstawienia 
badanego leku

3,93 (2,96–5,12) 2,35 (1,63–3,28) 1,10 (0,47–2,16) 1,25 (0,76–1,92) 1,18 (0,98–1,41) 1,15 (0,97–1,35)

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze

f

Zakażenia układu moczowego
Zapalenie błony śluz. nosa i gardła
Zakażenia górnych dróg 
oddechowych
Zapalenie oskrzeli
Grypa

67,8 (63,5–72,2)

9,7 (8,1–11,4)
8,3 (6,9–9,9)
9,4 (7,8–11,1)
2,2 (1,5–3,1)
3,3 (2,4–4,4)

84,5 (79,9–89,4)

11,6 (9,9–13,5)
13,0 (11,2–15,0)
13,3 (11,5–15,3)

3,5 (2,6–4,6)
3,1 (2,3–4,2)

72,5 (66,5–79,0)

17,8 (14,9–21,2)
17,7 (14,8–21,0)

2,9 (1,8–4,4)
2,9 (1,8–4,4)
3,4 (2,2–5,1)

70,8 (66,8–75,0)

15,1 (13,2–17,1)
12,8 (11,1–14,6)

5,2 (4,2–6,5)
2,6 (1,9–3,5)
4,6 (3,6–5,7)

71,1 (69,4–72,7)

13,0 (12,3–13,7)
11,0 (10,4–11,7)
9,6 (9,0–10,2)
3,2 (2,8–3,5)
3,0 (2,7–3,3)

77,1 (75,5–78,6)

12,6 (12,0–13,2)
13,5 (12,9–14,2)
10,0 (9,4–10,6)
3,1 (2,8–3,5)
3,8 (3,4–4,1)

Hauser SL i wsp. Praca przedstawiona podczas dorocznego spotkania AAN w 2019 r. (plakat nr P4.2-025).



PPMS po 120 tygodniach terapii
okrelizumab / placebo

Pacjent

• EDSS – 4,0 

• 9HPT – wzrost o 5%,

• T25-FW – wzrost o 9%,

• Pacjent w pełni samodzielny, 
aktywny zawodowo i społecznie

Pacjentka

• EDSS 7,0

• 9HPT-wzrost o 25%,

• T25-FW – wzrost o 150%,

• Aktywność pacjentki ograniczona do 
wózka, wymaga opieki



Faza otwarta badania (OLE) - leczenie okrelizumabem

Pacjent

• Pierwsza dawka marzec 2015

• Ostatnia dawka – kwiecień 2019

• EDSS – 4,0 (kwiecień 2019)

• 9HPT – wzrost o 2 %,

• T25-FW – bez wzrostu

Pacjentka

• Pierwsza dawka – kwiecień 2015

• Ostatnia dawka – maj 2019

• EDSS -7,5 (maj2019),

• 9HPT – wzrost o 50%,

• T25-FW – niemożliwe do zbadania

OLE- Open Label extension 



PPMS – PODSUMOWANIE

Pacjent

• Stabilny stan kliniczny przez 7,5 
roku,

• Bez istotnych zdarzeń 
niepożądanych w trakcie terapii,

• Wczesne włączenie leczenia 
poskutkowało zatrzymaniem 
progresji choroby,

Pacjentka

• Progresja objawów w fazie 
podwójnie zaślepionej,

• Po rozpoczęciu leczenia 
spowolnienie progresji choroby, 

Leczony okrelizumabem w fazie 
podwójnie zaślepionej

Otrzymywała placebo w fazie 
podwójnie zaślepionej



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


