
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.



Elektra - technologie cyfrowe w 
monitorowaniu SM
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365 dni życia pacjenta z SM:

Objawy SM pojawiające się w ciągu całego roku bywają trudne 
do odnotowania w trakcie okresowych wizyt

Dzień z życia pacjenta z 
bezobjawowym/stabilnym SM
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Przeciętny czas, w którym pacjent 
pamięta o swoich ostatnich 
objawach SM
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Zdalne, nieprzerwane monitorowanie pacjenta (aktywne i pasywne) może 
pomóc zidentyfikować ukrytą progresję choroby niezależną od rzutów

Hidden progression

EDSS course

In-clinic outcomes

Precision of in-clinic 
assessments

Sensor outcomes

Actual disease course
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EDSS, Expanded Disability Status Scale; PIRA, progression independent of relapse activity



Digitalizacja medycyny na przestrzeni czasu

Wzrost liczby aplikacji 

związanych z digital 

health:

475%
od 2013 do 2017

Telematic

Telemedicine

Telehealth

e-Health

m-Health

Digital Health

70s/80s

1990s

2010s

2015

• Telecommunication

• Data

• Distance

• Interoperability

• Focus “illness”

• Internet

• Information

• From prevention to 

rehabilitation

• Focus “healthiness”

• Mobile devices

• Aim “adherence”

• Patient as a partner 

in their therapy 

management

• Smart devices/internet of things

• Aim “compliance”

• “Personalised medicine”

• Predictive analytics/big data

Meister S, et al. Curr Directions in Biomed Eng 2016;2:577–81; The IQVIA Institute for Human Data Science. The Growing Value of Digital Health 2017. Available at: 
https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/the-growing-value-of-digital-health.pdf?_=1541070146242 Accessed November 2018.



Jakie rodzaje sensorów posiadają nasze smartfony?

Accelerometer

Gyroscope

GPS

Touch

Magnetometer

Sound

Light

And more

Connectivity

H
C 0 1 2 3 4

-1

0

1

2
****

Sensors Data processing & analysis Disease knowledge



2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022

FLOODLIGHT PoC

CONSONANCE

FLOODLIGHT Open

2023

FLOODLIGHT PoC1 CONSONANCE2 FLOODLIGHT Open ORATORIO-HAND*

MA30162: HC and all MS

100 subjects; 24 weeks

MN39159: PMS, Phase 3b

600 subjects; 4 years

MN39878: all MS

10,000 subjects; 5 years

• To evaluate the feasibility of 
smartphone and watch-based 
monitoring with MS patients

• Explore whether collected 
data can differentiate between 
MS patients and HCs

• To evaluate the effectiveness 
of ocrelizumab treatment in 
patients with PMS disease 
course

• Understand sensor-based 
outcomes vs disease 
progression and clinical 
outcomes

• Understand factors influencing 
long-term adherence to 
smartphone-based self-
monitoring of cognition and 
motion performance

• Build a large scale sensor-
based outcome registry

WA40404: PPMS

1,000 subjects; 120+ weeks

ORATORIO-HAND

• To evaluate the safety and 
efficacy of ocrelizumab on 
9HPT and disease progression 
in patients with PPMS later in 
their disease course
(EDSS 3–8)

Badania w SM wykorzystujące zdigitalizowane biomarkery
Program badań FLOODLIGHT 

*There is the potential for FLOODLIGHT or comparable remote monitoring measures to be 
included as a substudy in the placebo-controlled ORATORIO-HAND trial, with a view to having 
these digital outcome measures validated by regulators for use in studies of PPMS.
9HPT, 9-Hole Peg Test; EDSS, Expanded Disability Status Scale;
HCs, healthy controls; MS, multiple sclerosis;
PMS, progressive multiple sclerosis; PoC, proof of concept;
PPMS, primary progressive MS

1. ClinicalTrials.gov identifier: NCT02952911;
2. ClinicalTrials.gov identifier: NCT0352858; 

3. EMA. OCREVUS Assessment Report 2017. Available at: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-

_Public_assessment_report/human/004043/WC500241126.pdf; Accessed 30 October 
2018.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004043/WC500241126.pdf


Badanie FLOODLIGHT proof-of-concept

Główne cele:

• Adherencja uczestników używających smartfona lub smart-watch’a 

• Zbieranie opinii (pacjentów oraz zdrowych ochotników) związanych z grafikiem czynności, które muszą 

zostać wykonane na smartfonie/smatr-watch’u oraz wpływ tych czynności na codzienne życie.  

Badanie za pomocą formularza satysfakcji

Dodatkowe cele:

• Oszacowanie związku między FLOODLIGHT Test Suite a wynikami badań uzyskiwanymi drogą 

konwencjonalną

• Oszacowanie czy FLOODLIGHT Test Suite jest w stanie odróżnić pacjentów z SM od zdrowych ochotników

MS: 59

HC: 20

MS: 21

HC: 5

Enrolment numbers courtesy of Professor Montalban
HC, healthy controls
Mulero P, et al. Presented at CMSC 2017 (Poster QL19).



FLOODLIGHT proof-of-concept: schemat badania

Assessment Frequency 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24

Active test Daily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Passive 

monitoring
Daily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In-clinic

active test
At clinic visit • • •

MSMetrix*
At first and last 

clinic visit
• •

Clinical rating 

scales
At clinic visit • • •

Clinical Visits

Screening Week 12 Week 24

24 study weeks

T25-FW BBS9-HPT Oral SDMT

2

> +

1 3

MSIS-29

*Brain MRI was performed in patients with MS
9-HPT, 9-Hole Peg Test; BBS Berg Balance Scale; SDMT, Symbol Digit Modalities Test; T25-FW, Timed 25-Foot Walk
Mulero P, et al. Presented at CMSC 2017 (Poster QL19).



Co osiągnięto w badaniu FLOODLIGHT PoC:

1. Adherencja

Regularne generowanie 

danych przez pacjentów

2. Korelacja

Dane z sensorów korelują ze

skalami klinicznymi

3. Powiększenie

Dane z sensorów wykraczają 

poza skale kliniczne 

pokazując szerszy obraz



Established in the FLOODLIGHT 

PoC study1

Established by 5UTT, digital SDMT 

and the Pinching Test2

Established by the Pinching Test 

vs the 9-HPT2

5UTT, 5 U-Turn Test; 9-HPT, 9-Hole Peg Test; PoC, proof of concept; SDMT, Symbol Digit Modalities Test
1. Mulero P, et al. Poster presented at CMSC 2017 (QL19);
2. Montalban X, et al. Poster presented at ECTRIMS 2018 (P624).



Floodlight Open



Badanie Floodlight Open 

Globalne, otwarte badanie prospektywne mające na celu oszacowanie możliwości monitorowania 
objawów SM z użyciem smartfona oraz ich optymalizację 

Populacja w badaniu

• Każdy może wziąć udział w badaniu: chorzy na SM oraz zdrowi ochotnicy

• 10,000 planowanych uczestników

Czas trwania badania

• 5 lat

• Czas trwania rekrutacji: 4,5 roku

Cele badania

• Jakie czynniki wpływają na długotrwałą adherencję w badaniu 

Floodlight Open?

• Czy technicznie możliwe jest zdalne zbieranie zdigitalizowanych 

danych w warunkach rzeczywistych

• Czy różne urządzenia zbierają podobne jakościowo dane od 

różnych osób? 
MS, multiple sclerosis



Floodlight Open - funkcje monitorowania pacjenta
stworzone na podstawie badania Floodlight PoC

PROs Active Tests

Overall wellbeing Cognition Hand Motor Function Motor Function

Demo-

graphics
Mood

Information

Processing

Speed

Pinching
Draw a 

Shape

Static 

Balance Test

Five U-Turn 

Test

Two-Minute 

Walk Test 

Passive Monitoring

Gait Mobility



Roche data on file.

Test rysowania kształtu



Dane uzyskane na podstawie Testu rysowania kształtu

Drawn Shape

Reference shape

Hausdorff distance

HC

9-HPT: 21.75s

Subject 1

9-HPT: 33.8s

Pixel points sampled relative to 

interpolated reference coordinates

Query points and maximal Hausdorff Distances 

are shown in red and black squares respectively

Accuracy

Pixel density 

heat map grids

HC

9-HPT: 21.75s

Subject 1

9-HPT: 33.8s

Areas of hesitation or non-movements are coloured

Spatio-temporal

Temporal drawing speed 

Local maximum speed highlighted in green; dwell 

(hesitation) time is marked in red at corner locations

HC

9-HPT: 21.75s

Dwell time (hesitation)

Local Max Drawing Speed

Time to Compete Shape [s]
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NB: Images included are only intended as illustrative examples from Roche digital outcomes studies.
9-HPT, 9-Hole Peg Test; HC, healthy controls; PSD, power spectral density; pwMS, patient with MS 
Roche data on file.



U-Turn Test

Roche data on file.



Menu aplikacji Floodlight Open
wspiera zaangażowanie i adherencję

Strona główna Podgląd kalendarza Podgląd wyników

Roche data on file.



Przykłady uzyskanych danych osoby korzystającej z aplikacji 
Floodlight Open



Lekarze i naukowcy mogą używać zakodowanych, anonimowych danych 
udostępnionych przez pacjentów na całym świecie w niezależnych badaniach

The web-portal can be used by study 

participants, physicians and researchers

and provides the correct level of information 

and detail for each user type:

It allows physicians to review their 

patients’ progress in the study, and view 

their test performance results, by 

accessing the patient's data using their 

study ID   

* However, please note that the study data 

are not intended to inform or influence 

patients/physicians' MS treatment decision



Skoro zaszliśmy tak daleko, jak będzie wyglądała 
przyszłość?



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


