
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 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 
Dr n.med. Andrzej Tutaj 

Dr n.med. Krzysztof Nosek
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Badanie OPERA w RRMS- opis przypadku pacjenta 



Omówienie przypadku 

• Przyjęty do naszego oddziału  z  powodu odrętwienia i parestezji 
prawej połowy tułowia i prawej kończyny dolnej i osłabienia 
prawej ręki 

• Badanie neurologiczne: niewielkie osłabienie prawej reki, 
odruchy o-s b. żywe  P > L, brak odruchów brzusznych 

Listopad  2010  



Omówienie przypadku 

Listopad  2010  



Omówienie przypadku 

Luty 2010 

• drętwienie prawej ręki, które ustąpiło samoistnie po paru 
dniach 

Lipiec 2010 

• objawy depresji, psychiatra zlecił leczenie 

Sierpień 2010 

• podwójne widzenie, hospitalizowany (nie w naszym ośrodku)

Wywiad chorobowy   



Omówienie przypadku 

• Badanie neurologiczne: żywsze odruchy w prawej kończynie górnej 

• MRI głowy i szyi – liczne rozsiane zmiany demielinizacyjne (półkule mózgu, 

móżdżek, pień mózgu, rdzeń szyjny), widoczne zmiany Gd+     

• Badanie płynu mózgowo rdzeniowego – obecność prążków oligoklonalnych  

Rozpoznano CIS (?)

• Podano  Solu Medrol 5g i.v.   Wypisany  bez istotnej poprawy – bez dalszych 

zaleceń  

Hospitalizacja sierpień 2010 



Omówienie przypadku 

• Biorąc pod uwagę, skargi chorego, wywiad chorobowy, badanie 
neurologiczne, badania laboratoryjne i neuro obrazowe 
rozpoznano postać rzutowo –remisyjną SM (EDSS 1,5)

• Podano Solu Medrol (5g) – dolegliwości ustąpiły

• Rozpoczęto leczenie immunomodulacyjne (octan glatirameru)   

Listopad  2010  



Omówienie przypadku 

Luty 

Silne drętwienie lewej połowy ciała, osłabienie lewej kończyny górnej. B. 
duże obniżenie nastroju. EDSS -1,5 (!) Rzut ? 

Wrzesień

Osłabienie kończyn dolnych.  EDSS 4,5 ! . Rzut ! 

Październik 

Znaczne osłabienie lewych kończyn, podwójne widzenie, zaburzenia 
równowagi. 

Grudzień 

Ponowne osłabienie lewych kończyn i prawej kończyny dolnej, EDSS 3,5      

Rok 2011   



Omówienie przypadku 

Za każdym razem podawano Solu Medrol z poprawą (od 3 do 5 gramów)

MRI – bez cech progresji

Zmieniono leczenie immunomodulujące (INβ)  

Rok 2011   



Omówienie przypadku 

Luty

• Osłabienie lewej kończyny górnej i obu dolnych, podwójne 
widzenie, zaburzenia czucia powierzchownego na obu 
kończynach dolnych. 

• Bardzo dokuczliwy Objaw Lhermitta. 

• Bardzo duża męczliwość

• Nasilone objawy depresji 

• EDSS 4,5  

Rok 2012   



Omówienie przypadku 

Rok 2012   



Omówienie przypadku 

Luty

• Podano Solu Medrol (5 gramów) z niewielką poprawą 

• EDSS 3,5 

• Ponownie zmieniono leczenie immunomodulujące (kolejny Inβ)

• Po paru miesiącach kolejny rzut !  

Rok 2012   



Omówienie przypadku 

Sierpień

• Możliwość uczestnictwa w badaniu OPERA 

• Zakwalifikowany do leczenia. Podano I dawkę leku  

• Po kilkunastu ponowy rzut , leczony typowo z poprawą

Rok 2012   



Omówienie przypadku 

• Od tej pory do dziś bez rzutów

• Stan neurologiczny i obraz MRI stabilny

• Bez cech depresji 

• EDSS -3,0      

• NEDA - > 7 lat !!  

Rok 2012  - 2019  



Rozpoznanie SM dziś

Leczenie eskalacyjne czy indukcyjne ?  

RES – leczymy od początku „agresywnie” 

Wnioski     



• Prawidłowe rozpoznanie SM może być wyzwaniem 

• 18% nowo zdiagnozowanych chorych jako SM nie miało go ! (1/5 !!) 

• W tych przypadkach objawy kliniczne lub  obrazowe były nietypowe

• Chorzy ze złym rozpoznaniem latami byli leczenie (DMT)

• Najczęstszym alternatywnym rozpoznaniem była migrena 





Rozpoznanie SM dziś

Leczenie eskalacyjne czy indukcyjne ?  

RES – leczymy od początku intensywnie  

Wnioski     



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


