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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.



Wilhelm Tell
– celnie i praktycznie

Dr n.med. Marcin Wnuk
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Kim był Wilhelm Tell?

• Legendarny szwajcarski bohater narodowy, który nie chciał 

ukłonić się przed symbolem władzy cesarskiej

• Za karę musiał zestrzelić z kuszy / łuku jabłko ustawione 

na głowie swojego syna Waltera – z próby wyszedł 

zwycięsko (celny strzał)

• Za zamiar zabicia starosty austriackiego uwięziony, ale 

uciekł i wkrótce zabił starostę, dając znak do powstania, 

które doprowadziło do uwolnienia sprzysiężonych w Rütli

kantonów spod władzy cesarskiej

• Według tradycji zdarzenie datowane na 1307 rok

• Legenda inspiracją dla m.in. opery Gioacchino Rossiniego

[Źródło: wikipedia.org]



Przegląd zasadniczych 

kwestii praktycznych 

dotyczących podawania 

produktu leczniczego 
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rozpoczęciem, w trakcie 

i po zakończeniu 

leczenia

Przeciwwskazania 

i interakcje produktu 

leczniczego Ocrevus 

z innymi lekami

Dawkowanie i sposób 

podawania produktu 
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oraz wymogi dotyczące 

monitorowania

Postępowanie 

w przypadku działań 

niepożądanych 

związanych z produktem 

leczniczym 

Ocrevus

Podsumowanie



Wskazania do stosowania

PI obowiązujące w USA: Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z rzutowymi lub pierwotnie postępującymi postaciami stwardnienia rozsianego2

IgG – immunoglobulina G; SM – stwardnienie rozsiane; PI – charakterystyka produktu leczniczego;

PPMS – pierwotnie postępująca postać SM; RMS – rzutowa postać SM

Ocrevus Product Information [Informacje o produkcie Ocrevus], EFA-REG/English, sierpień 2018 r.

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu 
dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami 
stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms
of multiple sclerosis, RMS), z aktywną chorobą, 
definiowaną na podstawie cech klinicznych lub 
radiologicznych.

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu 
dorosłych pacjentów z wczesną pierwotnie 
postępującą postacią stwardnienia rozsianego
(ang. primary progressive multiple sclerosis, PPMS) 
ocenianą na podstawie czasu trwania choroby i 
poziomu niesprawności, a także cech radiologicznych 
charakterystycznych dla aktywności zapalnej.

RMS PPMS



Stosowanie produktu leczniczego Ocrevus należy wstrzymać w następujących 
przypadkach:

• Pacjenci z czynnym zakażeniem

• Leczenie musi być opóźnione do czasu ustąpienia zakażenia

• U pacjentów leczonych innymi przeciwciałami anty-CD20
zgłaszano reaktywację WZW typu B

• Pacjentów z czynnym zakażeniem nie należy leczyć 
produktem leczniczym Ocrevus

• Pacjenci z dodatnim wynikiem badań serologicznych (tj. z ujemnym 
wynikiem HBsAg i dodatnim wynikiem przeciwciała przeciwko antygenowi 
rdzeniowemu WZW typu B (HBcAb+) oraz nosiciele wirusa WZW typu B
powinni zostać skonsultowani z hepatologiem przed rozpoczęciem leczenia 
oraz należy ich monitorować i wdrażać postępowanie zgodne z lokalnymi 
standardami medycznymi

• Pacjenci z obniżoną odpornością

• Zaleca się ocenę stanu układu odpornościowego pacjenta przed podaniem 
produktu leczniczego, ponieważ pacjenci z ciężkim obniżeniem odporności (np. 
z limfopenią, neutropenią, hipogammaglobulinemią) nie powinni być leczeni

• W przypadku pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali leki immunosupresyjne, 
należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo nakładania się efektów 
farmakodynamicznych

• Pacjenci z czynnym nowotworem złośliwym

• Należy dokonać indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów 
ze znanymi czynnikami ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych oraz 
u pacjentów, którzy są aktywnie monitorowani ze względu na ryzyko nawrotu 
nowotworu złośliwego

Zasadnicze kwestie praktyczne

Ocrevus Product Information [Informacje o produkcie Ocrevus], EFA-REG/English, sierpień 2018 r.

Zalecane badania przesiewowe i inne 

badania przed rozpoczęciem podawania 

produktu leczniczego Ocrevus

• Badanie przesiewowe w kierunku WZW typu B

• Stan układu odpornościowego

• Stan immunizacji (wymagane szczepienia powinny 

być podane co najmniej 6 tygodni przed 

rozpoczęciem leczenia)

• Standardowe badania przesiewowe w kierunku 

raka piersi zgodnie z lokalnymi wytycznymi



Zasadnicze kwestie praktyczne
Podczas leczenia i po leczeniu

Ocrevus Product Information [Informacje o produkcie Ocrevus], EFA-REG/English, sierpień 2018 r
Ocrelizumabinfo.global

Szczególne czynniki ryzyka, 

o których należy pamiętać 

podczas leczenia produktem 

Ocrevus

Kwestie ważne podczas 

leczenia produktem Ocrevus

Szczepienia

• Stan immunizacji pacjentów powinien być 

zgodny z aktualnymi regionalnymi zaleceniami 

dotyczącymi szczepień

• Szczepienia należy zakończyć co najmniej 

6 tygodni przed pierwszym podaniem produktu 

leczniczego Ocrevus

• Nie badano bezpieczeństwa uodporniania 

żywymi lub żywymi atenuowanymi 

szczepionkami po leczeniu produktem 

leczniczym Ocrevus. Takie szczepienia nie są 

zalecane podczas leczenia i do czasu odnowy 

limfocytów B

• Zaleca się szczepienie pacjentów leczonych 

produktem Ocrevus za pomocą 

inaktywowanych szczepionek przeciwko grypie 

sezonowej.

Kwestie ważne po zakończeniu 

leczenia produktem Ocrevus

Dalsze leczenie

• Przed rozpoczęciem innego leczenia 

immunosupresyjnego należy wziąć pod uwagę 

działanie farmakodynamiczne produktu 

leczniczego Ocrevus

Szczepienia

• Podawanie szczepionek żywych lub żywych 

atenuowanych nie jest zalecane do czasu 

odnowy limfocytów B (w badaniach klinicznych 

mediana czasu do odnowy limfocytów B 

wyniosła 72 tygodnie)

Zapalenie płuc

• Chorzy na PPMS z zaburzeniami połykania 

są obarczeni większym ryzykiem aspiracyjnego 

zapalenia płuc; przyjmowanie produktu 

leczniczego Ocrevus jeszcze bardziej 

zwiększało ryzyko ciężkiego zapalenia płuc

Postępująca leukoencefalopatia 

wieloogniskowa (PML)

• Do X 2019 r. wśród >130 tys. pacjentów 

leczonych Ocrevusem na świecie opisano

7 pacjentów z PML, która ujawniła się po 

rozpoczęciu terapii tym lekiem, a która została 

przeniesiona z poprzedniego DMT oraz 1 

pacjenta z PML, która została w wieku 78 lat po 

ok. 2 latach terapii Ocrevusem, przy czym 

pacjent nie był wcześniej leczony żadnym 

DMT, a MS było dawno u niego 

zdiagnozowane (kilka czynników ryzyka: 

starzenie się układu immunologicznego, 

limfopenia przed rozpoczęciem leczenia oraz 

podczas terapii)



Podsumowanie przeciwwskazań i interakcji produktu 

leczniczego Ocrevus z innymi lekami

* Dodatkowe kwestie związane z PI w USA2:

Przeciwwskazania: czynne zakażenie WZW typu B i/lub występująca w przeszłości zagrażająca życiu reakcja związana z wlewem produktu leczniczego Ocrevus 

Interakcje z innymi lekami: równoczesne stosowanie innych środków immunosupresyjnych, w tym kortykosteroidów

WZW typu B – wirus zapalenia wątroby typu B; PI – charakterystyka produktu leczniczego

Ocrevus Product Information [Informacje o produkcie Ocrevus], EFA-REG/English, sierpień 2018 r.

Przeciwwskazania* Interakcje z innymi lekami*

• Nadwrażliwość na produkt leczniczy Ocrevus lub jakąkolwiek 

substancję pomocniczą

• Pacjenci z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA)

• Pacjenci z ciężką immunosupresją, w tym pacjenci aktualnie 

stosujący terapię immunosupresyjną (poza kortykosteroidami 

w objawowym leczeniu rzutów) lub których układ odpornościowy 

jest osłabiony wskutek wcześniejszych terapii

• Obecność czynnego zakażenia

• Istniejące czynne nowotwory złośliwe, z wyjątkiem pacjentów 

z rakiem podstawnokomórkowym skóry

• Rozpoczęcie leczenia w trakcie ciąży

• Nie można wykluczyć ryzyka interakcji
z równocześnie stosowanymi produktami leczniczymi.



Wiadomo, że humanizowane przeciwciała monoklonalne (podklasy IgG1) 

i immunoglobuliny przenikają przez barierę łożyskową

Zasadnicze kwestie praktyczne
Kobiety w wieku rozrodczym

1. Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.- Ocrevus; 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/004043/WC500241124.pdf (dostęp: grudzień 2018 r.)

• Należy unikać stosowania produktu leczniczego Ocrevus w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki 

przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu1

• Dane na temat stosowania produktu leczniczego Ocrevus u kobiet w ciąży są ograniczone; jeśli pacjentka stosuje 

produkt leczniczy Ocrevus i jest zdolna do zajścia w ciążę, musi stosować antykoncepcję:

a) podczas leczenia produktem Ocrevus i

b) przez 12 miesięcy od ostatniego wlewu produktu leczniczego Ocrevus1

• Dane przedkliniczne nie wykazują wyraźnego ryzyka dla ludzi na podstawie badań płodności samców i samic małp 

cynomologous

• Należy doradzić kobietom, aby nie karmiły piersią w czasie leczenia produktem Ocrevus, ponieważ może on 

przenikać do mleka



Szczególne populacje pacjentów

1. Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.

Pacjenci 

w podeszłym wieku
Dzieci i młodzież

Zaburzenia 

czynności wątroby

Zaburzenia 

czynności nerek

• Nie określono bezpieczeństwa 

stosowania i skuteczności 

produktu leczniczego Ocrevus 

u dzieci i młodzieży w wieku od 

0 do 18 lat

• Brak dostępnych danych

• Na podstawie dostępnych 

ograniczonych danych nie ma 

potrzeby dostosowywania 

dawkowania u pacjentów 

w wieku powyżej 55 lat

• Pacjenci włączeni do trwających 

badań klinicznych kontynuują 

przyjmowanie dawki 600 mg 

produktu leczniczego Ocrevus co 

6 miesięcy po ukończeniu 55 lat

• Nie przeprowadzono formalnych 

badań bezpieczeństwa 

stosowania i skuteczności 

produktu leczniczego Ocrevus 

u pacjentów z zaburzeniami 

czynności wątroby

• Pacjenci z łagodnymi 

zaburzeniami czynności wątroby 

byli włączani do badań 

klinicznych i nie zaobserwowano 

u nich zmian farmakokinetyki

• Nie przewiduje się konieczności 

zmiany dawki

• Nie przeprowadzono formalnych 

badań bezpieczeństwa 

stosowania i skuteczności 

produktu leczniczego Ocrevus 

u pacjentów z zaburzeniami 

czynności nerek

• Pacjenci z łagodnymi 

zaburzeniami czynności nerek 

byli włączani do badań 

klinicznych i nie zaobserwowano 

u nich zmian farmakokinetyki 

produktu leczniczego Ocrevus

• Nie przewiduje się konieczności 

zmiany dawki



Dawkowanie i sposób podawania produktu 

leczniczego Ocrevus (1)

1. Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.
• IRR – reakcja związana z wlewem

Wlew 1
300 mg

Wlew 2
300 mg

Co 6 miesięcy
600 mg

Tydzień 0 Tydzień 2 6 miesięcy

Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp minimum pięciu miesięcy

Dawka początkowa Kolejne dawki 

Produkt leczniczy Ocrevus przed podaniem 

wymaga rozcieńczenia w worku infuzyjnym 

zawierającym 0,9% roztwór chlorku sodu 

(300 mg/250 ml lub 600 mg/500 ml), aby 

uzyskać końcowe stężenie leku wynoszące 

około 1,2 mg/ml

30
min

Pierwszy wlew rozpoczyna się 

z szybkością 30 ml/godzinę przez 30 minut 

do osiągnięcia wartości maksymalnej 

180 ml/godzinę (może być zmieniana 

w przypadku reakcji związanych z wlewem) 

Pacjentów należy monitorować 

podczas każdego wlewu oraz przez 

co najmniej jedną godzinę

po jego zakończeniu



Dawkowanie i posób podawania produktu 

leczniczego Ocrevus (2)

• Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.
• IRR – reakcja związana z wlewem

• Do pobrania leku z fiolki użyć 

strzykawki nie większej niż 10 ml

• ZAWSZE używać jałowej igły 

i strzykawki

• Produkt leczniczy Ocrevus

wymaga rozcieńczenia przed 

podaniem.

• 300 mg produktu leczniczego 

Ocrevus / worek do infuzji o poj. 

250 ml z 0,9% roztworem soli 

fizjologicznej

• 600 mg produktu leczniczego 

Ocrevus / worek do infuzji o poj. 

500 ml z 0,9% roztworem soli 

fizjologicznej

• Przed rozpoczęciem wlewu 

upewnić się, że worek ma 

temperaturę pokojową

• Wykazano, że produkt zachowuje 

stabilność chemiczną i fizyczną 

przez 24 godziny w temperaturze 

2-8°C, a następnie przez 8 

godzin w temperaturze pokojowej

• Podać całą zawartość worka we 

wlewie dożylnym

• Nie należy podawać produktu 

w postaci szybkiego 

wstrzyknięcia lub bolusa 

dożylnego! 

• Używać pompy infuzyjnej 

z oddzielną linią

• Rozcieńczony roztwór do wlewu 

musi być podany za pomocą 

zestawu do wlewów 

wyposażonego w filtr 

przepływowy o średnicy porów 

0,2 lub 0,22 μm



Monitorowanie działań niepożądanych i postępowanie 

w przypadku ich wystąpienia

1. Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.
2. de Seze J i wsp. Zaprezentowano na ECTRIMS 2017 (e-Poster EP1671).

• POZ – pracownik ochrony zdrowia; IRR – reakcja związana z wlewem

• Leczenie produktem leczniczym Ocrevus powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarzy specjalistów 

mających doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu stanów neurologicznych, posiadających dostęp do 

odpowiednich środków medycznych niezbędnych w leczeniu ciężkich reakcji, takich jak ciężkie reakcje związane 

z wlewem.

• Należy ostrzec pacjentów, że reakcje związane z wlewem mogą wystąpić do 24 godzin po wlewie1

Reakcje nadwrażliwości

• Reakcje nadwrażliwości mogą być trudne do odróżnienia od reakcji związanych z wlewem1

• Reakcje związane z wlewem najczęściej występują podczas pierwszego wlewu; zwykle ich częstość 

i nasilenie maleje przy kolejnych wlewach2

• Reakcje nadwrażliwości zazwyczaj nie występują przy pierwszym podaniu wlewu1

• Wystąpienie nowych ciężkich objawów lub nasilenie objawów związanych z kolejnymi

wlewami może sugerować reakcję nadwrażliwości

• Jeżeli zachodzi podejrzenie wystąpienia reakcji nadwrażliwości podczas podawania wlewu,

należy natychmiast przerwać wlew i na stałe zaprzestać podawania wlewów1



Postępowanie w przypadku reakcji związanych z wlewem (1)

• Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.
• IRR – reakcja związana z wlewem, IV – dożylnie

Premedykacja1

• Premedykacja w celu zmniejszenia częstości i nasilenia reakcji związanych wlewem

Dawka 100 mg 
metyloprednizolonu (lub jego 
odpowiednika) dożylnie około 

30 min przed podaniem produktu 
leczniczego Ocrevus

Dodatkowo można również 
rozważyć premedykację lekiem 

przeciwgorączkowym 
(np. paracetamolem) na około 

30–60 minut przed każdym 
wlewem produktu leczniczego 

Ocrevus

Lek antyhistaminowy około
30–60 minut przed każdym 

wlewem produktu leczniczego 
Ocrevus

Konieczne podanie przed 

produktem Ocrevus

Zalecane



Postępowanie w przypadku reakcji związanych z wlewem (2)
Doświadczenia z badań klinicznych

• AG – lek przeciwbólowy; AH – lek przeciwhistaminowy; AP – lek przeciwgorączkowy; E – zdarzenie;

IRR – reakcja związana z wlewem; MP – metyloprednizolon

• de Seze J i wsp. Zaprezentowano na ECTRIMS 2017 (e-Poster EP1671).

• Pacjenci, którzy otrzymywali metyloprednizolon i lek przeciwhistaminowy, wykazywali ogólny niższy odsetek 

reakcji związanych z wlewem, a nasilenie tych reakcji w ogólnym ujęciu spadło w porównaniu z pacjentami 

przyjmującymi tylko metyloprednizolon lub inne skojarzenia

Łagodne Umiarkowane Ciężkie Zagrażające 

życiu

Prowadzące 

do zgonu

n/N 48/97 19/88 18/55 4/40 23/120 14/128 137/551 69/529

E 48 19 18 4 23 14 138 70

OPERA I/OPERA II (analizy połączone): 

Ocrevus
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n/N 29/59 9/46 9/21 1/19 4/24 2/24 91/382 42/376

E 29 9 9 1 4 2 91 42
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Postępowanie w przypadku reakcji związanych z wlewem (3)

Ocrelizumab Product Information [Informacje o produkcie okrelizumab] EFA-REG/English, sierpień 2018 r.
IRR – reakcja związana z wlewem

Ciężkie IRR IRR zagrażające życiu 
Łagodne/

umiarkowane IRR 

• Reakcje związane z wlewem 

zagrażające życiu (np. ostra 

nadwrażliwość, zespół ostrej 

niewydolności oddechowej)

• Należy natychmiast przerwać wlew

• Należy na stałe zaprzestać 

stosowania produktu leczniczego 

Ocrevus

• Ciężkie reakcje związane z wlewem 

(np. duszność)

• Należy natychmiast przerwać wlew 

i zastosować leczenie objawowe

• Podawanie wlewu należy wznowić 

po ustąpieniu wszystkich objawów, 

z szybkością równą połowie 

szybkości wlewu w chwili 

wystąpienia reakcji

• Łagodne/umiarkowane reakcje 

związane z wlewem (np. ból głowy)

• Szybkość podania wlewu należy 

zmniejszyć do połowy szybkości 

w chwili wystąpienia reakcji

• Zmniejszona szybkość wlewu 

powinna zostać utrzymana przez 

co najmniej 30 minut, a następnie 

w przypadku tolerancji

można ją zwiększyć



Podsumowanie

* Leczenie dorosłych pacjentów z rzutowymi lub pierwotnie postępującymi postaciami stwardnienia rozsianego, zgodnie z PI w USA2

AE – działanie niepożądane; IRR – reakcja związana z wlewem; SM – stwardnienie rozsiane;

RMS – rzutowa postać SM; PI – charakterystyka produktu leczniczego; PPMS – pierwotnie postępująca postać SM

1. Ocrelizumab Product Information EFA-REG/English, August 2018
2. FDA US Prescribing Information – Ocrevus; https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/761053lbl.pdf (accessed July 2018).

Produkt leczniczy Ocrevus jest przeciwwskazany u pacjentów z czynnymi zakażeniami, 

z ciężkim obniżeniem odporności lub czynnym nowotworem złośliwym1

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany do stosowania u pacjentów z czynną postacią 

RMS lub wczesnym PPMS1*

Równoczesne leczenie innymi lekami immunosupresyjnymi nie jest zalecane 

(z wyjątkiem kortykosteroidów w objawowym leczeniu rzutów)1

Modyfikacje dawki nie są zalecane

Produkt Ocrevus jest podawany w dawce 600 mg co 6 miesięcy

(pierwsza dawka podzielona na dwie dawki 300 mg)1



Podsumowanie

* Leczenie dorosłych pacjentów z rzutowymi lub pierwotnie postępującymi postaciami stwardnienia rozsianego, zgodnie z PI w USA2

AE – działanie niepożądane; IRR – reakcja związana z wlewem; SM – stwardnienie rozsiane;

RMS – rzutowa postać SM; PI – charakterystyka produktu leczniczego; PPMS – pierwotnie postępująca postać SM

1. Ocrelizumab Product Information EFA-REG/English, August 2018
2. FDA US Prescribing Information – Ocrevus; https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/761053lbl.pdf (accessed July 2018).

Zaleca się podawanie metyloprednizolonu i leku przeciwhistaminowego w ramach 

premedykacji, aby zmniejszyć częstość i nasilenie reakcji związanych z wlewem

Reakcje związane z wlewem są najczęstszymi działaniami niepożądanymi wymagającymi 

interwencji i odpowiedniego postępowania1

Jeśli reakcje związane z wlewem występują podczas wlewu, wlew można przerwać 

i/lub zmniejszyć jego szybkość w celu umożliwienia ustąpienia reakcji związanej z wlewem

W przypadku reakcji związanych z wlewem zagrażających życiu należy definitywnie przerwać wlew
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Na koniec…

Propozycja protokołu 

leczenia okrelizumabem

Tegoroczna publikacja

w czasopiśmie

MS Report

Katedra i Klinika Neurologii

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Kraków



Na stoisku firmy Roche Polska jest 
dostępna informacja

o produkcie leczniczym Ocrevus, 
zgodna z Rozporządzeniem MZ

w sprawie reklamy


