
OCREVUS® (ocrelizumab)  
Водич наменет за здравствени работници

OCREVUS е индициран за лекување на возрасни пациенти со1: 
 o Релапсни форми на мултипла склероза (РМС) и активна болест 

дефинирана со помош на клинички или имиџинг техники  
 o Рана примарно прогресивна мултипла склероза (ППМС) во 

смисол на траење на болеста и степен на инвалидност, и со 
карактеристики на воспалителна активност дефинирана со 
помош на имиџинг техники

▼

▼ Овој лек подлежи на дополнително следење. Со тоа се овозможува брзо откривање на 
нови информации за безбедноста на лекот. Од здравствените работници се бара да пријават 
секаква сомнителна несакана рекација од овој лек. Видете во делот 4.8 од Збирниот 
извештај за особините на лекот за постапката за пријавување на несакани реакции.



Овој водич е наменет за здравствени работници и се 
базира на веќе одобрениот Збирен извештај за особини-
те на лекот, за лекот OCREVUS® и има за цел обезбеду-
вање на поддршка во соодветна администрација на 
OCREVUS согласно индикацијата. Овој водич не треба да 
има приоритет пред локалните водичи за работа. Ве 
молиме бидете внимателни во соодветно следење на 
Вашите локални барања за менаџмент на пациентите 
со мултипла склероза.
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Секој ден Вие правите разлика 
во животот на Вашите пациенти

Препорака Совет

Администрација на лек

Едукација Поддршка 

Имате незаменлива улога во животите 
на Вашите пациенти. Вашите вештини 
и сочувство се основа на здравјето и 
благосостојбата на Вашите пациенти.

Секое лице и секоја состојба 
претставува различен предизвик

Не е важно во каква состојба се Вашите пациенти - Вие сте тука за да им пружите помош 
и поддршка. Болестите како мултипла склероза (МС) може да бидат особено исцрпувач-
ки бидејќи нивните влијанија се долгорочни. Оваа дијагноза не го афектира само паци-
ентот туку и неговото семејство, пријателите и колегите. Поради тоа МС се нарекува и 
семејна болест.

Кај МС, скоро секоја функција на организмот може негативно да биде афектирана.2 
Симптомите се непредвидливи и истите може да варираат во однос на типот и сериоз-
носта помеѓу различни пациенти, дури и кај еден ист пациент со тек на време.2  

Како што напредува болеста, пациентите со МС поминуваат низ емоционални и мен-
тални потешкотии. Кај дел од пациентите може да се јават симптоми кои ќе придонесат 
тие да станат зависни од други лица со тек на време, при што Вашата улога е клучна во 
водењето на овие пациенти низ нивното лекување и патешествие со МС. 

Вашата поддршка може да им помогне на пациентите да 
го живеат животот, на нивен начин.
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Мултипла склероза е предизвик, 
но може да се менаџира 

Соодветната нега како и раниот третман овозможува 
подобар живот на пациентите со МС. Во овој водич се 
наведени информации кои треба да ги знаете со цел 
информирање на пациентите и безбедна администрација 
на OCREVUS®.
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МС е најчестото невролошко заболување кое предизви-
кува инвалидитет кај млади лица; Интернационалната 
федерација за мултипла склероза проценува дека во светот 
околу 2,3 милиони лица имаат МС.6

Околу 85% од пациентите со МС иницијално се дијагно-
стицираат како релапсна мултипла склероза, додека 15% 
како примарно прогресивна мултипла склероза.7

Мултипла склероза претставува хронично и прогресивно имуно-посредувано заболување на 
централниот нервен систем (ЦНС) кое го зафаќа мозокот, ‘рбетниот мозок и оптичкиот нерв.2 

Кај МС, Б и Т клетките ја поминуваат крвно-мозочната бариера и предизвикуваат воспаление 
кое ја оштетува миелинската обвивка - структура која ги обвиткува и заштитува невроните 
или нервните клетки.3,4 Оштетувањето на миелинската обвивка може да предизвика прекин 
во трансмисијата на електричните сигнали кое резултира со мозочни лезии и симптоми 
поврзани со МС.3

Колку лица имаат МС?

Дали постои повеќе од еден тип на МС?

2,3 милиони лица

Што претставува мултипла склероза?

Б клетките продуцираат антитела 
кои го напаѓаат и оштетуваат 
миелинот5

во одредени случаи оштетениот 
миелин не може да се обнови

Б клетките ги активираат 
Т клетките ослободувајќи 
медијатори на воспаление кои 
предизвикуваат оштетување3,5 

оштетен
миелин

нормален 
миелин

T клетка

неврон

неврон

медијатори на 
воспаление

Б клетка

антитела



РМС ППМС(релапсни форми на 
мултипла склероза)

(примарно прогресивна 
мултипла склероза)

ВОЗРАСТ И ПОЛ
 o мажите и жените се подеднакво 

афектирани9

 o просечна возраст за појава на првите 
симптоми е 30 - 40 години9

КАРАКТЕРИСТИКИ
 o континуирано влошување на 

невролошката функција од појава на 
првите симптоми9

 o иако не е типично, некои пациенти 
со ППМС може да имаат релапси9

ВОЗРАСТ И ПОЛ
 o жените се афектирани два до 

три пати почесто во однос на 
мажите8

 o просечна возраст за појава 
на првите симптоми е 20 – 30 
години8

Знаци и симптоми на ППМС:
трендови низ време

Знаци и симптоми на РМС:
трендови низ време

ТРЕТМАНСКИ ОПЦИИ
Одобрени се 15 лекови кои ја 

модифицираат болеста (анг. disease-
modifying therapies, DMTs) за 

лекување на РМС10

ТРЕТМАНСКИ ОПЦИИ
OCREVUS моментално е 

единствен одобрен лек за 
лекување на ППМС10

време време

ин
ва

ли
ди

те
т

ин
ва

ли
ди

те
т

ремисија релапс

РМС

континуирана 
прогресија

ППМС

КАРАКТЕРИСТИКИ
Пациентите доживуваат релапс8:

 o ова се карактеризира со јасно 
дефиниран напад со нови 
или влошувачки невролошки 
симптоми

Релапсите се проследени со периоди 
на ремисија8:

 o невролошката функција не 
секогаш се враќа во нормала

 o процесот на опоравување се 
повеќе се намалува со текот на 
времето

OCREVUS® е индициран за лекување 
на двете форми на мултипла склероза 
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Симптомите 
може да варираат 
од пациент до 
пациент, исто како 
и прогресијата на 
МС. Симптомите на 
РМС и ППМС може 
да вклучуваат11,a

aЛокацијата на симптомите 
може да варира. Некои 
симптоми може да бидат 
детектирани само со примена 
на дијагностичка апаратура.

Секој пациент со МС доживува различно патешествие. Важно е да разберете дека 
Вие го гледате пациентот во одреден период од неговото патешествие.

Некои пациенти ќе имаат потреба од  помош при движење додека пак други може 
да се забележи, или воопшто да не се забележи дека имаат МС.

Заморот, проблеми со мочниот меур и пореметениот вид исто така 
претставуваат предизвици, но Вие можете да им помогнете да ги надминат овие 
предизвици со мала подготовка.

Некои пациенти се ново дијагностицирани и со нетрпение чекаат третман. Други 
може да бидат обесхрабрени и со промена на терапијата можат да го најдат 
најсоодветниот третман кој ќе им помогне во намалување на симптомите. 

Иако не постои лек за излекување на МС, постојат лекови кои ја намалуваат 
фреквенцијата на појава на релапси и ја успоруваат прогресијата на болеста.12 
Со администрација на OCREVUS, Вие имате можност да им го подобрите животот 
на пациентите со РМС и ППМС.

пореметен вид

болка

мускулна 
слабост

вртоглавица

сексуални 
проблеми

спастицитет

потешкотии во 
движењето

замор

проблеми 
со цревата и 

мочниот меур

когнитивни 
промени

вкочанетост и 
трнење

Дали постои типичен пациент со 
мултипла склероза?2



Во споредба со interferon 
beta-1a 44 mcg за супкутана 
апликација, OCREVUS 
значително ги намалува1:  

 o релапсите
 o суб-клиничката активност на 

болеста одредена со MRI
 o прогресијата на болеста

Кај ППМС пациенти, во споредба 
со плацебо, OCREVUS1:

 o значително ја одложува 
прогресијата на болеста 

 o го намалува влошувањето во 
брзината на одење

OCREVUS е индициран за лекување на возрасни пациенти со релап-
сни форми на мултипла склероза (РМС) и активна болест дефинирана 
со помош на клинички или имиџинг техники и рана примарно прогре-
сивна мултипла склероза (ППМС) во смисол на траење на болеста и 
степен на инвалидност, и со карактеристики на воспалителна актив-
ност дефинирана со помош на имиџинг техники.1 

Ефикасноста и безбедноста на OCREVUS биле евалуирани во две ран-
домизирани, двојно слепи, двојно маскирани, контролирани клинички 
студии со идентичен дизајн и активен компаратор кај пациенти со 
РМС.1

Ефикасноста и безбедноста на OCREVUS била истотака евалуирана 
во рандомизирана, двојно слепа, плацебо контролирана клиничка 
студија кај пациенти со ППМС.1

За кои пациенти е наменет OCREVUS?

Како OCREVUS може да помогне
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Како делува OCREVUS

Кога таргетираните Б клетки се 
отстранети од страна на OCREVUS, се 
намалува воспалението како и шансите 
други неврони да бидат зафатени1

CD20 + Б клетки

OCREVUS

 o CD20 рецепторот е површински клето-
чен антиген кој се наоѓа на пре-Б клет-
ките, зрелите и мемориските Б-клетки 
но не е експресиран на стем клетките и 
плазма клетките5,13

 o OCREVUS е рекомбинантно хуманизира-
но моноклонално антитело кое селектив-
но ги таргетира Б клетките кои на својата 
површина имаат CD20 рецептор1

 o После поврзување за површината на клет-
ките, OCREVUS селективно го намалува 
бројот на Б-клетките кои експресираат 
CD20 преку антитело-зависна клеточна 
фагоцитоза, антитело-зависна клеточна 
цитотоксичност, комплемент зависна 
цитотоксичност и апоптоза1

 o OCREVUS го намалува бројот и функцијата 
на Б клетките кои на својата површина 
имаат CD20 рецептор, притоа зачувувајќи 
ја способноста за реконституција на 
Б клетките и стекнатниот имунитет.1 
Дополнително, зачувани се и вродениот 
имунитет и вкупниот број на Т клетки1

OCREVUS

неврон

неврон

П
РЕГЛ

ЕД



Администрацијата на OCREVUS може да се 
подели на следниве сегменти:

 o начин на чување
 o подготвување на лекот
 o премедикација

 o дозирање
 o администрација

НАЧИН НА ЧУВАЊЕ

2°C - 8°C
ПОМЕЃУ OCREVUS треба да се чува во 

фрижидер на температура од
2°C – 8°C

OCREVUS не смее да се замрзнува

Чувајте ја вијалата во надвореш-
ното пакување со цел да се зашти-
ти од светлина

Како се чува OCREVUS?1

КАКО СЕ АДМИНИСТРИРА OCREVUS?

П
РЕ

ГЛ
ЕД
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IV игла

IV пумпа

сет за инфузија

вграден (in-line) филтер од 0.2 
или 0.22 micron

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЛЕКОТ

Како се подготвува OCREVUS?1

Разредете пред администрација
OCREVUS треба да биде подготвен од страна на здравствен работник 
со употреба на асептична техника. Да не се протресува вијалата. Овој 
продукт е наменет само за единечна употреба. Растворот на OCREVUS 
за интравенска администрација се подготвува со разредување на лекот 
во инфузиона кеса која содржи изотоничен раствор на 0,9% натриум 
хлорид (300 mg/250 mL или 600 mg/500 mL), до финална концентрација 
на лекот од околу 1,2 mg/mL.

Не треба да го користите лекот доколку истиот е обезбоен
OCREVUS претставува бистар до слабо опалесцентен, безбоен до 
бледо кафеав раствор; не треба да го користите растворот доколку 
истиот е обезбоен или содржи страни честички.

Кесата за инфузија треба да биде на собна температура
Пред да се започне со интравенската инфузија, содржината на 
инфузионата кеса мора да биде на собна температура за да се 
избегне реакција на инфузијата поради администрација на раствор 
со ниска температура. 

Што е потребно за администрација на OCREVUS?
физиолошки раствор

инфузиона кеса која содржи 
0,9% натриум хлорид за 
разредување на OCREVUS 
до финалната концентрација

OCREVUS треба да се употреби веднаш после 
разредување1

 o Ако не се употреби веднаш, времетраењето и условите за чување до упо-
треба на лекот се одговорност на здравствениот работник и нормално не 
смее да биде подолго од 24 часа на температура од 2-8°С и 8 часа на собна 
температура1
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ДОЗИРАЊЕ

Начин и распоред на дозирање на OCREVUS1

ПРЕМЕДИКАЦИЈА

Каква премедикација е потребна пред 
адиминистрација на OCREVUS®?1

Важно е да се информираат пациентите дека лековите 
за премедикација се наменети да помогнат во намалу-
вање на фреквенцијата и сериозноста на реакции 
поврзани со инфузијата

Следнава премедикација мора да биде администрирана пред секоја 
инфузија на OCREVUS со цел намалување на инциденцата и сериозноста 
на реакциите поврзани со инфузијата (IRRs).

Дополнително, може да се даде премедикација со антипиретик (на пр. 
paracetamol) приближно 30 - 60 минути пред секоја инфузија на OCREVUS.

100 mg интравенски methylprednisolone 
(или еквивалент) приближно 30 минути 
пред секоја инфузија на OCREVUS

Aнтихистаминик, приближно 
30 - 60 минути пред секоја 
инфузија на OCREVUS

30 
минути

30-60 
минути

OCREVUS се администрира на секои 6 месеци

Секои 6 месеци

600 
mg

Ден 1 Ден 15

300 
mg

300 
mg

 o Почетната доза од 600 mg се администрира 
како две одделни интравенски инфузии
 » 300 mg инфузија се администрира на Ден 1 
 » 2 недели подоцна се администрира втората 

инфузија од 300 mg

 o Секоја следна доза на OCREVUS се 
администрира како единечна 600 mg 
интравенска инфузија на секои 6 месеци

 o Треба да се одржи интервал од најмалку 5 
месеци помеѓу секоја доза на OCREVUS

Не се потребни рутински тестови помеѓу дозите на OCREVUS
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АДМИНИСТРАЦИЈА

Како се администрира OCREVUS?1

После разредување, OCREVUS се администрира како интравенска 
инфузија преку соодветна интравенска линија. Разредениот раствор 
треба да се администрира користејќи сет за инфузија со вграден (in-
line) филтер од 0,2 или 0,22 micron. Инфузиите со OCREVUS не смееат 
да се администрираат како брза интравенска инфузија или во болус.

Почетна 
доза 
(600 mg) 
поделена 
во две 
инфузии

Наредни 
инфузии 
(600 mg)
еднаш на
секои 6 
месеци

Инфузија 1

Единечна 
инфузија

Инфузија 2 
(2 недели 
подоцна)

300 mg во 
250 mL 

600 mg во 
500 mL 

300 mg во 
250 mL 

 o Започнете ја инфузијата 
со брзина од 30 ml/час во 
времетраење од 30 минути

 o Брзината може да се зголеми 
за 30 ml/час секои 30 минути 
до максимум 180 ml/час

 o Секоја инфузија треба да 
биде администрирана во 
времетраење од приближно 
2,5 часа

 o Започнете ја инфузијата 
со брзина од 40 ml/час во 
времетраење од 30 минути

 o Брзнината може да се зголеми 
за 40 ml/час секои 30 минути 
до најмногу 200 ml/час

 o Секоја инфузија треба да 
биде администрирана во 
времетраење од приближно 
3,5 часа

Колку трае процесот на инфузија?1

Времетраењето на самата инфузија е околу 3,5 часа (2,5 часа доколку 
се администрира почетната доза). Сепак, целиот третмански процес 
вклучува подготовка и најмалку еден час следење на пациентот. 
Планирајте да посветите најмалку 6 часа за периодично следење на 
Вашите пациенти низ целиот процес на лекување.  

Не се препорачува намалување на дозата на OCREVUS



 o пруритис (јадеж)
 o осип
 o уртикарија
 o еритем (црвенило)
 o иритација на грлото
 o орофарингеална болка (суво 

грло)
 o диспнеа (отежнато дишење)
 o фарингеален или ларингеален 

едем (оток)

 o чувство на топлина
 o хипотензија (намален крвен 

притисок)
 o пирексија (треска)
 o замор
 o главоболка
 o вртоглавица
 o гадење
 o тахикардија (забрзано 

срцебиење)

Реакциите поврзани со инфузијата може да се 
јават како1:

OCREVUS доби одобрение за употреба кое се базира на клинички студии кои 
покажаа погоден бенефит-ризик профил кај лица со РМС и ППМС. Како и со било 
кој друг лек, може да се јават несакани реaкции. Најчестите пријавени несака-
ни реакции кај пациентите лекувани со OCREVUS биле реакции поврзани 
со инфузијата. Поголемиот дел од реакциите поврзани со инфузијата во сите 
клинички студии со OCREVUS биле благи до умерени. Симптомите на реакци-
ите поврзани со инфузијата може да се јават во тек на било која инфузија на 
OCREVUS, но најчесто биле пријавени во тек на првата инфузија.1 

 o Во клиничките студии за РМС, реакциите поврзани со инфузијата се 
појавиле со вкупна инциденца од 34,3% во споредба со инциденцата од 
9,9% кај пациентите третирани со interferon beta-1a

 o Во студиите за ППМС, реакциите поврзани со инфузијата се појавиле со 
вкупна инциденца од 40,1%, во споредба со инциденцата од 25,5% во 
плацебо групата

 o За сите клинички студии, инциденцата на реакции поврзани со 
инфузијата била највисока при првата доза од првата инфузија (~27,5%) и 
се намалила до помалку од 10% при доза 4

Реакциите поврзани со инфузијата може да се појават како резултат на 
ослободување на цитокини и/или други хемиски медијатори. 

На што треба да се внимава кога 
се администрира OCREVUS®?
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Што треба да се следи после инфузијата?1

Лекарот треба да го предупреди пациентот 
дека реакциите може да се појават во првите 
24 часа од инфузијата. Пациентот треба да биде 
советуван да го контактира веднаш неговиот 
лекар доколку забележи симптоми на реакции 
поврзани со инфузијата. 

1 ЧАС  
на местото 
на админи-
стрирање

24 ЧАСА 
дома од 
страна на 
пациентот

Пациентите лекувани со OCREVUS мора да 
бидат набљудувани најмалку еден час после 
завршување на секоја инфузија. 

Што треба да направите доколку се појават пулмонални симптоми?
Кај пациенти кај кои ќе се појават сериозни пулмонални симптоми, како бронхо-
спазам или влошување на астма, инфузијата мора веднаш и трајно да се прекине. 
Треба да се примени симптоматски третман и пациентот треба да се следи се 
додека пулмоналните симптоми не се повлечат во целост, затоа што иницијалното 
подобрување на клиничките симптоми може да биде проследено со влошување.1

Што треба да направите доколку се појави несакана реакција на лекот?
Со цел континуирано следење, проценка и предложување на мерки за намалу-
вање на ризикот од несакани реакции, потребно е да се пријави секој сомнеж 
за несакана реакција предизвикана од лекот. 
Здравствените работници треба да го пријават секој сомнеж до Агенцијата за 
лекови и медицински средства на Р. Македонија и до Одделот за безбедност 
на лекови при Рош Македонија ДООЕЛ Скопје на macedonia.drugsafety@roche.
com или на 02/3103-500.

Минимум елементи потребни за пријавување:

Што треба да направите доколку постои сомнеж за реакција на 
преосетливост?
Тип 1 акутни реакции на преосетливост (IgE-посредувани) може клинички да не 
се разликуваат од симптомите на реакции поврзани со инфузијата. Ако постои 
сомнеж за реакција на преосетливост за време на инфузијата, инфузијата мора 
веднаш и трајно да се прекине.1 
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Пациент 
(иницијали, 

возраст, пол)

Лице кое 
пријавува 

(адреса, телефон, 
емаил адреса)

Лек 
(заштитено име и 
сериски број на 

лекот)

Несакана 
реакција 

(опис на несаканата 
реакција)



Третманот со OCREVUS® треба да биде започнат и набљудуван од страна 
на искусен здравствен работник со достапни ресурси за третман на тешки 
несакани реакции како што се сериозни реакции поврзани со инфузијата, 
реакции на преосетливост и/или анафилактични реакции. 

Менаџмент на реакции поврзани со инфузијата (анг. infusion related 
reactions, IRRs)

Доколку се појави реакција поврзана 
со инфузијата1

Благи до умерени

Сериозни

Живото загрозувачки

доколку се толерира 
вратете се на 

иницијалната стапка на 
инфузија

Главоболка или други 
благи до умерени IRR

намалете ја стапката 
на инфузија дo ½  

најмалку 30 минути

12

12

по повлекување на 
симптомите, започнете ја 
повторно инфузијата на ½ 
од стапката во времето на 

појава на IRR 

Диспнеа или чуство на 
топлина, треска, болка 
во грлото или слични 

симптоми на IRR

прекинете ја 
инфузијата и применете 

симптоматски третман

треманот со OCREVUS 
треба трајно да се 

прекине

прекинете ја 
инфузијата и 

применете соодветен 
третман

Акутна преосетливост, 
акутен респираторен 
дистрес синдром или 
реакции слични на IRR 
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КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СООДВЕТНОСТ ЗА ПРИМАЊЕ НА ИНФУЗИЈАТА

Што треба да проверите пред администрација на 
инфузијата?1

Кои пациенти се соодветни да 
примаат OCREVUS

Инфекции1

Дали пациентот покажува било какви знаци на инфекција? Истите може да 
вклучуваат:

 o Треска или грозница
 o Кашлица која што перзистира
 o Знаци на херпес (херпес зостер, генитални рани)
 o Повторна појава, или влошување на невролошките знаци и симптоми 

на МС кои можат да бидат слични на знаците и симптомите на 
прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија (PML)

 
Администрацијата на OCREVUS треба да се одложи кај пациенти кои имаат 
активна инфекција се додека инфекцијата не се излекува.

Иако на Вашиот пациент му е препишан OCREVUS, голем број фактори може да 
влијаат врз тоа дали пациентот е соодветен да ја прими инфузијата во одреде-
ниот ден. Важно е да разговарате со Вашиот пациент пред секоја инфузија за да 
бидете сигурни дека можете да ја администрирате инфузијата кај пациентот.

ЗАПОМНЕТЕ ДЕКА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ИНФУЗИЈАТА ЗАВИСИ 
ОД ЛЕКАРОТ

Поддршка на пациентите 
Бидете отворени со Вашите пациенти и разговарајте со нив. 
Потсетете ги дека Вие сте тука за да им помогнете и да им 
обезбедите поддршка во тек на третманот. 

Доколку инфузијата на OCREVUS се испушти, истата треба 
да се администрира што е можно поскоро; не треба да 
чекате до следната планирана доза. Третманскиот интервал 
на OCREVUS треба да се одржи меѓу дозите.1

Доколку пациентот пропушти една 
доза или го одложи третманот
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Реакции поврзани со инфузијата
Симптоми на реакции поврзани со инфузијата може да се појават во тек 
на било која инфузија, но истите биле почесто пријавени во тек на првата 
инфузија. Реакциите се појавуваат 24 часа после инфузијата.

 o Хипотензија 
Може да се појави како симптом на реакција поврзана со инфузијата, во 
тек на инфузијата со OCREVUS. Поради тоа, треба да се земе во предвид 
прекин на третманот со  антихипертензивни лекови 12 часа пред 
почеток на секоја инфузија на OCREVUS.  

Како и со секој друг третман, постојат одредени инфор-
мации поврзани со безбедноста кои треба да се земат 
предвид со оглед на тоа дека се поврзани со третманот 
со OCREVUS®1

Реакции на преосетливост
Реакција на преосетливост може да се појави во тек на било која инфузија, 
иако најчесто не би се јавиле во тек на првата инфузија. При следните инфузии, 
посериозни симптоми од претходно појавените, или нови сериозни симптоми 
треба да асоцираат на потенцијална реакција на преосетливост. Пациентите 
со позната IgE-посредувана преосетливост на ocrelizumab не треба да бидат 
лекувани.

 o Инфекција на хепатитис Б 
Кај пациенти лекувани со други anti-CD20 антитела била забележана 
реактивација на хепатитис Б вирусна инфекција (HBV), кои во некои 
случаи резултирала со фулминантен хепатитис, затајување на црниот 
дроб и смрт. Кај сите пациенти пред да започне лекување со OCREVUS 
треба да се направи тест за HBV според локалните водичи.

 o Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија 
Претставува многу ретка и живото загрозувачка инфекција на мозокот 
која може да предизвика симптоми слични на МС. Била забележана кај 
пациенти кои биле лекувани со anti-CD20 антитела и други лекови за МС. 
Ако постои сомнеж, лекувањето со OCREVUS мора да се прекине.

Инфекции 
Администрација на OCREVUS кај пациенти со активна инфекција мора да се 
одложи се додека инфекцијата не се излекува.

Општи информации за безбедноста
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За повеќе информации Ве молиме прочитајте го 
Збирниот извештај за особините на лекот.

Лекување на пациенти со сериозна имунокомпромитирана 
состојба
Пациентите со сериозна имунокомпромитирана состојба не смеат да се 
лекуваат додека состојбата не се разреши. Во присуство на други автоимуни 
состојби, употребата на OCREVUS истовремено со имуносупресивни лекови 
резултирала со зголемување на честотата на појава на сериозни инфекции, 
вклучувајќи и опортунистички инфекции. Не се препорачува да се упо-
требуваат други имуносупресивни лекови истовремено со OCREVUS освен 
кортикостероиди за симптоматски третман на релапс.

Вакцинација
Безбедноста на имунизацијата со живи или живи атенуирани вакцини, после 
терапија со OCREVUS не била испитувана и затоа вакцинација со жива ате-
нуирана или жива вакцина не се препорачува за време на лекувањето и се 
додека не се врати во нормала бројот на Б клетките. Лекарот треба да го ева-
луира статусот на имунизација на секој пациент кој е кандидат за лекување со 
OCREVUS. Пациентите кои треба да се вакцинираат треба тоа да го сторат тоа 
најмалку 6 недели пред започнување на третманот со OCREVUS.

Бременост, контрацепција и доење 
Податоците за употреба на OCREVUS кај бремени жени се ограничени. 
OCREVUS треба да се избегнува за време на бременост освен ако 
потенцијалниот бенефит за мајката го надминува потенцијалниот ризик за 
фетусот. Жени кои потенцијално може да забременат треба да користат 
контрацепција во текот на третманот со OCREVUS и 12 месеци после 
последната инфузија на OCREVUS. Жените треба да бидат советувани да го 
прекинат доењето за време на третманот со OCREVUS.

Mалигни болести
Зголемен број на малигни болести (вклучувајќи рак на дојка) биле забеле-
жани во клинички испитувања кај пациенти лекувани со ocrelizumab, во 
споредба со контролните групи. Сепак, инциденцата била во рамките на 
она што се очекува во популацијата на МС. Треба да се земе во предвид 
ризикот за индивидуална корист кај пациенти со познати ризик фактори 
за малигна болест и кај пациенти кои активно се следат за релапс на 
малигна болест. Пациентите со позната активна малигна болест не треба 
да се лекуваат со OCREVUS. Пациентите треба да го следат стандардниот 
скрининг за рак на дојка според локалните упатства.
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Референци: 1. Збирен извештај за особините на лекот, за лекот OCREVUS (ocrelizumab) 300 mg/10 ml концентрат за раствор за инфузија. 
2. Multiple Sclerosis International Federation. Symptoms. https://www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/. Пристапено: март 2017. 
3. Ciccarelli O, Barkhof F, Bodini B, et al. Pathogenesis of multiple sclerosis: insights from molecular and metabolic imaging. Lancet Neurol. 
2014;13(8):807-822. 4. Soldan MM, Pirko I. Biogenesis and significance of central nervous system myelin. Semin Neurol. 2012;32(1):9-14. 5. 
Sorensen PS, Blinkenberg M. The potential role for ocrelizumab in the treatment of multiple sclerosis: current evidence and future prospects. 
Ther Adv Neurol Disord. 2016;9(1):44-52. 6. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? https://www.msif.org/about-ms/what-is-
ms/. Пристапено: март 2017. 7. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS. 
Пристапено: декември 2016. 8. National Multiple Sclerosis Society. Relapsing-remitting MS. http://www.nationalmssociety.org/Whatis-MS/
Types-of-MS/Relapsing-remitting-MS. Пристапено: декември 2016. 9. National Multiple Sclerosis Society. Primary progressive MS. http://
www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Primaryprogressive-MS. Пристапено: декември 2016. 10. European Medicines 
Agency. http://www.ema.europa.eu/ema/. Пристапено: ноември 2017. 11. National Multiple Sclerosis Society. MS Symptoms. http://www.
nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms. Пристапено: септември 2015. 12. Multiple Sclerosis Coalition, The Use of 
Disease-Modifying Therapies in Multiple Sclerosis: Principles and Current Evidence. Обновено: март 2017. 13. Hauser SL. The Charcot Lecture | 
Beating MS: A story of B cells, with twists and turns. Mult Scler 2015;21(1):8–21.

Информации за лекот:
OCREVUS (ocrelizumab) 300 mg/10 ml концен-
трат за раствор за инфузија. Фармацевтска 
дозирана форма: концентрат за раствор за ин-
фузија. Терапевтски индикации: за лекување 
на возрасни пациенти со релапсни форми на 
мултипла склероза и активна болест дефинира-
на со помош на клинички или имиџинг техники; 
и за лекување на возрасни пациенти со рана 
примарнo прогресивна мултипла склероза во 
смисол на траење на болеста и степен на инва-
лидност, и со карактеристики на воспалителна 
активност дефинирана со помош на имиџинг 
техники. Дозирање и начин на употреба: 
препорачана почетна доза е 600 mg админис-
трира како две одделни интравенски инфузии, 
и тоа првата како 300 mg инфузија, а втората 
се администрира 2 недели подоцна исто така 
како 300 mg инфузија. Секоја следна доза на 
OCREVUS се администрира како единечна 600 

mg интравенска инфузија на секои 6 месеци. 
Метод на администрација: после раство-
рање, OCREVUS се администрира како интра-
венска инфузија преку соодветна интравенска 
линија. Контраиндикации: преосетливост на 
активната супстанција или некои од ексципи-
енсите, активна инфекција, пациенти со тешка 
имунокомпромитирана состојба, активна ма-
лигна болест. Посебни мерки на претпазли-
вост: употребата на OCREVUS може да биде 
придружена со појава на реакции поврзани со 
инфузијата. Пречувствителната реакција може 
да се јави за време на инфузијата, иако вооби-
чаено не се јавува за време на првата инфузија. 
Рок на траење: разредениот раствор за интра-
венска инфузија е хемиски и физички стабилен 
во тек на најмногу 24 часа на температура од 
2-8°С и 8 часа на собна температура.

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје
Деловен центар Сити Плаза
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7, кат 2
1000 Скопје
Тел: 02 3103 500
Факс: 02 3103 505
www.roche.mk
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За подетални информации погледнете во Збирниот извештај 
за особините на лекот или контактирајте нé на  

macedonia.medinfo@roche.com

Со ваша помош пациентите може полесно 
да го пребродат третманот и да го  
живеат животот на нивен начин.


