1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cimzia 200 mg roztwór do wstrzykiwa

2.

SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY

Kada ampukostrzykawka zawiera 200 mg certolizumabu pegol w 1 ml.
Certolizumab pegol jest rekombinowanym, humanizowanym fragmentem Fab’ przeciwciaa
przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa (TNF), uzyskiwanym przez ekspresj w
komórkach Escherichia coli i sprzganym z polietylenoglikolem (PEG).
Peny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwa w ampukostrzykawce.
Roztwór klarowny do opalizujcego, bezbarwny do ótego. pH roztworu wynosi okoo 4,7.

4.

SZCZEGÓOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Cimzia w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany u dorosych pacjentów w
leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o umiarkowanym lub cikim nasileniu,
jeli odpowied na leki przeciwreumatyczne modyfikujce przebieg choroby (LMPCh) (ang. diseasemodifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na metotreksat, jest niewystarczajca.
Produkt Cimzia mona stosowa w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest le tolerowany lub
gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Wykazano, e produkt Cimzia podawany w skojarzeniu z metotreksatem zmniejsza szybko postpu
uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje popraw stanu czynnociowego.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno by rozpoczynane i nadzorowane przez lekarzy specjalistów posiadajcych
dowiadczenie w zakresie rozpoznawania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Pacjenci
powinni otrzyma Kart Ostrzegawcz dla Pacjenta.
Dawkowanie
Zalecana dawka pocztkowa produktu Cimzia u dorosych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów wynosi 400 mg (2 wstrzyknicia po 200 mg na dob) przyjmowane w tygodniu 0, 2 i 4.
Nastpnie stosuje si dawk podtrzymujc 200 mg co 2 tygodnie. W trakcie leczenia produktem
Cimzia, jeeli waciwe, naley kontynuowa podawanie metotreksatu.
Dostpne dane wskazuj, e odpowied kliniczna nastpuje zwykle w cigu 12 tygodni leczenia.
Naley starannie rozway kontynuowanie leczenia u pacjentów, u których w cigu pierwszych 12
tygodni leczenia nie uzyskano korzyci terapeutycznej.
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Pominicie dawki
Pacjenci, którzy pominli dawk produktu Cimzia powinni przyj nastpn dawk tak szybko jak
tylko sobie o niej przypomn i nastpnie kontynuowa stosowanie produktu co 2 tygodnie, zgodnie z
zaleconym przez lekarza schematem dawkowania.
Dzieci i modzie (< 18 lat)
Dotychczas nie ustalono skutecznoci i bezpieczestwa stosowania produktu Cimzia u dzieci i
modziey w wieku poniej 18 lat. Brak dostpnych danych.
Osoby w podeszym wieku ( 65 lat)
Dostosowanie dawki nie jest konieczne. Analizy populacyjne danych farmakokinetycznych wykazay
brak zalenoci od wieku (patrz punkt 5.2).
Zaburzenia czynnoci nerek i wtroby
Nie przeprowadzono bada z zastosowaniem produktu Cimzia w wymienionych grupach pacjentów,
dlatego nie mona poda zalece dotyczcych dawkowania (patrz punkt 5.2).
Sposób podawania
Lek naley podawa tylko we wstrzykniciu podskórnym, wstrzykujc ca zawarto
ampukostrzykawki (1 ml). Miejsca odpowiednie do wykonania wstrzyknicia to udo lub brzuch.
Po odpowiednim przeszkoleniu zapoznajcym z technik wstrzykiwania, pacjenci mog samodzielnie
wstrzykiwa sobie produkt Cimzia, jeli lekarz uzna to za wskazane i w razie potrzeby zleci wizyt
kontroln.
4.3

Przeciwwskazania

Nadwraliwo na substancj czynn lub na którkolwiek substancj pomocnicz wymienion w
punkcie 6.1.
Czynna gru lica lub inne cikie zakaenia, takie jak posocznica lub zakaenia oportunistyczne (patrz
punkt 4.4).
Umiarkowana lub cika niewydolno serca (klasa III/IV wedug NYHA) (patrz punkt 4.4).
4.4

Specjalne ostrzeenia i rodki ostronoci dotyczce stosowania

Zakaenia
Pacjentów naley starannie obserwowa w celu wykrycia przedmiotowych i podmiotowych objawów
zakae, w tym równie gru licy, przed, podczas i po leczeniu produktem Cimzia. Poniewa
wydalanie produktu Cimzia z organizmu moe trwa do 5 miesicy, kontrol stanu pacjenta naley
prowadzi przez cay ten okres (patrz punkt 4.3).
Nie wolno rozpoczyna leczenia produktem Cimzia u pacjentów z istotnym klinicznie, czynnym
zakaeniem, w tym z zakaeniami przewlekymi lub miejscowymi, do czasu opanowania zakaenia
(patrz punkt 4.3).
Naley starannie obserwowa pacjentów, u których podczas leczenia produktem Cimzia wystpi nowe
zakaenie. Jeli u pacjenta wystpi nowe cikie zakaenie, podawanie produktu Cimzia naley
przerwa do czasu opanowania zakaenia. Lekarze powinni zachowa ostrono rozwaajc
zastosowanie produktu Cimzia u pacjentów z nawracajcymi lub oportunistycznymi zakaeniami w
wywiadzie lub w przypadkach, które mog predysponowa do zakae, w tym podczas jednoczesnego
podawania leków immunosupresyjnych.
U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów typowe objawy zakaenia, w tym gorczka, mog
by sabiej wyraone z przyczyn zwizanych z chorob podstawow lub przyjmowanymi lekami.
Dlatego wczesne wykrywanie kadego zakaenia, w szczególnoci nietypowych obrazów klinicznych
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cikiego zakaenia, ma kluczowe znaczenie w celu zmniejszenia opó nie w diagnozowaniu i
wdraaniu odpowiedniego leczenia.
U pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia, opisywano wystpowanie cikich zakae, w tym
posocznicy i gru licy (w tym postaci prosówkowej, rozsianej i pozapucnej) oraz zakae
oportunistycznych (np. histoplazmozy, nokardiozy, kandydoz). Niektóre z tych zdarze koczyy si
zgonem.
Gru lica
Przed rozpoczciem leczenia produktem Cimzia, u wszystkich pacjentów naley przeprowadzi
badania w celu wykrycia zarówno czynnego, jak i utajonego zakaenia prtkiem gru licy. Badania
powinny uwzgldnia szczegóowy wywiad lekarski u pacjentów, którzy w przeszoci chorowali na
gru lic lub mogli by naraeni na kontakt z osobami chorymi na czynn gru lic oraz pacjentów
leczonych lekami immunosupresyjnymi w przeszoci i (lub) obecnie. U wszystkich pacjentów naley
wykona odpowiednie badania przesiewowe, np. skórny odczyn tuberkulinowy i badanie
radiologiczne klatki piersiowej (mona postpowa zgodnie z lokalnymi zaleceniami). Wskazane jest
odnotowanie tych bada w Karcie Ostrzegawczej dla Pacjenta. Lekarze powinni pamita o ryzyku
faszywie ujemnych skórnych odczynów tuberkulinowych, szczególnie u ciko chorych pacjentów
lub pacjentów z obnion odpornoci.
W przypadku rozpoznania czynnej gru licy, przed rozpoczciem leczenia lub w jego trakcie, nie
wolno rozpoczyna leczenia produktem Cimzia lub naley przerwa leczenie (patrz punkt 4.3).
W przypadku podejrzenia gru licy utajonej („latentnej”), naley zaleci konsultacje u lekarza
specjalizujcego si w leczeniu gru licy. We wszystkich poniej opisanych przypadkach, naley
starannie rozway korzyci i zagroenia wynikajce z leczenia produktem Cimzia.
W przypadku rozpoznania gru licy utajonej, przed rozpoczciem stosowania produktu Cimzia naley
zastosowa leczenie przeciwgru licze zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
Przed rozpoczciem stosowania produktu Cimzia naley rozway zastosowanie leczenia
przeciwgru liczego równie w przypadku pacjentów, którzy mieli w przeszoci czynn lub utajon
gru lic i u których nie jest moliwe potwierdzenie przebycia odpowiedniego leczenia oraz u
pacjentów, u których wystpuje wysokie ryzyko gru licy pomimo ujemnego wyniku badania w
kierunku utajonej gru licy. Jeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie wystpowania gru licy utajonej,
niezalenie od wykonanych szczepie BCG, przed rozpoczciem leczenia produktem Cimzia naley
rozway przeprowadzenie biologicznych bada przesiewowych w kierunku gru licy.
Naley poinformowa pacjentów o koniecznoci zgoszenia si po pomoc medyczn w przypadku
wystpienia objawów przedmiotowych i (lub) podmiotowych (np. uporczywego kaszlu,
wyniszczenia/utraty masy ciaa, stanu podgorczkowego lub apatii) wskazujcych na moliwo
zakaenia gru lic w trakcie lub po zakoczeniu leczenia produktem Cimzia.
Reaktywacja zakaenia wirusem zapalenia wtroby typu B (HBV)
Reaktywacja wirusowego zapalenia wtroby typu B wystpowaa u pacjentów, którzy s
przewlekymi nosicielami wirusa HBV (np. obecno antygenu HBS) i którzy otrzymywali lek z
grupy antagonistów TNF, w tym produkt Cimzia. Niektóre przypadki zakoczyy si zgonem.
Przed rozpoczciem leczenia produktem Cimzia, pacjentów naley zbada czy wystpuje u nich
zakaenie wirusem HBV. W przypadku pacjentów, u których wynik testu jest pozytywny, zalecana
jest konsultacja z lekarzem dowiadczonym w leczeniu wirusowego zapalenia wtroby typu B.
Nosiciele HBV, którzy wymagaj leczenia produktem Cimzia, powinni by starannie monitorowani
pod ktem przedmiotowych i podmiotowych objawów czynnego zakaenia HBV przez cay okres
leczenia i przez kilka miesicy po jego zakoczeniu. Odpowiednie dane dotyczce leczenia
pacjentów, którzy s nosicielami wirusa HBV, lekami przeciwwirusowymi w skojarzeniu z leczeniem
antagonistami TNF w celu zahamowania reaktywacji HBV, nie s dostpne. U pacjentów, u których
doszo do reaktywacji wirusowego zapalenia wtroby typu B, naley przerwa leczenie produktem
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Cimzia i rozpocz stosowanie skutecznego leczenia przeciwwirusowego oraz waciwego leczenia
wspomagajcego.
Nowotwory zoliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne
Potencjalny wpyw leczenia antagonistami TNF na rozwój zoliwych procesów nowotworowych nie
jest znany. Naley zachowa ostrono decydujc o leczeniu antagonistami TNF pacjentów z
nowotworem zoliwym w wywiadzie lub kontynuowaniu leczenia pacjentów, u których rozwin si
proces nowotworowy.
Przy obecnym stanie wiedzy nie mona wykluczy moliwego ryzyka wystpienia choniaków,
biaaczki lub innych nowotworów zoliwych u pacjentów leczonych produktem z grupy antagonistów
TNF.
W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Cimzia i innych antagonistów TNF, wicej
przypadków choniaka i innych nowotworów zoliwych rozpoznawano u pacjentów otrzymujcych
lek z grupy antagonistów TNF w porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej otrzymujcymi placebo
(patrz punkt 4.8). W okresie postmarketingowym opisywano przypadki biaaczki u pacjentów
leczonych antagonist TNF. Wyjciowe ryzyko wystpienia choniaka i biaaczki jest wiksze u
pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów z dugotrwaym, wysoce aktywnym procesem
zapalnym, co utrudnia ocen ryzyka.
Nie przeprowadzono bada klinicznych dotyczcych stosowania produktu Cimzia u pacjentów z
nowotworem zoliwym w wywiadzie lub u pacjentów, u których kontynuowano leczenie po
wystpieniu nowotworu zoliwego.
Nowotwory zoliwe u dzieci i modziey
U dzieci, modziey i modych dorosych (w wieku do 22 lat), otrzymujcych leki z grupy
antagonistów TNF (rozpoczcie leczenia w wieku 18 lat), po wprowadzeniu produktów do obrotu
zgaszano wystpowanie nowotworów zoliwych, w niektórych przypadkach miertelnych. Okoo
poow zgoszonych przypadków nowotworów stanowiy choniaki. Pozostae zgoszenia dotyczyy
rónych innych nowotworów, w tym rzadkich nowotworów zoliwych zazwyczaj zwizanych z
immunosupresj. Nie mona wykluczy wystpienia nowotworów zoliwych u dzieci i modziey
leczonych za pomoc antagonistów TNF.
Przewleka obturacyjna choroba puc (POChP)
W rozpoznawczym badaniu klinicznym oceniajcym stosowanie innego produktu z grupy
antagonistów TNF, infliksymabu, u pacjentów z przewlek obturacyjn chorob puc (POChP) o
umiarkowanym i cikim nasileniu, odnotowano wiksz liczb nowotworów zoliwych, gównie
puc lub gowy i szyi, u pacjentów leczonych infliksymabem w porównaniu do pacjentów z grupy
kontrolnej. Wszyscy pacjenci byli naogowymi palaczami. Naley zatem zachowa ostrono
podczas stosowania jakiegokolwiek antagonisty TNF u pacjentów z POChP oraz u pacjentów, u
których ryzyko wystpienia nowotworu zoliwego jest zwikszone z powodu naogowego palenia
tytoniu.
Zastoinowa niewydolno serca
Produkt Cimzia jest przeciwwskazany w przypadku umiarkowanej lub cikiej niewydolnoci serca
(patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym dotyczcym innego antagonisty TNF zaobserwowano
nasilenie zastoinowej niewydolnoci serca i zwikszon miertelno w wyniku zastoinowej
niewydolnoci serca. Opisywano równie przypadki zastoinowej niewydolnoci serca u pacjentów z
reumatoidalnym zapaleniem stawów otrzymujcych produkt Cimzia. Naley zachowa ostrono
stosujc produkt Cimzia u pacjentów z agodn niewydolnoci serca (klasa I/II wedug NYHA).
Leczenie produktem Cimzia naley przerwa u pacjentów, u których wystpuj nowe objawy
zastoinowej niewydolnoci serca lub nasilenie istniejcych objawów.
Reakcje hematologiczne
Rzadko donoszono o wystpowaniu pancytopenii, w tym niedokrwistoci aplastycznej, w zwizku z
zastosowaniem antagonistów TNF. Podczas stosowania produktu Cimzia opisywano dziaania
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niepodane ze strony ukadu krwiotwórczego, w tym istotny z medycznego punktu widzenia
niedobór krwinek (np. leukopenia, pancytopenia, maopytkowo ) (patrz punkt 4.8). Wszystkim
pacjentom stosujcym produkt Cimzia naley zaleci natychmiastow konsultacj lekarsk w
przypadku wystpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujcych na skazy
krwotoczne lub zakaenie (np. utrzymujca si gorczka, wylewy podskórne, krwawienie, blado ). U
pacjentów z potwierdzonymi, istotnymi nieprawidowociami hematologicznymi naley rozway
przerwanie stosowania produktu Cimzia.
Zaburzenia neurologiczne
Stosowanie antagonistów TNF wizao si w rzadkich przypadkach z wystpieniem lub zaostrzeniem
objawów klinicznych i (lub) zmian radiologicznych w przebiegu chorób demielinizacyjnych, w tym
stwardnienia rozsianego. Przed rozpoczciem podawania produktu Cimzia u pacjentów z
zaburzeniami neurologicznymi o charakterze demielinizacyjnym, które wystpoway wczeniej lub
niedawno si ujawniy, naley dokadnie rozway oczekiwane korzyci i moliwe zagroenia
zwizane z leczeniem antagonist TNF. U pacjentów leczonych produktem Cimzia donoszono o
rzadkich przypadkach zaburze neurologicznych, w tym o napadach padaczkowych, zapaleniu
nerwów lub neuropatii obwodowej.
Reakcje nadwraliwoci
Po zastosowaniu produktu Cimzia rzadko opisywano cikie reakcje nadwraliwoci. Niektóre z tych
reakcji wystpoway po pierwszym podaniu produktu Cimzia. W przypadku wystpienia cikich
reakcji nadwraliwoci naley natychmiast zaprzesta podawania produktu Cimzia i wdroy
odpowiednie leczenie.
Dane dotyczce stosowania produktu Cimzia u pacjentów, u których wystpiy cikie reakcje
nadwraliwoci na inny lek z grupy antagonistów TNF s niewystarczajce, dlatego u tych pacjentów
naley zachowa ostrono .
Immunosupresja
Poniewa czynnik martwicy nowotworów (TNF) jest mediatorem zapalenia i modulatorem
odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego, antagonici TNF, w tym równie produkt Cimzia,
mog dziaa immunosupresyjnie i wpywa na zdolno obrony organizmu przed zakaeniami i
zoliwymi procesami nowotworowymi.
Autoimmunizacja
Leczenie produktem Cimzia moe powodowa wytwarzanie przeciwcia przeciwjdrowych (ang.
antinuclear antibodies - ANA) i w rzadkich przypadkach rozwój zespou toczniopodobnego (patrz
punkt 4.8). Wpyw dugotrwaego stosowania produktu Cimzia na rozwój chorób
autoimmunologicznych nie jest znany. Jeli w wyniku stosowania produktu Cimzia u pacjenta
wystpi objawy wskazujce na zespó toczniopodobny, leczenie musi zosta przerwane. Nie
przeprowadzono bada produktu Cimzia w populacji chorych na tocze (patrz punkt 4.8).
Szczepienia
Pacjenci stosujcy produkt Cimzia mog stosowa szczepionki, za wyjtkiem szczepionek ywych.
Brak danych dotyczcych odpowiedzi na ywe szczepionki lub wtórnego przenoszenia zakaenia
przez ywe szczepionki u pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia. Podczas leczenia produktem
Cimzia nie naley stosowa szczepionek ywych.
W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziaem chorych na reumatoidalne zapalenie
stawów stwierdzono podobn odpowied w wytwarzaniu przeciwcia midzy grup otrzymujc
produkt Cimzia a grup otrzymujc placebo, gdy szczepionk polisacharydow przeciwko
pneumokokom i szczepionk przeciwko grypie podawano jednoczenie z produktem Cimzia. U
pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia i jednoczenie metotreksat wystpia sabsza odpowied
humoralna w porównaniu z pacjentami otrzymujcymi tylko produkt Cimzia. Nie wiadomo, jakie jest
znaczenie kliniczne tej obserwacji.
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Jednoczesne stosowanie innych leków biologicznych
W badaniach klinicznych, w których stosowano jednoczenie anakinr (antagonista interleukiny-1) lub
abatacept (modulator CD28) w skojarzeniu z innym antagonist TNF - etanerceptem, donoszono o
wystpowaniu cikich zakae oraz neutropenii, bez dodatkowych korzyci terapeutycznych w
porównaniu z zastosowaniem antagonisty TNF w monoterapii. Biorc pod uwag charakter zdarze
niepodanych obserwowanych podczas leczenia skojarzonego innym antagonist TNF z abataceptem
lub anakinr, podobne dziaania toksyczne mog wystpowa w przypadku poczenia anakinry lub
abataceptu z innymi antagonistami TNF. Z tego wzgldu nie zaleca si stosowania produktu Cimzia w
skojarzeniu z anakinr lub abataceptem (patrz punkt 4.5).
Operacje chirurgiczne
Dowiadczenie dotyczce bezpieczestwa zabiegów chirurgicznych u pacjentów leczonych produktem
Cimzia jest ograniczone. W przypadku planowania zabiegu chirurgicznego naley uwzgldni 14dniowy okres pótrwania certolizumabu pegol. Pacjenta, który wymaga zabiegu chirurgicznego w
okresie leczenia produktem Cimzia naley podda dokadnej obserwacji w celu wykluczenia
obecnoci zakaenia oraz podj odpowiednie postpowanie.
Czas kaolinowo-kefalinowy (ang. activated partial thromboplastin time - APTT)
Stwierdzono, e leczenie produktem Cimzia wpywa na wyniki niektórych testów ukadu krzepnicia.
Cimzia moe powodowa faszywie zawyone wartoci w tecie czasu kaolinowo-kefalinowego
(APTT) u pacjentów bez zaburze krzepnicia. Zjawisko to obserwowano w przypadku zastosowania
zautomatyzowanych testów PTT-Lupus Anticoagulant (LA) i Standard Target Activated Partial
Thromboplastin time (STA-PTT) firmy Diagnostica Stago oraz testów HemosIL APTT-SP (cieky) i
HemosIL z krzemionk liofilizowan firmy Instrumentation Laboratories. Moliwy jest wpyw na
wyniki innych metod oznaczania APTT. Brak dowodów potwierdzajcych wpyw produktu Cimzia na
proces krzepnicia in vivo. Naley to uwzgldni podczas interpretacji nieprawidowych wyników
bada ukadu krzepnicia u pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia. Nie obserwowano wpywu na
oznaczenia w testach czasu trombinowego (TT) i protrombinowego (PT).
Pacjenci w podeszym wieku
Badania kliniczne wykazay, e u pacjentów w wieku 65 lat, w porównaniu z pacjentami
modszymi, ryzyko zakae byo znacznie zwikszone, chocia dowiadczenia w tym zakresie s
ograniczone. Naley zachowa ostrono stosujc produkt Cimzia u osób w podeszym wieku i
zwróci szczególn uwag na moliwo wystpowania zakae.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych nie wykazaa wpywu jednoczesnego leczenia
metotreksatem, kortykosteroidami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) i lekami
przeciwbólowymi na farmakokinetyk certolizumabu pegol.
Nie zaleca si stosowania produktu Cimzia w skojarzeniu z anakinr oraz abataceptem (patrz punkt
4.4).
Jednoczesne stosowanie produktu Cimzia i metotreksatu nie miao istotnego wpywu na
farmakokinetyk metotreksatu. W analizie porównawczej bada, farmakokinetyka certolizumabu
pegol bya podobna do obserwowanej wczeniej u osób zdrowych.
4.6

Wpyw na podno , ci i laktacj

Kobiety w wieku rozrodczym
Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosowa odpowiednie metody antykoncepcji w celu
zapobiegania ciy w trakcie leczenia i przez co najmniej 5 miesicy od przyjcia ostatniej dawki
produktu Cimzia.
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Cia
Brak wystarczajcych danych dotyczcych stosowania produktu Cimzia u kobiet w ciy.
Badania na zwierztach z zastosowaniem szczurzego przeciwciaa przeciw TNF nie wykazay
wpywu na podno lub uszkodzenia podu. Jednak dane te s niewystarczajce do oceny toksycznego
wpywu na reprodukcj u ludzi (patrz punkt 5.3). Z uwagi na hamujcy wpyw na TNF, podawanie
produktu Cimzia w czasie ciy moe zaburza prawidow odpowied immunologiczn u
noworodka. Dlatego nie zaleca si stosowania produktu Cimzia u kobiet w ciy.
Badania przedkliniczne wskazuj na may lub znikomy poziom transportu oyskowego certolizumabu
pegol (brak fragmentu Fc) (patrz punkt 5.3). Ograniczone dane kliniczne wskazuj na niski poziom
certolizumabu pegol w osoczu niemowlt urodzonych przez leczone nim kobiety. Z tego wzgldu te
dzieci mog by obarczone zwikszonym ryzykiem zakae. Nie zaleca si podawania ywych
szczepionek niemowltom, które w okresie ycia podowego byy naraone na kontakt z
certolizumabem pegol przed upywem minimum 5 miesicy od ostatniego podania produktu Cimzia
matce podczas ciy (patrz punkt 4.4).
Karmienie piersi
Brak wystarczajcych danych dotyczcych wydzielania certolizumabu pegol do mleka kobiecego lub
zwierzcego. Biorc pod uwag, e immunoglobuliny s wydzielane do mleka kobiecego, nie mona
wykluczy ryzyka u niemowlt karmionych piersi. Decyzj o kontynuowaniu lub przerwaniu
karmienia piersi bd kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia produktem Cimzia naley podj po
przeanalizowaniu korzyci wynikajcych z karmienia piersi dla dziecka oraz korzyci wynikajcych
z leczenia produktem Cimzia dla matki.
Podno
U gryzoni obserwowano wpyw na parametry oceny ruchliwoci plemników oraz tendencj do
zmniejszenia liczby plemników bez widocznego wpywu na podno (patrz punkt 5.3).
W badaniu klinicznym oceniajcym wpyw produktu Cimzia na jako nasienia, 20 zdrowych
mczyzn zrandomizowano do grupy, której podskórnie podano jedn dawk 400 mg produktu
Cimzia lub do grupy placebo. W 14-tygodniowym okresie obserwacji nie zaobserwowano wpywu
produktu Cimzia na parametry jakoci nasienia wzgldem placebo.
4.7

Wpyw na zdolno prowadzenia pojazdów i obsugiwania maszyn

Cimzia moe wywiera niewielki wpyw na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsugiwania urzdze mechanicznych w ruchu. Po podaniu produktu Cimzia mog wystpi zawroty
gowy (w tym zawroty gowy pochodzenia obwodowego, zaburzenia widzenia i uczucie zmczenia)
(patrz punkt 4.8).
4.8

Dziaania niepodane

Zastosowanie produktu Cimzia badano u 2 367 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w
kontrolowanych i otwartych badaniach klinicznych przez 57 miesicy. Dane w tabeli 1 pochodz
przede wszystkim z kluczowych kontrolowanych bada klinicznych z udziaem 1 774 otrzymujcych
produkt Cimzia i 647 pacjentów otrzymujcych placebo w okresie kontrolnym.
W badaniach z grup kontroln placebo, okres ekspozycji na dziaanie leku u pacjentów
otrzymujcych produkt Cimzia by okoo 4-krotnie duszy w porównaniu z grup otrzymujc
placebo. Rónica ekspozycji wynikaa gównie z faktu, e pacjenci otrzymujcy placebo wykazywali
wiksz tendencj do wczesnej rezygnacji z udziau w badaniu. Ponadto w badaniach RA-I i RA-II
obowizkowo wycofywano z udziau pacjentów niereagujcych na leczenie w 16. tygodniu
(wikszo z tych pacjentów otrzymywaa placebo).
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W kontrolowanych badaniach klinicznych, odsetek pacjentów przerywajcych leczenie z powodu
zdarze niepodanych wynosi 5% w przypadku pacjentów leczonych produktem Cimzia i 2,5% w
przypadku pacjentów otrzymujcych placebo.
Najczciej wystpujce dziaania niepodane wedug klasyfikacji ukadów i narzdów odnotowano
w obrbie zakae i zarae pasoytniczych (15,5% pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia i 7,6%
pacjentów otrzymujcych placebo) oraz w obrbie zaburze ogólnych i stanów w miejscu podania
(10,0% pacjentów otrzymujcych produkt Cimzia i 9,7% pacjentów otrzymujcych placebo).
Tabelaryczne zestawienie dziaa niepodanych
W tabeli 1 zamieszczonej poniej przedstawiono dziaania niepodane, które byy zgaszane w
badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu w reumatoidalnym zapaleniu stawów i
których zwizek przyczynowy z zastosowaniem produktu Cimzia zosta uznany za co najmniej
moliwy. Reakcje niepodane zostay przedstawione zgodnie z klasyfikacj czstoci wystpowania
oraz ukadów i narzdów. Czsto zdefiniowano w nastpujcy sposób: bardzo czsto ( 1/10);
czsto ( 1/100 do < 1/10); niezbyt czsto ( 1/1 000 do < 1/100); rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000);
bardzo rzadko (< 1/10 000), czsto nieznana (nie moe by okrelona na podstawie dostpnych
danych). W obrbie kadej grupy o okrelonej czstoci wystpowania objawy niepodane s
wymienione zgodnie ze zmniejszajcym si nasileniem.
Tabela 1.

Dziaania niepodane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu
produktu do obrotu
Klasyfikacja ukadów i
Czsto
Dziaania niepodane
narzdów
wystpowania
Zakaenia i zaraenia
Czsto
zakaenia bakteryjne (w tym ropie przewodu
pasoytnicze
pokarmowego), zakaenia wirusowe (w tym
zakaenia wirusem opryszczki, wirusem
brodawczaka, wirusem grypy)
Niezbyt czsto posocznica (w tym niewydolno
wielonarzdowa, wstrzs septyczny), gru lica,
zakaenia grzybicze (wczajc zakaenia
oportunistyczne),
Nowotwory agodne, zoliwe i Niezbyt czsto Nowotwory krwi i ukadu chonnego (wczajc
nieokrelone (w tym torbiele i
choniaki i biaaczki), guzy narzdów
polipy)
miszowych, raki skóry nie bdce czerniakiem,
zmiany przedrakowe (w tym leukoplakia jamy
ustnej, znamiona barwnikowe) guzy agodne i
torbiele (w tym brodawczaki skórne)
Rzadko
nowotwory odka i jelit, czerniak zoliwy
Zaburzenia krwi i ukadu
chonnego

Czsto

zaburzenia przebiegajce z eozynofili,
leukopenia (w tym neutropenia, limfopenia)
niedokrwisto , limfadenopatia, maopytkowo ,
trombocytoza
pancytopenia, splenomegalia, erytrocytoza,
nieprawidowa morfologia krwinek biaych
zapalenia naczy, tocze rumieniowaty,
nadwraliwo na leki (w tym wstrzs
anafilaktyczny), zaburzenia alergiczne, dodatnie
wyniki oznacze autoprzeciwcia
obrzk naczynioruchowy, sarkoidoza, choroba
posurowicza, zapalenie tkanki podskórnej (w tym
rumie guzowaty)
zaburzenia tarczycy
zachwianie równowagi elektrolitowej,
dyslipidemia, zaburzenia aknienia, zmiany masy
ciaa

Niezbyt czsto
Rzadko
Zaburzenia ukadu
immunologicznego

Niezbyt czsto

Rzadko

Zaburzenia endokrynologiczne
Zaburzenia metabolizmu i
odywiania

Rzadko
Niezbyt czsto
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Klasyfikacja ukadów i
narzdów
Zaburzenia psychiczne

Czsto
wystpowania
Rzadko
Niezbyt czsto
Rzadko

Zaburzenia ukadu nerwowego

Czsto
Niezbyt czsto
Rzadko

Zaburzenia oka

Zaburzenia ucha i bdnika
Zaburzenia serca

Nieznana
Niezbyt czsto

Niezbyt czsto
Rzadko
Niezbyt czsto

Rzadko
Zaburzenia naczyniowe

Czsto
Niezbyt czsto

Rzadko
Zaburzenia ukadu
oddechowego, klatki
piersiowej i ródpiersia
Zaburzenia odka i jelit

Zaburzenia wtroby i dróg
óciowych

Niezbyt czsto

Rzadko
Czsto
Niezbyt czsto

Rzadko
Czsto
Niezbyt czsto

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

Rzadko
Czsto

Dziaania niepodane
hemosyderoza
lk i zaburzenia nastroju (w tym objawy
towarzyszce)
próba samobójcza, majaczenie, osabienie
sprawnoci intelektualnej
bóle gowy (w tym migrena), zaburzenia czucia
neuropatie obwodowe, zawroty gowy, drenie
miniowe
drgawki, zapalenie nerwu czaszkowego,
zaburzenia koordynacji ruchów lub równowagi
stwardnienie rozsiane*, zespó Guillain-Barré*
zaburzenia widzenia (w tym zmniejszenie
widzenia), zapalenia oka i powieki, zaburzenia
zawienia,
zawroty gowy pochodzenia obwodowego
szum w uszach
kardiomiopatie (w tym niewydolno serca),
niedokrwienie zwizane z chorobami ttnic
wiecowych, zaburzenia rytmu serca (w tym
migotanie przedsionków), koatanie serca
zapalenie osierdzia, blok przedsionkowokomorowy
nadcinienie ttnicze
krwotok lub krwawienie (o dowolnej lokalizacji),
nadkrzepliwo (w tym zakrzepowe zapalenie
y, zator ttnicy pucnej), omdlenia, obrzki (w
tym obwodowe, twarzy), siniaki (w tym krwiaki,
wybroczyny)
udar mózgu, stwardnienie ttnic, zjawisko
Raynauda, sinica marmurkowata, teleangiektazje
astma i objawy pokrewne, wysik opucnowy i
objawy towarzyszce, przekrwienie i zapalenie
dróg oddechowych, kaszel
ródmiszowe zapalenie puc, zapalenie puc
nudnoci
wodobrzusze, owrzodzenie i perforacja przewodu
pokarmowego, zapalenie odka i jelit (o
dowolnej lokalizacji), zapalenie jamy ustnej,
niestrawno , rozdcie brzucha, sucho w jamie
ustnej i gardowej
odynofagia, wzmoona motoryka
zapalenie wtroby (w tym zwikszenie stenia
enzymów wtrobowych)
hepatopatia (w tym marsko wtroby),
cholestaza, zwikszenie stenia bilirubiny we
krwi
kamica óciowa
wysypka
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Klasyfikacja ukadów i
narzdów

Czsto
wystpowania
Niezbyt czsto

Rzadko
Zaburzenia miniowoszkieletowe i tkanki cznej
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych

Zaburzenia ukadu
rozrodczego i piersi

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

Niezbyt czsto
Niezbyt czsto

Rzadko
Niezbyt czsto

Rzadko
Czsto

Niezbyt czsto

Rzadko
Badania diagnostyczne

Niezbyt czsto

Dziaania niepodane
ysienie, wystpienie uszczycy lub nasilenie
objawów uszczycy (w tym uszczyca krostkowa
doni) i zaburzenia pokrewne, zapalenie skóry i
egzema, zaburzenie gruczoów potowych,
owrzodzenia skórne, nadwraliwo na wiato,
trdzik, przebarwienia skóry, sucho skóry,
zaburzenia paznokci i oyska paznokcia
zuszczanie skóry, choroby pcherzowe,
zaburzenia struktury wosów
zaburzenia miniowe, zwikszone stenie
fosfokinazy kreatynowej we krwi
zaburzenia czynnoci nerek, obecno krwi w
moczu, zaburzenia pcherza moczowego i cewki
moczowej
nefropatia (w tym zapalenie nerek)
zaburzenia miesiczkowania i nieprawidowe
krwawienia maciczne (w tym brak miesiczki),
zaburzenia piersi
dysfunkcje pciowe
gorczka, ból (o dowolnej lokalizacji),
osabienie, wid (o dowolnej lokalizacji),
reakcje w miejscu wstrzyknicia
dreszcze, stany grypopodobne, zmienione
odczuwanie temperatury otoczenia, poty nocne,
nage zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorca
przetoki (o dowolnej lokalizacji)
zwikszenie stenia fosfatazy zasadowej we
krwi, wyduenie czasu krzepnicia
zwikszenie stenia kwasu moczowego we krwi
uszkodzenia skóry, zaburzenia gojenia

Rzadko
Urazy, zatrucia i powikania po Niezbyt czsto
zabiegach
* Zdarzenia te s powizane z grup inhibitorów TNF, ale przypadki zachorowania osób stosujcych
produkt Cimzia nie s znane.

Podczas stosowania produktu Cimzia w innych wskazaniach niezbyt czsto obserwowano
wystpowanie nastpujcych dziaa niepodanych: zwenie i niedrono przewodu
pokarmowego, pogorszenie ogólnego stanu fizycznego pacjenta, poronienie samoistne i azoospermi.
Zakaenia
W badaniach klinicznych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, z grup kontroln placebo, czsto
wystpowania nowych przypadków zakae wynosia 0,91 pacjentolat u wszystkich osób leczonych
produktem Cimzia w porównaniu z 0,72 pacjentolat w grupie otrzymujcej placebo. Zakaenia te
obejmoway gównie zakaenia górnych dróg oddechowych, zakaenia wirusem opryszczki, zakaenia
dróg moczowych i zakaenia dolnych dróg oddechowych (patrz punkt 4.3 i 4.4).
W badaniach klinicznych z grup kontroln placebo wystpowao wicej nowych przypadków
cikich zakae w grupach leczonych produktem Cimzia (0,06 pacjentolat dla wszystkich dawek) w
porównaniu z grupami otrzymujcymi placebo (0,02 pacjentolat). Do wspomnianych cikich zakae
naleay: gru lica oraz inwazyjne zakaenia oportunistyczne (np. pneumocystoza, grzybicze zapalenie
przeyku, nokardioza i pópasiec rozsiany). Brak dowodów wiadczcych o zwikszonym ryzyku
zakae w przypadku dugotrwaego stosowania leku (patrz punkt 4.4).
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Nowotwory zoliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne
W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Cimzia w reumatoidalnym zapaleniu stawów
z udziaem 2 367 pacjentów, co odpowiadao 4 136 pacjentolat, zaobserwowano (z wyjtkiem raków
skóry nie bdcych czerniakiem) 30 nowotworów zoliwych, w tym 3 przypadki choniaka. W
badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Cimzia w reumatoidalnym zapaleniu stawów,
przypadki choniaka wystpoway z czstoci 0,07 na 100 pacjentolat, a czerniaka zoliwego z
czstoci 0,02 na 100 pacjentolat (patrz punkt 4.4).
Autoimmunizacja
Wród pacjentów, u których nie stwierdzono obecnoci przeciwcia przeciwjdrowych (ANA) w
okresie wyjciowym, u 16,7% pacjentów przyjmujcych produkt Cimzia wystpiy dodatnie miana
ANA w porównaniu z 12,0% pacjentów z grupy placebo. U pacjentów, u których nie stwierdzono
obecnoci przeciwcia przeciw dwuniciowemu DNA (ang. anti-double-stranded DNA – anti-dsDNA)
w okresie wyjciowym, u 2,2% pacjentów stosujcych produkt Cimzia wystpiy dodatnie miana
przeciwcia przeciw dwuniciowemu DNA, w porównaniu z 1,0% pacjentów z grupy placebo.
Zarówno w badaniach klinicznych z grup kontroln placebo, jak i badaniach otwartych bdcych
przedueniem poprzednich bada z udziaem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
przypadki zespou toczniopodobnego zgaszano rzadko. Istniej rzadkie doniesienia dotyczce innych
schorze o podou immunologicznym, zwizek przyczynowy z zastosowaniem produktu Cimzia jest
nieznany. Nie jest znany wpyw dugotrwaego leczenia produktem Cimzia na rozwój chorób
autoimmunologicznych.
Reakcje w miejscu wstrzyknicia
W badaniach klinicznych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, z grup kontroln placebo, u 6,4%
pacjentów stosujcych produkt Cimzia wystpiy reakcje w miejscu wstrzyknicia (rumie,
swdzenie, krwiak, ból, obrzk lub wylew podskórny) w porównaniu z 6,5% pacjentów
otrzymujcych placebo. U 1,5% pacjentów stosujcych produkt Cimzia obserwowano ból w miejscu
wstrzyknicia, aden z tych przypadków nie spowodowa wycofania z badania.
4.9

Przedawkowanie

W czasie bada klinicznych nie stwierdzono toksycznoci wymagajcej zmniejszenia dawki.
Stosowano wielokrotne dawki do 800 mg podskórnie i 20 mg/kg mc. doylnie. W przypadku
przedawkowania zalecana jest cisa obserwacja w celu wykrycia jakichkolwiek reakcji lub zdarze
niepodanych oraz natychmiastowe zastosowanie waciwego leczenia objawowego.

5.

WACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Waciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF), kod ATC:
L04AB05
Mechanizm dziaania
Cimzia ma due powinowactwo do ludzkiego TNF i wie si z nim ze sta dysocjacji (KD) równ
90 pM. TNF jest kluczow cytokin prozapaln, która odgrywa zasadnicz rol w procesach
zapalnych. Cimzia w sposób wybiórczy neutralizuje dziaanie TNF (IC90 = 4 ng/ml dla hamowania
ludzkiego TNF w tecie cytotoksycznoci wobec komórek wókniakomisaka mysiego linii L929 in
vitro), ale nie neutralizuje limfotoksyny  (TNF ).
Wykazano, e Cimzia neutralizuje zarówno bonow, jak i rozpuszczaln form ludzkiego TNF w
sposób zaleny od dawki. Inkubacja monocytów z produktem Cimzia spowodowaa zalene od dawki
zahamowanie indukowanego lipopolisacharydem (LPS) wytwarzania TNF i IL1 w ludzkich
monocytach.
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Cimzia nie zawiera fragmentu krystalizujcego (Fc), który normalnie wystpuje w kompletnych
przeciwciaach, dlatego in vitro nie wie dopeniacza ani nie powoduje cytotoksycznoci
komórkowej zalenej od przeciwcia. Nie indukuje apoptozy in vitro w ludzkich monocytach lub
limfocytach pochodzcych z krwi obwodowej, ani nie powoduje degranulacji neutrofili.
Skuteczno kliniczna
Skuteczno i bezpieczestwo produktu Cimzia oceniano w 2 randomizowanych badaniach
klinicznych przeprowadzonych z grup kontroln placebo, metod podwójnie lepej próby, RA-I
(RAPID 1) i RA-II (RAPID 2), z udziaem pacjentów w wieku 18 lat z czynnym reumatoidalnym
zapaleniem stawów, rozpoznanym w oparciu o kryterium American College of Rheumatology (ACR).
U kadego z pacjentów 9 stawów byo obrzknitych i bolesnych, a czynne RZS trwao od co
najmniej 6 miesicy przed okresem wyjciowym badania. W obu badaniach, przez co najmniej 6
miesicy, produkt Cimzia stosowano podskórnie w skojarzeniu z doustnie podawanym metotreksatem,
który by podawany w staej dawce, co najmniej 10 mg tygodniowo przez 2 miesice. Brak danych
dotyczcych stosowania produktu Cimzia w skojarzeniu z LMPCh innymi ni metotreksat.
Tabela 2.
Opis bada klinicznych
Numer
Liczba
Schemat dawkowania
badania
pacjentów
RA-I
982
400 mg (tydzie 0,2,4)
(52 tygodnie)
z MTX

Cele badania

Ocena skutecznoci leczenia objawów
przedmiotowych i podmiotowych oraz
hamowania uszkodze strukturalnych.
200 mg lub 400 mg co 2 Wspóistniejce pierwszorzdowe punkty
kocowe: ACR20 w 24 tygodniu i zmiana
tygodnie z MTX
mTTS w 52 tygodniu w stosunku do
punktu wyjciowego.
RA-II
619
400 mg (tydzie 0,2,4) Ocena skutecznoci leczenia objawów
przedmiotowych i podmiotowych oraz
(24 tygodnie)
z MTX
hamowania uszkodze strukturalnych.
200 mg lub 400 mg co 2 Pierwszorzdowy punkt kocowy: ACR20
w 24 tygodniu.
tygodnie z MTX
mTSS: zmodyfikowana skala Sharpa (ang. modified Total Sharp Score)

Odpowied wedug kryteriów ACR
Wyniki bada klinicznych RA-I i RA-II przedstawiono w tabeli 3. W obu badaniach klinicznych, w
porównaniu z grup otrzymujca placebo, lepsz na poziomie istotnym statystycznie odpowied ACR
20 i 50 uzyskano odpowiednio od 1 i 2 tygodnia. Odpowiedzi te utrzymyway si w 52. tygodniu (RAI) i w 24. tygodniu (RA-II). Sporód 783 pacjentów pocztkowo zrandomizowanych do grupy
aktywnego leczenia w badaniu RA-I, 508 ukoczyo 52. tygodniowy okres obserwacji z grup
kontroln placebo i zostao wczonych do badania otwartego bdcego przedueniem RA-I. Z tej
grupy, 427 pacjentów ukoczyo 2 letnie przeduone badanie otwarte, zatem cakowita ekspozycja na
produkt Cimzia wyniosa 148 tygodni. W tym punkcie czasowym odsetek pacjentów, którzy uzyskali
odpowied ACR 20 wyniós 91%. W badaniu otwartym bdcym przedueniem badania RA-I, w
porównaniu z placebo, zmniejszenie (RA-I) wska nika aktywnoci choroby DAS28 (OB) w stosunku
do punktu wyjciowego byo znaczco wiksze (p<0,001) w 52. tygodniu (RA-I) i w 24. tygodniu
(RA-II) i utrzymywao si przez 2 lata.
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Tabela 3.

Odpowied

Odpowied ACR w badaniach klinicznych RA-I i RA-II
Badanie RA-I
Badanie RA-II
leczenie skojarzone z metotreksatem
leczenie skojarzone z metotreksatem
(24 i 52 tygodnie)
(24 tygodnie)
Cimzia
Placebo
Cimzia
Placebo
200 mg + MTX
+ MTX
200 mg + MTX
+ MTX
produkt Cimzia
produkt Cimzia
podawany co 2
N = 127
podawany co 2
N = 199
tygodnie
tygodnie

N = 246
N = 393
ACR 20
24 tydzie
14%
59%**
9%
57%**
52 tydzie
13%
53%**
nie dotyczy
nie dotyczy
ACR 50
24 tydzie
8%
37%**
3%
33%**
52 tydzie
8%
38%**
nie dotyczy
nie dotyczy
ACR 70
24 tydzie
3%
21%**
1%
16%*
52 tydzie
4%
21%**
nie dotyczy
nie dotyczy
Znaczca
1%
13%**
odpowied
klinicznaa.
Cimzia w porównaniu z placebo: * p 0,01, **p<0,001
a.
Znaczca odpowied kliniczna definiowana jako odpowied ACR 70 uzyskiwana podczas
kadej oceny w trakcie okresu 6 miesicy cznie.
Wartoci p dotycz porówna grup terapeutycznych dokonywanych metod regresji logistycznej (ze
statystyk Walda) z uwzgldnieniem czynników takich, jak rodzaj leczenia i region.
Odsetek odpowiedzi opiera si na liczbie uczestników, od których uzyskiwano dane (n) dotyczce
danego punktu kocowego w okrelonym punkcie czasowym (moe by róna od N).
Odpowied radiologiczna
W badaniu RA-I uszkodzenia strukturalne stawów oceniano za pomoc badania radiologicznego i
wyraano jako zmian w skali mTSS (zmodyfikowana cakowita skala Sharpa, ang. modified Total
Sharp Score - mTSS) i jej skadowych: skali oceny naderek i skali oceny zwenia szpary stawowej
(JSN) w 52. tygodniu w porównaniu z wartociami wyjciowymi. W tygodniu 24 i 52 stwierdzono
znaczco mniejszy radiologiczny postp u pacjentów stosujcy produkt Cimzia w porównaniu z
pacjentami otrzymujcymi placebo (patrz tabela 4). U 52% pacjentów w grupie otrzymujcej placebo
nie stwierdzono postpu zmian radiologicznych (mTSS 0,0) w 52 tygodniu, w porównaniu do 69%
pacjentów z grup terapeutycznych otrzymujcych produkt Cimzia w dawce 200 mg.
Tabela 4.

Zmiany w cigu 12 miesi cy w badaniu RA-I
Cimzia 200 mg + MTX
Placebo + MTX
N = 199
N = 393
rednia (SD)
rednia (SD)

Cimzia 200 mg + MTX Placebo + MTX
rednia rónica

mTSS
Tydzie 52
2,8 (7,8)
0,4 (5,7)
-2,4
Ocena
1,5 (4,3)
0,1 (2,5)
-1,4
naderek
Tydzie 52
JSN
Tydzie 52
1,4 (5,0)
0,4 (4,2)
-1,0
Wartoci p wynosiy < 0,001 zarówno dla wyników mTSS i skali oceny naderek oraz 0,01 dla skali
JSN. Zastosowano analiz kowariancji ANCOVA do oceny rangowanych zmian w stosunku do
wartoci wyjciowej dla kadego z parametrów, z uwzgldnieniem czynników regionu i rodzaju
leczenia oraz rangowanych wartoci wyjciowych jako zmiennych towarzyszcych.
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Sporód 783 pacjentów pocztkowo zrandomizowanych do grupy aktywnego leczenia w badaniu RAI, 508 ukoczyo 52-tygodniowy okres obserwacji z grup kontroln placebo i zostao wczonych do
badania otwartego bdcego przedueniem RA-I. Utrzymujce si zahamowanie postpu uszkodzenia
strukturalnego stawów obserwowano w podgrupie 449 pacjentów, którzy przynajmniej przez 2 lata
stosowali produkt Cimzia (RA-I i badanie otwarte bdce jego przedueniem) i w tym punkcie
czasowym uzyskali wyniki, które mona wczy do oceny.
Ocena stanu czynnociowego i jakoci ycia zwizanej ze stanem zdrowia
W badaniach RA-I i RA-II, pacjenci stosujcy produkt Cimzia w porównaniu z placebo zgaszali
znaczn popraw stanu czynnociowego, ocenianego za pomoc Kwestionariusza Oceny Stanu
Zdrowia – Wska nika Niepenosprawnoci (ang. Health Assessment Questionnaire - Disability Index
– HAQ-DI) oraz nasilenia zmczenia ocenianego za pomoc skali FAS (ang. Fatigue Assessment
Scale). Poprawa pojawiaa si od 1 tygodnia leczenia i utrzymywaa si przez cay okres bada
klinicznych a do ich zakoczenia. W obu badaniach klinicznych, u pacjentów przyjmujcych produkt
Cimzia uzyskano znaczco wiksz popraw ocenian za pomoc kwestionariusza oceny jakoci ycia
SF-36 (ang. Short Form 36 Physical and Mental Component Summaries) w punktacji we wszystkich
obszarach oceny. W badaniu otwartym bdcym przedueniem badania RA-I poprawa stanu
czynnociowego oraz wska nika jakoci ycia zwizanego ze stanem zdrowia (HRQoL) utrzymywaa
si przez 2 lata. Pacjenci przyjmujcy produkt Cimzia, w porównaniu z grup otrzymujc placebo,
wykazywali w Kwestionariuszu Wydajnoci Pracy (ang. Work Productivity Survey) istotn
statystycznie popraw wydajnoci.
Immunogenno
W badaniach klinicznych III fazy z grup kontroln placebo, cakowity odsetek pacjentów, u których
wystpoway przeciwciaa przeciwko produktowi Cimzia (wykrywane co najmniej jednokrotnie)
wynosi 7,7%. U okoo jednej trzeciej pacjentów z dodatnimi wynikami bada wykrywajcych
przeciwciaa (2,6% cakowitej populacji) stwierdzono przeciwciaa o dziaaniu neutralizujcym in
vitro. W punkcie pocztkowym badania, u pacjentów otrzymujcych jednoczenie inne leki
immunosupresyjne (MTX) czsto wystpowania przeciwcia bya mniejsza ni u pacjentów nie
przyjmujcych leków immunosupresyjnych. Wytwarzanie przeciwcia wizao si ze zmniejszeniem
stenia leku w osoczu, a u niektórych pacjentów towarzyszya temu mniejsza skuteczno dziaania
Model farmakodynamiczny oparty na wynikach bada klinicznych III fazy przewiduje, e w cigu 6
miesicy podczas stosowania produktu Cimzia w monoterapii wedug zalecanego schematu
dawkowania (200 mg co 2 tygodnie po przyjciu dawki wysycajcej), u okoo 15% pacjentów zostan
wytworzone przeciwciaa. W leczeniu skojarzonym z metotreksatem liczba ta ulega zmniejszeniu
wraz ze zwikszeniem dawek metotreksatu. Dane te s zgodne z danymi zaobserwowanymi.
Dane te pokazuj odsetek pacjentów, u których wyniki bada w kierunku przeciwcia przeciwko
produktowi Cimzia uznano za dodatnie na podstawie testu ELISA. Wyniki te w znacznym stopniu
zale od czuoci i swoistoci oznacze. Ponadto na obserwowan czsto wystpowania
przeciwcia w danym tecie moe wpywa szereg czynników, w tym metoda przygotowania próbek,
czas pobrania próbek, jednoczenie stosowane produkty lecznicze oraz choroba podstawowa. Z tego
wzgldu porównanie czstoci wystpowania przeciwcia przeciwko produktowi Cimzia z danymi dla
innych antagonistów TNF jest niewaciwe.
5.2

Waciwoci farmakokinetyczne

Stenia certolizumabu pegol w osoczu byy w przyblieniu proporcjonalne do dawki. Waciwoci
farmakokinetyczne obserwowane u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów byy zgodne z
obserwacjami dokonanymi u osób zdrowych.
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Wchanianie
Po podaniu podskórnym maksymalne stenia certolizumabu pegol w osoczu uzyskiwano pomidzy
54 i 171 godzin od wstrzyknicia. Biodostpno (F) certolizumabu pegol po podaniu podskórnym w
porównaniu z podaniem doylnym wynosi okoo 80% (zakres od 76% do 88%).
Dystrybucja
W analizie populacyjnej danych farmakokinetycznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów, pozorn objto dystrybucji (V/F) oszacowano na 8,01 l.
Biotransformacja i eliminacja
Pegylacja, czyli kowalentne przyczenie polimerów polietylenoglikolowych (PEG) do czsteczek
biaka opó nia wydalanie powstaych czstek z krenia poprzez szereg mechanizmów, w tym
zmniejszony klirens nerkowy, zmniejszon proteoliz i zmniejszon immunogenno . Certolizumab
pegol jest fragmentem przeciwciaa Fab’ sprzonym z PEG w celu wyduenia okresu pótrwania
kocowej fazy eliminacji Fab’ do wartoci porównywalnych z okresem pótrwania kompletnej
czsteczki przeciwciaa. Okres pótrwania kocowej fazy eliminacji (t1/2) wynosi okoo 14 dni dla
wszystkich badanych dawek.
W analizie populacyjnej danych farmakokinetycznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów, warto klirensu po podaniu podskórnym oceniano na 21,0 ml/h, przy zmiennoci osobniczej
30,8% (CV) i zmiennoci midzy dawkami 22,0%. Obecno przeciwcia przeciwko certolizumabowi
pegol powodowaa okoo trzykrotny wzrost klirensu. W porównaniu z osob o masie ciaa 70 kg
klirens u osób chorych z RZS o masie ciaa 40 kg i 120 kg jest odpowiednio mniejszy o 29% i wikszy
o 38%.
Fragment Fab’ skada si z czsteczek biaek i w procesie proteolizy ulega rozkadowi do peptydów i
aminokwasów. Odczona czsteczka PEG jest szybko usuwana z osocza i w nieznanym stopniu
wydzielana przez nerki.
Specjalne grupy pacjentów
Zaburzenia czynnoci nerek
Nie przeprowadzono specjalnych bada klinicznych oceniajcych wpyw zaburze czynnoci nerek na
farmakokinetyk certolizumabu pegol ani frakcji PEG. Jednak analiza populacyjna danych
farmakokinetycznych u osób z lekko zaburzon czynnoci nerek nie wykazaa wpywu na klirens
kreatyniny. Z uwagi na niewystarczajce dane nie mona sformuowa zalece dotyczcych
dawkowania w przypadku zaburze czynnoci nerek o nasileniu umiarkowanym lub cikim.
Farmakokinetyka frakcji PEG prawdopodobnie jest zalena od czynnoci nerek, ale nie bya oceniana
u pacjentów z zaburzeniami czynnoci nerek.
Zaburzenia czynnoci wtroby
Nie przeprowadzono specjalnych bada oceniajcych wpyw zaburze czynnoci wtroby na
farmakokinetyk certolizumabu pegol.
Osoby w podeszym wieku ( 65 lat)
Nie przeprowadzono specjalnych bada u osób w podeszym wieku. Nie zaobserwowano zalenoci
od wieku w analizie populacyjnej danych farmakokinetycznych u chorych na reumatoidalne zapalenie
stawów, wród których byo 78 osób (13,2% badanej populacji) w wieku 65 lat lub wicej, a
najstarsza osoba miaa 83 lata.
Pe
Pe nie miaa wpywu na farmakokinetyk certolizumabu pegol. Poniewa klirens zmniejsza si przy
mniejszej masie ciaa, w przypadku kobiet cakowity wpyw certolizumabu pegol na organizm moe
by wikszy.
Zwizek midzy waciwociami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi
W oparciu o dane z bada klinicznych II i III fazy populacyjna zaleno typu ekspozycja-odpowied
zostaa ustalona na podstawie redniego stenia certolizumabu pegol w osoczu w okresie pomidzy
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kolejnymi dawkami (Cavg) a skutecznoci leku (odpowied ACR 20). Typowe Cavg zapewniajce
poow maksymalnej wartoci prawdopodobiestwa wystpienia odpowiedzi ACR 20 (EC50)
wynosio 17 μg/ml (95% CI: 10-23 μg/ml).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze stwie

Kluczowe badania niekliniczne dotyczce bezpieczestwa byy prowadzone u map makaków. U
szczurów i map stosowano dawki wiksze od dawek podawanych u ludzi. Badania histopatologiczne
wykazay wakuolizacj komórek, wystpujc gównie w makrofagach rónych narzdów (takich jak
wzy chonne, miejsca wstrzyknicia leku, ledziona, nadnercza, macica, splot naczyniówkowy
mózgu i komórki nabonka splotu naczyniówkowego). Zaobserwowane zmiany mogy by
spowodowane wychwytem fragmentu PEG przez komórki. Badania czynnociowe in vitro z uyciem
ludzkich zwakuolizowanych makrofagów wskazuj, e wszystkie badane funkcje byy zachowane.
Badania na szczurach wykazay, e > 90% PEG ulegao wydaleniu w cigu 3 miesicy po podaniu
dawki pojedynczej, gównie z moczem.
Certolizumab pegol nie reaguje krzyowo z TNF gryzoni. Dlatego badania dotyczce toksycznego
wpywu na reprodukcj przeprowadzono z uyciem reagenta homologicznego, który rozpoznawa
TNF szczura. Warto tych danych dla oceny ryzyka u ludzi moe by niewystarczajca. Nie
obserwowano szkodliwego wpywu na stan zdrowia matek, podno samic, wska niki dotyczce
rozwoju zarodka i podu oraz wska niki okoo- i poporodowe u szczurów po zastosowaniu
pegylowanego fragmentu Fab’ przeciwciaa przeciwko TNF gryzoni (cTN3 PF) i trwaym
zahamowaniu TNF. U samców szczura obserwowano zmniejszon ruchliwo plemników i
tendencj do spadku ich liczebnoci.
Badania dystrybucji wykazay, e przenikanie cTN3 PF przez oysko i mleko do ukadu krenia
podu i noworodka jest nieistotne. Dane z ludzkiego modelu transportu oyskowego w obwodzie
zamknitym in vitro wskazuj, e poziom transportu przez oysko do podu jest niski lub nieistotny
(patrz punkt 4.6).
W badaniach przedklinicznych nie wykazano dziaania mutagennego ani klastogennego. Nie
przeprowadzono bada dotyczcych dziaania rakotwórczego produktu Cimzia.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan
Sodu chlorek
Woda do wstrzykiwa
6.2

Niezgodnoci farmaceutyczne

Poniewa nie wykonywano bada dotyczcych zgodnoci, produktu leczniczego nie wolno miesza z
innymi lekami.
6.3

Okres wanoci

18 miesicy.
6.4

Specjalne rodki ostronoci podczas przechowywania

Przechowywa w lodówce (2ºC – 8ºC).
Nie zamraa .
Przechowywa ampukostrzykawk w opakowaniu zewntrznym w celu ochrony przed wiatem.
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6.5

Rodzaj i zawarto opakowania

1 ml ampukostrzykawka (szko typu I) z tokiem uszczelniajcym (z gumy bromobutylowej)
zawierajca 200 mg certolizumabu pegol.
aden ze skadników strzykawki nie zawiera lateksu.
Wielko opakowa: 2 ampukostrzykawki i 2 gaziki nasczone alkoholem, oraz opakowanie zbiorcze
zawierajce 6 ampukostrzykawek (3 opakowania po 2 ampukostrzykawki) i 6 gazików nasczonych
alkoholem (3 opakowania po 2 gaziki).
Nie wszystkie rodzaje opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Specjalne rodki ostronoci dotyczce usuwania

Produkt leczniczy przeznaczony wycznie do uytku jednorazowego.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady naley usun zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Pena instrukcja dotyczca przygotowania i podania leku Cimzia w ampukostrzykawce znajduje si w
ulotce dla pacjenta.

7.
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DOPUSZCZENIE DO OBROTU

UCB Pharma SA
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Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01 pa dziernika 2009

10.
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12/2012
Szczegóowa informacja o tym produkcie leczniczym jest dostpna na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
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