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Program naukowy

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
IV ŚLĄSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

CZWARTEK, 22.10.2015

Centrum Reumatologii Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 11, Ustroń

12.00-16.00   SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE W SALI KONFERENCYJNEJ IM. 
PROF. DR HAB. N. MED. ZBIGNIEWA GBURKA

Lunch powitalny

Możliwość obejrzenia nowych pracowni diagnostycznych, Zakładu Fizykoterapii, 
poradni i oddziałów Centrum Reumatologii.

Hotel Stok, ul Jawornik 52A, Wisła  
Sala Kongresowa

18.00   OTWARCIE KONFERENCJI 

Powitanie gości i oficjalne otwarcie konferencji  
Prezes Centrum Reumatologii dr Lech Wędrychowicz,  
Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTR dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel

Historia Centrum Reumatologii 
Dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Wystąpienia Gości

Wykład inauguracyjny – Życie, choroby i śmierć królów polskich 
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz

KOLACJA



PIĄTEK, 23.10.2015

Hotel Stok, ul Jawornik 52A, Wisła  
Sala Europa

8.30-14.00   SESJE REUMATOLOGICZNE

8.30-9.40   LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH 
Przewodniczący sesji:  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko  
 Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

08.30-08.45  Dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel  
 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii tocilizumabem  
 u chorych na rzs leczonych w Śląskim Centrum Reumatologii 
 wykład przy wsparciu Roche Polska

08.45-09.00  Dr n. med. Marcin Stajszczyk  
 Częstość i czas do nawrotu aktywnej postaci ZZSK  
 po wstrzymaniu skutecznego leczenia biologicznego u pacjentów  
 Śląskiego Centrum Reumatologii 
 wykład przy wsparciu Pfizer Polska

09.00-09.15  Dr n. med. Renata Sokolik   
 Strategia ukierunkowana na cel w leczeniu ŁZS.  
 Czy znamy kierunek? 
 wykład firmowy Abbvie Polska

09.15-09.30  Dr n. med. Jarosław Biernat   
 W połowie drogi: Między remisją kliniczną a efektami  
 zdrowotnymi w RZS 
 wykład firmowy Abbvie Polska

09.30-09.40  dyskusja

9.40-11.15   METODY LECZENIA TWARDZINY UKŁADOWEJ 
Przewodniczący sesji:  Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz 
 Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

9.40-9.55  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski   
 Kryteria rozpoznawania twardziny układowej



09.55-10.25  Prof. Dominique Farge-Bancel   
 Immunoablation with autologous hematopoietic cell  
 transplantation for patients with systemic sclerosis

10.25-10.45  Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz   
 Leczenie chorych na twardzinę układową 

10.45-11.05  Dr n. med. Małgorzata Widuchowska,  
 Dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel   
 Nowości w twardzinie układowej – sprawozdanie z kursu  
 edukacyjnego EUSTAR, który odbył się w Katowicach  
 26.02-01.03.2015

11.05-11.15  dyskusja

11.15-11.45   PRZERWA KAWOWA

11.45-13.10   POWIKŁANIA INFEKCYJNE W CHOROBACH 
REUMATYCZNYCH. SESJA POŚWIĘCONA PAMIĘCI  
DR N. MED. EDWARDA NOLEWAJKI 
Przewodniczący sesji: Dr n. med. Danuta Kapołka  
 Dr n. med. Janina Kierat

11.45-11.50  Dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik   
 Wspomnienie o dr n. med. Edwardzie Nolewajce

11.50-12.10  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda   
 Trudności interpretacyjne wyników badań mikrobiologicznych  
 zakażeń w chorobach reumatycznych

12.10-12.30  Dr hab. n. med. prof. nadzw. IR Brygida Kwiatkowska   
 Powikłania infekcyjne leczenia immunosupresyjnego,  
 wybrane zagadnienia 

12.30-12.40  Dr n. med. Marcin Stajszczyk, dr n. med. Małgorzata Kapuśniak   
 Agranulocytoza u pacjenta z ziarniniakowatością z zapaleniem  
 naczyń (GPA) w trakcie terapii cyklofosfamidem – obraz  
 kliniczny, postępowanie terapeutyczne

12.40-13.00  Dr n. med. Bogdan Batko   
 Reaktywne zapalenia stawów 

13.00-13.10  dyskusja



13.10-14.00   PANEL EKSPERTÓW: LECZENIE BIOLOGICZNE 
W REUMATOLOGII – CZY UDA SIĘ NAM OSIĄGNĄĆ STANDARDY 
EUROPEJSKIE? 
Moderator: Dr n. med. Marcin Stajszczyk 
Eksperci: Dr n. med. Bogdan Batko, Prof. dr hab. med. Marek Brzosko,  
Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Dr hab. n. med. Sławomir Jeka, 
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz, Dr hab. n. med. prof. nadzw. IR Brygida 
Kwiatkowska, Dr n. med. Wojciech Romanowski, Dr hab. med. Jerzy Świerkot, Prof. dr 
hab. med. Witold Tłustochowicz

14.00-15.00   PRZERWA NA OBIAD 

15.00-19.00   SESJE REUMOORTOPEDYCZNE

15.00-16.30   LECZENIE OPERACYJNE CHORÓB REUMATYCZNYCH 
Przewodniczący sesji:  Dr n. med. Paweł Kołodziejski 
 Dr n. med. Michał Mielnik

15.00-15.20  Dr n. med. Michał Mielnik   
 Nowoczesne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej  
 stawu biodrowego

15.20-15.40  Dr n. med. Piotr Wojciechowski   
 Endoprotezoplastyka stawów kolanowych w reumatoidalnym  
 zapaleniu stawów. Wskazania (lekarz), oczekiwania (pacjent)

15.40-16.00  Dr n. med. Paweł Kołodziejski   
 Strategia leczenia zaawansowanych deformacji przodostopia  
 u pacjentów reumatologicznych

16.00-16.20  Dr Mariusz Smolik   
 Leczenie operacyjne stawu skokowego i stopy u pacjentów  
 z chorobami reumatycznymi

16.20-16.30  dyskusja



16.30-17.40   ZESPOŁY BÓLOWE STAWÓW – DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
Z PUNKTU WIDZENIA ORTOPEDY 
Przewodniczący sesji: Dr Piotr Mikusz  
 Dr n. med. Piotr Wojciechowski

16.30-16.50  Dr Piotr Wojdasiewicz   
 Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych stawów  
 krzyżowo-biodrowych 

16.50-17.10  Dr n. med. Jakub Liberski   
 Leczenie zespołów bólowych stawów – orthokine

17.10-17.30  Dr n. med. Wojciech Solecki   
 Postępowanie ortopedyczne w zespołach bólowych stawu  
 ramiennego. Kiedy zakończyć leczenie zachowawcze i skierować  
 pacjenta na leczenie operacyjne?

17.30-17.40  dyskusja

17.40-19.00   CIEKAWE PRZYPADKI REUMOORTOPEDYCZNE NA 
PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII W 
USTRONIU 
Sesja dedykowana pamięci dr hab. n. med. Alojzjusza Smolika 
Przewodniczący sesji:  Dr n. med. Jerzy Podżorski  
 Dr Mariusz Smolik

17.40-17.45  Dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik   
 Wspomnienie o dr hab. n. med. Alozjuszu Smoliku

17.45-18.45  Dr Piotr Mikusz, Dr Artur Szczerbak, Dr Andrzej Lis   
 Prezentacja przypadków 

18.45-19.00  dyskusja

20.00   KOLACJA



SOBOTA, 24.10.2015

Hotel Stok, ul Jawornik 52A, Wisła  
Sala Europa

9.00-13.00   SESJA REHABILITACYJNA 
Przewodniczący sesji:  Dr hab. n. med. Jacek Durmała 
 Dr n. med. Wiesław Rycerski

9.00-9.30  Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński, M. Barwecka  
 Sarkopenia a upadki i złamania

9.30-10.00  Mgr Robert Faryj 
 Struktury powięziowe, metody FDM w zaburzeniach funkcji  
 schorzeniach kończyn górnych, ze szczególnym uwzględnieniem  
 aspektów reumatologicznych

10.00-10.30  Mgr Ernest Wiśniewski 
 Analiza i terapia zaburzeń chodu w chorobach zapalnych,  
 zwyrodnieniowych i powstałych w wyniku urazu

10.30-11.00  Dr Zofia Dzięcioł-Anikiej 
 Ocena zaburzeń chodu oraz statyki stóp u pacjentów  
 z reumatoidalnym zapaleniem stawów,  
 współczesne metody terapii

11.00-11.30   PRZERWA KAWOWA 

11.30-12.00  Dr n. med. Krystyna Pethe-Kania   
 Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy

12.00-13.00  Wykłady prowadzone przez Technomex Sp z o.o.

 A. Poświata, J. Maliszewski, R. Bednorz, P. Czapla   
 Kompleksowe usprawnianie kończyn górnych u pacjentów  
 z niedowładami pochodzenia neurologicznego – wykorzystanie  
 biofeedbacku i terapii wspomaganej automatycznie

 J. Roziak, A. Michałek, K. Cygoń, G. Boczula   
 Przywracanie i usprawnianie funkcji chodu u pacjentów  
 z zaburzeniami lokomocji o różnej etiologii z wykorzystaniem  
 nowoczesnych systemów rehabilitacyjnych



Hotel Stok, ul Jawornik 52A, Wisła  
Sala Wiedeńska

9.00-13.00   SESJA PIELĘGNIARSKA 
 PIELĘGNIARSTWO OPARTE NA DOWODACH

9.00-11.00   CZĘŚĆ I: PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW 
Z CHOROBAMI REUMATYCZNYMI 
Przewodniczące:  Mgr Joanna Kosatka  
 Dr n. med. Matylda Sierakowska

9.00-9.20  Dr n. med. Matylda Sierakowska   
 Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na faktach – EBNP 

9.20-9.40  Mgr Agnieszka Bronk   
 Wyzwania dla pielęgniarstwa reumatologicznego

9.40-10.00  Dr n. med. Matylda Sierakowska   
 Problemy zdrowotne pacjentów z twardziną układową  
 a zapotrzebowanie na edukację – EBNP 

10.00-10.20  Janina Cieślar   
 “Nasz Szpital nie boli” – koalicja w walce z bólem pooperacyjnym 

10.20-10.40  Dr n. med. Grażyna Franek   
 Kształcenie podstawowe i podyplomowe w pielęgniarstwie

10.40-11.00  dyskusja

11.00-11.30   PRZERWA KAWOWA 

11.30-13.00   CZĘŚĆ II: EDUKACJA PACJENTÓW Z CHOROBAMI 
REUMATYCZNYMI 
Przewodnicząca:  Mgr Bernadeta Błanik  
 Dr n. med. Grażyna Franek

11.30-11.50  Mgr Joanna Wareluk, Anna Czakon  
 RZS – choroba całego życia – leki biologiczne modyfikujące  
 przebieg choroby 
 wykład przy wsparciu UCB Pharma

11.50-12.10  Dietetyk Katarzyna Suchanek-Pilch  
 Znaczenie diety jako środka wspomagającego leczenie pacjenta z RZS



12.10-12.30  Mgr fizjoterapii Maria Gawliczek, Paweł Zostawa  
 Sprzęt i zaopatrzenie pacjentów z RZS

12.30-12.50  Aleksandra Laskowska  
 Wpływ i znaczenie empatii w relacji z pacjentem

12.50-13.00 dyskusja

13.00   ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14.30   ZWIEDZANIE ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII 
W USTRONIU DLA PROFESJONALISTÓW OCHRONY ZDROWIA

SESJA PLAKATOWA



INFORMACJE PRAKTYCZNE

MIEJSCE OBRAD

Hotel STOK 
43-460 Wisła 
ul. Jawornik 52A

OPŁATY REJESTRACYJNE ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Opłata rejestracyjna uczestnika konferencji – 500 zł

Opłata rejestracyjna uczestnika konferencji upoważnia do:
•	 uczestnictwa w sesjach naukowych 
•	 otrzymania materiałów konferencyjnych i zaświadczenia potwierdzającego 

udział
•	 uczestnictwa w otwarciu konferencji w czwartek 22 października 2015
•	 korzystania z wyżywienia zgodnie z programem, w tym udziału w kolacjach 

22 i 23 października 2015

REJESTRACJA W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI

Przewidywane godziny pracy Biura Konferencji:
•	 w czwartek 22 października 2015 – w godz. 13.00 – 20.00 w holu przy recepcji 

hotelowej
•	 w dniach 23 i 24 października 2015 – od godz. 7.30 do zakończenia obrad  

– w holu przy sali konferencyjnej Europa

JĘZYK

Wykłady prowadzone są w języku polskim. Wykłady gości zagranicznych odbywają 
się w języku angielskim. Organizatorzy konferencji nie przewidują tłumaczenia. 

ZAŚWIADCZENIA I PUNKTY EDUKACYJNE

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające otrzymanie 
punktów edukacyjnych. Zaświadczenia wydawane będą w Biurze Konferencji 
w sobotę 24 października 2015 r.

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Sale obrad wyposażone są w projektor multimedialny oraz laptopy z programem 
„PowerPoint 2010”. 



Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej 
w odpowiedniej sali obrad najpóźniej na początku przerwy poprzedzającej sesję, 
w której zaplanowana jest prezentacja. 

W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy sprawdzenie 
poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego 
laptopa (po uzgodnieniu z obsługą techniczną w odpowiedniej sali obrad). 

Organizatorzy proszą prelegentów o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu 
prezentacji. 

WYSTAWA FIRM MEDYCZNYCH

W dniach 23 – 24 października 2015 obradom konferencji towarzyszyć będzie 
wystawa firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego, zlokalizowana 
w hotelu Stok, w holu obok sali konferencyjnej Europa.

Alfabetyczny spis wystawców:
AbbVie Polska

Alvogen Poland
Biomet Polska

Egis Polska
medac

MSD Polska

Nes Pharma
Pfizer Polska
Roche Polska

Smith & Nephew
Solinea

UCB Pharma

WYŻYWIENIE PODCZAS KONFERENCJI

Obiad w piątek 23 października 2015 serwowany będzie w restauracji hotelowej. 
W przerwach kawowych w dniach 23 i 24 października 2015 w pobliżu sali obrad 
dostępne będą kawa i herbata oraz woda i ciastka.

OTWARCIE KONFERENCJI I KOLACJA W CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA 
2015 W SALI KONGRESOWEJ

W czwartek 22 października 2015 o godz. 18.00 wszystkich uczestników konferencji 
i wystawców zapraszamy na otwarcie konferencji i kolację w sali kongresowej hotelu Stok. 

KOLACJA PLENEROWA W PIĄTEK 23 PAŹDZIERNIKA 2015 W WIACIE 
GRILLOWEJ

W piątek 23 października 2015 wszystkich uczestników konferencji oraz wystawców 
zapraszamy na kolację plenerową w wiacie grillowej przy hotelu Stok. Rozpoczęcie 
kolacji zaplanowane zostało o godz. 20.00. Obowiązują zaproszenia otrzymane 
podczas rejestracji. 



MSD



ROCHE



UCB PHARMA





HUMIRA® - skrócona informacja o leku   

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Humira (adalimumab) 40 mg roztwór do wstrzykiwań. Skład jakościowy i ilościowy: Każda ampułko-strzykawka 0,8 ml (dawka pojedyncza) zawiera 
40 mg adalimumabu. Każda fiolka 0,8 ml (dawka pojedyncza) zawiera 40 mg adalimumabu. Adalimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym uzyskiwanym przez ekspresję w komórkach jajnika chomika 
chińskiego. Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty, bezbarwny roztwór. Wskazania do stosowania: Reumatoidalne zapalenie stawów. Humira w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana: w leczeniu 
czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o  nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych pacjentów, gdy odpowiedź na leki modyfikujące przebieg choroby, w tym metotreksat, okazała się niewystarczająca; w leczeniu 
ciężkiego, czynnego i postępującego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt Humira można stosować w monoterapii, jeśli metotreksat jest źle tolerowany 
lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, że produkt leczniczy Humira stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkość postępu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawę stanu 
czynnościowego. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów: Wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Humira w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w leczeniu czynnego wielostawowego młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedź na jeden lub więcej leków modyfikujących przebieg choroby (ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs – DMARDs) okazała się niewystarczająca. 
Produkt Humira można stosować w monoterapii, jeśli metotreksat jest źle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Produktu Humira nie badano u pacjentów w wieku poniżej 2 lat. Zapalenie stawów 
z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych. Produkt Humira jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy 
wykazali niewystarczającą odpowiedź na standardowe leczenie lub gdy nie było ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). Produkt Humira jest wskazany w leczeniu dorosłych 
z ciężkim czynnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, gdy odpowiedź na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalająca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK. Produkt 
Humira jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z ciężką osiową spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem 
metodą rezonansu magnetycznego lub ze zwiększonym stężeniem białka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub ich nie tolerują. Łuszczycowe zapalenie stawów. Humira 
jest wskazana w leczeniu czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby, okazała się niewystarczająca. Wykazano, że produkt 
Humira zmniejsza szybkość postępu obwodowego uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawę stanu czynnościowego. Łuszczyca. Produkt 
Humira jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dorosłych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na innego rodzaju leczenie systemowe, w tym cyklosporynę, 
metotreksat lub metodę PUVA lub jest ono u nich przeciwwskazane lub go nie tolerują. Łuszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i młodzieży. Produkt Humira jest wskazany w leczeniu ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy zwyczajnej 
(plackowatej) u dzieci i młodzieży w wieku od 4 lat, które wykazały niewystarczającą odpowiedź na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikują się do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych 
(Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt Humira jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (trądzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych pacjentów 
z niewystarczającą odpowiedzią na konwencjonalne leczenie układowe HS. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Produkt Humira jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej, czynnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych 
pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pełny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz (lub) lekiem immunosupresyjnym lub nie tolerują takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze względów medycznych. 
Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży. Produkt Humira jest wskazany w leczeniu ciężkiej, czynnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 lat), które wykazały niewystarczającą odpowiedź 
na standardowe leczenie, w tym leczenie żywieniowe jako terapię pierwotną, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomodulujący lub u których występowała nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów 
leczenia. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Produkt Humira jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dorosłych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczającej 
odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynę (6-MP) lub azatioprynę (AZA), lub wtedy gdy nie tolerują takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze względów medycznych. Dawkowanie 
i sposób podawania: Leczenie produktem Humira powinni rozpoczynać i nadzorować lekarze specjaliści posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu wszystkich chorób, w których produkt Humira jest wskazany. 
Pacjenci leczeni produktem Humira powinni otrzymać specjalną kartę ostrzeżeń informującą o możliwych zagrożeniach. Po odpowiednim przeszkoleniu zapoznającym z techniką wstrzykiwania, pacjenci mogą sami wstrzykiwać sobie 
produkt Humira, jeśli lekarz uzna to za wskazane i w razie potrzeby zleci wizytę kontrolną. W czasie leczenia produktem Humira należy zoptymalizować stosowanie innego leczenia skojarzonego [np. kortykosteroidami i (lub) lekami 
immunomodulującymi]. Dorośli. Reumatoidalne zapalenie stawów. Zalecana dawka produktu Humira dla dorosłych chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wynosi 40 mg adalimumabu podawane co drugi tydzień w pojedynczej 
dawce we wstrzyknięciu podskórnym. W czasie leczenia produktem Humira należy kontynuować podawanie metotreksatu. W czasie leczenia produktem Humira można kontynuować podawanie glikokortykosteroidów, salicylanów, 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub leków przeciwbólowych. Odnośnie stosowania w skojarzeniu z innymi niż metotreksat lekami modyfikującymi przebieg choroby, patrz punkty dotyczące specjalnych ostrzeżeń i środków 
ostrożności dotyczące stosowania. W przypadku monoterapii u niektórych pacjentów, u których wystąpi zmniejszenie odpowiedzi na leczenie, może być korzystne zwiększenie intensywności dawkowania adalimumabu do 40 mg raz 
w tygodniu. Przerwanie podawania leku. Może być konieczne przerwanie podawania leku, np. przed zabiegiem chirurgicznym lub jeśli wystąpi ciężkie zakażenie. Z dostępnych danych wynika, że wznowienie podawania produktu Humira, 
po uprzednim zaprzestaniu leczenia przez 70 dni lub dłużej spowodowało taką samą odpowiedź kliniczną, a profil bezpieczeństwa był podobny jak w okresie przed przerwaniem podawania leku. Zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa, osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK i łuszczycowe zapalenie stawów. Zalecana dawka produktu Humira dla pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, 
osiową spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK i dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów wynosi 40 mg adalimumabu podawane co drugi tydzień w pojedynczej dawce we wstrzyknięciu 
podskórnym. Dostępne dane wskazują, że we wszystkich powyższych wskazaniach odpowiedź kliniczna następuje zazwyczaj w ciągu 12 tygodni leczenia. Należy bardzo dokładnie rozważyć, czy kontynuacja leczenia wskazana jest 
u pacjenta, który nie zareagował na leczenie w tym okresie. Łuszczyca. Zalecana dawka produktu Humira u dorosłych pacjentów wynosi 80 mg podskórnie jako dawka początkowa, a następnie po upływie jednego tygodnia od podania 
dawki początkowej, 40 mg podskórnie co drugi tydzień. Należy ponownie dokładnie rozważyć czy kontynuować leczenie dłużej niż przez 16 tygodni, jeśli pacjent nie reaguje na leczenie w tym okresie. Ropne zapalenie apokrynowych 
gruczołów potowych. Zalecany schemat dawkowania produktu Humira u dorosłych pacjentów z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS) to początkowo 160 mg w 1. dniu (podawane jako cztery wstrzyknięcia dawki 
40 mg jednego dnia lub jako dwa wstrzyknięcia dawki 40 mg na dobę w dwóch kolejnych dniach), a następnie 80 mg dwa tygodnie później w 15. dniu (jako dwa wstrzyknięcia dawki 40 mg podawane jednego dnia). Dwa tygodnie 
później (29. dzień) należy kontynuować leczenie stosując dawkę 40 mg raz w tygodniu. Jeśli to konieczne, w okresie leczenia produktem Humira można kontynuować stosowanie antybiotyków. Zaleca się, aby w okresie leczenia produktem 
Humira pacjenci codziennie przemywali zmiany skórne wywołane przez HS środkiem antyseptycznym o działaniu miejscowym. Należy ponownie dokładnie rozważyć czy kontynuować leczenie dłużej niż przez 12 tygodni u pacjentów, 
u których w tym okresie nie nastąpiła poprawa. Jeśli wskazane jest przerwanie leczenia, można powtórnie wprowadzić stosowanie produktu Humira 40 mg raz w tygodniu. Należy okresowo oceniać korzyści i ryzyko związane 
z długookresową terapią. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Zalecany schemat dawkowania produktu Humira w okresie indukcji u dorosłych pacjentów z czynną chorobą Leśniowskiego-Crohna o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego to 
dawka 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg w 2. tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, można zastosować następujący schemat dawkowania: 160 mg w tygodniu 0 (dawkę można podawać jako 
cztery wstrzyknięcia w ciągu jednej doby lub jako dwa wstrzyknięcia na dobę przez dwa kolejne dni) i 80 mg w 2. tygodniu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że ryzyko zdarzeń niepożądanych jest większe podczas indukcji. Po okresie 
indukcji, zalecana dawka wynosi 40 mg co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. Ewentualnie, jeśli pacjent przerwał stosowanie produktu Humira, a objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby nawróciły, można ponownie 
zacząć podawanie produktu Humira. Doświadczenie związane z wznowieniem podawania po upływie więcej niż 8 tygodni od podania poprzedniej dawki jest niewielkie. Podczas leczenia podtrzymującego można stopniowo zmniejszać 
dawkę kortykosteroidów zgodnie z zaleceniami praktyki klinicznej. U pacjentów, u których nastąpiło zmniejszenie odpowiedzi na leczenie może być korzystne zwiększenie częstości dawkowania do 40 mg produktu Humira co tydzień. 
U pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na leczenie do 4. tygodnia może być korzystne kontynuowanie leczenia podtrzymującego do 12. tygodnia włącznie. U pacjenta nieodpowiadającego na leczenie w tym okresie należy 
ponownie dokładnie rozważyć kontynuowanie leczenia. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zalecana dawka produktu Humira w schemacie leczenia indukcyjnego dla dorosłych pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego wynosi 160 mg w tygodniu 0 (dawkę można podać w czterech wstrzyknięciach w ciągu jednej doby lub w dwóch wstrzyknięciach na dobę przez dwa kolejne dni) oraz 80 mg w 2. tygodniu. Po leczeniu 
indukcyjnym, zalecana dawka wynosi 40 mg co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. W okresie leczenia podtrzymującego, dawki kortykosteroidów można stopniowo zmniejszać zgodnie z wytycznymi praktyki klinicznej w danym 
kraju. U niektórych pacjentów, którzy wykazują zmniejszenie odpowiedzi na leczenie, może być korzystne zwiększenie częstości podawania dawki do 40 mg produktu Humira co tydzień. Dostępne dane wskazują, że odpowiedź kliniczną 
zazwyczaj osiąga się w ciągu 2 – 8 tygodni leczenia. Nie zaleca się kontynuacji leczenia produktem Humira u pacjentów, którzy nie wykazują odpowiedzi w tym okresie czasu. Pacjenci w podeszłym wieku. Nie jest wymagana zmiana 
dawkowania. Niewydolność nerek i (lub) wątroby. Nie badano stosowania produktu Humira w tych populacjach pacjentów. Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania. Dzieci i młodzież. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów: Wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Produktu Humira nie badano u pacjentów poniżej 2 lat. Zalecana dawka produktu Humira dla pacjentów z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem 
stawów, w wieku od 2 do 12 lat wynosi 24 mg/m² powierzchni ciała, do maksymalnej pojedynczej dawki 20 mg adalimumabu (dla pacjentów w wieku od 2 do < 4 lat) oraz do maksymalnej pojedynczej dawki 40 mg adalimumabu 
(dla pacjentów w wieku od 4 do 12 lat) podawanego co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. Objętość wstrzykiwanej dawki dobiera się w zależności od wzrostu i masy ciała pacjenta (patrz tabela dawkowania w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego). Należy stosować produkt Humira pakowany w fiolkę szklaną, aby pobrać odpowiednią (zależną od wzrostu i masy ciała dziecka) dawkę. Zalecana dawka produktu Humira dla pacjentów z wielostawowym 
młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, w wieku od 13 lat wynosi 40 mg adalimumabu podawanego co drugi tydzień w pojedynczej dawce we wstrzyknięciu podskórnym niezależnie od powierzchni ciała. Dostępne dane 
wskazują, że odpowiedź kliniczna następuje zazwyczaj w ciągu 12 tygodni leczenia. Należy bardzo dokładnie rozważyć, czy kontynuacja leczenia wskazana jest u pacjenta, który nie zareagował na leczenie w tym okresie. Stosowanie 
produktu Humira u pacjentów w wieku poniżej 2 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. Zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych. Zalecana dawka produktu Humira dla pacjentów z zapaleniem stawów 
z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych, w wieku 6 lat i starszych, wynosi 24 mg/m² pc. do maksymalnej pojedynczej dawki 40 mg adalimumabu podawanej co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. Objętość 
wstrzykiwanej dawki dobiera się w zależności od wzrostu i masy ciała pacjenta (patrz tabela dawkowania w Charakterystyce Produktu Leczniczego). Produktu Humira nie badano u pacjentów z zapaleniem stawów z towarzyszącym 
zapaleniem przyczepów ścięgnistych w wieku poniżej 6 lat. Łuszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i młodzieży. Zalecana dawka produktu Humira wynosi 0,8 mg/kg mc. (do maksymalnej pojedynczej dawki 40 mg) podawana we 
wstrzyknięciu podskórnym co tydzień (dwie pierwsze dawki), a następnie co drugi tydzień. Należy dokładnie rozważyć, czy jest wskazana kontynuacja leczenia dłużej niż 16 tygodni u pacjenta, który nie zareagował na leczenie w tym 
okresie. Jeśli wskazane jest powtórne leczenie produktem Humira, należy postępować zgodnie z powyższymi zaleceniami dotyczącymi dawkowania i czasu trwania leczenia. Bezpieczeństwo stosowania produktu Humira u dzieci i 
młodzieży z łuszczycą zwyczajną (plackowatą) oceniano przez średnio 13 miesięcy. Objętość wstrzykiwanej dawki ustala się w zależnością od masy ciała pacjenta (tabela dawkowania w Charakterystyce Produktu Leczniczego). Stosowanie 
produktu Humira u dzieci w wieku poniżej 4 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież z chorobą Leśniowskiego-Crohna < 40 kg. Zalecany schemat dawkowania produktu 
Humira w okresie indukcji u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu to dawka 40 mg w tygodniu 0, a następnie 20 mg w 2. tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, 
można zastosować następujący schemat dawkowania: 80 mg w tygodniu 0 (dawkę można podawać jako dwa wstrzyknięcia w ciągu jednej doby) oraz 40 mg w 2. tygodniu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że ryzyko zdarzeń 
niepożądanych może być większe, jeśli stosuje się wyższą dawkę indukcyjną. Po okresie indukcji, zalecana dawka wynosi 20 mg co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. U niektórych pacjentów, którzy wykazują niewystarczającą 
odpowiedź na leczenie, może być korzystne zwiększenie intensywności dawkowania do 20 mg produktu Humira co tydzień. Dzieci i młodzież z chorobą Leśniowskiego-Crohna ≥ 40 kg. Zalecany schemat dawkowania produktu Humira 
w okresie indukcji u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu to dawka 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg w 2. tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, można 
zastosować następujący schemat dawkowania: 160 mg w tygodniu 0 (dawkę można podawać jako cztery wstrzyknięcia w ciągu jednej doby lub dwa wstrzyknięcia na dobę przez dwa kolejne dni) oraz 80 mg w 2. tygodniu. Należy 
jednak zdawać sobie sprawę, że ryzyko zdarzeń niepożądanych może być większe, jeśli stosuje się wyższą dawkę indukcyjną. Po okresie indukcji, zalecana dawka wynosi 40 mg co drugi tydzień we wstrzyknięciu podskórnym. U niektórych 
pacjentów, którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na leczenie, może być korzystne zwiększenie intensywności dawkowania do 40 mg produktu Humira co tydzień. Należy dokładnie rozważyć, czy kontynuacja leczenia jest 
wskazana u pacjenta, który nie zareagował na leczenie do 12. tygodnia. Stosowanie produktu Humira u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych u dzieci 
i młodzieży. Nie ustalono dotąd bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Humira w ropnym zapaleniu apokrynowych gruczołów potowych u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Brak danych. Stosowanie produktu 
Humira u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci i młodzieży. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Humira u dzieci i młodzieży 
w wieku od 4 do 17 lat. Brak dostępnych danych. Stosowanie produktu Humira u dzieci w wieku poniżej 4 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. Łuszczycowe zapalenie stawów i osiowa spondyloartropatia, w tym zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa. Stosowanie produktu Humira u dzieci i młodzieży nie jest właściwe we wskazaniach zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów. Sposób podawania. Produkt Humira 
podaje się we wstrzyknięciu podskórnym. Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania podano w ulotce dołączonej do opakowania. Dla pacjentów, którym należy podać mniej niż pełną dawkę 40 mg, produkt jest dostępny w fiolce 40 mg 
do stosowania u dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna gruźlica lub inne ciężkie zakażenia takie, jak posocznica i zakażenia oportunistyczne. Umiarkowana 
i ciężka niewydolność serca (klasa III/IV wg NYHA). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. W celu jak najdokładniejszego ustalenia, jakie biologiczne produkty lecznicze zastosowano, należy 
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czytelniezapisać nazwę handlową i numer serii podanego produktu. Zakażenia. Pacjenci otrzymujący leki z grupy antagonistów TNF są bardziej podatni na poważne zakażenia. Zaburzenie czynności płuc może zwiększyć ryzyko rozwijania 
się zakażeń. Pacjentów należy wobec tego poddawać dokładnym badaniom kontrolnym w celu wykluczenia ewentualnych zakażeń, w tym gruźlicy przed, podczas i po leczeniu produktem Humira. Eliminacja adalimumabu z ustroju może 
trwać nawet 4 miesiące i w tym okresie należy kontynuować badania kontrolne. Leczenia produktem Humira nie wolno rozpoczynać u pacjentów z czynnym zakażeniem, w tym z przewlekłymi lub miejscowymi zakażeniami, do czasu 
opanowania zakażenia. U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza 
lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Inne zakażenia oportunistyczne). Pacjentów, u których w czasie leczenia produktem 
Humira wystąpi nowe zakażenie należy poddać dokładnym badaniom kontrolnym i wykonać badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Jeśli u pacjenta wystąpi nowe poważne zakażenie lub posocznica, należy zastosować odpowiednie 
leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze, a podawanie produktu Humira należy wstrzymać do czasu opanowania zakażenia. Lekarze powinni zachować ostrożność rozważając użycie produktu Humira u pacjentów z nawracającymi 
zakażeniami w wywiadzie lub ze schorzeniami, które mogą zwiększać skłonność do zakażeń, w tym zastosowanie w skojarzeniu leków immunosupresyjnych. Poważne zakażenia. U pacjentów otrzymujących produkt Humira zgłaszano 
poważne zakażenia, w tym posocznicę spowodowaną zakażeniem bakteryjnym, zakażeniem wywołanym przez prątki, inwazyjnym zakażeniem grzybiczym, pasożytniczym, wirusowym, a także inne oportunistyczne zakażenia, takie 
jak listerioza, legionelloza i zakażenie Pneumocystis. Do innych poważnych zakażeń obserwowanych w badaniach klinicznych zalicza się zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, infekcyjne zapalenie stawów oraz posocznicę. 
Informowano o hospitalizacji lub zgonach w związku z zakażeniami. Gruźlica. U pacjentów otrzymujących produkt Humira informowano o gruźlicy, w tym jej reaktywacji i nowych zachorowaniach na gruźlicę. Były to doniesienia 
o przypadkach gruźlicy płucnej i pozapłucnej (tzn. rozsianej). Przed rozpoczęciem leczenia produktem Humira wszystkich pacjentów należy poddać badaniom w celu wykluczenia zarówno czynnej jak i nieczynnej („utajonej”) gruźlicy. 
Badanie powinno objąć szczegółową, dokonaną przez lekarza ocenę wywiadu dotyczącego wcześniej przebytej przez pacjenta gruźlicy lub możliwości wcześniejszego narażenia na kontakt z osobami chorymi na czynną gruźlicę oraz 
stosowanego wcześniej i (lub) obecnie leczenia immunosupresyjnego. U wszystkich pacjentów należy przeprowadzić odpowiednie badania przesiewowe tzn. skórny odczyn tuberkulinowy i badanie radiologiczne klatki piersiowej (można 
postępować zgodnie z lokalnymi zaleceniami). Zaleca się odnotowanie tych badań i ich wyników w karcie informacyjnej dla pacjenta. Lekarze powinni pamiętać o ryzyku fałszywie ujemnych skórnych odczynów tuberkulinowych, 
zwłaszcza u ciężko chorych pacjentów lub pacjentów z upośledzeniem odporności. W przypadku rozpoznania czynnej gruźlicy nie wolno rozpoczynać leczenia produktem Humira. We wszystkich opisanych poniżej sytuacjach należy 
dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem. W przypadku podejrzewania utajonej gruźlicy, należy skonsultować się z lekarzem będącym specjalistą w leczeniu gruźlicy. W przypadku rozpoznania utajonej gruźlicy, przed 
rozpoczęciem podawania produktu Humira, należy rozpocząć profilaktyczne leczenie przeciwgruźlicze, zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Zastosowanie profilaktycznego leczenia przeciwgruźliczego, przed rozpoczęciem stosowania 
produktu Humira, należy również rozważyć u pacjentów z kilkoma lub z istotnymi czynnikami ryzyka i ujemnym wynikiem badania w kierunku gruźlicy oraz u pacjentów z utajoną lub czynną gruźlicą w przeszłości, u których nie można 
potwierdzić zastosowania odpowiedniego leczenia. Mimo zastosowania profilaktycznego leczenia przeciwgruźliczego, wśród pacjentów leczonych produktem Humira wystąpiły przypadki reaktywacji gruźlicy. U niektórych pacjentów 
wcześniej z powodzeniem leczonych z powodu czynnej gruźlicy, w czasie stosowania produktu Humira ponownie rozwinęła się gruźlica. Pacjentów należy poinstruować, aby zgłaszali się do lekarza w przypadku pojawienia się objawów 
przedmiotowych/podmiotowych wskazujących na wystąpienie gruźlicy (np. uporczywy kaszel, wyniszczenie/utrata masy ciała, stan podgorączkowy, apatia) w czasie leczenia produktem Humira lub po jego zakończeniu. Inne zakażenia 
oportunistyczne. U pacjentów otrzymujących produkt Humira obserwowano zakażenia oportunistyczne, w tym grzybicze zakażenia inwazyjne. Zakażenia te nie zawsze rozpoznawano u pacjentów otrzymujących leki z grupy antagonistów 
TNF, co powodowało opóźnienia w zastosowaniu odpowiedniego leczenia, niekiedy prowadzące do zgonów. U pacjentów, u których wystąpią takie objawy przedmiotowe i podmiotowe, jak gorączka, złe samopoczucie, utrata masy ciała, 
poty, kaszel, duszność oraz (lub) nacieki w płucach lub inna poważna choroba ogólnoustrojowa z współistniejącym wstrząsem lub bez wstrząsu, należy podejrzewać grzybicze zakażenie inwazyjne oraz natychmiast przerwać podawanie 
produktu Humira. U tych pacjentów rozpoznanie oraz zastosowanie empirycznej terapii przeciwgrzybiczej należy ustalić w porozumieniu z lekarzem specjalizującym się w leczeniu pacjentów z inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi. 
Reaktywacja zapalenia wątroby typu B. U pacjentów, przewlekłych nosicieli HBV, (tzn. takich, u których wykryto antygen powierzchniowy HBV), otrzymujących antagonistę TNF w tym produkt Humira, wystąpiła reaktywacja zapalenia 
wątroby typu B. W niektórych przypadkach doszło do zgonu. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Humira u pacjentów należy wykonać badania w kierunku zakażenia HBV. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku 
zakażenia HBV, zaleca się konsultację u lekarza specjalisty w leczeniu zapalenia wątroby typu B. Nosicieli HBV, którzy wymagają leczenia produktem Humira, przez cały okres terapii i przez kilka miesięcy po jej zakończeniu należy dokładnie 
monitorować w kierunku objawów podmiotowych i przedmiotowych czynnego zakażenia HBV. Brak wystarczających informacji uzyskanych podczas leczenia pacjentów będących nosicielami HBV lekami przeciwwirusowymi w połączeniu 
z antagonistami TNF w celu zapobiegania reaktywacji HBV. U pacjentów, u których wystąpi reaktywacja HBV należy zaprzestać podawania produktu Humira i rozpocząć stosowanie skutecznego leczenia przeciwwirusowego oraz 
właściwego leczenia podtrzymującego. Zaburzenia neurologiczne. Stosowanie antagonistów TNF, w tym produktu Humira, w rzadkich przypadkach wiązano z wystąpieniem lub zaostrzeniem objawów klinicznych i (lub) radiologicznych 
chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego, w tym stwardnienia rozsianego, zapalenia nerwu wzrokowego i obwodowych chorób demielinizacyjnych, w tym zespołu Guillaina-Barrègo. Należy zachować ostrożność 
rozważając zastosowanie produktu Humira u pacjentów z zaburzeniami demielinizacyjnymi ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, które występowały wcześniej lub niedawno się ujawniły. Reakcje alergiczne. Ciężkie reakcje 
alergiczne związane z przyjmowaniem produktu Humira rzadko obserwowano w badaniach klinicznych. Podczas badań klinicznych niezbyt często obserwowano nieciężkie reakcje alergiczne związane z przyjmowaniem produktu Humira. 
Informowano o ciężkich reakcjach alergicznych, w tym anafilaksji po podaniu produktu Humira. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać podawanie produktu 
Humira i rozpocząć właściwe leczenie. Działanie immunosupresyjne. W badaniu 64 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych produktem Humira nie stwierdzono działania hamującego reakcje nadwrażliwości typu 
późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian w liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz granulocytów obojętnochłonnych. Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne. W kontrolowanej 
części badań klinicznych leków z grupy antagonistów TNF, zaobserwowano więcej przypadków nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka u pacjentów otrzymujących lek z grupy antagonistów TNF w porównaniu do pacjentów z grupy 
kontrolnej. Jednakże przypadki te występowały rzadko. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłoszono przypadki białaczki u pacjentów leczonych lekami z grupy antagonistów TNF. Ryzyko wystąpienia chłoniaka i białaczki jest większe 
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów z długotrwałym, wysoce aktywnym procesem zapalnym, co komplikuje ocenę ryzyka. Przy obecnym stanie wiedzy nie można wykluczyć możliwości ryzyka wystąpienia chłoniaków, 
białaczki i innych nowotworów złośliwych u pacjentów leczonych produktem z grupy antagonistów TNF. Po wprowadzeniu do obrotu odnotowano, wśród dzieci oraz młodzieży i młodych dorosłych (w wieku do 22 lat), których leczono 
lekami z grupy antagonistów TNF (rozpoczęcie leczenia ≤ 18.  roku życia), w tym adalimumabem, nowotwory złośliwe, w niektórych przypadkach powodujące zgon. Około połowę przypadków stanowiły chłoniaki. W pozostałych 
przypadkach były to rozmaite nowotwory złośliwe, w tym rzadkie nowotwory złośliwe zazwyczaj związane z immunosupresją. Nie można wykluczyć ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych u dzieci i młodzieży leczonych lekami z grupy 
antagonistów TNF. Po wprowadzeniu produktu do obrotu stwierdzono rzadkie przypadki nieziarniczego chłoniaka T-komórkowego wątrobowo-śledzionowego u pacjentów leczonych adalimumabem. Ten rzadki typ chłoniaka 
T-komórkowego ma bardzo agresywny przebieg i zazwyczaj powoduje zgon. Niektóre z opisanych chłoniaków T-komórkowych wątrobowo-śledzionowych podczas stosowania produktu Humira wystąpiły u młodych mężczyzn leczonych 
równocześnie azatiopryną lub 6-merkaptopuryną z powodu choroby zapalnej jelita. Należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem azatiopryny lub 6-merkaptopuryny i produktu Humira. Nie 
można wykluczyć ryzyka rozwinięcia się chłoniaka T-komórkowego wątrobowo-śledzionowego u pacjentów leczonych produktem Humira. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z nowotworem złośliwym w wywiadzie lub 
pacjentów, u których kontynuowano leczenie produktem Humira po wystąpieniu nowotworu złośliwego. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność rozważając zastosowanie produktu Humira u tych pacjentów. Wszystkich 
pacjentów, a w szczególności pacjentów z intensywnym leczeniem immunosupresyjnym w wywiadzie lub pacjentów z łuszczycą leczonych w przeszłości metodą PUVA, należy poddać badaniu na obecność raka skóry niebędącego 
czerniakiem przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia produktem Humira. U pacjentów leczonych antagonistami TNF, w tym adalimumabem, informowano również o czerniaku i raku z komórek Merkla. W rozpoznawczym badaniu 
klinicznym oceniającym stosowanie infliksymabu – innego antagonisty TNF, u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego , informowano o większej liczbie nowotworów złośliwych, 
głównie płuc lub głowy i szyi, u pacjentów leczonych infliksymabem w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej. Wszyscy pacjenci byli nałogowymi palaczami. Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania jakiegokolwiek 
antagonisty TNF u pacjentów z POChP oraz u pacjentów – nałogowych palaczy, u których ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego jest zwiększone. Na podstawie dostępnych obecnie danych nie można stwierdzić, czy leczenie 
adalimumabem zwiększa ryzyko rozwinięcia się dysplazji lub raka jelita grubego. Wszystkich pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i ze zwiększonym ryzykiem dysplazji lub raka jelita grubego (na przykład, pacjentów 
z długotrwałym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych) lub pacjentów z dysplazją lub rakiem jelita grubego w przeszłości, przed leczeniem i przez cały okres choroby 
należy poddawać w regularnych odstępach czasu badaniom w kierunku dysplazji. Taka ocena powinna obejmować kolonoskopię oraz wykonanie biopsji zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danym kraju. Reakcje hematologiczne. 
W rzadkich przypadkach informowano o pancytopenii, w tym niedokrwistości aplastycznej w związku ze stosowaniem antagonistów TNF. Podczas stosowania produktu Humira zgłaszano zdarzenia niepożądane ze strony układu 
hematologicznego, w tym istotny z medycznego punktu widzenia niedobór krwinek (np. trombocytopenia, leukopenia). Wszystkim pacjentom stosującym produkt Humira należy zalecić, aby natychmiast zgłaszali się do lekarza 
w przypadku pojawienia się objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na skazy krwotoczne (np. utrzymująca się gorączka, wylewy podskórne, krwawienie, bladość). Należy rozważyć zaprzestanie leczenia produktem 
Humira u pacjentów z potwierdzonymi, istotnymi zaburzeniami hematologicznymi. Szczepienia. Podobne reakcje przeciwciał na standardową 23walentną szczepionkę przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc oraz triwalentną 
szczepionkę przeciw grypie zaobserwowano w badaniu przeprowadzonym u 226 dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, których leczono adalimumabem lub placebo. Brak jest informacji odnośnie wtórnego 
przenoszenia zakażenia przez żywe szczepionki u pacjentów otrzymujących produkt Humira. Zaleca się, aby u dzieci, jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia produktem Humira przeprowadzono wszystkie szczepienia zgodnie 
z obowiązującym kalendarzem szczepień. Pacjenci leczeni produktem Humira mogą jednocześnie otrzymywać szczepionki, z wyjątkiem szczepionek żywych. U niemowląt narażonych na adalimumab w okresie życia płodowego nie 
zaleca się podawania żywych szczepionek przez okres 5 miesięcy od przyjęcia przez matkę ostatniej dawki adalimumabu w okresie ciąży. Zastoinowa niewydolność serca. W badaniu klinicznym innego antagonisty TNF zaobserwowano 
nasilenie zastoinowej niewydolności serca i zwiększoną śmiertelność w wyniku zastoinowej niewydolności serca. U pacjentów otrzymujących produkt Humira informowano również o przypadkach pogorszenia zastoinowej niewydolności 
serca. Należy zachować ostrożność stosując produkt Humira u pacjentów z łagodną niewydolnością serca (klasa I/II wg NYHA). Humira jest przeciwwskazana w umiarkowanej i ciężkiej niewydolności serca. Należy przerwać leczenie 
produktem Humira u pacjentów, u których pojawiły się nowe objawy zastoinowej niewydolności serca lub wystąpiło pogorszenie istniejących objawów. Zjawiska autoimmunizacyjne. Leczenie produktem Humira może powodować 
powstawanie autoprzeciwciał. Nie wiadomo jaki może być wpływ długookresowego leczenia produktem Humira na rozwój chorób autoimmunologicznych. Jeśli po leczeniu produktem Humira u pacjenta wystąpią objawy wskazujące 
na zespół toczniopodobny i oznaczenie przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA jest dodatnie, nie należy kontynuować leczenia produktem Humira. Równoczesne podawanie biologicznych DMARDs lub antagonistów TNF. Poważne 
zakażenia obserwowano podczas badań klinicznych, w których podawano równocześnie anakinrę i etanercept, będący innym antagonistą TNF, bez dodatkowych korzyści w porównaniu do stosowania wyłącznie etanerceptu. Ze względu 
na charakter zdarzeń niepożądanych obserwowanych podczas leczenia skojarzonego etanerceptem i anakinrą, podobne działanie toksyczne może wystąpić w wyniku stosowania anakinry w połączeniu z innymi antagonistami TNF. Nie 
zaleca się zatem stosowania adalimumabu w skojarzeniu z anakinrą. Nie zaleca się równoczesnego podawania adalimumabu z innymi biologicznymi DMARDs (np. anakinra i abatacept) lub innymi antagonistami TNF ze względu na 
możliwość zwiększonego ryzyka zakażeń, w tym ciężkich zakażeń i innych potencjalnych interakcji farmakologicznych. Operacje chirurgiczne. Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych u pacjentów leczonych 
produktem Humira jest ograniczone. W razie planowania zabiegu chirurgicznego należy uwzględnić długi okres półtrwania adalimumabu. Pacjenta, który wymaga zabiegu chirurgicznego w okresie leczenia produktem Humira należy 
poddać dokładnej obserwacji w celu wykluczenia obecności zakażenia oraz podjąć odpowiednie postępowanie. Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Humira jest 
ograniczone. Niedrożność jelita cienkiego. Brak odpowiedzi na leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna może wskazywać na obecność trwałego, zwłókniałego zwężenia, które może wymagać leczenia chirurgicznego. Dostępne dane 
wskazują, że produkt Humira nie pogarsza zwężeń, ani ich nie powoduje. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Częstość występowania poważnych zakażeń u leczonych produktem Humira pacjentów powyżej 65 r.ż. (3,6%) była 
większa, niż u pacjentów poniżej 65 r.ż. (1,4 %). Niektóre z zakażeń powodowały zgon. Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko zakażenia. Interakcje z innymi lekami i inne 
rodzaje interakcji: Badano stosowanie produktu Humira u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i łuszczycowym zapaleniem stawów przyjmujących 
ten lek w monoterapii oraz u pacjentów przyjmujących równocześnie metotreksat. Tworzenie przeciwciał było mniejsze, gdy produkt Humira podawano z metotreksatem w porównaniu do stosowania w monoterapii. Podawanie produktu 
Humira bez metotreksatu spowodowało zwiększenie tworzenia się przeciwciał, zwiększenie klirensu i zmniejszenie skuteczności adalimumabu. Nie zaleca się stosowania w skojarzeniu produktu Humira i anakinry. Nie zaleca się stosowania 
w skojarzeniu produktu Humira i abataceptu. Wpływ na płodność, ciążę i laktację: Kobiety w wieku rozrodczym. Stosowanie środków zapobiegania ciąży przez mężczyzn i kobiety. Kobietom w wieku rozrodczym bezwzględnie zaleca 
się stosowanie odpowiednich metod zapobiegania ciąży i ich kontynuowanie przez co najmniej pięć miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki produktu Humira Ciąża: Dane kliniczne dotyczące stosowania produktu Humira w okresie ciąży są 
ograniczone. W badaniu toksyczności wieku rozwojowego prowadzonym na małpach nie wykazano toksycznego działania na matkę, embriotoksyczności lub działania teratogennego. Nie są dostępne przedkliniczne dane o toksyczności 
pourodzeniowej adalimumabu. Ze względu na hamujące działanie na TNFα, adalimumab podawany w okresie ciąży mógłby wpływać na prawidłową odpowiedź immunologiczną u noworodka. Nie zaleca się podawania adalimumabu 
w okresie ciąży. Adalimumab może przenikać przez łożysko do surowicy niemowląt, których matki leczono w okresie ciąży adalimumabem. W wyniku tego, u niemowląt może wystąpić zwiększone ryzyko zakażenia. U niemowląt 
narażonych na adalimumab w okresie życia płodowego nie zaleca się podawania żywych szczepionek przez okres 5 miesięcy od przyjęcia przez matkę ostatniej dawki adalimumabu w okresie ciąży. Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy 
adalimumab wydziela się do mleka kobiecego lub wchłania do ustroju po spożyciu. Ponieważ ludzkie immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki, kobietom nie wolno karmić piersią przez co najmniej pięć miesięcy po przyjęciu 
ostatniej dawki produktu Humira. Płodność: Brak przedklinicznych danych o wpływie adalimumabu na płodność. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych 
w ruchu: Humira może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Po podaniu produktu Humira wystąpić mogą zawroty głowy i pogorszenie widzenia. 
Działania niepożądane: Produkt Humira badano u 9 035 pacjentów w głównych kontrolowanych i otwartych badaniach klinicznych przez okres do 60 miesięcy lub więcej. W badaniach tych uczestniczyli pacjenci z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów o krótkim i długim przebiegu choroby, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i zapaleniem stawów z towarzyszącym zapaleniem 
przyczepów ścięgnistych) oraz pacjenci z osiową spondyloartropatią (zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i osiową spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zesztywniającego zapalenia 
stawów kręgosłupa), łuszczycowym zapaleniem stawów, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, łuszczycą oraz pacjenci z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych. W głównych 
kontrolowanych badaniach klinicznych brało udział 5 839 pacjentów otrzymujących produkt Humira oraz 3 551 pacjentów otrzymujących placebo lub czynną substancję porównawczą w okresie prowadzenia badania kontrolowanego. 
Odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych w głównych badaniach prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z udziałem grup kontrolnych wynosił 5,7% dla pacjentów przyjmujących produkt 
Humira i 5,4% dla pacjentów z grup kontrolnych. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są zakażenia (takie jak zapalenie nosogardzieli, zakażenie górnych dróg oddechowych i zapalenie zatok), odczyny w miejscu 
wstrzyknięcia (rumień, świąd, krwotok, ból lub obrzęk), bóle głowy i bóle mięśniowo-szkieletowe. Informowano o ciężkich działaniach niepożądanych produktu Humira. Leki z grupy antagonistów TNF, takie jak Humira, działają na układ
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immunologiczny i ich stosowanie może wpływać na mechanizmy obronne organizmu skierowane przeciw zakażeniom i nowotworom złośliwym. W związku ze stosowaniem produktu Humira, informowano również o powodujących 
zgon i zagrażających życiu zakażeniach (w tym posocznicy, zakażeniach oportunistycznych i gruźlicy), reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B i rozmaitych nowotworach złośliwych (w tym białaczce, chłoniaku i chłoniaku 
T-komórkowym wątrobowo-śledzionowym). Informowano również o ciężkich zaburzeniach hematologicznych, neurologicznych i autoimmunologicznych. Zalicza się do nich rzadkie doniesienia o pancytopenii, niedokrwistości 
aplastycznej, zaburzeniach demielinizacyjnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz zgłaszane przypadki tocznia, zespołu toczniopodobnego i zespołu Stevensa-Johnsona. Działania niepożądane u dzieci i młodzieży. 
Na ogół, typ i częstość występowania działań niepożądanych u dzieci i młodzieży były podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów. Poniższy wykaz działań niepożądanych ustalono na podstawie danych uzyskanych 
w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane uszeregowano wg układów narządowych i częstości występowania w następujący sposób: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt 
często  (  1/1  000  do  <  1/100), rzadko (  1/10  000 do <  1/1  000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) przedstawiono w Tabeli 1. poniżej. W obrębie każdej grupy o określonej częstości 
występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Wymieniono działania występujące z największą częstością w różnych wskazaniach. Gwiazdka (*) w kolumnie Układ/narząd oznacza, że 
w punktach dotyczących przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania oraz działań niepożądanych podano dodatkowe informacje. 

Tabela 1. Działania niepożądane
5 . 4

   Układ/narząd   Częstość występowania  Działania niepożądane    
   Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*  Bardzo często   zakażenia dróg oddechowych (w tym zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, zapalenie 

zatok, zapalenie gardła, zapalenie części nosowej gardła i zapalenie płuc wywołane przez wirusa opryszczki)
   Często  zakażenia układowe (w tym posocznica, drożdżyca i grypa), zakażenia jelitowe (w tym wirusowe zapalenie  
     żołądka i jelit), zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zanokcica, zapalenie tkanki łącznej, liszajec, martwicze  
     zapalenie powięzi i półpasiec), zakażenia ucha, zakażenia w obrębie jamy ustnej (w tym zakażenie wirusem  
     opryszczki pospolitej, opryszczka wargowa i zakażenia zębów), zakażenia dróg rodnych (w tym zakażenie  
     grzybicze sromu i pochwy), zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek), zakażenia  
     grzybicze, zakażenia stawów
   Niezbyt często   zakażenia układu nerwowego (w tym wirusowe zapalenie opon mózgowych), zakażenia oportunistyczne  

i gruźlica (w tym kokcydioidomykoza, histoplazmoza i zakażenie Mycobacterium avium complex), 
     zakażenia bakteryjne, zakażenia oka, zapalenie uchyłków1 
   Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone   Często  rak skóry z wyjątkiem czerniaka (w tym rak podstawnokomórkowy i rak płaskonabłonkowy), nowotwór łagodny
   (w tym torbiele i polipy)*  Niezbyt często  chłoniak**, nowotwór narządów litych (w tym rak sutka, rak płuc i rak gruczołu tarczowego), czerniak**
   Rzadko  białaczka1

               Częstośćnieznana  chłoniak T-komórkowy wątrobowo śledzionowy1, rak z komórek Merkla (neuroendokrynny nowotwór złośliwy skóry)1

   Zaburzenia krwi i układu chłonnego*  Bardzo często  leukopenia (w tym neutropenia i agranulocytoza), niedokrwistość   
   Często  leukocytoza, zmniejszenie liczby płytek krwi
   Niezbyt często  samoistna plamica małopłytkowa
   Rzadko  pancytopenia 
   Zaburzenia układu immunologicznego*  Często  nadwrażliwość, alergie (w tym alergia sezonowa)
   Niezbyt często  sarkoidoza1, zapalenie naczyń
   Rzadko  anafilaksja1 
   Zaburzenia metabolizmu i odżywiania  Bardzo często  zwiększenie stężenia lipidów 
   Często  hipokaliemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, nieprawidłowe stężenie sodu we krwi, hipokalcemia,  
     hiperglikemia, hipofosfatemia, odwodnienie                                                                          
   Zaburzenia psychiczne   Często  zmiany nastroju (w tym depresja), niepokój, bezsenność   
   Zaburzenia układu nerwowego*  Bardzo często  bóle głowy
   Często  parestezje (w tym niedoczulica), migrena, ucisk korzenia nerwowego
   Niezbyt często  udar mózgu1, drżenia mięśniowe, neuropatia

   Rzadko  stwardnienie rozsiane, zaburzenia demielinizacyjne (np. zapalenie nerwu wzrokowego, zespół Guillaina-Barrégo)1             
Zaburzenia oka   Często  pogorszenie widzenia, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, obrzęk oka 

   Niezbyt często  podwójne widzenie    
   Zaburzenia ucha i błędnika  Często  zawroty głowy             
   Niezbyt często  głuchota, szumy uszne     
   Zaburzenia serca*   Często  tachykardia        
   Niezbyt często  zawał mięśnia sercowego1, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca
   Rzadko  zatrzymanie akcji serca     
   Zaburzenia naczyniowe  Często  nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, krwiak
   Niezbyt często  tętniak aorty, zwężenie naczyń tętniczych, zakrzepowe zapalenie żył  
   Zaburzenia układu oddechowego,   Często  astma, duszność, kaszel
   klatki piersiowej i śródpiersia*  Niezbyt często  zator tętnicy płucnej1, śródmiąższowa choroba płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie płuc,  
     wysięk opłucnowy1

   Rzadko  zwłóknienie płuc1 
   Zaburzenia żołądka i jelit  Bardzo często  bóle brzucha, nudności i wymioty
   Często  krwotok z przewodu pokarmowego, dyspepsja, choroba refluksowa przełyku, zespół suchości (w tym suchość  
     oczu i jamy ustnej)
   Niezbyt często  zapalenie trzustki, utrudnienie połykania, obrzęk twarzy
   Rzadko  perforacja jelita1 
   Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych*  Bardzo często  zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
   Niezbyt często  zapalenie pęcherzyka żółciowego i kamica żółciowa, stłuszczenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny, 
   Rzadko  zapalenie wątroby, reaktywacja zapalenia wątroby typu B1, autoimmunologiczne zapalenie wątroby1

   Częstość nieznana  niewydolność wątroby1 
   Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  Bardzo często  wysypka (w tym złuszczająca się wysypka)
   Często  pogorszenie się lub wystąpienie łuszczycy (łuszczyca krostkowa dłoni i stóp)1, pokrzywka, siniaczenie  
     (w tym plamica), zapalenie skóry (w tym wyprysk), łamliwość paznokci, nadmierne pocenie się, łysienie1, świąd
   Niezbyt często  poty nocne, blizna
   Rzadko  rumień wielopostaciowy1, zespół Stevensa-Johnsona1, obrzęk naczynioruchowy1, zapalenie naczyń skóry1

   Częstość nieznana  nasilenie objwów zapalenia skórno-mięśniowego1                                       
   Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często  bóle mięśniowo-szkieletowe
   Często  skurcze mięśni (w tym zwiększone stężenie kinazy kreatynowej we krwi)
   Niezbyt często  rabdomioliza, toczeń rumieniowaty układowy
   Rzadko  zespół toczniopodobny1                                                                             
   Zaburzenia nerek i dróg moczowych  Często  zaburzenia czynności nerek, krwiomocz 
   Niezbyt często  oddawanie moczu w nocy   
   Zaburzenia układu rozrodczego i piersi  Niezbyt często  zaburzenia erekcji     
   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania*  Bardzo często  odczyn w miejscu wstrzyknięcia (w tym rumień w miejscu wstrzyknięcia)
   Często  bóle w klatce piersiowej, obrzęki, gorączka1

   Niezbyt często  zapalenie                           
   Badania diagnostyczne*  Często  zaburzenia krzepnięcia krwi i krwawienia (w tym wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji),  
     dodatni test w kierunku autoprzeciwciał (w tym przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA), 
     zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi                         
   Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach  Często  zaburzenia gojenia                             

* dodatkowe informacje znaleźć można w punktach dotyczących przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania oraz działań niepożądanych 
** w tym badania kontynuacyjne metodą otwartej próby
1) W tym dane z doniesień spontanicznych

Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych. Profil bezpieczeństwa u pacjentów z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych leczonych produktem Humira raz w tygodniu był zgodny ze znanym profilem 
bezpieczeństwa produktu Humira. Opis wybranych działań niepożądanych Odczyn w miejscu wstrzyknięcia. W głównych kontrolowanych badaniach klinicznych, u dorosłych i dzieci u 12,9% pacjentów leczonych produktem 
Humira wystąpiły odczyny w miejscu wstrzyknięcia [rumień i (lub) świąd, krwotok, ból lub obrzęk] w porównaniu do 7,1 % pacjentów otrzymujących placebo lub czynną substancję porównawczą. Na ogół odczyny w miejscu 
wstrzyknięcia nie wymagały zaprzestania stosowania produktu leczniczego. Zakażenia. W głównych kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych i dzieci, współczynnik zakażeń wynosił 1,51 na pacjentorok u pacjentów leczonych 
produktem Humira oraz 1,46 na pacjentorok u pacjentów otrzymujących placebo lub czynną substancję porównawczą. Były to przede wszystkim zapalenie nosogardzieli, zakażenie górnych dróg oddechowych i zapalenie zatok. 
Większość pacjentów kontynuowała stosowanie produktu Humira po ustąpieniu zakażenia. Częstość występowania poważnych zakażeń wynosiła 0,04 na pacjentorok u pacjentów leczonych produktem Humira i 0,03 na pacjentorok 
u pacjentów otrzymujących placebo lub czynną substancję porównawczą. W kontrolowanych i otwartych badaniach klinicznych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży produktu Humira, zgłaszano ciężkie zakażenia (w tym zakażenia 
prowadzące do zgonu, które występowały rzadko) łącznie z doniesieniami o gruźlicy (w tym gruźlicy prosówkowej i pozapłucnej) oraz o inwazyjnych zakażeniach oportunistycznych (np. rozsiana lub pozapłucna histoplazmoza, 
blastomykoza, kokcydioidomykoza, zakażenie Pneumocystis, kandydoza, aspergiloza i listerioza). Większość przypadków gruźlicy pojawiło się podczas pierwszych ośmiu miesięcy leczenia i może być wyrazem zaostrzenia utajonego 
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procesu chorobowego. Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne. Nie zaobserwowano nowotworów złośliwych u 249 pacjentów pediatrycznych  podczas badań klinicznych po zastosowaniu produktu Humira u pacjentów 
z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i zapaleniem stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych), gdzie narażenie wynosiło 
655,6  pacjento-lat. Ponadto, nie zaobserwowano nowotworów złośliwych u 192 pacjentów podczas badania klinicznego produktu Humira u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna, gdzie narażenie wynosiło 258,9 
pacjento-lat. W badaniu  klinicznym produktu Humira u dzieci i młodzieży z przewlekłą łuszczycą zwyczajną (plackowatą) nie zaobserwowano nowotworów złośliwych u 77 pacjentów przy narażeniu wynoszącym 80,0 pacjento-
lat. W czasie kontrolowanych głównych badań klinicznych produktu Humira trwających co najmniej 12 tygodni u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem 
stawów kręgosłupa, osiową spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowym zapaleniem stawów, łuszczycą, ropnym zapaleniem apokrynowych 
gruczołów potowych, chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, obserwowany współczynnik występowania (95% przedział ufności) nowotworów złośliwych, innych niż chłoniak i rak skóry nie będący 
czerniakiem, wynosił 6,1 (3,8, 9,9) na 1000 pacjento-lat u 5 041pacjentów leczonych produktem Humira w porównaniu do współczynnika 6,9 (3,7, 12,7) na 1000 pacjento-lat u 3 194 pacjentów z grup kontrolnych (mediana czasu 
trwania leczenia wynosiła 4,0 miesiące u pacjentów leczonych produktem Humira oraz 3,9 miesiąca u pacjentów z grup kontrolnych). Współczynnik występowania (95% przedział ufności) raków skóry, niebędących czerniakiem, wynosił 
9,0 (6,1, 13,3) na 1000 pacjento-lat u pacjentów leczonych produktem Humira oraz 3,4 (1,4, 8,2) na 1000 pacjento-lat u pacjentów z grup kontrolnych. Z tych raków skóry, współczynniki występowania (95% przedział ufności) raków 
płaskonabłonkowych wynosiły 2,5 (1,2, 5,3) na 1000 pacjento-lat u pacjentów leczonych produktem Humira i 0,7 (0,1, 4,9) na 1000 pacjento-lat u pacjentów z grup kontrolnych. Współczynnik występowania (95% przedział ufności) 
chłoniaków wynosił 0,7 (0,2, 2,9) na 1000 pacjento-lat u pacjentów leczonych produktem Humira oraz 0,7 (0,1, 4,9) na 1000 pacjento-lat u pacjentów z grup kontrolnych. Gdy rozpatruje się łącznie części tych badań klinicznych z udziałem 
grup kontrolnych oraz trwające obecnie i zakończone badania otwarte stanowiące ich przedłużenie, o medianie czasu trwania wynoszącej około 3,4 lat, obejmujące 6 008 pacjentów i ponad 25 446 pacjento-lat terapii, obserwowany 
współczynnik występowania nowotworów złośliwych, innych niż chłoniak i raki skóry nie będące czerniakiem, wynosi około 8,5 na 1000 pacjento-lat. Obserwowany współczynnik występowania raków skóry nie będących czerniakiem 
wynosi około 9,7 na 1000 pacjento-lat, a obserwowany współczynnik występowania chłoniaków – około 1,3 na 1000 pacjento-lat. Po wprowadzeniu produktu do obrotu, od stycznia 2003 do grudnia 2010, głównie u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zgłaszany współczynnik występowania nowotworów złośliwych wynosi około 2,7 na 1000 pacjento-lat. Zgłaszane współczynniki występowania raków skóry nie będących czerniakami i chłoniaków 
wynoszą odpowiednio około 0,2 i 0,3 na 1000 pacjento-lat. Po wprowadzeniu produktu do obrotu informowano o rzadkich przypadkach chłoniaka T-komórkowego wątrobowo-śledzionowego u pacjentów leczonych adalimumabem. 
Autoprzeciwciała. Próbki surowicy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów badano wielokrotnie na obecność autoprzeciwciał (badanie I-V). W tych badaniach klinicznych, u 11,9% pacjentów leczonych produktem Humira 
i u 8,1% pacjentów otrzymujących placebo lub czynną substancję porównawczą, którzy mieli ujemne miana przeciwciał przeciwjądrowych przed rozpoczęciem badania stwierdzono dodatnie miana w 24. tygodniu. U dwóch pacjentów 
z 3441 leczonych produktem Humira, we wszystkich badaniach stosowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów, pojawiły się objawy kliniczne wskazujące na wystąpienie zespołu toczniopodobnego. 
Stan pacjentów poprawił się po odstawieniu leczenia. U żadnego z pacjentów nie wystąpiło toczniowe zapalenie nerek lub objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. W kontrolowanych 
badaniach klinicznych fazy III produktu Humira u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i łuszczycowym zapaleniem stawów, gdzie okres kontrolny trwał od 4 do 104 tygodni, zwiększenie aktywności AlAT ≥ 3 x górnej 
granicy wartości prawidłowych wystąpiło u 3,7% pacjentów leczonych produktem Humira i 1,6% pacjentów otrzymujących leczenie porównawcze. W kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III produktu Humira u pacjentów 
w wieku od 4 do 17  lat z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, oraz u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat z zapaleniem stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych, odnotowano 
zwiększenie aktywności AlAT ≥ 3 x górnej granicy wartości prawidłowych u 6,1% pacjentów leczonych produktem Humira i 1,3% pacjentów otrzymujących leczenie porównawcze. W większości przypadków zwiększenie aktywności 
AlAT obserwowano podczas jednoczesnego stosowania metotreksatu. W badaniu klinicznym fazy III produktu Humira u pacjentów w wieku od 2 do < 4 lat z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, nie 
odnotowano zwiększenia aktywności AlAT ≥ 3 x górnej granicy wartości prawidłowych. W kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III produktu Humira u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubego, gdzie okres kontrolny trwał od 4 do 52 tygodni zwiększenie aktywności AlAT ≥ 3 x górnej granicy wartości prawidłowych wystąpiło u 0,9% pacjentów leczonych produktem Humira i 0,9% pacjentów otrzymujących 
leczenie porównawcze. W badaniu fazy III produktu Humira u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna oceniano skuteczność i bezpieczeństwo dwóch schematów dawkowania podtrzymującego, ustalonego w zależności 
od masy ciała pacjenta, następującego po indukcji zależnymi od masy ciała dawkami. W czasie do 52 tygodni leczenia, zwiększenie aktywności AlAT ≥ 3 x górnej granicy wartości prawidłowych wystąpiło u 2,6% (5/192) pacjentów, 
z których 4 wyjściowo otrzymywało jednocześnie leki immunosupresyjne. W kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III produktu Humira u pacjentów z łuszczycą plackowatą, gdzie okres kontrolny trwał od 12 do 24 tygodni 
zwiększenie aktywności AlAT ≥ 3 x górnej granicy wartości prawidłowych wystąpiło u 1,8% pacjentów leczonych produktem Humira i 1,8% pacjentów otrzymujących leczenie porównawcze. W badaniu klinicznym fazy III produktu 
Humira u dzieci i młodzieży z łuszczyca zwyczajna (plackowatą) nie wystąpiło zwiększenie aktywności AlAT ≥3 x górnej granicy normy. W kontrolowanych badaniach klinicznych produktu Humira (dawki początkowe 160 mg 
w tygodniu 0 i 80 mg w 2. tygodniu, a następnie począwszy od 4. tygodnia 40 mg co tydzień) u pacjentów z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych w okresie kontrolnym trwającym od 12 do 16 tygodnia zwiększenie 
aktywności AlAT > 3 x górnej granicy normy wystąpiło u 0,3% pacjentów leczonych produktem Humira i 0,6% pacjentów leczonych produktem porównawczym. W badaniach klinicznych we wszystkich wskazaniach pacjenci ze 
zwiększoną aktywnością AlAT nie wykazywali objawów podmiotowych, a w większości przypadków zwiększenie aktywności było przejściowe i ustępowało podczas kontynuacji leczenia. Jednakże, po wprowadzeniu leku do obrotu 
u pacjentów otrzymujących adalimumab odnotowano przypadki niewydolności wątroby oraz mniej poważnych zaburzeń wątroby, które mogą poprzedzać niewydolność wątroby, w tym autoimmunologicznego zapalenia wątroby. 
Jednoczesne leczenie azatiopryną/6-merkaptopuryną. W badaniach choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych, obserwowano większą częstość występowania nowotworów złośliwych i ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych 
z zakażeniami w związku z leczeniem skojarzonym produktem Humira i azatiopryną/6-merkaptopuryną w porównaniu do stosowania produktu Humira w monoterapii. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, email: ndl@urpl.gov.pl. Wykaz substancji pomocniczych: mannitol, kwas cytrynowy 
jednowodny, sodu cytrynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań. Rodzaj i zawartość opakowania: 1 ampułko-strzykawka do 
jednorazowego użytku (szklana typu I) z końcówką tłoka z gumy bromobutylowej i igłą z osłonką (elastomer termoplastyczny). Opakowania: 1 ampułko-strzykawka (0,8 ml jałowego roztworu) i 1 gazik nasączony alkoholem wszystko 
w blistrze; 2 ampułko-strzykawki (0,8 ml jałowego roztworu), każda z 1 gazikiem nasączonym alkoholem, wszystko w blistrze. Produkt Humira jest również dostępny w fiolce do jednorazowego użytku (szklana typ I), z gumowym 
korkiem, aluminiowym pierścieniem, z zamknięciem typu „flip-off” zawierającej 40 mg adalimumabu. Opakowanie zawiera 2 pudełka. W każdym pudełku: 1 fiolka (0,8 ml jałowego roztworu), 1 pusta jałowa strzykawka, 1 igła, 1 nasadka 
na fiolkę i 2 gaziki nasączone alkoholem. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: AbbVie Ltd Maidenhead SL6 4UB Wielka Brytania. 
Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich. 
Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: EU/1/03/256/001; EU/1/03/256/002; EU/1/03/256/003. 
Lek wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania – Rpz.

Niniejsza informacja została przygotowana dnia 10 sierpnia 2015 r. na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z dn. 28 lipca 2015 r., 
zamieszczonej na stronie EMA: http://ema.europa.eu, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. 

Dodatkowe informacje dostępne są w AbbVie Polska Sp. z o.o., 
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 022 372 78 00, fax: 022 372 78 01, www.abbvie.pl
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HUMIRA umożliwia pacjentom realizację 
własnych celów, odzyskanie pełni życia 
rodzinnego i zawodowego.1,2,3

Daje szansę Twoim pacjentom osiągać 
długotrwałe efekty leczenia.1,2

AbbVie Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa 

tel.: 22 372 78 00, fax: 22 372 78 01, www. abbvie.plReferencje znajdują się pod skróconą informacją o leku HUMIRA®

Poprawia jakość życia4

Hamuje postęp zmian 
           radiograficznych1,2

PLHUR150186

Zmniejsza nasilenie 
    objawów choroby1,2

Reklama 2015 158X225 Wisła.indd   1 15-10-06   13:45




