
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
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1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол (certolizumab 
pegol) в един ml.  
 
Цертолизумаб пегол е рекомбинантен, хуманизиран Fab' антитяло-фрагмент срещу 
тумор-некротизиращия фактор алфа (TNFα), експресиран в Escherichia coli и конюгиран с 
полиетиленгликол (PEG).  
 
За пълният списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА  
 
Инжекционен разтвор (инжекция)  
 
Бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. pH на разтвора е около 4,7.  
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания  
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia, в комбинация с метотрексат (MTX), e показан за:  
• лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни, при които 

отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), 
включително MTX, е недостатъчен. Cimzia може да се прилага като монотерапия в 
случай на непоносимост към MTX или когато продължителното лечение с MTX е 
неподходящо.  

• лечение на тежък, активен и прогресиращ RA при възрастни, които не са били лекувани с 
MTX или други DMARDs. 
 

Установено е, че Cimzia води до намаляване степента на прогресия на ставното увреждане, 
измерена рентгенографски, както и до подобрение на физическата функция, при комбинирано 
приложение с MTX.  
 
Аксиален спондилоартрит 
Cimzia е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиален спондилоартрит, 
включващ: 
 
Анкилозиращ спондилит (AS) (известен също като рентгенографски аксиален 
спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор към 
или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). 
 
Аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни на AS (известен също като 
нерентгенографски аксиален спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за AS, но с 
обективни признаци на възпаление от повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или ядрено-
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магнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор към или непоносимост към 
НСПВС. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia, в комбинация с MTX, е показан за лечение на активен псориатичен артрит при 
възрастни, при които отговорът към предходно лечение с DMARD е бил недостатъчен. 
 
Cimzia може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или 
когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо. 
 
За подробности относно терапевтичните ефекти вижте точка 5.1. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е показан за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са 
кандидати за системна терапия. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение  
 
Лечението трябва да бъде започнато и проследявано от медицински специалисти с опит в 
диагностиката и лечението на заболяванията, за които Cimzia е показан. На пациентите трябва 
да бъде предоставена карта за напомняне.  
 
Дозировка 
 
Ревматоиден артрит, псориатичен артрит, аксиален спондилоартрит, плакатен псориазис 
 
Натоварваща доза 
Препоръчваната начална доза Cimzia при възрастни пациенти е 400 mg (прилагана като 2 
подкожни инжекции по 200 mg дневно) на седмици 0, 2 и 4. При ревматоиден артрит и 
псориатичен артрит МТХ трябва да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е 
необходимо. 
 
Поддържаща доза 
Ревматоидeн артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
ревматоиден артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като е потвърден клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
аксиален спондилоартрит е 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 4 седмици. След 
поне 1 година лечение с Cizmia при пациенти с трайна ремисия може да се обсъди използването 
на намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици (вж. точка 5.1). 
 
Псориатичен артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
псориатичен артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като се потвърди клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
За горепосочените показания наличните данни предполагат, че клиничния отговор обикновено 
се постига в рамките на 12-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка за 
продължаване на лечението при пациенти, които не са показали доказателство за терапевтична 
полза през първите 12 седмици лечение.  
 



 4 

Плакатен псориазис 
След началната доза, поддържащата доза Cimzia при възрастни пациенти с плакатен псориазис 
е 200 mg на всеки 2 седмици. Може да се обмисли доза от 400 mg на всеки 2 седмици при 
пациенти с недостатъчен отговор (вж. точка 5.1). 
 
Наличните данни при възрастни с плакатен псориазис предполагат, че клиничен отговор 
обикновено се постига в рамките на 16-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка 
за продължаване на лечението при пациенти, без показатели за терапевтична полза през 
първите 16 седмици лечение. Някои пациенти с първоначален частичен отговор може 
впоследствие да покажат подобрение при продължаване на лечението след 16 седмици. 
 
Пропусната доза 
Посъветвайте пациентите, които са пропуснали доза, да инжектират следващата доза Cimzia 
веднага след като си спомнят и да продължат да инжектират съответните дози, както е 
назначено. 
 
Специални популации 
Педиатрична популация (< 18-годишна възраст) 
Безопасността и ефикасността на Cimzia при деца и юноши под 18-годишна възраст все още не 
са установени.Липсват данни. 
 
Пациенти в старческа възраст (≥ 65-годишна възраст) 
Не е необходимо адаптиране на дозата. Популационните фармакокинетични анализи не са 
показали влияние на възрастта (вж. точка 5.2).  
 
Чернодробно и бъбречно увреждане 
Cimzia не е проучван при тези групи пациенти. Не може да се направят препоръки относно 
дозата (вж. точка 5.2).  
 
Начин на приложение 
Цялото съдържание (1 ml) на предварително напълнената спринцовка трябва да бъде 
приложено само чрез подкожно инжектиране. Подходящи места за инжектиране са, например, 
бедрото или корема.  
 
След съответно обучение по отношение на инжекционната техника пациентите може да 
инжектират сами предварително напълнената спринцовка, в случай че техният лекар прецени 
това за подходящо, както и под медицинско наблюдение в случай на необходимост. 
Предварително напълнените спринцовки с предпазител за иглата, трябва да бъдат използвани 
единствено от медицински специалисти. Лекарят трябва да обсъди с пациента, кое 
инжекционно устройство е най-подходящо. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в 
точка 6.1. 
 
Активна туберкулоза или други тежки инфекции, като сепсис или опортюнистични инфекции 
(вж. точка 4.4).  
 
Умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас по NYHA - III/IV) (вж. точка 4.4). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Проследимост 
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. 
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Инфекции 
Пациентите трябва да бъдат редовно проследявани за наличието на признаци и симптоми на 
инфекции, включително туберкулоза преди, по време на и след лечението с Cimzia. Тъй като 
елиминирането на цертолизумаб пегол може да отнеме до 5 месеца, проследяването трябва да 
продължи по време на този период (вж. точка 4.3).  
 
Лечението с Cimzia не трябва да бъде започвано при пациенти с клинично значима активна 
инфекция, включително хронични или локализирани инфекции, докато инфекцията не бъде 
овладяна (вж. точка 4.3).  
 
Пациентите, развили нова инфекция по време на лечението с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани. В случай че пациентът развие нова сериозна инфекция, приложението на Cimzia 
трябва да бъде преустановено, до овладяване на инфекцията. Лекарите трябва да бъдат 
внимателни при преценяване на приложението на Cimzia при пациенти с анамнеза за 
повтаряща се или опортюнистична инфекция или съпътстващи състояния, които може да 
предразположат пациентите към развитието на инфекции, включително приложението на 
съпътстващи имуносупресивни лекарства. 
 
Пациентите с ревматоиден артрит може да не проявят типичните симптоми на инфекция, 
включително треска, поради тяхното заболяване и съпътстващо лечение. Ето защо ранното 
откриване на всяка инфекция, особено ранното разпознаване на атипичните клинични прояви 
на сериозна инфекция, е от особено значение за минимизиране на забавянето на диагнозата и 
започването на лечението. 
 
При пациенти, приемали Cimzia, са съобщавани тежки инфекции, включително сепсис и 
туберкулоза (включително милиарна, дисеминирана и екстрапулмонална форма на 
заболяването) и опортюнистични инфекции (като хистоплазмоза, нокардия, кандидоза). Някои 
от тези случаи са били фатални.  
 
Туберкулоза 
Преди започване на лечението с Cimzia всички пациенти трябва да бъдат прегледани за 
наличието както на активна, така и на неактивна (латентна) туберкулозна инфекция. Този 
преглед трябва да включва подробна медицинска анамнеза на пациенти с лични данни за 
прекарана туберкулоза или за възможен предшестващ контакт с пациенти с активна 
туберкулоза и/или предишно или настоящо лечение с имуносупресори. При всички пациенти 
(или съгласно местните препоръки) трябва да бъдат проведени определени скринингови 
изследвания, като например туберкулинов кожен тест и рентгенография на гръдния кош. 
Препоръчва се извършването на тези изследвания да се впише в картата за напомняне на 
пациента.Назначаващите лечението трябва да бъдат предупредени относно риска от появата на 
фалшиво отрицателни резултати от туберкулиновия кожен тест, особено при пациенти с тежко 
заболяване или имунокомпрометирани.  
 
При диагностициране на активна туберкулоза преди или по време на лечението не трябва да се 
започва лечение с Cimzia или то трябва да бъде преустановено (вж. точка 4.3). 
 
Ако има съмнения за неактивна (латентна) туберкулоза, трябвада бъде извършена консултация 
с лекар с опит в лечението на туберкулозата. Във всички случаи, описани по-долу, трябва да се 
направи много внимателна оценка на съотношението полза/риск при лечението с Cimzia. 
 
При диагностициране на латентна туберкулоза, преди започване на лечението с Cimzia трябва 
да бъде проведено подходящо антитуберкулозно лечение, в съответствие с местните 
препоръки. Трябва да се помисли за антитуберкулозно лечение преди започване на лечение с 
Cimzia при пациенти с данни за латентна или активна туберкулоза, при които не може да се 
потвърди адекватен курс на лечение, както и при пациенти със значими рискови фактори за 
туберкулоза, независимо от отрицателните тестове за латентна туберкулоза. Преди започване 
на лечението с Cimzia трябва да се имат предвид и биологичните тестове за скрининг на 
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туберкулоза, при наличието на каквато и да е възможност за латентна туберкулозна инфекция, 
независимо от БЦЖ ваксинацията.  
 
Въпреки предишно или съпътстващо профилактично лечение на туберкулоза, случаи на 
активна туберкулоза са наблюдавани при пациенти, лекувани с TNF-антагонисти, включително 
Cimzia. Някои пациенти, които са били успешно лекувани за активна туберкулоза, отново са 
развили туберкулоза, докато са лекувани с Cimzia. 
 
Пациентите трябва да бъдат посъветвани да търсят медицинска помощ, в случай че по време 
или след лечението с Cimzia се появят признаци/симптоми (напр. персистираща кашлица, 
загуба на тегло, леко повишена температура), предполагащи наличието на туберкулозна 
инфекция.  
 
Реактивиране на хепатит В вирус (HBV) 
Реактивиране на хепатит B е настъпило при пациенти, приемащи TNF-антагонист, 
включително цертолизумаб пегол, които са хронични носители на този вирус (т.е. позитивни за 
повърхностен антиген). Някои случаи са завършили фатално. 
 
Пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция преди започване на лечение с Cimzia. 
За пациентите, с положителен тест за HBV инфекция, се препоръчва консултация с лекар с 
опит в лечението на хепатит В. 
 
Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и 
няколко месеца след неговото преустановяване. Липсват достатъчно данни за лечението на 
пациенти, които са носители на HBV с антивирусна терапия и съпътстващо лечение с TNF-
антагонист за предотвратяване на HBV реактивиране. Пациенти, при които се проявява 
реактивиране на HBV, Cimzia трябва да бъде спряна и трябва да се започне ефективна анти-
вирусна терапия с подходящо поддържащо лечение. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
Потенциалната роля на лечението с TNF-антагонисти върху развитието на злокачествени 
нарушения не е известна. Необходимо е повишено внимание при назначаване на лечението с 
TNF-антагонисти при пациенти с анамнеза за злокачествени заболявания или при обмислянето 
на продължително лечение при пациенти, развили злокачествени нарушения.  
 
Съгласно съвременните знания вероятният риск от развитието на лимфом, левкемия или други 
злокачествени заболявания при пациентите на лечение с TNF-антагонист не може да бъде 
изключен.  
 
По време на клиничните изпитвания с Cimzia и други TNF-антагонисти са наблюдавани повече 
случаи на лимфом и други злокачествени заболявания сред пациентите, приемали TNF-
антагонист, в сравнение с пациентите от контролната група, приемали плацебо (вж. точка 4.8). 
При пост-маркетинговата употреба са съобщавани случаи на левкемия при пациенти лекувани с 
TNF-антагонисти. Съществува повишение на основния риск от лимфом и левкемия при 
пациентите с ревматоиден артрит с продължително, високоактивно възпалително заболяване, 
което усложнява оценката на риска.  
 
Не са провеждани изследвания, включващи пациенти с анамнеза за злокачествено заболяване 
или продължаващи лечението при пациенти с поява на злокачествено заболяване по време на 
приема на Cimzia.  
 
Ракови заболявания на кожата 
Меланома и Меркел-клетъчен карцином са съобщени при пациенти, лекувани с TNF-
антагонисти, включително цертолизумаб пегол (вж. точка 4.8). Препоръчва се периодичен 
преглед на кожата, особено при пациенти с рискови фактори за раково заболяване на кожата. 
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Злокачественени нарушения в педиатричната популация 
Злокачествени нарушения, някои от тях фатални, са съобщени при деца, юноши и младежи (до 
22-годишна възраст), лекувани с TNF-антагонисти (начало на лечение ≤ 18-годишна възраст), 
при пост-маркетинговата употреба. Приблизително половината случаи са били лимфоми. 
Останалите случаи представляват множество различни злокачествени нарушения и включват 
рядко срещани злокачествени нарушения, обикновено свързвани с имуносупресия. Не може да 
се изключи възможността за развитие на злокачествени нарушения при деца и юноши на 
лечение с TNF-антагонисти.  
 
Случаи на хепатолиенален Т-клетъчен лимфом (HSTCL) са съобщени при пациенти, лекувани с 
TNF-антагонист в пост-маркетинговия период. Този рядък вид Т-клетъчен лимфом е 
заболяване с много агресивен ход и обикновено е с летален изход. По-голямата част от 
съобщените случаи с TNF-антагонисти са при юноши или младежи от мъжки пол с болест на 
Крон или улцерозен колит. Почти всички от тези пациенти са получавали лечение с 
имуносупресорите азатиоприн и /или 6-меркаптопурин, едновременно с TNF-антагонист по 
време на или преди поставяне на диагнозата. Не може да се изключи риск за развитие на 
хепатолиенален Т-клетъчен лимфом при пациенти, лекувани с Cimzia. 
 
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 
При изследователски клинични изпитвания, оценяващи употребата на друг TNF-антагонист, 
инфликсимаб, при пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест 
(ХОББ), при пациенти, лекувани с инфликсимаб, са съобщавани повече злокачествени 
заболявания, предимно на белите дробове, главата и шията, в сравнение с контролната група 
пациенти. Всички пациенти са били пристрастени пушачи. Ето защо е необходимо внимание 
при употребата на TNF-антагонисти при пациенти с ХОББ, както и при пациенти с повишен 
риск от злокачествени заболявания поради пристрастеност към тютюнопушене. 
 
Застойна сърдечна недостатъчност 
Cimzia е противопоказан в случай на умерена или тежка сърдечна недостатъчност (вж. точка 
4.3). При клинични изпитвания с други TNF-антагонисти е наблюдавано влошаване на 
застойната сърдечна недостатъчност и повишаване на смъртността в резултат на застойната 
сърдечна недостатъчност. Случаи на застойната сърдечна недостатъчност са наблюдавани и 
при пациенти с ревматоиден артрит, приемащи Cimzia. Cimzia трябва да бъде прилаган с 
повишено внимание при пациенти с лека сърдечна недостатъчност (NYHA клас I/II). Лечението 
с Cimzia трябва да бъде преустановено при пациентите, които развиват или при които е налице 
влошаване на симптомите на застойна сърдечна недостатъчност.  
 
Хематологични реакции 
При TNF-антагонистите са съобщавани редки случаи на панцитопения, включително 
апластична анемия. Нежелани реакции от страна на кръвта, включително клинично значима 
цитопения (напр. левкопения, панцитопения, тромбоцитопения), са съобщавани при Cimzia 
(вж. точка 4.8). Всички пациенти трябва да бъдат посъветвани да търсят незабавна лекарска 
помощ при появата на признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия или инфекция 
(напр. персистираща треска, кръвонасяданe, кървене, бледост) по време на лечението с Cimzia. 
Трябва да бъде обмислено преустановяване на лечението с Cimzia при пациенти с потвърдени 
значими хематологични нарушения.  
 
Неврологични събития 
Употребата на TNF-антагонисти е свързана с редки случаи на поява или изостряне на 
клиничните симптоми и/или рентгенографски данни за демиелинизиращо заболяване, 
включително мултиплена склероза. При пациенти с предшестващи или настоящи 
демиелинизиращи нарушения, преди започване на лечение с Cimzia трябва внимателно да се 
прецени ползата и риска от лечението с TNF-антагонисти. При пациенти, лекувани с Cimzia, са 
съобщавани редки случаи на неврологични нарушения, включително припадъци, неврит и 
периферна невропатия.  
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Свръхчувствителност 
Рядко са съобщавани реакции на тежка свръхчувствителност след приложение на Cimzia. 
Някои от тези реакции са настъпили след първото приложение на Cimzia. При появата на тежки 
реакции, приложението на Cimzia трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде назначено 
подходящо лечение.  
 
Има ограничени данни за употребата на Cimzia при пациенти, проявили тежка реакция на 
свръхчувствителност спрямо други TNF-антагонисти; при тези пациенти е необходимо 
повишено внимание. 
 
Чувствителност към латекс 
Капачетонаиглатав подвижната капачка на Cimzia предварително напълненаспринцовка 
съдържа производно на естествен каучук (вж. точка 6.5). Контактът с латекс от естествен 
каучук може да причини тежки алергични реакции при чувствителни на латекс лица. До 
момента не е открит алергизиращ латексов белтък в сменяемата капачка на иглата на 
предварително напълнената спринцовка Cimzia. Въпреки това, евентуален риск от реакции на 
свръхчувствителност при чувствителни на латекс лица не може да се изключи напълно. 
 
Имуносупресия 
Докато тумор-некротизиращият фактор (TNF) медиира възпалението и модулира клетъчния 
имунен отговор, съществува вероятност TNF-антагонистите, включително Cimzia, да 
предизвикат имуносупресия, въздействайки на собствената защита срещу инфекции и 
злокачествени заболявания. 
 
Автоимунитет 
Лечението с Cimzia може да доведе до образуване на антинуклеарни антитела (ANA) и в редки 
случаи до появата на лупус-подобен синдром (вж. точка 4.8). Няма достатъчно данни за 
влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху автоимунните заболявания. Ако след 
лечението с Cimzia пациентът развие симптоми, характерни за лупус-подобен синдром, то 
лечението трябва да бъде преустановено. Cimzia не е специално проучван при пациенти с лупус 
(вж. точка 4.8).  
 
Ваксинации 
Пациентите, лекувани с Cimzia могат да бъдат ваксинирани, с изключение на живи ваксини. 
Няма данни за отговора към живи ваксини или вторично пренасяне на инфекция чрез живи 
ваксини при пациенти, приемащи Cimzia. Живи ваксини не трябва да бъдат прилагани 
едновременно с Cimzia. 
 
При плацебо контролирано клинично изпитване при пациенти с ревматоиден артрит е 
наблюдаван подобен антитяло отговор при Cimzia и плацебо групите, когато едновременно с 
Cimzia са приложени пневмококова полизахаридна ваксина и ваксина срещу грип. Пациентите, 
получаващи Cimzia и съпътстващо лечение с метотрексат, са имали по-нисък хуморален 
отговор в сравнение с пациентите, получаващи единствено Cimzia. Не е известно клиничното 
значение на това. 
 
Едновременно приложение с други биологични продукти 
По време на клинични изпитвания са наблюдавани тежки инфекции и неутропения при 
едновременната употреба на анакинра (интерлевкин-1 антагонист) или абатацепт (CD28 
модулатор) и друг TNF-антагонист − етанерцепт, без това да е свързано с допълнителна полза 
спрямо самостоятелното приложение на етанерцепт.Като се има предвид характера на 
нежеланите събития при комбинирането на друг TNF-антагонист с абатацепт или анакинра, 
подобна токсичност може да се наблюдава и при комбиниране на анакинра или абатацепт с 
други TNF-антагонисти. Ето защо не се препоръчва комбинирането на цертолизумаб пегол с 
анакинра или абатацепт (вж. точка 4.5).  
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Хирургия 
Съществува ограничен опит по отношение на безопасността, свързана с хирургичните 
интервенции при пациенти, лекувани с Cimzia. 14-дневният полуживот на цертолизумаб пегол 
трябва да се има предвид, ако се планира хирургична процедура. Пациент, изискващ 
хирургична намеса, докато приема Cimzia, трябва внимателно да се изследва за инфекции и да 
се предприемат съответните мерки. 
 
Оценка на активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ) 
При пациенти на лечение с Cimzia е наблюдавано влияние върху някои от изследванията на 
коагулацията. Cimzia може да доведе до неверни резултати при оценка на aPTT при пациенти 
без промени в коагулацията. Този ефект е наблюдаван при PTT-лупус антикоагулантния (LA) 
тест и при автоматичния тест за стандартното таргентно активирано парциално 
тромбопластиново време (STA-PTT) от диагностичните тестове, и при HemosIL APTT-SP liquid 
и HemosIL lyophilised silica tests от инструменталните лаборатории тестове. Други тестове за 
оценка на aPTT също може да бъдат засегнати. Няма данни за влиянието на Cimzia върху 
коагулацията in vivo. След приема на Cimzia е необходимо повишено внимание при 
интерпретиране на нарушенията в резултатите за коагулацията. Не е наблюдавано въздействие 
върху тромбиновото време (TT) и протромбиновото време (PT). 
 
Пациенти в старческа възраст 
В клиничните изпитвания, въпреки ограничения опит, е имало видимо по-висока честота на 
инфекциите сред пациенти ≥65- годишна възраст, сравнение с по-млади пациенти. Необходимо 
е повишено внимание при лечение на пациентите в старческа възраст, както и особено 
внимание по отношение на възникването на инфекции. 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
По данни от популационния фармакокинетичен анализ съпътстващото лечение с метотрексат, 
кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и аналгетици не 
повлиява фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. 
 
Не се препоръчва комбиниране на цертолизумаб пегол и анакинра или абатацепт (вж. точка 
4.4). 
 
Едновременното приложение на Cimzia с метотрексат не е оказало значим ефект върху 
фармакокинетиката на метотрексат. При проучвателните сравнения,фармакокинетиката на 
цертолизумаб пегол се оказва подобна на наблюдаваната преди това при здрави индивиди.  
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене  
 
Жени с детероден потенциал  
Трябва да се обмисли използването на ефикасна контрацепция при жени с детероден 
потенциал. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли използването на постоянна 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia поради неговата скорост 
на елимиране (вж. точка 5.2), но трябва да се вземе предвид и нуждата от лечение на жените 
(вж. по-долу). 
 
Бременност  
Проспективно събираните данни от над 1300 бременности, с експозиция на Cimzia, с известен 
изход на бременността, включващи над 1000 бременности, с експозиция през първия 
триместър, не показват малформативен ефект на Cimzia. Събират се допълнителни данни, тъй 
като наличният клиничен опит все още е ограничен, за да се заключи, че няма увеличен риск, 
свързан с приложението на Cimzia по време на бременност.  
Изпитванията при животни (гризачи), използващи анти-плъхови TNFα, не са показали данни за 
нарушение на фертилитета или увреждане на плода. Въпреки това тези данни са недостатъчни 
по отношение на репродуктивната токсичност при човека (вж. точка 5.3). Поради инхибирането 
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на TNFα приложението на Cimzia по време на бременност може да повлияе нормалния имунен 
отговор на новороденото.  
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при клинична необходимост.  
Неклиничните изпитвания предполагат ниско или пренебрежимо ниво на преминаване през 
плацентата на хомоложния Fab фрагмент на цертолизумаб пегол (без Fc част) (вж. точка 5.3).  
 
В едно клинично проучване 16 жени са лекувани с цертолизумаб пегол (200 mg на всеки 2 
седмици или 400 mg на всеки 4 седмици) по време на бременност. Плазмените концентрации на 
цертолизумаб пегол, измерени при 14 кърмачета при раждане, са под границата на 
количествено определяне (BelowtheLimitofQuantification, BLQ) в 13 проби; в една проба 
концентрацията е 0,042 µg/ml при съотношение в плазмата кърмаче/майка 0,09 % при 
раждането. По време на седмица 4 и седмица 8 концентрациите при всички кърмачета са BLQ. 
Клиничната значимост на ниските нива цертолизумаб пегол при кърмачета е неизвестна. 
Препоръчва се да се изчакат минимум 5 месеца след последното приложение на Cimzia на 
майката по време на бременността, преди да се прилагат живи или живи атенюирани ваксини 
(напр. БЦЖ ваксина), освен ако ползата от ваксинацията надвишава ясно теоретичния риск от 
приложението на живи или живи атенюирани ваксини на кърмачетата.  
 
Кърмене 
В едно клинично проучване при 17 кърмещи жени, лекувани с Cimzia, е наблюдавано 
минимално преминаване на цертолизумаб пегол от плазмата в кърмата. Процентът от 
майчината доза цертолизумаб пегол, който достига до кърмачето за период от 24 часа е оценен 
на 0,04 % до 0,30 %. Освен това, тъй като цертолизумаб пегол е протеин, който се разгражда в 
стомашно-чревния тракт след перорално приложение, абсолютната бионаличност се очаква да е 
много ниска при кърмачета, които са на естествено хранене. 
 
Поради това Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
 
Фертилитет 
Наблюдавани са влияние върху подвижността на сперматозоидите и тенденция към намаляване 
на броя на сперматозоидите при гризачи от мъжки пол, без видим ефект върху фертилитета 
(вж. точка 5.3).  
 
При клинично изпитване, оценяващо ефекта на цертолизумаб пегол върху качествените 
параметри на спермата, 20 здрави мъже са били рандомизирани да получават подкожно 
единична доза от 400 mg цертолизумаб пегол или плацебо. По време на 14-седмичното 
проследяване не са наблюдавани ефекти на цертолизумаб пегол върху качествените параметри 
на спермата, в сравнение с плацебо. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини  
 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. Замаяност (включваща вертиго, нарушение в зрението и умора) е възможно да се 
появи след приложение на Cimzia (вж. точка 4.8). 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Обобщение на профила за безопасност 
 
Ревматоидeн артрит 
Cimzia е изследвана при 4 049 пациенти с ревматоиден артрит в контролирани и отворени 
изпитвания в продължение до 92 месеца.  
 
В плацебо-контролираните изпитвания пациентите, приемали Cimzia, са имали около 4 пъти 
по-голяма продължителност на експозиция в сравнение с групата на плацебо. Тази разлика в 
експозицията се дължи предимно на това, че пациентите на плацебо са по-склонни към ранно 
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отпадане. Освен това, в изпитване RA-I и RA-II има задължително отпадане на тези без 
подобрение до седмица 16, като повечето от тях са били от плацебо групата.  
 
Процентът на пациентите, прекъснали лечението поради нежелани събития по време 
наконтролираните изпитвания, е 4,4% при пациентите на лечение с Cimzia и 2,7% при 
пациентите, приемали плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции принадлежат към системо-органните класове “Инфекции и 
инфестации”, съобщавани при 14,4% от пациентите на Cimzia и 8,0% от пациентите на плацебо, 
и “Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение”, съобщавани при 8,8% от пациентите 
на Cimzia и 7,4% от пациентите на плацебо и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, 
съобщавани в 7,0% от пациентите на Cimzia и 2,4% от пациентите на плацебо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
Cimzia е проучен първоначално при 325 пациенти с активен аксиален спондилоартрит 
(включително анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в 
клиничното проучване AS001 за период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-
контролирана фаза, последвана от 24-седмичен дозо-заслепен период и 156-седмичен отворен 
период на лечение. Cimzia е проучен впоследствие при 317 пациенти с нерентгенографски 
аксиален спондилоартрит в плацебо-контролирано проучване, в продължение на 52 седмици 
(AS0006). Cimzia е проучен също при пациенти с аксиален спондилоартрит (включително 
анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в клинично проучване 
с продължителност до 96 седмици, което включва 48 седмици открита въвеждаща фаза 
(N=736), последвана от 48 седмици плацебо-контролирана фаза (N=313) за пациенти с трайна 
ремисия (C-OPTIMISE). Също така Cimzia е проучен в 96-седмично открито проучване 
при 89 пациенти с axSpA с анамнеза за пристъпи на преден увеит. И в четирите 
проучвания, профилът на безопасност при тези пациенти е бил в съответствие с профила на 
безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с Cimzia. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia е проучен при 409 пациенти с псориатичен артрит в клиничното проучване PsA001 за 
период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-контролирана фаза, последвана от 24-
седмичен дозо-заслепен период и 168-седмичен отворен период на лечение. Профилът на 
безопасност при пациенти с псориатичен артрит, лекувани с Cimzia, е бил в съответствие с 
профила на безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с Cimzia. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е проучен при 1 112 пациенти с псориазис в контролирани и отворени изпитвания в 
продължение на до 3 години. В програмата на фаза III, първоначалният и поддържащият 
период са последвани от 96-седмичен отворен период на лечение (вж. точка 5.1). Профилът на 
дългосрочна безопасност на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и на Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици е като цяло сходен и в съответствие с предишния опит с Cimzia. 
 
По време на контролирани клинични изпитвания до седмица 16 делът на пациентите със 
сериозни нежелани събития е бил 3,5% при Cimzia и 3,7% при плацебо.  
Делът на пациентите, прекратили лечението поради нежелани събития в контролираните 
клинични проучвания е бил 1,5% при пациенти, лекувани с Cimzia и 1,4% при пациенти, 
лекувани с плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции, съобщавани през периода до седмица 16, принадлежат към 
системо-органните класове „Инфекции и инфестации“, съобщавани при 6,1% от пациентите на 
Cimzia и 7% от пациентите на плацебо, „Общи нарушения и ефекти на мястото на 
приложение“, съобщавани при 4,1% от пациентите на Cimzia и 2,3% от пациентите на плацебо 
и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, съобщавани при 3,5% от пациентите на Cimzia и 
2,8% от пациентите на плацебо. 
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Табличен списък на нежеланите реакции 
 
Нежеланите реакции, основаващи се предимно на опита от плацебо-контролираните клинични 
изпитвания и случаи от постмаркетинговата употреба, поне възможно свързани с Cimzia, са 
представени на таблица 1 по-долу според тяхната честота и системо-органни класове. 
Определянето на честотата е както следва : много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); 
нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с 
неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко 
групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции са представени в 
низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.  
 
Таблица 1 Нежелани реакции при клинични изпитванияи пост-маркетинговата 

употреба 
Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Инфекции и инфестации Чести бактериални инфекции (включително абсцес), 
вирусни инфекции (включително херпес зостер, 
папиломавирус и инфлуенца)  

Нечести сепсис (включително мултиорганна 
недостатъчност, септичен шок) туберкулоза 
(включително милиарно, дисеминирано и 
екстрапулмонарно заболяване), гъбични 
инфекции (включително опортюнистични) 

Неоплазми – 
доброкачествени, 
злокачествени и 
неопределени (вкл. кисти и 
полипи) 

Нечести  злокачествени заболявания на кръвта и 
лимфната система (включително лимфом и 
левкемия), солидни тумори наорганите, 
немеланомни карциноми на кожата, 
преканцерозни лезии (включително 
левкоплакия на устната кухина, меланоцитен 
невус), доброкачествени тумори и кисти 
(включително кожен папилом) 

Редки гастроинтестинални тумори, меланом 
С неизвестна 
честота 

Меркел-клетъчен карцином*,  
Сарком на Kaposi 

Нарушения на кръвта и 
лимфната система  

Чести  еозинофилни нарушения, левкопения 
(включително неутропения, лимфопения) 

Нечести  анемия, лимфаденопатия, тромбоцитопения, 
тромбоцитоза 

Редки  панцитопения, спленомегалия, еритроцитоза, 
нарушение в морфология на белите кръвни 
клетки 

Нарушения на имунната 
система 

Нечести  васкулити, лупус еритематозус, лекарствена 
свръхчувствителност (включително 
анафилактичен шок), уртикария, алергични 
състояния, положителни автоантитела 

Редки ангионевротичен оток, саркоидоза, серумна 
болест, паникулит (включително еритема 
нудозум), влошаване симптомите на 
дерматомиозит** 

Нарушения на 
ендокринната система 

Редки  нарушения на щитовидната жлеза 

Нарушения на 
метаболизма и храненето 

Нечести  електролитен дисбаланс, дислипидемия, 
нарушения на апетита, промяна на теглото 

Редки хемосидероза 
Психични нарушения Нечести  тревожност и нарушения в настроението 

(включително свързани симптоми)  
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Редки опит за самоубийство, делир, психично 
увреждане 

Нарушения на нервната 
система  

Чести  главоболие (включително мигрена), сетивни 
нарушения 

Нечести  периферни невропатии, замаяност, тремор  
Редки  припадък, възпаление на черепно-мозъчните 

нерви, нарушение на координацията или 
равновесието 

С неизвестна 
честота 

множествена склероза*, синдром на Гилен-
Баре* 

Нарушения на очите  Нечести  зрително нарушение (включително намаление 
на зрението), възпаление на окото и клепача, 
нарушение в сълзоотделянето 

Нарушения на ухото и 
лабиринта  

Нечести  Вертиго 
Редки шум в ушите 

Сърдечни нарушения Нечести  кардиомиопатии (включително сърдечна 
недостатъчност), исхемични нарушения на 
коронарната артерия, аритмии (включително 
предсърдни фибрилации), палпитации 

Редки  перикардит, атрио-вентрикуларен блок  
Съдови нарушения  Чести  Хипертония 

Нечести  хеморагия или кървене (произволно място), 
хиперкоагулация (включително тромбофлебит, 
белодробен емболизъм), синкоп, оток 
(включително периферен и лицев), екхимози 
(включително хематом, петехии)  

Редки мозъчно-съдов инцидент, атеросклероза, 
феномен на Raynaud, ливедо ретикуларис, 
телеангиектазия 

Респираторни, гръдни и 
медиастинални нарушения  

Нечести  астма и свързани симптоми, плеврален излив и 
симптоми, конгестия на дихателните пътища и 
възпаление, кашлица 

Редки интерстициална белодробна болест, пневмонит 
Стомашно-чревни 
нарушения 

Чести Гадене 
Нечести асцит, стомашно-чревни улцерация и 

перфорация, стомашно-чревно възпаление 
(произволно място), стоматит, диспепсия, 
подуване на корема, орофарингеална сухота 

Редки  одинофагия, хипермотилитет 
Хепатобилиарни 
нарушения 

Чести хепатит (включително повишение на 
чернодробните ензими), 

Нечести хепатопатия (включително цироза), холестаза, 
повишение на билирубина в кръвта 

Редки   Холелитиаза 
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан 

Чести  Обрив 
Нечести  алопеция, поява или влошаване на псориазис 

(включително палмо-плантарен пустулозен 
псориазис) и свързани с него състояния, 
дерматити и екзема, нарушения на потните 
жлези, кожни улцерации, фоточувствителност, 
акне, обезцветяване на кожата, суха кожа, 
нарушения на ноктите и нокътното легло  

Редки кожна ексфолиация и десквамация, булозни 
състояния, нарушение в структурата на косъма, 
синдром на Stevens-Johnson, еритема 
мултиформе**, лихеноидни реакции 

Нарушения на мускулно-
скелетната система и 
съединителната тъкан 

Нечести  мускулни нарушения, повишение на креатин 
фосфокиназата в кръвта 

Нарушения на бъбреците и 
пикочните пътища  

Нечести  бъбречно увреждане, кръв в урината, симптоми 
от страна на пикочния мехур и уретрата 

Редки  нефропатия (включително нефрит) 
Нарушения на 
възпроизводителната 
система и гърдата  

Нечести  нарушение на менструалния цикъл и маточно 
кървене (включително аменорея), нарушения от 
страна на гърдите 

Редки  сексуална дисфункция 
Общи нарушения и ефекти 
на мястото на приложение  

Чести  пирексия, болка (произволно място), умора, 
пруритус (произволно място), реакция на 
мястото на приложение 

Нечести  втрисане, грипоподобно заболяване, променено 
усещане за температура, нощно изпотяване, 
горещи вълни 

Редки фистула (произволно място) 
Изследвания Нечести  повишение на алкалната фосфатаза в кръвта, 

удължаване на времето на коагулация 
Редки повишение на пикочната киселина в кръвта  

Наранявания, отравяния и 
усложнения, възникнали в 
резултат на интервенции  

Нечести  кожни наранявания, нарушено заздравяване 

*Тези са свързани с класа TNF-антагонисти, но не е известна честотата с цертолизумаб пегол. 
** Тези събития са свързани с класаTNF-антагонисти. 

 
Нечесто са наблюдавани и следните нежелани реакции при приложението на Cimzia при други 
показания: стомашно-чревни стенози и обструкции, общо физическо неразположение, 
спонтанни аборти и азооспермия.  
 
Описание на избрани нежелани реакции 
 
Инфекции 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при ревматоиден артрит е била 1,03 за пациентогодина при всички лекувани с 
Cimzia пациенти и 0,92 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били 
предимно от страна на горните дихателни пътища, инфекции на пикочните пътища, инфекции 
на долните дихателни пътища и вирусни херпесни инфекции (вж. точки 4.3 и 4.4).  
 
В плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит са наблюдавани 
повече нови случаи на тежки инфекции при групите на лечение с Cimzia (0,07 за 
пациентогодина при всички дози), в сравнение с плацебо (0,02 за пациентогодина). Най-честите 
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тежки инфекции включват пневмония, туберкулозни инфекции. Сериозните инфекции 
включват също инвазивни опортюнистични инфекции (напр. пневмоцистит, гъбичен езофагит, 
нокардиоза и дисеминиран херпес зостер). Няма данни за повишаване на риска от инфекции 
при продължителна експозиция (вж. точка 4.4). 
 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при псориазис е била 1,37 за пациентогодина при всички лекувани с Cimzia 
пациенти и 1,59 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били предимно 
от страна на горните дихателни пътища и вирусни инфекции (включително херпесни 
инфекции). Честотата на сериозните инфекции е била 0,02 за пациентогодина при лекуваните с 
Cimzia пациенти. Не са съобщавани сериозни инфекции при пациентите на плацебо. Няма 
данни за повишаване на риска от инфекции при продължителна експозиция. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
При клиничните изпитвания с Cimzia при RA, обхващащи 4 049 пациенти (равняващи се на 
9 277 пациентогодини), като се изключи немеланомно заболяване на кожата, са наблюдавани 
121 злокачествени заболявания, включително 5 случая на лимфом. Случаите на лимфом са 
били 0,05 за 100 пациентогодини, а тези на меланом 0,08 за 100 пациентогодини при 
приложението на Cimzia по време на клиничните изпитвания при ревматоиден артрит (вж. 
точка 4.4). Един случай на лимфом е наблюдаван по време на клинично изпитване фаза III при 
псориатичен артрит. 
 
С изключение на немеланомен рак на кожата, са наблюдавани 11 злокачествени заболявания, 
включително 1 случай на лимфом в клиничните проучвания на Cimzia при псориазис, при 
които са лекувани общо 1 112 пациенти, представляващи 2 300 пациентогодини. 
 
Автоимунитет 
При обобщените изпитвания при ревматоиден артрит, при индивидите с изходни отрицателни 
резултати по отношение на ANA 16,7% от лекуваните с Cimzia, са развили положителни титри 
за ANA, в сравнение с 12,0% от индивидите от групата на плацебо. При пациенти с 
първоначално отрицателни антитела срещу dsДНК 2,2% от лекуваните с Cimzia са развили 
положителни титри на анти-dsДНК антителата, сравнение с 1,0% от пациентите от плацебо 
групата. Както по време на плацебо-контролираните, така и при отворените проследяващи 
клинични изпитвания при ревматоиден артрит случаите на лупус-подобен синдром са нечести. 
Докладвани са и редки случаи на други имунно медиирани състояния, като причинната връзка с 
Cimzia не е известна. Влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху развитието на 
автоимунни заболявания не е известно.  
 
Реакции на мястото на инжектиране 
По време на плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит 5,8% от 
пациентите, лекувани с Cimzia, са развили реакции на мястото на инжектиране, като еритем, 
сърбеж, хематом, болка, оток или кръвонасядане, в сравнение с 4,8% от пациентите, приемали 
плацебо. Болка в мястото на инжектиране е наблюдавана при 1,5% от пациентите на лечение с 
Cimzia, без случаи, водещи до отпадане.  
 
Повишение на креатин фосфокиназата 
Честотата на повишение на креатин фосфокиназата (СРК) обикновено е по-висока при 
пациенти с axSpA в сравнение с RA популацията. Честотата е увеличена както при пациентите, 
лекувани с плацебо (2,8% срещу 0,4% съответно при axSpA и RA популации), така и при 
пациентите, лекувани с Cimzia (4,7% спрямо 0,8% съответно при axSpA и RA популации). 
Повишението на СРК в изпитването при axSpA е предимно леко до умерено, преходно по 
характер и с неизвестна клинична значимост, без случаи водещи до отпадане. 
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Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск на 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, вписана в 
Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
По време на клиничните изпитвания не е наблюдавана дозозависима токсичност. Прилагани са 
многократни дози до 800 mg подкожно и 20 mg/kg интравенозно. В случай на предозиране се 
препоръчва внимателно проследяване на пациента за наличието на каквито и да било нежелани 
реакции или ефекти, както и незабавното назначаване на подходящо симптоматично лечение.  
 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1 Фармакодинамични свойства  
 
Фармакотерапевтична група: имуносупресори, инхибитори на тумор-некротизиращия фактор 
алфа (TNFα), ATC код: L04AB05. 
 
Механизъм на действие 
 
Cimzia има висок афинитет към човешкия TNFα и се свързва с KD на 90 pM. TNFα е ключов 
провъзпалителен цитокин, с основна роля в процеса на възпалението. Cimzia селективно 
неутрализира TNFα (IC90 от 4 ng/ml за инхибирането на човешкия TNFα при in vitro анализ 
върху L929 цитотоксичността при фибросарком при мишки), но не неутрализира лимфотоксин 
α (TNFβ).  
 
Установено е, че Cimzia има дозозависимо действие по отношение на неутрализиране на 
мембранно свързвания и разтворимия човешки TNFα . Инкубирането на моноцитите с 
цертолизумаб пегол води до дозозависимо инхибиране на липополизахарид (LPS)-
индуцираното образуване на TNFα и IL1β в човешките моноцити. 
 
Cimzia не съдържа кристализиращ фрагмент (Fc участък), който нормално присъства в пълното 
антитяло, в резултат на което не свързва комплемента или не води до антитялозависима 
клетъчномедиирана цитотоксичност in vitro. Тя не индуцира апоптоза in vitro на взетите от 
периферна човешка кръв моноцити или лимфоцити, или дегранулация на неутрофилите.  
 
Клинична ефикасност  
 
Ревматоидeн артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в 2 рандомизирани, плацебо контролирани, 
двойнослепи клинични изпитвания при пациенти ≥ 18-годишна възраст с ревматоиден артрит, 
диагностицирани съгласно критериите на Американския колеж по ревматология (ACR), RA-I 
(RAPID 1) и RA-II (RAPID 2). Всеки от пациентите е имал ≥ 9 подути и болезнени стави и 
активен ревматоиден артрит (RA) най-малко 6 месеца преди включването в изпитването. 
Cimzia е прилагана подкожно в комбинация с перорален MTX за минимум 6 месеца в 
постоянни дози от поне 10 mg седмично за 2 месеца и в двете изпитвания. Няма опит с 
приложението на Cimzia в комбинация с други DMARDs, различни от MTX. 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в DMARD-наивни възрастни пациенти с 
активен RA в рандомизирано, плацебо-контролирано, двойносляпо клинично изпитване 
(C-EARLY). Пациентите от изпитването C-EARLY са били на възраст ≥ 18 години и всеки с ≥ 4 
подути и болезнени стави, както и трябва да са били диагностицирани с умерен до тежък 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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активен и прогресиращ RA рамките на 1 година (както е определено по критериите за 
класификация от 2010 ACR / Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against 
Rheumatism, EULAR)). Пациентите са имали средно време от диагноза при изходно ниво от 2,9 
месеца и са били DMARD наивни (включително MTX). За двете рамена Cimzia и плацебо, MTX 
е иницииран на седмица 0 (10 mg/седмица), титриран до максималната поносима доза до 
седмица 8 (позволено е било min 15 mg/седмица, max 25 mg/седмица), като се поддържа през 
цялото изследване (средна доза MTX след седмица 8 за плацебо и Cimzia е съответно 22,3 
mg/седмица и 21,1 mg/седмица). 
 
Таблица 2 Описание на клиничните изпитвания 
Номер на 
проучва-

нето 

Брой 
пациенти 

Активен режим на 
дозиране 

Цели на изпитването 
 

RA-I 
(52 

седмици) 

982 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане.  
Съпътстващи първични крайни точки: ACR 

20 на Седмица 24 и промяна спрямо 
изходните стойности на mTSS на 

Седмица 52 
RA-II 

(24 
седмици) 

619 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане. 
Първична крайна точка: ACR 20 на 

Седмица 24. 
C-EARLY 

(до 
52 седмици) 

879 400 mg (0,2,4 седмици) 
с MTX 

200 mg всеки 2 седмици 
с MTX 

Оценка за лечението върху признаците и 
симптомите и инхибирането на структурното 

увреждане при DMARD наивни пациенти. 
Първична крайна точка: процент на 

пациентите в трайна ремисия* на Седмица 52 
mTSS: modified Total Sharp Score (модифициран общ скор по Sharp) 
*Трайна ремисия на седмица 52 се определя като DAS28[ESR]<2,6 както на Седмица 40, така и 
на Седмица 52. 
 
Признаци и симптоми 
Резултатите от клинични изпитвания RA-I и RA-II са представени в таблица 3. Статистически 
значимо по-големи ACR 20 и ACR 50 отговори са постигнати съответно от Седмица 1 и 
Седмица 2 в двете клинични изпитвания сравнение с плацебо. Отговорите са се запазили до 
седмица 52 (RA-I) и 24 (RA-II). От 783 пациенти първоначално рандомизирани на активно 
лечение в RA-I, 508 са били 52 седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в 
отворено разширение на изпитването. От тях 427 са преминали 2 години отворено 
проследяване и така са имали обща експозиция на Cimzia от 148 седмици. Наблюдавания ACR 
20 ниво на отговор за този период е 91%. Намалението (RA-I) от изходното ниво в DAS28 
(ESR) също е значително по-високо (p<0.001) на Седмица 52 (RA-I) и Седмица 24 (RA-II) 
сравнение с плацебо и поддържано през 2-те години в отвореното разширение на изпитването 
към RA-I.  
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Таблица 3 ACR отговор при клинични изпитвания RA-I и RA-II  
 Изпитване RA-I 

Комбинация с метотрексат 
(24 и 52 седмици) 

Изпитване RA-II 
Комбинация с метотрексат 

(24 седмици) 
Отговор Плацебо + MTX 

 
N=199 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=393 

Плацебо + MTX 
 

N=127 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=246 
ACR 20     
Седмица 24 14% 59%** 9% 57%** 
Седмица 52 13% 53%** N/A N/A 
ACR 50     
Седмица 24 8% 37%** 3% 33%** 
Седмица 52 8% 38%** N/A N/A 
ACR 70     
Седмица 24 3% 21%** 1% 16%* 
Седмица 52 4% 21%** N/A N/A 
Основен клиничен 
отговор а . 

1% 13%**   

Cimzia спрямо плацебо: * p≤0,01, ** p<0,001 
а Основният клиничен отговор се дефинира като постигането на ACR 70 отговор при всяка 
оценка по време на непрекъснатия 6-месечен период 
Wald p-стойностите са определени за сравнение на леченията при използването на 
логистична регресия с фактори за лечение и област.  
Процентният отговор, базиран на броя индивиди, подпомага данните (n) в крайната точка и 
времевата точка, които може да са различни от N. 

 
Изследването C-EARLY постига поставените първични и основни вторични крайни точки. 
Ключовите резултати от изследването са представени в таблица 4. 
 
Таблица 4:  Изследването C-EARLY: процент от пациентите в трайна ремисия и трайна 

ниска болестна активност на Седмица 52 
Отговор Плацебо+MTX 

N= 213 
Cimzia 200 mg + MTX 

N= 655 
Трайна ремисия* 
(DAS28(ESR) <2,6 както на Седмица 40, така и 
на Седмица 52) 

15,0 % 28,9%** 

Трайна ниска болестна активност 
(DAS28(ESR) ≤3,2 както на Седмица 40, така и 
на Седмица 52) 

28,6 % 43,8%** 

*Първични крайни точки на изследване C-EARLY (до Седмица 52) 
Пълен аналитичен набор, приспадане на неотговорилите за липсващите стойности. 
**Cimzia+MTX спрямо плацебо+MTX: p<0,001 
р-стойността е определена по логистичен регресионен модел с фактори за лечение, регион и 
време от диагностицирането с RA при изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) 

 
Пациентите от групата на Cimzia + MTX са имали по-голямо намаление от изходното ниво на 
DAS28 (ESR) в сравнение с групата на плацебо + MTX, наблюдавано още на Седмица 2 и 
продължава до Седмица 52 (р <0,001 при всяко посещение). Оценките на ремисия (DAS28 
(ESR) <2,6), статут на ниска активност на заболяването (DAS28 (ESR) ≤3,2), ACR50 и ACR70 
при посещение доказва, че лечението с Cimzia + MTX довежда до по-бързи и по-големи 
отговори отколкото лечението с РВО + MTX. Тези резултати се подържат през 52 седмици 
лечение при DMARD-наивни пациенти. 
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Рентгенографски отговор 
В RA-I, инхибирането на прогресията на структурното увреждане на ставите е оценено с 
помощта на рентгенография и показано чрез промяна в mTSS и неговите компоненти, 
ерозионният скор и скора на стеснението на ставното пространства (JSN), на Седмица 52, 
спрямо изходните стойности. Пациентите на Cimzia са показали значително по-малка 
рентгенографска прогресия спрямо пациентите на плацебо на Седмица 24 и Седмица 52 
(вж. Таблица 5). В плацебо групата 52% от пациентите са нямали рентгенографска прогресия 
(mTSS ≤0,0) на седмица 52 в сравнение с 69% при групата на лечение с Cimzia 200 mg. 
 
Таблица 5 Промени за 12 месеца в RA-I  

 Плацебо + MTX 
N=199 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N=393 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо + MTX 
Средна разлика 

mTSS    
Седмица 52 2,8 (7,8) 0,4 (5,7) -2,4 
Ерозионен 
скор 

   

Седмица 52 1,5 (4,3) 0,1 (2,5) -1,4 
JSN скор    
Седмица 52 1,4 (5,0) 0,4 (4,2) -1,0 
p-стойностите са < 0,001 както за mTSS, така и за ерозионния скор и ≤0,01 за JSN скор. 
Анализът ANCOVA е използван за оценка на промяната спрямо изходните стойности при 
всяко изследване при регионален фактор и фактор на лечението и изходни стойности като 
ковариант. 

 
От 783 пациенти, първоначално рандомизирани на активно лечение в RA-I 508, са били 52 
седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в отворено разширение на изпитването. 
Устойчиво инхибиране на прогресията на структурното увреждане е наблюдавано в подгрупа 
от 449 от пациентите, преминали период от поне 2 години лечение с Cimzia (RA-I и отворено 
разширение на изпитването) и са притежавали оценими данни в 2-годишния срок. 
 
В C-EARLY, Cimzia + MTX инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо + 
MTX на Седмица 52 (вж. Таблица 6). В групата на плацебо + MTX, 49,7% от пациентите са 
нямали никаква рентгенографска прогресия (промяна в MTSs ≤0,5) на седмица 52 в сравнение с 
70,3% в групата на Cimzia + MTX (р <0,001). 
 
Таблица 6 Рентгенографски промени на седмица 52 в изпитване C-EARLY 

 Плацебо +MTX 
N= 163 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N = 528 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо +MTX 

Разлика* 
mTSS 
Седмица 52 

1,8 (4,3) 0,2 (3,2)** -0,978 (-1.005, -0,500) 

Erosion скор 
Седмица 52 

1,1 (3,0) 0,1 (2,1)** -0,500 (-0.508, -0,366) 

JSN скор 
Седмица 52 

0,7 (2,3) 0,1 (1,7)** 0,000 (0,000, 0,000) 

Рентгенографски набор с линейна екстраполация. 
* Hodges-Lehmann точка за оценка на промяната и 95% асимптотичен (Moses) доверителен 
интервал. 
** Cimzia + MTX спрямо плацебо + MTX P <0,001. P-стойност е оценена по модела 
ANCOVA на категориите с лечение, регион, време от диагностицирането с RA при 
изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) като фактори, и категорията изходно ниво като 
ковариата. 

 
Повлияване на физическата функция и резултати, свързани със здравето 
В RA-I и RA-II пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение на 
физическата функция, оценено с помощта на Health Assessment Questionnaire – Disability 
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Index(HAQ-DI) и на умората (изтощението), съобщено по Fatigue Assessment Scale (FAS) още 
през седмица 1 до края на изпитванията в сравнение с плацебо. И в двете клинични изпитвания 
пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили значително по-големи подобрения в SF-36 
Обобщения на физическата и умствената компонента и всички скор области.  
Подобренията във физическата функция и свързано със здравето качество на живот (HRQoL) са 
поддържани през 2-те години в отвореното разширение на изпитване RA-I. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение в Work Productivity Survey (Изследване 
за прозивоителността на труда), в сравнение с плацебо.  
 
В C-EARLY, пациентите лекувани с Cimzia + MTX докладват значителни подобрения, 
засягащи болката на Седмица 52 в сравнение с плацебо + MTX, както е оценено в оценката на 
пациента за артритната болка (Patient Assessment of Arthritis Pain, PAAP) - 48,5 срещу - 44,0 
(стойност на най-малките квадрати) (р <0,05). 
 
Клинично изпитване DoseFlex: 
Ефикасността и безопасността на две схеми на приложение (200 mg на всеки 2 седмици и 
400 mg на всеки 4 седмици) на Cimzia спрямо плацебо са оценени в 18-седмично отворено, с 
начален период без лечение, и 16-седмично рандомизирано, двойносляпо, плацебо-
контролирано клинично изпитване при възрастни пациенти с активен ревматоиден артрит, 
диагностициран по критериите на ACR, които са имали недостатъчен отговор към MTX. 
 
Пациентите са получили натоварващи дози Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4, последвани от 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици по време на първоначалния отворен период. Отговорилите 
(достигнали ACR 20) на седмица 16 са били рандомизирани на седмица 18 на Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици или плацебо, в комбинация с MTX за още 
16 седмици (обща продължителност на изпитването: 34 седмици). Тези 3 групи са били добре 
балансирани по отношение на клиничния отговор след активен начален период без лечение 
(ACR 20: 83-84 % на седмица 18). 
 
Първичната крайна точка на изпитването е била честотата на отговорилите (ACR 20) участници 
на седмица 34. Резултатите на седмица 34 са показани в таблица 7. Двете схеми на приложение 
на Cimzia са показали продължителен клиничен отговор и са били статистически значими, в 
сравнение с плацебо, на седмица 34. Крайната точка ACR 20 е постигната както за Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, така и за 400 mg на всеки 4 седмици. 
 
Таблица 7  ACR отговор в клиничното изпитване DoseFlex на седмица 34 

Схема на лечение, седмица 0 
до 16 

Cimzia 400 mg + MTX на седмица 0, 2 и 4, последвана от 
Cimzia 200 mg + MTX на всеки 2 седмици 

Рандомизирано, двойносляпо 
схема на лечение, седмица 18 
до 34 
 

Плацебо + MTX 
 
 

N=69 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
N=70 

Cimzia  
400 mg + MTX 

всеки 4 седмици 
N=69 

ACR 20 
p-стойност* 

45% 
N/A 

67% 
0,009 

65% 
0,017 

ACR 50 
p-стойност* 

30% 
N/A 

50% 
0,020 

52% 
0,010 

ACR 70 
p-стойност* 

16% 
N/A 

30% 
0,052 

38% 
0,005 

N/A: Неприложимо 
* Wald р-стойности за сравнението на Cimzia 200 mg спрямо плацебо и Cimzia 400 mg спрямо 
плацебо са изчислени,като е използван модела на логистична регресия с фактори за лечение. 
 
Аксиален спондилоартрит (субпопулации с нерентгенографски аксиален спондилоартрит и 
анкилозиращ спондилит) 
AS001 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в едно многоцентрово, рандомизирано , 
двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване (AS001) при 325 пациенти, на възраст ≥ 18 
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години, с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни, от поне 3 месеца, както е 
определено по критериите за класифициране на аксиален спондилоартрит на Международното 
дружество за оценка на спондилоартрит (Assessment of Spondyloarthritis International Society, 
ASAS). Общата популация с аксиален спондилоартрит включва субпопулации с и без (аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни [nr-axSpA] рентгенографски данни за анкилозиращ 
спондилит (АS) (известен също като рентгенографски аксиален спондилоартрит). Пациентите 
са имали активно заболяване, както е определено по Индекса за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит по Bath (BASDAI) ≥ 4, болка в гръбначния стълб ≥ 4 по 0-10 цифровата 
оценъчна скала (NRS) и повишен CRP или настоящи доказателства за сакролит от ядрено-
магнитен резонанс (MRI). Пациентите трябва да са с непоносимост или да са имали 
недостатъчен отговор към поне едно НСПВС. Общо 16% от пациентите са имали преди това 
експозиция на TNF-антагонист. Пациентите са лекувани с натоварваща доза от 400 mg Cimzia в 
седмица 0, 2 и 4 (за двете рамена на лечение) или плацебо, последвано от 200 mg Cimzia на 
всеки 2 седмици или 400 mg Cimzia на всеки 4 седмици, или плацебо. Едновременно НСПВС са 
получавали 87,7% от пациентите. Първичната крайна точка за ефикасност е степен на отговор 
ASAS20 на седмица 12. Това 24-седмично двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е 
последвано от 24-седмичен дозо-заслепен период на лечение и 156-седмичен отворен период на 
лечение. Максималната продължителност на проучването е 204 седмици. Всички пациенти са 
получавали Cimzia както в дозо-заслепения, така и в отворения последващ период. Общо 199 
пациенти (61,2% от рандомизираните пациенти) са приключили проучването, достигайки 
седмица 204. 
 
Ключови резултати за ефикасност 
В клинично изпитване AS001 на седмица 12 отговор ASAS20 е постигнат при 58% от 
пациентите, получаващи Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и 64% от пациентите, получаващи 
Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, сравнено с 38% от пациентите, лекувани с плацебо (р<0,01). 
В общата популация, процентът на ASAS20 отговорилите е клинично значим и значително по-
висок в групите на лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 
седмици, сравнено с плацебо групата, при всяко посещение от седмица 1 до седмица 24 
(р≤0,001 при всяко посещение). На седмица 12 и 24 процентът на пациенти с отговор ASAS40 е 
по-висок в групите на лечение с Cimzia, сравнено с плацебо. 
 
Подобни резултати са постигнати и в двете субпопулации: анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. При жени отговорите ASAS20 не са статистически 
значимо различни спрямо плацебо до времето след седмица 12. 
 
Подобрения в ASAS 5/6 , частична ремисия и BASDAI-50 са статистически значими на 
Седмица 12 и Седмица 24, като се задържат до Седмица 48 в общата популация, както и в 
субпопулациите. Основни резултати за ефикасност от клинично изпитване AS001 са показани в 
Таблица 8. 
 
Сред пациентите, които остават в проучването, подобрения във всички гореспоменати ключови 
резултати за ефикасност са поддържани до седмица 204 в общата популация, както и в 
субпопулациите. 
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Таблица 8 Ключови резултати за ефикасност в клинично изпитване AS001 (проценти 
пациенти) 

 
 

Параметри 

Анкилозиращ 
спондилит 

Аксиален 
спондилоартрит без 

рентгенографски 
данни 

 Аксиален 
спондилоартрит 
обща популация 

 плацебо 
N=57 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=121 

плацебо 
N=50 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложение

(a) 
N=97 

Плацебо 
N=107 

 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=218 

ASAS20(б,в) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
37% 
33% 

 
60%* 
69%** 

 
40% 
24% 

 
61%* 
68%** 

 
38% 
29% 

 
61%** 
68%** 

ASAS40(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
19% 
16% 

 
45%** 
53%** 

 
16% 
14% 

 
47%** 
51%** 

 
18% 
15% 

 
46%** 
52%** 

ASAS 5/6(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
9% 
5% 

 
42%** 
40%** 

 
8% 
4% 

 
44%** 
45%** 

 
8% 
5% 

 
43%** 
42%** 

Частична ремисия(в,г  

Седмица 12 
Седмица 24 

 
2% 
7% 

 
20%** 
28%** 

 
6% 
10% 

 
29%** 
33%** 

 
4% 
9% 

 
24%** 
30%** 

BASDAI 50(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
16% 

 
41%** 
49%** 

 
16% 
20% 

 
49%** 
57%** 

 
13% 
18% 

 
45%** 
52%** 

(а) Cimzia всички схеми на приложение = данни от Cimzia 200 mg, прилаган на всеки 2 
седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на седмица 0, 2 и 4 плюс Cimzia 
400 mg, прилагана на всеки 4 седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б) Резултатите са от рандомизиран набор 
(в) Wald р-стойности са цитирани за сравнението на лечения като е използвана логистична 

регресия с фактори за лечение и регион. 
(г) Пълен набор за анализ 
NA = не е наличен 
*  р ≤ 0,05, Cimzia спрямо плацебо 
**  р < 0,001, Cimzia срещу плацебо 
 
Подвижност на гръбначния стълб 
Подвижността на гръбначния стълб се оценява в двойносляпо, плацебо-контролирано 
изпитване чрез използване на BASMI на няколко времеви точки, включващи изходно ниво, 
седмица 12 и седмица 24. Клинично и статистически значими разлики при пациентите, 
лекувани с Cimzia, в сравнение с пациенти на плацебо, са демонстрирани на всяко посещение 
след изходно ниво. Разликата с плацебо е с тенденция да бъде по-голяма в nr-axSpA отколкото 
в AS субпопулацията, което може да се дължи на по-малко хронични структурни увреждания 
при nr-axSpA пациентите. 
Подобрението в линейния скор BASMI, постигнато на седмица 24 се задържа до седмица 204 
при пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор по отношение на физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клиничното изпитване AS001 пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително 
подобрение на физическата функция, оценена по BASFI, и на болката, оценена по NRS скалите 
– обща и за нощна болка в гърба, в сравнение с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са 
съобщили за значително подобрение на отпадналостта (умората), съобщено по BASDAI-умора, 
и свързано със здравето качество на живот, измерено чрез QoL анкилозиращ спондилит 
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(ASQoL) и SF-36 обобщение на физическите и психическите компоненти, и всички домейн 
скорове, сравнени с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на аксиален спондилоартрит, свързано с производителността на труда и в 
домакинството, съобщено от Изследване за производителността на труда, сравнено с плацебо. 
За пациентите, които са останали в проучването, подобрението във всички гореспоменати 
резултати се задържа в голяма степен до седмица 204. 
 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В подизпитване с образно изследване, включващо 153 пациенти, признаците на възпаление са 
оценени чрез MRI на седмица 12 и са изразени като промяна от изходното ниво в SPARCC 
(Консорциум на Канада за изследване на спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и 
ASspiMRI-a скора при Берлиновите модификации за гръбначния стълб. На седмица 12, значимо 
инхибиране на възпалителните признаци в двете сакроилиачните стави и в гръбначния стълб се 
наблюдава при пациентите на лечение с Cimzia (всички дозови групи), в общата популация с 
аксиален спондилоартрит, както и в подпопулациите с анкилозиращ спондилит и с аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. 
Сред пациентите, останали в проучването, които са имали стойности както в началото на 
лечението, така и на седмица 204, инхибиране на възпалителните признаци както в двете 
сакроилиачни стави (п = 72), така и гръбначния стълб (п = 82) е поддържано в голяма степен до 
седмица 204 за общата популация с аксиален спондилоартрит, както в AS така и в NR-axSpA 
субпопулацията.  
 
C-OPTIMISE 
 
Ефикасността и безопасността на намаляване на дозата и отпадане от лечението при пациенти с 
трайна ремисия са оценени при възрастни пациенти (18-45 годишна възраст) с ранен активен 
axSpA (продължителност на симптомите по-малко от 5 години), скор по ASDAS ≥2,1 (и сходни 
болестни критерии за включване, както в изпитването AS001), и които са с неадекватен отговор 
към поне 2 НСПВС или непоносимост към, или противопоказания за НСПВС. Популацията на 
пациентите с axSpA включва, както субпопулацията с АS, така и с nr-axSpA. Те са включени в 
открития 48-седмичен въвеждащ период (Част A), през който получават 3 натоварващи дози 
Cimzia 400 mg на седмици 0, 2 и 4, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици от седмица 
6 до седмица 46.  
 
Пациентите, които са постигнали трайна ремисия (дефинирана като неактивно заболяване 
[ASDAS<1,3] за период от поне 12 седмици) и остават в ремисия на седмица 48, са 
рандомизирани в Част Б и получават или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=104), Cimzia 
200 mg на всеки 4 седмици (намаляване на дозата, N=105), или плацебо (отпадане от лечение, 
N=104) за период от 48 седмици.  
 
Първичната променлива за ефикасност е процентът пациенти, които нямат обостряне по време 
на Част Б. 
 
Пациентите, които имат обостряне по време на Част Б, т.е. имат ASDAS ≥2,1 при две 
последователни визити или ASDAS >3,5 на някоя визита, получават лечение за овладяване на 
обострянето с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици в продължение на поне 12 седмици (с 
натоварваща доза 400 mg на седмици 0, 2 и 4 при лекуваните с плацебо пациенти).  
 
Клиничен отговор 
 
Процентът пациенти, които са постигнали трайна ремисия на седмица 48 от Част А е 43,9% за 
общата популация с axSpA и е подобен при субпопулациите с nr-axSpA (45,3%) и AS (42,8%). 
 
Сред пациентите, рандомизирани в Част Б (N=313), статистически значима (p<0,001, NRI) по-
голяма част от пациентите няма обостряне, докато продължават лечението с Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици (83,7%) или Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици (79,0%) в сравнение с тези, 
отпаднали от лечението (20,2%).  
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Разликата във времето до обостряне между групата с отпаднали от лечение и всяка от групите 
на лечение с Cimzia е статистически значима (p<0,001 за всяко сравнение) и клинично 
съществена. В плацебо групата обострянето започва приблизително 8 седмици след 
преустановяване на Cimzia, като болшинството обостряния възникват в рамките на 24 седмици 
след отпадане от лечение (Фигура 1).  
 
Фигура 1 Крива на Kaplan-Meier за времето до обостряне 

 
При нереспондериса използвани приписани стойности (NRI); Резултатите са за рандомизирания  набор  
Забележка: Времето до обостряне е дефинирано като времето от датата на рандомизиране до датата на обостряне. За участници в 
изпитването, които нямат обостряне, времето до обостряне е цензурирано на датата на Визитата на седмица 96. 
Графиката на Kaplan-Meier есъкратена до 97 седмици, когато<5% от пациентите все още остават в изпитването. 
 
Резултатите за ЧастБ са представени в Таблица 9. 
 
Таблица 9 Поддържане на клиничния отговор в Част Б на седмица 96 

Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

ASDAS-MI, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 
48) 84 (80,8) 90 (86,5) 89 (84,8) 

Седмица 96 11 (10,6) 70 (67,3)* 61 (58,1)* 

ASAS40, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 
48) 101 (97,1) 103 (99,0) 101 (96,2) 

Седмица 96 22 (21,2) 88 (84,6)* 77 (73,3)* 

BASDAI промяна от изходно 
ниво в Част Б (Седмица 48), LS 
Средна стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Време (седмици) 

В
е
ро
ят
но
ст
 д
а 
ня
ма
 о
бо
ст
р
я
не
: 

CZP 200 mg на всеки 
2 седмици 

CZP 200 mg на 
всеки 4 седмици 
 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
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Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

Седмица 96 3,02 (0,226) 0,56 (0,176)* 0,78 (0,176)* 

ASDAS промяна от изходно ниво 
в Част Б (Седмица 48), LS Средна 
стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Седмица 96 1,66 (0,110) 0,24 (0,077)* 0,45 (0,077)* 
1 При нереспондери саизползвани приписани стойности (NRI); Резултатите са за рандомизирания набор  
2 Използван е смесен модел с многократни измервания (MMRM); Резултатите са за рандомизирания набор 
ASDAS-MI = Отговор с голямо подобрение в скора за активност на заболяването анкилозиращ спондилит (Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Score-Major Improvement); ASAS: Оценка на международното дружество за оценка на спондилоартрит(Assessment 
of Sponyloarthritis international Society); ASAS40= ASAS критерий за 40% отговор (повлияване); SE = Стандартна грешка;  
Забележка: Основно подобрение на ASDAS се дефинира като намаляване на резултата спрямо изходно ниво ≥2,0.  
Забележка: Изходното ниво за Част А е използвано като отправна точка при определяне на променливите на ASDAS за клинично 

подобрение и на ASAS променливите 
* Номинална p-стойност<0,001, CIMZIA спрямо плацебо 

 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В част Бпризнаците на възпаление са оценени чрез ЯМР на седмица 48 и седмица 96 и са 
изразени като промяна от изходното ниво в SPARCC (Консорциум на Канада за изследване на 
спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и ASspiMRI-a скора при Берлиновите 
модификации за гръбначния стълб. Пациентите с трайна ремисия на седмица 48 нямат или имат 
много слабо възпаление и не се наблюдава съществено повишаване на възпалението към 
седмица 96 независимо от групата на лечение. 
 
Повторно лечение при пациенти, които получават обостряне 
В част Б, 70% (73/104) от пациентите на плацебо, 14% (15/105) от пациентите, лекувани с Cimzia 
200 mg на всеки 4 седмици, и 6,7% (7/104) от пациентите, лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици имат обостряне и впоследствие са лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици.  
Сред 15-те пациенти с обостряне в групата, разпределена на Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици, 
всички пациенти са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни 
за ASDAS, от които 12 (80%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички 
ASDAS резултати <2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
Сред 73-те пациенти с обостряне, в групата разпределена за отпадане от лечението, 71 пациенти 
са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни за ASDAS, от 
които 64 (90%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички ASDAS резултати 
<2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
На база на резултатите от C-OPTIMISE може да се обмисли намаляване на дозата при пациенти 
с трайна ремисия след едногодишно лечение с Cimzia (вж. Раздел 4.2). Преустановяването на  
лечението с Cimzia е свързано с висок риск от обостряне. 
 
Нерентгенографски аксиален спондилоартрит (nr-axSpA) 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в 52-седмично многоцентрово, 
рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване (AS0006) при 317 пациенти на 
възраст ≥18 години, с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни и болка в 
гърба в продължение най-малко на 12 месеца. Пациентите е трябвало да покриват критериите 
на ASAS за nr- axSpA (без да се включва фамилна анамнеза и добър отговор към НСПВС) и да 
са имали обективни признаци на възпаление, показано от нива на C-реактивен протеин (CRP) 
над горната граница на нормата, и/или сакроилеит при образна диагностика с ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР), показателна за възпалително заболяване [положителен CRP (>ULN) и/или 
положителен ЯМР], но без дефинитивно рентгенографско доказателство за структурно 
увреждане на сакроилиачните стави. Пациентите са били с активно заболяване, както е 
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определено от BASDAI ≥4 и болка в гърба ≥4 по скала от 0 до 10 по NRS. Пациентите е 
трябвало да имат непоносимост към или да са имали незадоволителен отговор най-малко към 
две НСПВС. Пациентите са лекувани с плацебо или с натоварваща доза Cimzia 400 mg на 
седмици 0, 2 и 4, последвана от 200 mgCimzia на всеки 2 седмици. Използването и 
коригирането на дозата на лекарство за “стандартна грижа” (SC) (напр. НСПВС, DMARD, 
кортикостероиди, аналгетици) е било позволено по всяко време. Основната променлива за 
ефикасност е бил отговор с голямо подобрение в скора за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит (AnkylosingSpondylitisDiseaseActivityScoremajorimprovement, ASDAS-
MI) на Седмица 52. ASDAS-MI отговорът е бил определен като намаление на ASDAS 
(подобрение) ≥ 2,0 спрямо изходното ниво или като достигане на най-ниския възможен скор. 
ASAS 40 е била вторична крайна точка.  
 
На изходното ниво 37 % и 41% от пациентите са имали висока активност на заболяването 
(ASDAS ≥2,1, ≤3,5) и 62% и 58% от пациентите са били с много висока активност на 
заболяването (ASDAS>3.5) – съответно в групата на CIMZIA и групата на плацебо.  
 
Клиничен отговор 
 
Проучването AS0006, проведено с участници без рентгенографски признаци на възпаление в 
СИ стави, потвърждава ефекта, доказан преди това в тази подгрупа на проучването AS001.  
 
На седмица 52 статистически значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Cimzia, 
постигнали ASDAS-MI отговор в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, също имали подобрения в сравнение с плацебо по отношение на различни 
компоненти на активността на заболяването аксиален спондилоартрит, включително CRP. На 
седмици 12 и 52, ASAS 40 отговорите са били значително повече, в сравнение с плацебо. 
Основните резултати са представени в Таблица 10. 
 
Таблица 10:  ASDAS-MI и ASAS 40 отговори в AS0006 (процент на пациентите) 

Параметри Плацебо 
N= 158 

Cimziaa 200 mgна 
всеки 2 седмици 
N= 159 

ASDAS-MI  
Седмица 52 

 
7% 
 

 
47%* 

ASAS 40 
Седмица 12 
 
Седмица 52 

 
11% 
 
16% 

 
48%* 
 
57%* 

aCimzia, прилаган на всеки 2 седмици след натоварваща доза от 400 mgна седмици 0, 2 и 4 
* p<0.001 
Всички проценти отразяват процента на пациентите, които са отговорили, вцялата анализирана 
група.  
 
На седмица 52 процентът на пациентите, постигналинеактивно заболяване споредASDAS 
(ASDAS< 1,3), е бил 36,4 % за групата наCimzia,в сравнение с 11,8 % за групата на плацебо. 

 
На седмица 52 пациентите, лекувани сCimzia, са показали клинично значимо подобрение 
вMASES,в сравнение с плацебо (промяна в средните стойности на LS от изходното 
нивосъответно -2.4; -0.2).  
 
Псориатичен артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в многоцентрово, рандомизирано, 
двойносляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване ( PsA001 ) при 409 пациенти на 
възраст ≥ 18 години, с активен псориатичен артрит, с начало в зряла възраст, поне от 6 месеца, 
както е определено по критериите за класифициране на псориатичен артрит (CASPAR). 
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Пациентите са имали ≥ 3 подути и болезнени стави и повишени острофазови реактанти. 
Пациентите са имали също и активни псориатични кожни лезии или документирани данни за 
псориазис и не са се повлияли от едно или повече DMARD. Допускано е предишно лечение с 
един TNF - антагонист и 20% от пациентите са имали предходна експозиция на TNF- 
антагонист. Пациентите са получили натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4 (и за 
двете рамена на лечение) или плацебо, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици или 
400 mg на всеки 4 седмици, или от плацебо на всеки 2 седмици. Пациенти, получаващи 
едновременно НСПВС и конвенционални DMARD, са били съответно 72,6% и 70,2%. Двете 
първични крайни точки са били процента на пациентите, постигащи ACR20 отговор на седмица 
12 и промяна от изходното ниво на модифициран общ скор по Sharp (modified Total Sharp Score 
(mTSS) на седмица 24. Ефикасността и безопасността на Cimzia при пациенти с PsA с 
преобладаващи симптоми на сакроилиит или аксиален спондилоартрит не са анализирани 
поотделно. 
24-седмичното двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е последвано от 24-седмичен 
дозо-заслепен период на лечение и 168-седмичен отворен период на лечение. Максималната 
продължителност на проучването е 216 седмици. В последващия период, както дозо-заслепен 
така и отворен, всички пациенти са получавали Cimzia. Общо 264 пациенти (64,5%) са 
приключили изпитването, достигайки седмица 216. 
 
ACR отговор 
Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали статистически значимо по-висока степен на ACR20 
отговор на седмица 12 и седмица 24 в сравнение с пациентите на плацебо (р< 0,001). Процентът 
на ACR20 отговорилите е бил клинично значим при групите на лечение Cimzia 200 mg на всеки 
2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, в сравнение с плацебо групата при всяко 
посещение след изходното ниво до седмица 24 (номинална р-стойност ≤ 0,001 при всяко 
посещение). Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали също значимо подобрение в степента на 
ACR50 и ACR70 отговора. На седмица 12 и 24 при пациентите, лекувани с Cimzia, е 
наблюдавано подобрение (номинална р-стойност <0,01) в показателите за периферна активност 
на псориатичния артрит (напр. брой оточни стави, брой болезнени /чувствителни стави, 
дактилит и ентезит).  
Ключовите резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 са показани в таблица 11. 
 
Таблица 11: Ключови резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 (процент 

пациенти) 
Отговор Плацебо 

 
N=136 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=138 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 

N=135 
ACR20 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
24% 
24% 

 
58%** 
64%** 

 
52%** 
56%** 

ACR50 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
13% 

 
36%** 
44%** 

 
33%** 
40%** 

ACR70 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
3% 
4% 

 
25%** 
28%** 

 
13%* 
24%** 

Отговор Плацебо 
 

N=86 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=90 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 
N=76 
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PASI 75 (в) 

Седмица 12 
Седмица 24 
Седмица 48 

 
14% 
15% 
N/A 

 
47%*** 
62%*** 
67% 

 
47%*** 
61%*** 
62% 

(a)  Cimzia, приложена всяка 2-ра седмица, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б) Cimzia, приложена на всеки 4 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(в) При участници с поне 3% засегната от псориазис телесна повърхност на изходно ниво 
* p<0,01, Cimzia спрямо плацебо 
** p<0,001, Cimzia спрямо плацебо 
*** p<0,001(номинална), Cimzia спрямо плацебо 
 
Резултатите са от рандомизираната популация. Разлика в лечението: Cimzia 200 mg-плацебо, 
Cimzia 400 mg-плацебо (и съответните 95% CI и р-стойност) са оценени с помощта на 
стандартен двустранен Wald тест за асимптотична стандартна грешка. Пациентите, които са 
прекъснали лечението или при които липсват данни са считани за неотговорили (Non-responder 
Imputation (NRI)). 
 
От 273 пациенти, първоначално рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 
400 mg на всеки 4 седмици, 237 (86,8%) са били все още на това лечение на седмица 48. При 
138 пациенти рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, ACR 20/50/70 отговор са 
имали съответно 92, 68 и 48 пациенти. При 135 пациенти, рандомизирани на Cimzia 400 mg на 
всеки 4 седмици, ACR 20/50/70 отговор на седмица 48 са имали съответно 89, 62 и 41 пациенти.  
 
Сред пациентите, останали в проучването, ACR 20, 50 и 70 отговор са поддържани до 
седмица 216. Това е така и за другите параметри на периферната активност (например брой на 
подути стави, брой на болезнени / чувствителни стави, дактилит и ентезит).  
 
Рентгенографски отговор 
В клинично изпитване PsA001 инхибирането на прогресията на структурното увреждане е била 
оценена рентгенографски и изразена като промяна в модифициран общ скор по Sharp (mTSS) и 
неговите компоненти, скора за ерозията (ES) и скора за стесняване на ставното пространство 
(JSN) на седмица 24 в сравнение изходните стойности. Скорът mTSS е бил модифициран за 
псориатичен артрит чрез прибавяне на дисталните интерфалангеални стави на ръката. 
Лечението с Cimzia инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо на седмица 
24, измерено чрез промяната от изходното ниво в общия mTSS скор (LS среден [±SE] скор 0,28 
[± 0,07] в плацебо-групата в сравнение с 0,06 [± 0,06] в групата на Cimzia при всички дози, 
р=0,007). Инхибирането на рентгенографска прогресия се е запазило при лечение с Cimzia до 
седмица 48 в подгрупата пациенти с висок риск от рентгенографска прогресия (пациенти с 
изходно ниво на mTSS скор от > 6). Инхибирането на рентгенографската прогресия е 
поддържано до седмица 216 за пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор за физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клинично изпитване PsA001 пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на физическата функция, установена съгласно Въпросник за оценка на здравето – 
Индекс за инвалидност (Health Assessment Questionnaire – Disability Index, HAQ-DI), на болката, 
установена съгласно PAAP и на умората (отпадналост), както е съобщено по Скала за оценка на 
умората (Fatigue Assessment Scale (FAS) в сравнение с плацебо. Лекуваните с Cimzia пациенти 
са съобщили значително подобрение на свързаното със здравето качеството на живот, измерено 
чрез Качество на живот с псориатичен артрит (psoriatic arthritis QoL (PsAQoL) и SF-36 
физически и психически компоненти и в свързаните с псориатичния артрит производителност 
на труда и грижа за дома, както е съобщено от Изследването за производителност на труда, в 
сравнение с плацебо. Подобрения във всички гореспоменати резултати са поддържани до 
седмица 216. 
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Плакатен псориазис 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са били оценени в две плацебо-контролирани 
проучвания (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) и едно плацебо- и активно-контролирано проучване 
(CIMPACT) при пациенти ≥18-годишна възраст с умерен до тежък хроничен плакатен 
псориазис в продължение на най-малко 6 месеца. Пациентите са имали Индекс за площ на 
засягане и тежест на псориазис (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) ≥ 12, засегната телесна 
повърхност (body surface area, BSA) ≥ 10%, Глобална оценка на лекаря (Physician Global 
Assessment, PGA) ≥ 3 и са били кандидати за системна терапия и/или фототерапия и/или 
химиофототерапия. Пациентите, които са били „първично“ неотговорили на предишна 
биологична терапия (определени като неотговорили през първите 12 седмици на лечение), са 
изключени от проучванията фаза ІІІ (CIMPASI-1, CIMPASI-2 и CIMPACT). Ефикасността и 
безопасността на Cimzia са били оценени спрямо етанерцепт в проучването CIMPACT. 
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, крайните копървични точки за ефикасност са делът 
на пациентите, постигнали PASI 75 и PGA „чист“ или „почти чист“ (с понижение от поне 2 
точки спрямо изходното ниво) в седмица 16. В проучването CIMPACT първичната крайна 
точка за ефикасност е делът на пациентите, постигнали PASI 75 в седмица 12. PASI 75 и PGA в 
седмица 16 са били ключови вторични крайни точки. PASI 90 в седмица 16 е била ключова 
вторична крайна точка във всичките 3 проучвания.  
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са били оценени съответно 234 пациенти и 227 
пациенти. И в двете проучвания пациентите са били рандомизирани да получават плацебо или 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 0, 2 и 4) 
или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици. На седмица 16 пациентите, рандомизирани на Cimzia, 
които са постигнали отговор PASI 50, са продължили да приемат Cimzia до седмица 48 при 
същата доза. Пациентите, първоначално рандомизирани на плацебо, които са постигнали 
отговор PASI 50, но не и отговор PASI 75 на седмица 16, получават Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици (с натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 16, 18 и 20). Пациентите с 
недостатъчен отговор на седмица 16 (PASI 50 неотговорили) са били подходящи да получават 
отворено Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици в продължение на максимум 128 седмици.  
 
В проучването CIMPACT са оценени 559 пациенти. Пациентите са били рандомизирани да 
получават плацебо или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 
mg на седмици 0, 2 и 4), или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици до седмица 16, или етанерцепт 
50 mg два пъти седмично, до седмица 12. Пациентите, първоначално рандомизирани на Cimzia, 
които са постигнали отговор PASI 75 на седмица 16, са били повторно рандомизирани въз 
основа на тяхната първоначално схема на приложение. Пациентите на Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици са били повторно рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg 
на всеки 4 седмици или плацебо. Пациентите на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици са били 
повторно рандомизиран на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици или плацебо. Пациентите са били оценени двойносляпо с плацебо-контрол през целия 
период до седмица 48. Всички пациенти, които не са постигнали отговор PASI 75 на седмица 
16, са преминали към група на допълнително лечение и са получавали отворено Cimzia 400 mg 
на всеки 2 седмици в продължение на максимум 128 седмици. 
 
Във всичките три проучвания заслепеният 48-седмичен период на поддържане е последван от 
96-седмичен период на отворено лечение за пациентите, които са постигнали PASI 50 отговор 
(Индекс за площ на засягане и тежест на псориазиса - Psoriasis Area and Severity Index) на 
седмица 48. Всички тези пациенти, включително тези, получаващи Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, са започнали отворения период с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици. 
 
Пациентите са преобладаващо мъже (64%) и от бялата раса (94%), със средна възраст 45,7 
години (18 до 80 години); от тях 7,2% са били на възраст ≥ 65 години. От общо 850 пациенти, 
рандомизирани да получават плацебо или Cimzia в тези плацебо-контролирани проучвания, 
29% от пациентите са били нелекувани с предходна системна терапия за лечение на псориазис. 
47% са получавали предишна фототерапия или химиофототерапия, а 30% са получавали 
предходна биологична терапия за лечение на псориазис. От общо 850-те пациенти, 14% са 
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получавали поне един TNF-антагонист, 13% са получавали анти-IL-17, а 5% са получили анти-
IL 12/23. Осемнадесет процента от пациентите са съобщили за наличие на псориатичен артрит 
на изходно ниво. Средният PASI скор на изходно ниво е бил 20 и е варирал от 12 до 69. PGA 
скорът на изходно ниво е варирал от умерен (70%) до тежък (30%). Средният BSA скор на 
изходно ниво е бил 25% и е варирал от 10% до 96%. 
 
Клиничен отговор в седмица 16 и седмица 48 
Ключовите резултати от проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са представени в Таблица 12. 
 
Таблица 12: Клиничен отговор при проучвания CIMPASI-1 и CIMPASI-2 на седмица 16 и 

седмица 48 
 Седмица 16 Седмица 48 
CIMPASI-1 
 Плацебо 

 
N=51 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

PGA чист или 
почти чистб) 

4,2% 47,0%* 57,9%* 52,7% 69,5% 

PASI 75 6,5% 66,5%* 75,8%* 67,2% 87,1% 
PASI 90 0,4% 35,8%* 43,6%* 42,8% 60,2% 
CIMPASI-2 
 Плацебо 

 
N=49 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=87 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N= 91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N= 87 

PGA чист или 
почти чистб 

2,0% 66,8%* 71,6%* 72,6% 66,6% 

PASI 75 11,6% 81,4%* 82,6%* 78,7% 81,3% 
PASI 90 4,5% 52,6%* 55,4%* 59,6% 62,0% 
a) Cimzia 200 mg, прилаган на всеки 2 седмици, предшествано от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2, 4. 
б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечението „чист“ (0) или „почти чист“ (1) се състои в 
липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и липса на фокално лющене до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
Степента на отговор и p-стойностите за PASI и PGA са били определени по логистичен 
регресионен модел, при който липсващите данни са били импутирани чрез множествено 
приписване въз основа на метода MCMC. Участник, който е преминал на допълнително 
лечение или се е оттеглил (въз основа на това, че не е постигнал отговор PASI 50), е бил считан 
за неотговорил на седмица 48. 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Ключовите резултати от проучването CIMPACT са представени в Таблица 13. 
 
Таблица 13:  Клиничен отговор при проучване CIMPACT на седмица 12 и седмица 16 
 Седмица 12 Седмица 16 
 Плацебо 

N=57 
Cimzia 
200 mg 
Q2W а) 
N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 

Етанерцепт 
50 mg BiW 

N=170 

Плацебо 
N=57 

Cimzia 
200 mg 
Q2W 

N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 
PASI 75 5% 61,3%*§ 66,7%*§§ 53,3% 3,8% 68,2%* 74,7%* 
PASI 90 0,2% 31,2%* 34,0%* 27,1% 0,3% 39,8%* 49,1%* 
PGA чист 
или почти 
чист б) 

1,9% 39,8%** 50,3%* 39,2% 3,4% 48,3%* 58,4%* 

a) Cimzia 200 mg, прилагана на всеки 2 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg в 
седмица 0, 2, 4. 
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б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечение с „чист“ (0) или „почти чист“ (1) отговор се 
състои в липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и никакво до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
** Cimzia спрямо плацебо <0,001. Степените на отговор и p-стойностите са основани на 
логистичен регресионен модел. 
§Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици спрямо етанерцепт 50 mg два пъти седмично показва 
неинфериорност( разликата между етанерцепт и Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици е 8,0%, 95% 
CI -2,9, 18,9) въз основа на предварително определена граница на неинфериорност от 10%). 
§§ Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици спрямо етанерцепт 50 mg два пъти седмично показва 
превъзходство (р <0,05). 
** Cimzia спрямо плацебо р <0,001. Степен на отговор и р-стойности, базирани на логистичен 
регресионен модел. 
Липсващите данни са били изчислени чрез множествено приписване въз основа на метода 
MCMC. 
 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Във всичките 3 проучвания, честотата на отговор PASI 75 е значително по-голяма за Cimzia в 
сравнение с плацебо, считано от седмица 4. 
 
И при двете дози на Cimzia е доказана ефикасност в сравнение с плацебо, независимо от 
възрастта, пола, телесното тегло, индекса на телесна маса (ИТМ), продължителността на 
псориатичното заболяване, предишно лечение със системни терапии и предишно лечение с 
биологични средства.  
 
Поддържане на отговор  
При интегриран анализ на CIMPASI-1 и CIMPASI-2 сред пациентите, които са имали отговор 
PASI 75 на седмица 16 и са получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=134 от 
175 рандомизирани участници) или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=132 от 
186 рандомизирани участници), поддържането на отговор на седмица 48 е било съответно 
98,0% и 87,5%. При пациентите, които са имали PGA „чист“ или „почти чист“ на седмица 16 и 
са получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=103 от 175) или Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици (N=95 от 186), поддържането на отговор на седмица 48 е било съответно 85,9% и 
84,3%. 
 
След допълнителни 96 седмици на отворено лечение (Седмица 144) е направена оценка на 
поддържането на отговор. Двадесет и един процента от всички рандомизирани участници са 
били изгубени за проследяване преди седмица 144. Приблизително 27% от завършилите 
проучването участници, които са влезли в отвореното лечение между седмици 48 до 144 с 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, са получили увеличение на дозата Cimzia на 400 mg на 
всеки 2 седмици за поддържане на отговор. В анализ, при който всички пациенти с неуспех на 
лечението са считани за нонреспондери, поддържането на отговор в групата на лечение с 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици за съответната крайна точка след допълнителни 96 седмици 
на отворено лечение е бил 84,5% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са 
били респондери на седмица 16 и 78,4% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен“. 
Поддържането на отговор при пациентите в групата на лечение с Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, които са влезли в периода на отворено лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, е 
бил 84,7% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са отговорили в седмица 16 
и 73,1% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен.“ 
 
Тези честоти на отговор се основават на логистичен регресионен модел, при който липсващите 
данни се приписват за 48 или 144 седмици чрез множествено приписване (метод MCMC), 
съчетано с NRI за случаите на неуспех на лечението. 
 
В проучването CIMPACT сред пациентите с отговор PASI 75 на седмица 16, които са 
получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и са били повторно рандомизирани или на 
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Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на плацебо, е 
имало по-висок процент PASI 75 респондери на седмица 48 в групите на Cimzia в сравнение с 
тези на плацебо (съответно 98,0%, 80,0% и 36,0%). Сред PASI 75 респондерите на седмица 16, 
които получават Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и са повторно рандомизирани или на Cimzia 
400 mg на всеки 4 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на плацебо, също е 
имало по-висок процент PASI 75 респондери на седмица 48 в групите на Cimzia в сравнение с 
плацебо (съответно 88,6%, 79,5% и 45,5%). За липсващите данни е бил използван метод на 
импутиране на пациентите без отговор. 
 
Качество на живот / съобщени от пациента резултати 
Статистически значимо подобрение на седмица 16 (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) от изходното 
ниво в сравнение с плацебо е доказано при Дерматологичния индекс на качеството на живот 
(Dermatology Life Quality Index, DLQI). Средното понижение (подобрение) в DLQI спрямо 
изходното ниво варира от -8,9 до -11,1 при Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, от -9,6 до -10,0 
при Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, спрямо -2,9 до -3,3 за плацебо на седмица 16. 
 
В допълнение на седмица 16 лечението с Cimzia се свързва с по-голям дял на пациенти, 
постигнали DLQI скор 0 или 1 (Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, съответно 45,5% и 50,6%, 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, съответно 47,4% и 46,2%, спрямо плацебо, съответно 5,9% и 
8,2%).  
 
Подобрението на DLQI скора е било запазено или леко понижено през седмица 144. 
 
При пациентите, лекувани с Cimzia, е било съобщено по-голямо подобрение спрямо плацебо по 
Клиничната скала за тревожност и депресия (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). 
 
Имуногенност 
 
Данните по-долу отразяват процента на пациентите, чиито резултати са преценени като 
положителни за антитела към цертолизумаб пегол при ELISA и по-късно при един по-
чувствителен метод и са силно зависими от чувствителността и специфичността на 
изследването. Наблюдаваната честота на позитивните за антитела резултати (включително 
неутрализиращи антитела) в дадено изследване е силно зависима от няколко фактора, 
включително чувствителност и специфичност на метода на изследването, методика на 
изследването, обработването на пробата, определяне на времето на вземане на пробата, 
съпътстващи лекарства и подлежащи заболявания. Поради тези причини сравняването на 
честотата на образуване на антитела към цертолизумаб пегол в описаните по-долу изпитвания с 
честотата на образуване на антитела в други изпитвания или към други лекарствени продукти 
може да бъде подвеждащо.  
 
Ревматоиден артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, установени при поне 1 случай, е бил 
9,6% по време на RA плацебо-контролирани изпитвания. Около една трета от положителните за 
антитела пациенти са имали антитела с неутрализираща активност in vitro. При пациентите, 
лекувани едновременно с имуносупресори (МТХ), е наблюдавана по-ниска честота на развитие 
на антитела, в сравнение с пациентите, които не са приемали имуносупресори. Образуването на 
антитела е било свързано с по-ниски плазмени концентрации на лекарственото вещество, a при 
някои пациенти с намалена ефикасност.  
 
В 2 дългосрочни (до 5 години експозиция) отворени изпитвания, общият процент на пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж, е 13% (8,4% от общия брой пациенти са били с 
преходно образуване на антитела и допълнително 4,7% са били с постоянно образуване на 
антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са били положителни за антитела, при 
постоянно намаляване на плазмената концентрация на лекарството, е оценен на 9,1%. Подобно 
на плацебо-контролираните изпитвания, при някои пациенти, положителни за антитела, 
наличието на антитела е свързано с намалена ефикасност. 
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Фармакодинамичният модел въз основа на данните от фаза ІІІ прогнозира, че около 15% от 
пациентите развиват антитела до 6 месеца при препоръчваната доза (200 mg на всеки 2 седмици 
след натоварващата доза) без съпътстващо лечение с MTX. Този брой намалява с увеличение на 
дозите на съпътстващото лечение с МХТ. Тези данни са в приемливо съответствие с 
наблюдаваните резултати.  
 
Псориатичен артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, откриваеми поне един път до седмица 
24 е бил 11,7% по време на плацебо-контролирано изпитване фаза III при пациенти с 
псориатичен артрит. Образуването на антитела е било свързано с намалена плазмена 
концентрация на лекарството.  
 
В продължение на цялото проучване (експозиция до 4 години), общият процент пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж е 17,3% (8,7% са с преходно и допълнително 8,7% 
са с постоянно образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са 
антитяло положителни с устойчиво намаление на плазмената концентрация на лекарството се 
оценява на 11,5%. 
 
Плакатен псориазис 
При плацебо- и активно-контролираните проучвания фаза ІІІ, процентът пациенти, които са 
положителни за антитела към Cimzia поне веднъж по време на лечението до седмица 48, 8,3% 
(22/265) и 19,2% (54/281), съответно за Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и за Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици. В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, шестдесет пациенти са били 
положителни за антитела, 27 от тези пациенти са били оценими за неутрализиращи антитела и 
са дали положителен резултат на теста. Първа поява на положителни резултати за антитела в 
отворения период на лечение е наблюдавана при 2,8% (19/668) от пациентите. Образуването на 
антитела се свързва с понижена плазмена концентрация на лекарството, а при някои пациенти и 
с намалена ефикасност. 
 
Аксиален спондилоартрит 
AS001 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, установени най-малко един път до 
седмица 24, е 4,4% в плацебо-контролирано изпитване AS001 фаза III при пациенти с аксиален 
спондилоартрит (субпопулации с анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален 
спондилоартрит). Образуването на антитела се свързва с намалена плазмена концентрация на 
лекарството. 
 
В продължение на цялото проучване (до 192 седмици), общият процент пациенти с антитела 
към Cimzia, установени поне веднъж е 9,6% (4,8% са с преходно и допълнително 4,8% са с 
трайно образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са положителни 
за антитела с трайно намаление на плазмената концентрация на лекарството се оценява на 
6,8%. 
 
AS0006 и C-OPTIMISE 
За пръв път е използван един по-чувствителен и съвместим с лекарството метод в изпитването 
AS0006 (а по-късно също и в изпитване C-OPTIMISE), в резултат на това, по-голяма част от 
пробите имат измерими антитела към Cimzia и така по-голяма част от пациентите са 
класифицирани като позитивни за антитела. В AS0006,общият процент на пациентите, които са 
имали положителен резултат за антитела към Cimzia е 97% (248/255 пациенти) след период на 
лечение 52 седмици. Само най-високите титри са свързани с намалени плазмени нива на 
Cimzia, но не е наблюдавано влияние върху ефикасността. Подобни резултати по отношение на 
антитела към Cimzia са наблюдавани и в C-OPTIMISE. Резултатите от C-OPTIMISE показват 
също, че намаляването на дозата Cimzia на 200 mg на всеки 4 седмици не променя резултатите 
за имуногенност. 
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Около 22% (54/248) от пациентите в AS0006, които са имали положителен резултат за антитела 
срещу Cimzia по което и да е време, имат антитела, класифицирани като неутрализиращи. 
Неутрализиращият статус на антителата в C-OPTIMISE не е оценяван. 
 
5.2 Фармакокинетични свойства  
 
Плазмените концентрации на цертолизумаб пегол са до голяма степен пропорционални на 
дозата. Фармакокинетичните данни, наблюдавани при пациентите с ревматоиден артрит и 
псориазис, съответстват на тези, установени при здрави индивиди. 
 
Абсорбция 
След подкожно приложение пикови плазмени концентрации на цертолизумаб пегол се достигат 
между 54 и 171 часа след инжектирането. Цертолизумаб пегол има бионаличност (F) от 
порядъка на 80% (от 76% до 88%) след подкожно приложение, в сравнение с интравенозното 
приложение. 
 
Разпределение 
Привидният обем на разпределение (V/F) е от порядъка на 8,0 l при популационните 
фармакокинетични анализи при пациенти с ревматоиден артрит и 4,71 l при популационен 
фармакокинетичен анализ на пациенти с плакатен псориазис. 
Биотрансформация и елиминиране 
Пегилирането − ковалентното свързване на PEG полимерите към пептидите − забавя 
елиминирането на тези единици от циркулацията с помощта на множество механизми, 
включително понижен бъбречен клирънс, понижена протеолиза и понижена имуногенност. 
Съответно, цертолизумаб пегол е Fab’ антитяло фрагмен, свързан с PEG с цел удължаване на 
терминалният плазмен елиминационен полуживот на Fab’ до стойности, сравними с цяло 
образувано антитяло. Времето на терминалният елиминационен полуживот (t1/2) е около 14 дни 
при всички изследвани дози.  
 
Клирънсът след подкожно приложение е определен като 21,0 ml/h при популационен 
фармакокинетичен анализ при ревматоиден артрит, с вариабилност при даден индивид от 
порядъка на 30,8% (CV) и вариабилност между отделните случаи от порядъка 22,0%. При 
оценка чрез предишния ELISA метод, наличието на антитела към цертолизумаб пегол води до 
около три пъти повишение на клирънса. В сравнение с човек, тежащ 70 kg, клирънсът при 
пациенти с RA, тежащи 40 kg и 120 kg, е съответно 29% по-нисък и 38% по-висок. Клирънсът 
след подкожно приложение при пациенти с псориазис е бил 14 ml/h с интраиндивидуална 
вариабилност от порядъка на 22,2% (CV). 
 
Fab’ фрагментът включва протеинова компонента и се очаква да се разпадне чрез протеолиза до 
пептиди и аминокиселини. Деконюгираната PEG компонента бързо се елиминира чрез плазмата 
и в неопределена степен се екскретира и чрез бъбреците. 
 
Специални популации 
Бъбречно увреждане 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания за оценка на ефекта на бъбречното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол или неговата PEG фракция. 
Въпреки това, популационният фармакокинетичен анализ при индивиди с леко до умерено 
бъбречно нарушение не е показал влияние върху креатининовия клирънс. Съществуват 
недостатъчно данни за определяне на дозата при умерено и тежко бъбречно увреждане. 
Фармакокинетиката на PEG фракцията на цертолизумаб пегол се очаква да бъде зависима от 
бъбречната функция, но при пациенти с бъбречно увреждане не е определена.  
 
Чернодробно увреждане 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания за оценка на ефекта на чернодробното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол.  
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Пациенти в старческа възраст (≥65-годишна възраст) 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания при лица в старческа възраст. Въпреки това, 
не е наблюдавано влияние на възрастта при проведен популационен фармакокинетичен анализ 
при пациенти с ревматоиден артрит, в който 78 индивиди (13,2% от популацията) са били на 
възраст на и над 65 години, като най-възрастният индивид е бил на 83 години. Не е наблюдаван 
ефект на възрастта при популационен фармакокинетичен анализ на възрастни пациенти с 
плакатен псориазис. 
 
Пол 
Няма влияние на пола върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. Тъй като клирънсът 
намалява с намаляването на телесното тегло, обикновено жените могат да имат някаква 
по-висока системна експозиция на цертолизумаб пегол. 
 
Връзка фармакокинетика-фармакодинамика  
Въз основа на данните от клинични проучвания във фаза II и фаза III при пациенти с 
ревматоиден артрит е установена популационна зависимост експозиция-отговор между 
средната плазмена концентрация на цертолизумаб пегол по време на дозовия интервал (Cavg) и 
ефикасността (определение на отговор ACR 20). Обикновено Cavg, водеща до половината от 
максималния възможен ACR 20 отговор (ЕС50) е 17 µg/ml (95% CI: 10-23 µg/ml). По подобен 
начин, въз основа на данни от клинични проучвания фаза III при пациенти с псориазис, е 
установена популационна зависимост експозиция-отговор между плазмената концентрация на 
цертолизумаб пегол и PASI с EC90 11,1 μg/ml. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност  
 
Основните неклинични изпитвания върху безопасността са проведени при маймуни от рода 
cynomolgus. При плъхове и маймуни, при дози надвишаващи тези при човека, хистопатологията 
показва клетъчна вакуолизация, присъстваща главно в макрофагите, в множество от органите 
(лимфни възли, място на инжектиране, слезка, надбъбречна жлеза, матка, цервикс, хороиден 
плексус на мозъка и в епителните клетки на хороидния плексус). Обичайно тези прояви се 
причиняват от клетъчното поемане на PEG частта. При in vitro функционалните изпитвания при 
хора вакуолизираните макрофаги при всички функционални тестове са се запазили. 
Изпитванията при плъхове показват, че > 90% от приетия PEG се елиминират в рамките на 3 
месеца след приема на единична доза, като основният път на екскреция е чрез урината.  
 
Цертолизумаб пегол няма кръстосано действие спрямо TNF на гризачи. Ето защо 
токсикологичните изпитвания върху репродуктивността са проведени с хомогенен реагент, 
разпознаващ TNF на плъхове. Значението на тези данни за оценка на риска при хора може би е 
ограничено. Не са наблюдавани нежелани реакции върху благополучието или фертилитета на 
женските индивиди, ембриофеталният, пери- и постнаталният индекс за репродуктивност при 
плъхове, на които е прилаган насочен срещу плъхове TNF-α пегилиран Fab' (cTN3 PF) от 
гризачи, след продължителна TNF-α супресия. При мъжки плъхове е наблюдавана понижена 
подвижност на сперматозоидите и тенденция към намален брой сперматозоиди. 
 
Изпитванията за разпределение показват, че преминаването през плацентата и в млякото на 
cTN3 PF във феталната и неонатална циркулация е пренебрежимо. Цертолизумаб пегол не се 
свързва с човешкия неонатален Fc рецептор (FcRn). Данните от човешкия exvivoмодел на 
затворен кръг на преминаване през плацентата предполагат слабо или незначително 
преминаване към феталния отдел. Освен това, експериментите с FcRn-медиирана трансцитоза в 
клетки, трансфектирани с човешки FcRn, показват пренебрежимо малко преминаване (вж. 
точка 4.6). 
 
По време на предклиничните изпитвания не са установени мутагенни или кластогенни ефекти. 
Не са провеждани проучвания за канцерогенност с цертолизумаб пегол. 
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6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Натриев ацетат 
Натриев хлорид 
Вода за инжекции 
 
6.2 Несъвместимости  
 
При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с 
други лекарствени продукти. 
 
6.3 Срок на годност 
 
2 години 
Вижте също точка 6.4 относно срока на годност във връзка със съхранението на стайна 
температура до максимум 25°C. 
 
6.4 Специални условия на съхранение  
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).  
Да не се замразява.  
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина.  
Предварително напълнените спринцовки може да се съхраняват при стайна температура (до 
25°C) за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
предварително напълнените спринцовки трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
6.5  Вид и съдържание на опаковката 
 
Предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) от 1 ml с бутало (бромбутилова гума), 
съдържаща 200 mg цертолизумаб пегол. Капачетонаиглата е от стирен-бутадиенова гума, която 
съдържа производно на естествен каучук (вж. точка 4.4 ). 
 
Опаковка от 2 предварително напълнени спринцовки и 2 тампона, напоени със спирт.  
Групова опаковка, съдържаща 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени спринцовки и 6 (3 
опаковки по 2) тампона, напоени със спирт.  
Групова опаковка, съдържаща 10 (5 опаковки по 2) предварително напълнени спринцовки и 10 
(5 опаковки по 2) тампона, напоени със спирт. 
Опаковка от 2 предварително напълнени спринцовки, с предпазител за иглата и 2 тампона, 
напоени със спирт (за използване единствено от медицински специалисти).  
 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.  
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа 
 
Подробни инструкции за приготвянето и приложението на Cimzia в предварително напълнена 
спринцовка са предоставени в листовката за пациента. 
Този лекарствен продукт е само за еднократна употреба. 
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания. 
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7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Bruxelles 
Белгия 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/001 
EU/1/09/544/002  
EU/1/09/544/ 003  
EU/1/09/544/004 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
Дата на първо разрешаване: 01 октомври 2009 г. 
Дата на последно подновяване: 16 май 2014 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА  
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на 
Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu 

http://www.ema.europa.eu/
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1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всяка предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол (certolizumab 
pegol) в един ml.  
 
Цертолизумаб пегол е рекомбинантен, хуманизиран Fab' антитяло-фрагмент срещу 
тумор-некротизиращия фактор алфа (TNFα), експресиран в Escherichia coli и конюгиран с 
полиетиленгликол (PEG).  
 
За пълният списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА  
 
Инжекционен разтвор (инжекция)  
 
Бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. pH на разтвора е около 4,7.  
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания  
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia, в комбинация с метотрексат (MTX), e показан за:  
• лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни, при които 

отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), 
включително MTX, е недостатъчен. Cimzia може да се прилага като монотерапия в 
случай на непоносимост към MTX или когато продължителното лечение с MTX е 
неподходящо.  

• лечение на тежък, активен и прогресиращ RA при възрастни, които не са били лекувани с 
MTX или други DMARDs. 
 

Установено е, че Cimzia води до намаляване степента на прогресия на ставното увреждане, 
измерена рентгенографски, както и до подобрение на физическата функция, при комбинирано 
приложение с MTX.  
 
Аксиален спондилоартрит  
Cimzia е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиален спондилоартрит, 
включващ: 
 
Анкилозиращ спондилит (AS) (известен също като рентгенографски аксиален 
спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор към 
или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). 
 
Аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни на AS (известен също като 
нерентгенографски аксиален спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за AS, но с 
обективни признаци на възпаление от повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или ядрено-
магнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор към или непоносимост към 
НСПВС. 
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Псориатичен артрит 
Cimzia, в комбинация с MTX, е показан за лечение на активен псориатичен артрит при 
възрастни, при които отговорът към предходно лечение с DMARD е бил недостатъчен. 
 
Cimzia може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или 
когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е показана за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са 
кандидати за системна терапия. 
 
За подробности относно терапевтичните ефекти вижте точка 5.1. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение  
 
Лечението трябва да бъде започнато и проследявано от медицински специалисти с опит в 
диагностиката и лечението на заболяванията, за които Cimzia е показан. На пациентите трябва 
да бъде предоставена карта за напомняне.  
 
Дозировка 
 
Ревматоиден артрит, псориатичен артрит, аксиален спондилоартрит, плакатен псориазис 
 
Натоварваща доза 
Препоръчваната начална доза Cimzia при възрастни пациенти е 400 mg (прилагана като 2 
подкожни инжекции по 200 mg дневно) на седмици 0, 2 и 4. При ревматоиден артрит и 
псориатичен артрит МТХ трябва да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е 
необходимо. 
 
Поддържаща доза 
Ревматоидeн артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
ревматоиден артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като е потвърден клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
аксиален спондилоартрит е 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 4 седмици. След 
поне 1 година лечение с Cizmia при пациенти с трайна ремисия може да се обсъди използването 
на намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици (вж. раздел 5.1). 
 
Псориатичен артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
псориатичен артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като се потвърди клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
За горепосочените показания наличните данни предполагат, че клиничния отговор обикновено 
се постига в рамките на 12-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка за 
продължаване на лечението при пациенти, които не са показали доказателство за терапевтична 
полза през първите 12 седмици лечение.  
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Плакатен псориазис 
След началната доза, поддържащата доза Cimzia при възрастни пациенти с плакатен псориазис 
е 200 mg на всеки 2 седмици. При пациенти с недостатъчен отговор може да се обмисли доза от 
400 mg на всеки 2 седмици (вж. точка 5.1). 
Наличните данни при пациeнти с плакатен псориазис предполагат, че клиничен отговор 
обикновено се постига в рамките на 16-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка 
за продължаване на лечението при пациенти, без показатели за терапевтична полза през 
първите 16 седмици лечение. Някои пациенти с първоначален частичен отговор може 
впоследствие да покажат подобрение при продължаване на лечението след 16 седмици. 
 
Пропусната доза 
Посъветвайте пациентите, които са пропуснали доза, да инжектират следващата доза Cimzia 
веднага след като си спомнят и да продължат да инжектират съответните дози, както е 
назначено. 
 
Специални популации 
Педиатрична популация (< 18-годишна възраст) 
Безопасността и ефикасността на Cimzia при деца и юноши под 18-годишна възраст все още не 
са установени. Липсват данни. 
 
Пациенти в старческа възраст (≥ 65-годишна възраст) 
Не е необходимо адаптиране на дозата. Популационните фармакокинетични анализи не са 
показали влияние на възрастта (вж. точка 5.2).  
 
Чернодробно и бъбречно увреждане 
Cimzia не е проучван при тези групи пациенти. Не може да се направят препоръки относно 
дозата (вж. точка 5.2).  
 
Начин на приложение 
Цялото съдържание (1 ml) на предварително напълнената писалка трябва да бъде приложено 
само чрез подкожно инжектиране. Подходящи места за инжектиране са, например, бедрото или 
корема.  
 
След съответно обучение по отношение на инжекционната техника пациентите може да 
инжектират сами предварително напълнената писалка, в случай че техният лекар прецени това 
за подходящо, както и под медицинско наблюдение в случай на необходимост. Лекарят трябва 
да обсъди с пациента, кое инжекционно устройство е най-подходящо. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в 
точка 6.1. 
 
Активна туберкулоза или други тежки инфекции, като сепсис или опортюнистични инфекции 
(вж. точка 4.4).  
 
Умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас по NYHA - III/IV) (вж. точка 4.4). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Проследимост 
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. 
 
Инфекции 
Пациентите трябва да бъдат редовно проследявани за наличието на признаци и симптоми на 
инфекции, включително туберкулоза преди, по време на и след лечението с Cimzia. Тъй като 
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елиминирането на цертолизумаб пегол може да отнеме до 5 месеца, проследяването трябва да 
продължи по време на този период (вж. точка 4.3).  
 
Лечението с Cimzia не трябва да бъде започвано при пациенти с клинично значима активна 
инфекция, включително хронични или локализирани инфекции, докато инфекцията не бъде 
овладяна (вж. точка 4.3).  
 
Пациентите, развили нова инфекция по време на лечението с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани. В случай че пациентът развие нова сериозна инфекция, приложението на Cimzia 
трябва да бъде преустановено, до овладяване на инфекцията. Лекарите трябва да бъдат 
внимателни при преценяване на приложението на Cimzia при пациенти с анамнеза за 
повтаряща се или опортюнистична инфекция или съпътстващи състояния, които може да 
предразположат пациентите към развитието на инфекции, включително приложението на 
съпътстващи имуносупресивни лекарства. 
 
Пациентите с ревматоиден артрит може да не проявят типичните симптоми на инфекция, 
включително треска, поради тяхното заболяване и съпътстващо лечение. Ето защо ранното 
откриване на всяка инфекция, особено ранното разпознаване на атипичните клинични прояви 
на сериозна инфекция, е от особено значение за минимизиране на забавянето на диагнозата и 
започването на лечението. 
 
При пациенти, приемали Cimzia, са съобщавани тежки инфекции, включително сепсис и 
туберкулоза (включително милиарна, дисеминирана и екстрапулмонална форма на 
заболяването) и опортюнистични инфекции (като хистоплазмоза, нокардия, кандидоза). Някои 
от тези случаи са били фатални.  
 
Туберкулоза 
Преди започване на лечението с Cimzia всички пациенти трябва да бъдат прегледани за 
наличието както на активна, така и на неактивна (латентна) туберкулозна инфекция. Този 
преглед трябва да включва подробна медицинска анамнеза на пациенти с лични данни за 
прекарана туберкулоза или за възможен предшестващ контакт с пациенти с активна 
туберкулоза и/или предишно или настоящо лечение с имуносупресори. При всички пациенти 
(или съгласно местните препоръки) трябва да бъдат проведени определени скринингови 
изследвания, като например туберкулинов кожен тест и рентгенография на гръдния кош. 
Препоръчва се извършването на тези изследвания да се впише в картата за напомняне на 
пациента.Назначаващите лечението трябва да бъдат предупредени относно риска от появата на 
фалшиво отрицателни резултати от туберкулиновия кожен тест, особено при пациенти с тежко 
заболяване или имунокомпрометирани.  
 
При диагностициране на активна туберкулоза преди или по време на лечението не трябва да се 
започва лечение с Cimzia или то трябва да бъде преустановено (вж. точка 4.3). 
 
Ако има съмнения за неактивна (латентна) туберкулоза, трябва да бъде извършена консултация 
с лекар с опит в лечението на туберкулозата. Във всички случаи, описани по-долу, трябва да се 
направи много внимателна оценка на съотношението полза/риск при лечението с Cimzia. 
 
При диагностициране на латентна туберкулоза, преди започване на лечението с Cimzia трябва 
да бъде проведено подходящо антитуберкулозно лечение, в съответствие с местните 
препоръки. Трябва да се помисли за антитуберкулозно лечение преди започване на лечение с 
Cimzia при пациенти с данни за латентна или активна туберкулоза, при които не може да се 
потвърди адекватен курс на лечение, както и при пациенти със значими рискови фактори за 
туберкулоза, независимо от отрицателните тестове за латентна туберкулоза. Преди започване 
на лечението с Cimzia трябва да се имат предвид и биологичните тестове за скрининг на 
туберкулоза, при наличието на каквато и да е възможност за латентна туберкулозна инфекция, 
независимо от БЦЖ ваксинацията.  
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Въпреки предишно или съпътстващо профилактично лечение на туберкулоза, случаи на 
активна туберкулоза са наблюдавани при пациенти, лекувани с TNF-антагонисти, включително 
Cimzia. Някои пациенти, които са били успешно лекувани за активна туберкулоза, отново са 
развили туберкулоза, докато са лекувани с Cimzia. 
 
Пациентите трябва да бъдат посъветвани да търсят медицинска помощ, в случай че по време 
или след лечението с Cimzia се появят признаци/симптоми (напр. персистираща кашлица, 
загуба на тегло, леко повишена температура), предполагащи наличието на туберкулозна 
инфекция.  
 
Реактивиране на хепатит В вирус (HBV) 
Реактивиране на хепатит B е настъпило при пациенти, приемащи TNF-антагонист, 
включително цертолизумаб пегол, които са хронични носители на този вирус (т.е. позитивни за 
повърхностен антиген). Някои случаи са завършили фатално. 
 
Пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция преди започване на лечение с Cimzia. 
За пациентите, с положителен тест за HBV инфекция, се препоръчва консултация с лекар с 
опит в лечението на хепатит В. 
 
Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и 
няколко месеца след неговото преустановяване. Липсват достатъчно данни за лечението на 
пациенти, които са носители на HBV с антивирусна терапия и съпътстващо лечение с TNF-
антагонист за предотвратяване на HBV реактивиране. Пациенти, при които се проявява 
реактивиране на HBV, Cimzia трябва да бъде спряна и трябва да се започне ефективна анти-
вирусна терапия с подходящо поддържащо лечение. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
Потенциалната роля на лечението с TNF-антагонисти върху развитието на злокачествени 
нарушения не е известна. Необходимо е повишено внимание при назначаване на лечението с 
TNF-антагонисти при пациенти с анамнеза за злокачествени заболявания или при обмислянето 
на продължително лечение при пациенти, развили злокачествени нарушения.  
 
Съгласно съвременните знания вероятният риск от развитието на лимфом, левкемия или други 
злокачествени заболявания при пациентите на лечение с TNF-антагонист не може да бъде 
изключен.  
 
По време на клиничните изпитвания с Cimzia и други TNF-антагонисти са наблюдавани повече 
случаи на лимфом и други злокачествени заболявания сред пациентите, приемали TNF-
антагонист, в сравнение с пациентите от контролната група, приемали плацебо (вж. точка 4.8). 
При пост-маркетинговата употреба са съобщавани случаи на левкемия при пациенти лекувани с 
TNF-антагонисти. Съществува повишение на основния риск от лимфом и левкемия при 
пациентите с ревматоиден артрит с продължително, високоактивно възпалително заболяване, 
което усложнява оценката на риска.  
 
Не са провеждани изследвания, включващи пациенти с анамнеза за злокачествено заболяване 
или продължаващи лечението при пациенти с поява на злокачествено заболяване по време на 
приема на Cimzia.  
 
Ракови заболявания на кожата 
Меланома и Меркел-клетъчен карцином са съобщени при пациенти, лекувани с TNF-
антагонисти, включително цертолизумаб пегол (вж. точка 4.8). Препоръчва се периодичен 
преглед на кожата, особено при пациенти с рискови фактори за раково заболяване на кожата. 
 
Злокачественени нарушения в педиатричната популация 
Злокачествени нарушения, някои от тях фатални, са съобщени при деца, юноши и младежи (до 
22-годишна възраст), лекувани с TNF-антагонисти (начало на лечение ≤ 18-годишна възраст), 



 43 

при пост-маркетинговата употреба. Приблизително половината случаи са били лимфоми. 
Останалите случаи представляват множество различни злокачествени нарушения и включват 
рядко срещани злокачествени нарушения, обикновеносвързвани с имуносупресия. Не може да 
се изключи възможността за развитие на злокачествени нарушения при деца и юноши на 
лечение с TNF-антагонисти.  
 
Случаи на хепатолиенален Т-клетъчен лимфом (HSTCL) са съобщени при пациенти, лекувани с 
TNF-антагонист в пост-маркетинговия период. Този рядък вид Т-клетъчен лимфом е 
заболяване с много агресивен ход и обикновено е с летален изход. По-голямата част от 
съобщените случаи с TNF-антагонисти са при юноши или младежи от мъжки пол с болест на 
Крон или улцерозен колит. Почти всички от тези пациенти са получавали лечение с 
имуносупресорите азатиоприн и /или 6-меркаптопурин, едновременно с TNF-антагонист по 
време на или преди поставяне на диагнозата. Не може да се изключи риск за развитие на 
хепатолиенален Т-клетъчен лимфом при пациенти, лекувани с Cimzia. 
 
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 
При изследователски клинични изпитвания, оценяващи употребата на друг TNF-антагонист, 
инфликсимаб, при пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест 
(ХОББ), при пациенти, лекувани с инфликсимаб, са съобщавани повече злокачествени 
заболявания, предимно на белите дробове, главата и шията, в сравнение с контролната група 
пациенти. Всички пациенти са били пристрастени пушачи. Ето защо е необходимо внимание 
при употребата на TNF-антагонисти при пациенти с ХОББ, както и при пациенти с повишен 
риск от злокачествени заболявания поради пристрастеност към тютюнопушене. 
 
Застойна сърдечна недостатъчност 
Cimzia е противопоказан в случай на умерена или тежка сърдечна недостатъчност (вж. точка 
4.3). При клинични изпитвания с други TNF-антагонисти е наблюдавано влошаване на 
застойната сърдечна недостатъчност и повишаване на смъртността в резултат на застойната 
сърдечна недостатъчност. Случаи на застойната сърдечна недостатъчност са наблюдавани и 
при пациенти с ревматоиден артрит, приемащи Cimzia. Cimzia трябва да бъде прилаган с 
повишено внимание при пациенти с лека сърдечна недостатъчност (NYHA клас I/II). Лечението 
с Cimzia трябва да бъде преустановено при пациентите, които развиват или при които е налице 
влошаване на симптомите на застойна сърдечна недостатъчност.  
 
Хематологични реакции 
При TNF-антагонистите са съобщавани редки случаи на панцитопения, включително 
апластична анемия. Нежелани реакции от страна на кръвта, включително клинично значима 
цитопения (напр. левкопения, панцитопения, тромбоцитопения), са съобщавани при Cimzia 
(вж. точка 4.8). Всички пациенти трябва да бъдат посъветвани да търсят незабавна лекарска 
помощ при появата на признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия или инфекция 
(напр. персистираща треска, кръвонасяданe, кървене, бледост) по време на лечението с Cimzia. 
Трябва да бъде обмислено преустановяване на лечението с Cimzia при пациенти с потвърдени 
значими хематологични нарушения.  
 
Неврологични събития 
Употребата на TNF-антагонисти е свързана с редки случаи на поява или изостряне на 
клиничните симптоми и/или рентгенографски данни за демиелинизиращо заболяване, 
включително мултиплена склероза. При пациенти с предшестващи или настоящи 
демиелинизиращи нарушения, преди започване на лечение с Cimzia трябва внимателно да се 
прецени ползата и риска от лечението с TNF-антагонисти. При пациенти, лекувани с Cimzia, са 
съобщавани редки случаи на неврологични нарушения, включително припадъци, неврит и 
периферна невропатия.  
 
Свръхчувствителност 
Рядко са съобщавани реакции на тежка свръхчувствителност след приложение на Cimzia. 
Някои от тези реакции са настъпили след първото приложение на Cimzia. При появата на тежки 
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реакции, приложението на Cimzia трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде назначено 
подходящо лечение.  
 
Има ограничени данни за употребата на Cimzia при пациенти, проявили тежка реакция на 
свръхчувствителност спрямо други TNF-антагонисти; при тези пациенти е необходимо 
повишено внимание. 
 
Чувствителност към латекс 
Капачетонаиглатав подвижната капачка на Cimzia предварително напълнена писалкасъдържа 
производно на естествен каучук(вж. точка 6.5). Контактът с латекс от естествен каучук може да 
причини тежки алергични реакции при чувствителни на латекс лица. До момента не е открит 
алергизиращ латексов белтък в сменяемата капачка на иглата на предварително напълнената 
писалка Cimzia. Въпреки това, евентуален риск от реакции на свръхчувствителност при 
чувствителни на латекс лица не може да се изключи напълно. 
 
Имуносупресия 
Докато тумор-некротизиращият фактор (TNF) медиира възпалението и модулира клетъчния 
имунен отговор, съществува вероятност TNF-антагонистите, включително Cimzia, да 
предизвикат имуносупресия, въздействайки на собствената защита срещу инфекции и 
злокачествени заболявания. 
 
Автоимунитет 
Лечението с Cimzia може да доведе до образуване на антинуклеарни антитела (ANA) и в редки 
случаи до появата на лупус-подобен синдром (вж. точка 4.8). Няма достатъчно данни за 
влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху автоимунните заболявания. Ако след 
лечението с Cimzia пациентът развие симптоми, характерни за лупус-подобен синдром, то 
лечението трябва да бъде преустановено. Cimzia не е специално проучван при пациенти с лупус 
(вж. точка 4.8).  
 
Ваксинации 
Пациентите, лекувани с Cimzia могат да бъдат ваксинирани, с изключение на живи ваксини. 
Няма данни за отговора към живи ваксини или вторично пренасяне на инфекция чрез живи 
ваксини при пациенти, приемащи Cimzia. Живи ваксини не трябва да бъдат прилагани 
едновременно с Cimzia. 
 
При плацебо контролирано клинично изпитване при пациенти с ревматоиден артрит е 
наблюдаван подобен антитяло отговор при Cimzia и плацебо групите, когато едновременно с 
Cimzia са приложени пневмококова полизахаридна ваксина и ваксина срещу грип. Пациентите, 
получаващи Cimzia и съпътстващо лечение с метотрексат, са имали по-нисък хуморален 
отговор в сравнение с пациентите, получаващи единствено Cimzia. Не е известно клиничното 
значение на това. 
 
Едновременно приложение с други биологични продукти 
По време на клинични изпитвания са наблюдавани тежки инфекции и неутропения при 
едновременната употреба на анакинра (интерлевкин-1 антагонист) или абатацепт (CD28 
модулатор) и друг TNF-антагонист − етанерцепт, без това да е свързано с допълнителна полза 
спрямо самостоятелното приложение на етанерцепт.Като се има предвид характера на 
нежеланите събития при комбинирането на друг TNF-антагонист с абатацепт или анакинра, 
подобна токсичност може да се наблюдава и при комбиниране на анакинра или абатацепт с 
други TNF-антагонисти. Ето защо не се препоръчва комбинирането на цертолизумаб пегол с 
анакинра или абатацепт (вж. точка 4.5).  
 
Хирургия 
Съществува ограничен опит по отношение на безопасността, свързана с хирургичните 
интервенции при пациенти, лекувани с Cimzia. 14-дневният полуживот на цертолизумаб пегол 
трябва да се има предвид, ако се планира хирургична процедура. Пациент, изискващ 
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хирургична намеса, докато приема Cimzia, трябва внимателно да се изследва за инфекции и да 
се предприемат съответните мерки. 
 
Оценка на активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ) 
При пациенти на лечение с Cimzia е наблюдавано влияние върху някои от изследванията на 
коагулацията. Cimzia може да доведе до неверни резултати при оценка на aPTT при пациенти 
без промени в коагулацията. Този ефект е наблюдаван при PTT-лупус антикоагулантния (LA) 
тест и при автоматичния тест за стандартното таргентно активирано парциално 
тромбопластиново време (STA-PTT) от диагностичните тестове, и при HemosIL APTT-SP liquid 
и HemosIL lyophilised silica tests от инструменталните лаборатории тестове. Други тестове за 
оценка на aPTT също може да бъдат засегнати. Няма данни за влиянието на Cimzia върху 
коагулацията in vivo. След приема на Cimzia е необходимо повишено внимание при 
интерпретиране на нарушенията в резултатите за коагулацията. Не е наблюдавано въздействие 
върху тромбиновото време (TT) и протромбиновото време (PT). 
 
Пациенти в старческа възраст 
В клиничните изпитвания, въпреки ограничения опит, е имало видимо по-висока честота на 
инфекциите сред пациенти ≥65- годишна възраст, сравнение с по-млади пациенти. Необходимо 
е повишено внимание при лечение на пациентите в старческа възраст, както и особено 
внимание по отношение на възникването на инфекции. 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
По данни от популационния фармакокинетичен анализ съпътстващото лечение с метотрексат, 
кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и аналгетици не 
повлиява фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. 
 
Не се препоръчва комбиниране на цертолизумаб пегол и анакинра или абатацепт (вж. точка 
4.4). 
 
Едновременното приложение на Cimzia с метотрексат не е оказало значим ефект върху 
фармакокинетиката на метотрексат. При проучвателните сравнения,фармакокинетиката на 
цертолизумаб пегол се оказва подобна на наблюдаваната преди това при здрави индивиди.  
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене  
 
Жени с детероден потенциал  
Трябва да се обмисли използването на ефикасна контрацепция при жени с детероден 
потенциал. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли използването на постоянна 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia поради неговата скорост 
на елимиране (вж. точка 5.2), но трябва да се вземе предвид и нуждата от лечение на жените 
(вж. по-долу). 
 
Бременност  
Проспективно събираните данни от над 1300 бременности с експозиция на Cimzia, с известен 
изход на бременността, включващи над 1000 бременности, с експозиция през първия 
триместър, не показват малформативен ефект на Cimzia. Събират се допълнителни данни, тъй 
като наличният клиничен опит все още е ограничен, за да се заключи, че няма увеличен риск, 
свързан с приложението на Cimzia по време на бременност.  
 
Изпитванията при животни (гризачи), използващи анти-плъхови TNFα, не са показали данни за 
нарушение на фертилитета или увреждане на плода. Въпреки това тези данни са недостатъчни 
по отношение на репродуктивната токсичност при човека (вж. точка 5.3). Поради инхибирането 
на TNFα приложението на Cimzia по време на бременност може да повлияе нормалния имунен 
отговор на новороденото.  
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при клинична необходимост.  
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Неклиничните изпитвания предполагат ниско или пренебрежимо ниво на преминаване през 
плацентата на хомоложния Fab фрагмент на цертолизумаб пегол (без Fc част) (вж. точка 5.3).  
 
В едно клинично проучване 16 жени са лекувани с цертолизумаб пегол (200 mg на всеки 2 
седмици или 400 mg на всеки 4 седмици) по време на бременност. Плазмените концентрации на 
цертолизумаб пегол, измерени при 14 кърмачета при раждане, са под границата на 
количествено определяне (BelowtheLimitofQuantification, BLQ) в 13 проби; в една проба 
концентрацията е 0,042 µg/ml при съотношение в плазмата кърмаче/майка 0,09 % при 
раждането. По време на седмица 4 и седмица 8 концентрациите при всички кърмачета са BLQ. 
Клиничната значимост на ниските нива цертолизумаб пегол при кърмачета е неизвестна. 
Препоръчва се да се изчакат минимум 5 месеца след последното приложение на Cimzia на 
майката по време на бременността, преди да се прилагат живи или живи атенюирани ваксини 
(напр. БЦЖ ваксина), освен ако ползата от ваксинацията надвишава ясно теоретичния риск от 
приложението на живи или живи атенюирани ваксини на кърмачетата.  
 
Кърмене 
В едно клинично проучване при 17 кърмещи жени, лекувани с Cimzia, е наблюдавано 
минимално преминаване на цертолизумаб пегол от плазмата в кърмата. Процентът от 
майчината доза цертолизумаб пегол, който достига до кърмачето за период от 24 часа е оценен 
на 0,04 % до 0,30 %. Освен това, тъй като цертолизумаб пегол е протеин, който се разгражда в 
стомашно-чревния тракт след перорално приложение, абсолютната бионаличност се очаква да е 
много ниска при кърмачета, които са на естествено хранене. 
 
Поради това Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
 
Фертилитет 
Наблюдавани са влияние върху подвижността на сперматозоидите и тенденция към намаляване 
на броя на сперматозоидите при гризачи от мъжки пол, без видим ефект върху фертилитета 
(вж. точка 5.3).  
 
При клинично изпитване, оценяващо ефекта на цертолизумаб пегол върху качествените 
параметри на спермата, 20 здрави мъже са били рандомизирани да получават подкожно 
единична доза от 400 mg цертолизумаб пегол или плацебо. По време на 14-седмичното 
проследяване не са наблюдавани ефекти на цертолизумаб пегол върху качествените параметри 
на спермата, в сравнение с плацебо. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини  
 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. Замаяност (включваща вертиго, нарушение в зрението и умора) е възможно да се 
появи след приложение на Cimzia (вж. точка 4.8). 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Обобщение на профила за безопасност 
 
Ревматоидeн артрит 
Cimzia е изследвана при 4 049 пациенти с ревматоиден артрит в контролирани и отворени 
изпитвания в продължение до 92 месеца.  
 
В плацебо-контролираните изпитвания пациентите, приемали Cimzia, са имали около 4 пъти 
по-голяма продължителност на експозиция в сравнение с групата на плацебо. Тази разлика в 
експозицията се дължи предимно на това, че пациентите на плацебо са по-склонни към ранно 
отпадане. Освен това, в изпитване RA-I и RA-II има задължително отпадане на тези без 
подобрение до седмица 16, като повечето от тях са били от плацебо групата.  
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Процентът на пациентите, прекъснали лечението поради нежелани събития по време 
наконтролираните изпитвания, е 4,4% при пациентите на лечение с Cimzia и 2,7% при 
пациентите, приемали плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции принадлежат към системо-органните класове “Инфекции и 
инфестации”, съобщавани при 14,4% от пациентите на Cimzia и 8,0% от пациентите на плацебо, 
и “Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение”, съобщавани при 8,8% от пациентите 
на Cimzia и 7,4% от пациентите на плацебо и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, 
съобщавани в 7,0% от пациентите на Cimzia и 2,4% от пациентите на плацебо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
Cimzia е проучен първоначално при 325 пациенти с активен аксиален спондилоартрит 
(включително анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в 
клиничното проучване AS001 за период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-
контролирана фаза, последвана от 24-седмичен дозо-заслепен период и 156-седмичен отворен 
период на лечение. Cimzia е проучен впоследствие при 317 пациенти с нерентгенографски 
аксиален спондилоартрит в плацебо-контролирано проучване в продължение на 52 седмици 
(AS0006). Cimzia е проучен също при пациенти с аксиален спондилоартрит (включително 
анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в клинично изпитване 
с продължителност до 96 седмици, което включва 48 седмици открита въвеждаща фаза 
(N=736), последвана от 48 седмици плацебо-контролирана фаза (N=313) за пациенти с трайна 
ремисия (C-OPTIMISE). Също така Cimzia е проучен в 96-седмично открито проучване 
при 89 пациенти с axSpA с анамнеза за пристъпи на преден увеит. И в четирите 
проучвания, профилът на безопасност при тези пациенти е бил в съответствие с профила на 
безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с Cimzia. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia е проучен при 409 пациенти с псориатичен артрит в клиничното проучване PsA001 за 
период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-контролирана фаза, последвана от 24-
седмичен дозо-заслепен период и 168-седмичен отворен период на лечение. Профилът на 
безопасност при пациенти с псориатичен артрит, лекувани с Cimzia, е бил в съответствие с 
профила на безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с Cimzia. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е изследвана при 1 112 пациенти с псориазис в контролирани и отворени изпитвания в 
продължение на до 3 години. В програмата на фаза III, първоначалният и поддържащият 
период са последвани от 96-седмичен отворен период на лечение (вж. точка 5.1). Профилът на 
дългосрочна безопасност на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и на Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици е като цяло сходен и в съответствие с предишния опит с Cimzia. 
 
По време на контролирани клинични изпитвания до седмица 16 делът на пациентите със 
сериозни нежелани събития е бил 3,5% при Cimzia и 3,7% при плацебо.  
Делът на пациентите, прекратили лечението поради нежелани събития в контролираните 
клинични проучвания, е бил 1,5% при пациенти, лекувани с Cimzia и 1,4% при пациенти, 
лекувани с плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции, съобщавани през периода до седмица 16, принадлежат към 
системо-органните класове „Инфекции и инфестации“, съобщавани при 6,1% от пациентите на 
Cimzia и 7% от пациентите на плацебо, „Общи нарушения и ефекти на мястото на 
приложение“, съобщавани при 4,1% от пациентите на Cimzia и 2,3% от пациентите на плацебо 
и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, съобщавани при 3,5% от пациентите на Cimzia и 
2,8% от пациентите на плацебо. 
 
Табличен списък на нежеланите реакции 
 
Нежеланите реакции, основаващи се предимно на опита от плацебо-контролираните клинични 
изпитвания и случаи от постмаркетинговата употреба, поне възможно свързани с Cimzia, са 
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представени на таблица 1 по-долу според тяхната честота и системо-органни класове. 
Определянето на честотата е както следва : много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); 
нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с 
неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко 
групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции са представени в 
низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.  
 
Таблица 1 Нежелани реакции при клинични изпитванияи пост-маркетинговата 

употреба 
Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Инфекции и инфестации Чести бактериални инфекции (включително абсцес), 
вирусни инфекции (включително херпес зостер, 
папиломавирус и инфлуенца)  

Нечести сепсис (включително мултиорганна 
недостатъчност, септичен шок) туберкулоза 
(включително милиарно, дисеминирано и 
екстрапулмонарно заболяване), гъбични 
инфекции (включително опортюнистични) 

Неоплазми – 
доброкачествени, 
злокачествени и 
неопределени (вкл. кисти и 
полипи) 

Нечести  злокачествени заболявания на кръвта и 
лимфната система (включително лимфом и 
левкемия), солидни тумори наорганите, 
немеланомни карциноми на кожата, 
преканцерозни лезии (включително 
левкоплакия на устната кухина, меланоцитен 
невус), доброкачествени тумори и кисти 
(включително кожен папилом) 

Редки гастроинтестинални тумори, меланом 
С неизвестна 
честота 

Меркел-клетъчен карцином*,  
Сарком на Kaposi 

Нарушения на кръвта и 
лимфната система  

Чести  еозинофилни нарушения, левкопения 
(включително неутропения, лимфопения) 

Нечести  анемия, лимфаденопатия, тромбоцитопения, 
тромбоцитоза 

Редки  панцитопения, спленомегалия, еритроцитоза, 
нарушение в морфология на белите кръвни 
клетки 

Нарушения на имунната 
система 

Нечести  васкулити, лупус еритематозус, лекарствена 
свръхчувствителност (включително 
анафилактичен шок), уртикария, алергични 
състояния, положителни автоантитела 

Редки ангионевротичен оток, саркоидоза, серумна 
болест, паникулит (включително еритема 
нудозум), влошаване симптомите на 
дерматомиозит** 

Нарушения на 
ендокринната система 

Редки  нарушения на щитовидната жлеза 

Нарушения на 
метаболизма и храненето 

Нечести  електролитен дисбаланс, дислипидемия, 
нарушения на апетита, промяна на теглото 

Редки хемосидероза 
Психични нарушения Нечести  тревожност и нарушения в настроението 

(включително свързани симптоми)  
Редки опит за самоубийство, делир, психично 

увреждане 
Нарушения на нервната 
система  

Чести  главоболие (включително мигрена), сетивни 
нарушения 
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Нечести  периферни невропатии, замаяност, тремор  
Редки  припадък, възпаление на черепно-мозъчните 

нерви, нарушение на координацията или 
равновесието 

С неизвестна 
честота 

множествена склероза*, синдром на Гилен-
Баре* 

Нарушения на очите  Нечести  зрително нарушение (включително намаление 
на зрението), възпаление на окото и клепача, 
нарушение в сълзоотделянето 

Нарушения на ухото и 
лабиринта  

Нечести  Вертиго 
Редки шум в ушите 

Сърдечни нарушения Нечести  кардиомиопатии (включително сърдечна 
недостатъчност), исхемични нарушения на 
коронарната артерия, аритмии (включително 
предсърдни фибрилации), палпитации 

Редки  перикардит, атрио-вентрикуларен блок  
Съдови нарушения  Чести  Хипертония 

Нечести  хеморагия или кървене (произволно място), 
хиперкоагулация (включително тромбофлебит, 
белодробен емболизъм), синкоп, оток 
(включително периферен и лицев), екхимози 
(включително хематом, петехии)  

Редки мозъчно-съдов инцидент, атеросклероза, 
феномен на Raynaud, ливедо ретикуларис, 
телеангиектазия 

Респираторни, гръдни и 
медиастинални нарушения  

Нечести  астма и свързани симптоми, плеврален излив и 
симптоми, конгестия на дихателните пътища и 
възпаление, кашлица 

Редки интерстициална белодробна болест, пневмонит 
Стомашно-чревни 
нарушения 

Чести Гадене 
Нечести асцит, стомашно-чревни улцерация и 

перфорация, стомашно-чревно възпаление 
(произволно място), стоматит, диспепсия, 
подуване на корема, орофарингеална сухота 

Редки  одинофагия, хипермотилитет 
Хепатобилиарни 
нарушения 

Чести хепатит (включително повишение на 
чернодробните ензими), 

Нечести хепатопатия (включително цироза), холестаза, 
повишение на билирубина в кръвта 

Редки  Холелитиаза 
Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан 

Чести  Обрив 
Нечести  алопеция, поява или влошаване на псориазис 

(включително палмо-плантарен пустулозен 
псориазис) и свързани с него състояния, 
дерматити и екзема, нарушения на потните 
жлези, кожни улцерации, фоточувствителност, 
акне, обезцветяване на кожата, суха кожа, 
нарушения на ноктите и нокътното легло  

Редки кожна ексфолиация и десквамация, булозни 
състояния, нарушение в структурата на косъма, 
синдром на Stevens-Johnson, еритема 
мултиформе**, лихеноидни реакции 
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Нарушения на мускулно-
скелетната система и 
съединителната тъкан 

Нечести  мускулни нарушения, повишение на креатин 
фосфокиназата в кръвта 

Нарушения на бъбреците и 
пикочните пътища  

Нечести  бъбречно увреждане, кръв в урината, симптоми 
от страна на пикочния мехур и уретрата 

Редки  нефропатия (включително нефрит) 
Нарушения на 
възпроизводителната 
система и гърдата  

Нечести  нарушение на менструалния цикъл и маточно 
кървене (включително аменорея), нарушения от 
страна на гърдите 

Редки  сексуална дисфункция 
Общи нарушения и ефекти 
на мястото на приложение  

Чести  пирексия, болка (произволно място), умора, 
пруритус (произволно място), реакция на 
мястото на приложение 

Нечести  втрисане, грипоподобно заболяване, променено 
усещане за температура, нощно изпотяване, 
горещи вълни 

Редки фистула (произволно място) 
Изследвания Нечести  повишение на алкалната фосфатаза в кръвта, 

удължаване на времето на коагулация 
Редки повишение на пикочната киселина в кръвта  

Наранявания, отравяния и 
усложнения, възникнали в 
резултат на интервенции  

Нечести  кожни наранявания, нарушено заздравяване 

*Тези събития са свързани с класа TNF-антагонисти, но не е известна честотата с цертолизумаб 
пегол. 
** Тези събития са свързани с класа на TNF-антагонистите. 
 
Нечесто са наблюдавани и следните нежелани реакции при приложението на Cimzia при други 
показания: стомашно-чревни стенози и обструкции, общо физическо неразположение, 
спонтанни аборти и азооспермия.  
 
Описание на избрани нежелани реакции 
 
Инфекции 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при ревматоиден артрит е била 1,03 за пациентогодина при всички лекувани с 
Cimzia пациенти и 0,92 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били 
предимно от страна на горните дихателни пътища, инфекции на пикочните пътища, инфекции 
на долните дихателни пътища и вирусни херпесни инфекции (вж. точки 4.3 и 4.4).  
 
В плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит са наблюдавани 
повече нови случаи на тежки инфекции при групите на лечение с Cimzia (0,07 за 
пациентогодина при всички дози), в сравнение с плацебо (0,02 за пациентогодина). Най-честите 
тежки инфекции включват пневмония, туберкулозни инфекции. Сериозните инфекции 
включват също инвазивни опортюнистични инфекции (напр. пневмоцистит, гъбичен езофагит, 
нокардиоза и дисеминиран херпес зостер). Няма данни за повишаване на риска от инфекции 
при продължителна експозиция (вж. точка 4.4). 
 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при псориазис е била 1,37 за пациентогодина при всички лекувани с Cimzia 
пациенти и 1,59 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били предимно 
от страна на горните дихателни пътища и вирусни инфекции (включително херпесни 
инфекции). Честотата на сериозните инфекции е била 0,02 за пациентогодина при лекуваните с 
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Cimzia пациенти. Не са съобщавани сериозни инфекции при пациентите на плацебо. Няма 
данни за повишаване на риска от инфекции при продължителна експозиция. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
При клиничните изпитвания с Cimzia при RA, обхващащи 4 049 пациенти (равняващи се на 
9 277 пациентогодини), като се изключи немеланомно заболяване на кожата, са наблюдавани 
121 злокачествени заболявания, включително 5 случая на лимфом. Случаите на лимфом са 
били 0,05 за 100 пациентогодини, а тези на меланом 0,08 за 100 пациентогодини при 
приложението на Cimzia по време на клиничните изпитвания при ревматоиден артрит (вж. 
точка 4.4). Един случай на лимфом е наблюдаван по време на клинично изпитване фаза III при 
псориатичен артрит. 
 
С изключение на немеланомен рак на кожата, са наблюдавани 11 злокачествени заболявания, 
включително 1 случай на лимфом в клиничните проучвания на Cimzia за псориазис, при които 
са лекувани общо 1 112 пациенти, представляващи 2 300 пациентогодини. 
 
Автоимунитет 
При обобщените изпитвания при ревматоиден артрит, при индивидите с изходни отрицателни 
резултати по отношение на ANA 16,7% от лекуваните с Cimzia, са развили положителни титри 
за ANA, в сравнение с 12,0% от индивидите от групата на плацебо. При пациенти с 
първоначално отрицателни антитела срещу dsДНК 2,2% от лекуваните с Cimzia са развили 
положителни титри на анти-dsДНК антителата, сравнение с 1,0% от пациентите от плацебо 
групата. Както по време на плацебо-контролираните, така и при отворените проследяващи 
клинични изпитвания при ревматоиден артрит случаите на лупус-подобен синдром са нечести. 
Докладвани са и редки случаи на други имунно медиирани състояния, като причинната връзка с 
Cimzia не е известна. Влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху развитието на 
автоимунни заболявания не е известно.  
 
Реакции на мястото на инжектиране 
По време на плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит 5,8% от 
пациентите, лекувани с Cimzia, са развили реакции на мястото на инжектиране, като еритем, 
сърбеж, хематом, болка, оток или кръвонасядане, в сравнение с 4,8% от пациентите, приемали 
плацебо. Болка в мястото на инжектиране е наблюдавана при 1,5% от пациентите на лечение с 
Cimzia, без случаи, водещи до отпадане.  
 
Повишение на креатин фосфокиназата 
Честотата на повишение на креатин фосфокиназата (СРК) обикновено е по-висока при 
пациенти с axSpA в сравнение с RA популацията. Честотата е увеличена както при пациентите, 
лекувани с плацебо (2,8% срещу 0,4% съответно при axSpA и RA популации), така и при 
пациентите, лекувани с Cimzia (4,7% спрямо 0,8% съответно при axSpA и RA популации). 
Повишението на СРК в изпитването при axSpA е предимно леко до умерено, преходно по 
характер и с неизвестна клинична значимост, без случаи водещи до отпадане. 
 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск на 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, вписана в 
Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
По време на клиничните изпитвания не е наблюдавана дозозависима токсичност. Прилагани са 
многократни дози до 800 mg подкожно и 20 mg/kg интравенозно. В случай на предозиране се 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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препоръчва внимателно проследяване на пациента за наличието на каквито и да било нежелани 
реакции или ефекти, както и незабавното назначаване на подходящо симптоматично лечение.  
 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1 Фармакодинамични свойства  
 
Фармакотерапевтична група: имуносупресори, инхибитори на тумор-некротизиращия фактор 
алфа (TNFα), ATC код: L04AB05. 
 
Механизъм на действие 
 
Cimzia има висок афинитет към човешкия TNFα и се свързва с KD на 90 pM. TNFα е ключов 
провъзпалителен цитокин, с основна роля в процеса на възпалението. Cimzia селективно 
неутрализира TNFα (IC90 от 4 ng/ml за инхибирането на човешкия TNFα при in vitro анализ 
върху L929 цитотоксичността при фибросарком при мишки), но не неутрализира лимфотоксин 
α (TNFβ).  
 
Установено е, че Cimzia има дозозависимо действие по отношение на неутрализиране на 
мембранно свързвания и разтворимия човешки TNFα . Инкубирането на моноцитите с 
цертолизумаб пегол води до дозозависимо инхибиране на липополизахарид (LPS)-
индуцираното образуване на TNFα и IL1β в човешките моноцити. 
 
Cimzia не съдържа кристализиращ фрагмент (Fc участък), който нормално присъства в пълното 
антитяло, в резултат на което не свързва комплемента или не води до антитялозависима 
клетъчномедиирана цитотоксичност in vitro. Тя не индуцира апоптоза in vitro на взетите от 
периферна човешка кръв моноцити или лимфоцити, или дегранулация на неутрофилите.  
 
Клинична ефикасност  
 
Ревматоидeн артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в 2 рандомизирани, плацебо контролирани, 
двойнослепи клинични изпитвания при пациенти ≥ 18-годишна възраст с ревматоиден артрит, 
диагностицирани съгласно критериите на Американския колеж по ревматология (ACR), RA-I 
(RAPID 1) и RA-II (RAPID 2). Всеки от пациентите е имал ≥ 9 подути и болезнени стави и 
активен ревматоиден артрит (RA) най-малко 6 месеца преди включването в изпитването. 
Cimzia е прилагана подкожно в комбинация с перорален MTX за минимум 6 месеца в 
постоянни дози от поне 10 mg седмично за 2 месеца и в двете изпитвания. Няма опит с 
приложението на Cimzia в комбинация с други DMARDs, различни от MTX. 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в DMARD-наивни възрастни пациенти с 
активен RA в рандомизирано, плацебо-контролирано, двойносляпо клинично изпитване 
(C-EARLY). Пациентите от изпитването C-EARLY са били на възраст ≥ 18 години и всеки с ≥ 4 
подути и болезнени стави, както и трябва да са били диагностицирани с умерен до тежък 
активен и прогресиращ RA рамките на 1 година (както е определено по критериите за 
класификация от 2010 ACR / Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against 
Rheumatism, EULAR)). Пациентите са имали средно време от диагноза при изходно ниво от 2,9 
месеца и са били DMARD наивни (включително MTX). За двете рамена Cimzia и плацебо, MTX 
е иницииран на седмица 0 (10 mg/седмица), титриран до максималната поносима доза до 
седмица 8 (позволено е било min 15 mg/седмица, max 25 mg/седмица), като се поддържа през 
цялото изследване (средна доза MTX след седмица 8 за плацебо и Cimzia е съответно 22,3 
mg/седмица и 21,1 mg/седмица). 
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Таблица 2 Описание на клиничните изпитвания 
Номер на 
проучва-

нето 

Брой 
пациенти 

Активен режим на 
дозиране 

Цели на изпитването 
 

RA-I 
(52 

седмици) 

982 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане.  
Съпътстващи първични крайни точки: ACR 

20 на Седмица 24 и промяна спрямо 
изходните стойности на mTSS на 

Седмица 52 
RA-II 

(24 
седмици) 

619 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане. 
Първична крайна точка: ACR 20 на 

Седмица 24. 
C-EARLY 

(до 
52 седмици) 

879 400 mg (0,2,4 седмици) 
с MTX 

200 mg всеки 2 седмици 
с MTX 

Оценка за лечението върху признаците и 
симптомите и инхибирането на структурното 

увреждане при DMARD наивни пациенти. 
Първична крайна точка: процент на 

пациентите в трайна ремисия* на Седмица 52 
mTSS: modified Total Sharp Score (модифициран общ скор по Sharp) 
*Трайна ремисия на седмица 52 се определя като DAS28[ESR]<2,6 както на Седмица 40, така и 
на Седмица 52. 
 
Признаци и симптоми 
Резултатите от клинични изпитвания RA-I и RA-II са представени в таблица 3. Статистически 
значимо по-големи ACR 20 и ACR 50 отговори са постигнати съответно от Седмица 1 и 
Седмица 2 в двете клинични изпитвания сравнение с плацебо. Отговорите са се запазили до 
седмица 52 (RA-I) и 24 (RA-II). От 783 пациенти първоначално рандомизирани на активно 
лечение в RA-I, 508 са били 52 седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в 
отворено разширение на изпитването. От тях 427 са преминали 2 години отворено 
проследяване и така са имали обща експозиция на Cimzia от 148 седмици. Наблюдавания ACR 
20 ниво на отговор за този период е 91%. Намалението (RA-I) от изходното ниво в DAS28 
(ESR) също е значително по-високо (p<0.001) на Седмица 52 (RA-I) и Седмица 24 (RA-II) 
сравнение с плацебо и поддържано през 2-те години в отвореното разширение на изпитването 
към RA-I.  
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Таблица 3 ACR отговор при клинични изпитвания RA-I и RA-II  
 Изпитване RA-I 

Комбинация с метотрексат 
(24 и 52 седмици) 

Изпитване RA-II 
Комбинация с метотрексат 

(24 седмици) 
Отговор Плацебо + MTX 

 
N=199 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=393 

Плацебо + MTX 
 

N=127 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=246 
ACR 20     
Седмица 24 14% 59%** 9% 57%** 
Седмица 52 13% 53%** N/A N/A 
ACR 50     
Седмица 24 8% 37%** 3% 33%** 
Седмица 52 8% 38%** N/A N/A 
ACR 70     
Седмица 24 3% 21%** 1% 16%* 
Седмица 52 4% 21%** N/A N/A 
Основен клиничен 
отговор а . 

1% 13%**   

Cimzia спрямо плацебо: * p≤0,01, ** p<0,001 
а Основният клиничен отговор се дефинира като постигането на ACR 70 отговор при всяка 
оценка по време на непрекъснатия 6-месечен период 
Wald p-стойностите са определени за сравнение на леченията при използването на 
логистична регресия с фактори за лечение и област.  
Процентният отговор, базиран на броя индивиди, подпомага данните (n) в крайната точка и 
времевата точка, които може да са различни от N. 

 
Изследването C-EARLY постига поставените първични и основни вторични крайни точки. 
Ключовите резултати от изследването са представени в таблица 4. 
 
Таблица 4: Изследването C-EARLY: процент от пациентите в трайна ремисия и трайна 

ниска болестна активност на Седмица 52 
Отговор Плацебо+MTX 

N= 213 
Cimzia 200 mg + MTX 

N= 655 
Трайна ремисия* 
(DAS28(ESR) <2,6 както на 
Седмица 40, така и на 
Седмица 52) 

15,0 % 28,9%** 

Трайна ниска болестна 
активност 
(DAS28(ESR) ≤3,2 както на 
Седмица 40, така и на 
Седмица 52) 

28,6 % 43,8%** 

*Първични крайни точки на изследване C-EARLY (до Седмица 52) 
Пълен аналитичен набор, приспадане на неотговорилите за липсващите стойности. 
**Cimzia+MTX спрямо плацебо+MTX: p<0,001 
р-стойността е определена по логистичен регресионен модел с фактори за лечение, регион и 
време от диагностицирането с RA при изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) 

 
Пациентите от групата на Cimzia + MTX са имали по-голямо намаление от изходното ниво на 
DAS28 (ESR) в сравнение с групата на плацебо + MTX, наблюдавано още на Седмица 2 и 
продължава до Седмица 52 (р <0,001 при всяко посещение). Оценките на ремисия (DAS28 
(ESR) <2,6), статут на ниска активност на заболяването (DAS28 (ESR) ≤3,2), ACR50 и ACR70 
при посещение доказва, че лечението с Cimzia + MTX довежда до по-бързи и по-големи 
отговори отколкото лечението с РВО + MTX. Тези резултати се подържат през 52 седмици 
лечение при DMARD-наивни пациенти. 
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Рентгенографски отговор 
В RA-I, инхибирането на прогресията на структурното увреждане на ставите е оценено с 
помощта на рентгенография и показано чрез промяна в mTSS и неговите компоненти, 
ерозионният скор и скора на стеснението на ставното пространства (JSN), на Седмица 52, 
спрямо изходните стойности. Пациентите на Cimzia са показали значително по-малка 
рентгенографска прогресия спрямо пациентите на плацебо на Седмица 24 и Седмица 52 
(вж. Таблица 5). В плацебо групата 52% от пациентите са нямали рентгенографска прогресия 
(mTSS ≤0,0) на седмица 52 в сравнение с 69% при групата на лечение с Cimzia 200 mg. 
 
Таблица 5 Промени за 12 месеца в RA-I  

 Плацебо + MTX 
N=199 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N=393 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо + MTX 
Средна разлика 

mTSS    
Седмица 52 2,8 (7,8) 0,4 (5,7) -2,4 
Ерозионен 
скор 

   

Седмица 52 1,5 (4,3) 0,1 (2,5) -1,4 
JSN скор    
Седмица 52 1,4 (5,0) 0,4 (4,2) -1,0 
p-стойностите са < 0,001 както за mTSS, така и за ерозионния скор и ≤0,01 за JSN скор. 
Анализът ANCOVA е използван за оценка на промяната спрямо изходните стойности при 
всяко изследване при регионален фактор и фактор на лечението и изходни стойности като 
ковариант. 

 
От 783 пациенти, първоначално рандомизирани на активно лечение в RA-I 508, са били 52 
седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в отворено разширение на изпитването. 
Устойчиво инхибиране на прогресията на структурното увреждане е наблюдавано в подгрупа 
от 449 от пациентите, преминали период от поне 2 години лечение с Cimzia (RA-I и отворено 
разширение на изпитването) и са притежавали оценими данни в 2-годишния срок. 
 
В C-EARLY, Cimzia + MTX инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо + 
MTX на Седмица 52 (вж. Таблица 6). В групата на плацебо + MTX, 49,7% от пациентите са 
нямали никаква рентгенографска прогресия (промяна в MTSs ≤0,5) на седмица 52 в сравнение с 
70,3% в групата на Cimzia + MTX (р <0,001). 
 
Таблица 6 Рентгенографски промени на седмица 52 в изпитване C-EARLY 

 Плацебо +MTX 
N= 163 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N = 528 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо +MTX 

Разлика* 
mTSS 
Седмица 52 

1,8 (4,3) 0,2 (3,2)** -0,978 (-1.005, -0,500) 

Erosion скор 
Седмица 52 

1,1 (3,0) 0,1 (2,1)** -0,500 (-0.508, -0,366) 

JSN скор 
Седмица 52 

0,7 (2,3) 0,1 (1,7)** 0,000 (0,000, 0,000) 

Рентгенографски набор с линейна екстраполация. 
* Hodges-Lehmann точка за оценка на промяната и 95% асимптотичен (Moses) доверителен 
интервал. 
** Cimzia + MTX спрямо плацебо + MTX P <0,001. P-стойност е оценена по модела 
ANCOVA на категориите с лечение, регион, време от диагностицирането с RA при 
изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) като фактори, и категорията изходно ниво като 
ковариата. 
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Повлияване на физическата функция и резултати, свързани със здравето 
В RA-I и RA-II пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение на 
физическата функция, оценено с помощта на Health Assessment Questionnaire – Disability Index 
(HAQ-DI) и на умората (изтощението), съобщено по Fatigue Assessment Scale (FAS) още през 
седмица 1 до края на изпитванията в сравнение с плацебо. И в двете клинични изпитвания 
пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили значително по-големи подобрения в SF-36 
Обобщения на физическата и умствената компонента и всички скор области.  
Подобренията във физическата функция и свързано със здравето качество на живот (HRQoL) са 
поддържани през 2-те години в отвореното разширение на изпитване RA-I. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение в Work Productivity Survey (Изследване 
за прозивоителността на труда), в сравнение с плацебо.  
 
В C-EARLY, пациентите лекувани с Cimzia + MTX докладват значителни подобрения, 
засягащи болката на Седмица 52 в сравнение с плацебо + MTX, както е оценено в оценката на 
пациента за артритната болка (Patient Assessment of Arthritis Pain, PAAP) - 48,5 срещу - 44,0 
(стойност на най-малките квадрати) (р <0,05). 
 
Клинично изпитване DoseFlex: 
Ефикасността и безопасността на две схеми на приложение (200 mg на всеки 2 седмици и 
400 mg на всеки 4 седмици) на Cimzia спрямо плацебо са оценени в 18-седмично отворено, с 
начален период без лечение, и 16-седмично рандомизирано, двойносляпо, плацебо-
контролирано клинично изпитване при възрастни пациенти с активен ревматоиден артрит, 
диагностициран по критериите на ACR, които са имали недостатъчен отговор към MTX. 
 
Пациентите са получили натоварващи дози Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4, последвани от 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици по време на първоначалния отворен период. Отговорилите 
(достигнали ACR 20) на седмица 16 са били рандомизирани на седмица 18 на Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици или плацебо, в комбинация с MTX за още 
16 седмици (обща продължителност на изпитването: 34 седмици). Тези 3 групи са били добре 
балансирани по отношение на клиничния отговор след активен начален период без лечение 
(ACR 20: 83-84 % на седмица 18). 
 
Първичната крайна точка на изпитването е била честотата на отговорилите (ACR 20) участници 
на седмица 34. Резултатите на седмица 34 са показани в таблица 7. Двете схеми на приложение 
на Cimzia са показали продължителен клиничен отговор и са били статистически значими, в 
сравнение с плацебо, на седмица 34. Крайната точка ACR 20 е постигната както за Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, така и за 400 mg на всеки 4 седмици. 
 
Таблица 7  ACR отговор в клиничното изпитване DoseFlex на седмица 34 

Схема на лечение, седмица 0 
до 16 

Cimzia 400 mg + MTX на седмица 0, 2 и 4, последвана от 
Cimzia 200 mg + MTX на всеки 2 седмици 

Рандомизирано, двойносляпо 
схема на лечение, седмица 18 
до 34 
 

Плацебо + MTX 
 
 

N=69 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
N=70 

Cimzia  
400 mg + MTX 

всеки 4 седмици 
N=69 

ACR 20 
p-стойност* 

45% 
N/A 

67% 
0,009 

65% 
0,017 

ACR 50 
p-стойност* 

30% 
N/A 

50% 
0,020 

52% 
0,010 

ACR 70 
p-стойност* 

16% 
N/A 

30% 
0,052 

38% 
0,005 

N/A: Неприложимо 
* Wald р-стойности за сравнението на Cimzia 200 mg спрямо плацебо и Cimzia 400 mg спрямо 
плацебо са изчислени, като е използван модела на логистична регресия с фактори за лечение. 
 



 57 

Аксиален спондилоартрит (субпопулации с нерентгенографски аксиален спондилоартрит и 
анкилозиращ спондилит) 
 
AS001 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в едно многоцентрово, рандомизирано , 
двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване (AS001) при 325 пациенти, на възраст ≥ 18 
години, с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни, от поне 3 месеца, както е 
определено по критериите за класифициране на аксиален спондилоартрит на Международното 
дружество за оценка на спондилоартрит (Assessment of Spondyloarthritis International Society, 
ASAS). Общата популация с аксиален спондилоартрит включва субпопулации с и без (аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни [nr-axSpA] рентгенографски данни за анкилозиращ 
спондилит (АS) (известен също като рентгенографски аксиален спондилоартрит). Пациентите 
са имали активно заболяване, както е определено по Индекса за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит по Bath (BASDAI) ≥ 4, болка в гръбначния стълб ≥ 4 по 0-10 цифровата 
оценъчна скала (NRS) и повишен CRP или настоящи доказателства за сакролит от ядрено-
магнитен резонанс (MRI). Пациентите трябва да са с непоносимост или да са имали 
недостатъчен отговор към поне едно НСПВС. Общо 16% от пациентите са имали преди това 
експозиция на TNF-антагонист. Пациентите са лекувани с натоварваща доза от 400 mg Cimzia в 
седмица 0, 2 и 4 (за двете рамена на лечение) или плацебо, последвано от 200 mg Cimzia на 
всеки 2 седмици или 400 mg Cimzia на всеки 4 седмици, или плацебо. Едновременно НСПВС са 
получавали 87,7% от пациентите. Първичната крайна точка за ефикасност е степен на отговор 
ASAS20 на седмица 12. Това 24-седмично двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е 
последвано от 24-седмичен дозо-заслепен период на лечение и 156-седмичен отворен период на 
лечение. Максималната продължителност на проучването е 204 седмици. Всички пациенти са 
получавали Cimzia както в дозо-заслепения, така и в отворения последващ период. Общо 199 
пациенти (61,2% от рандомизираните пациенти) са приключили проучването, достигайки 
седмица 204. 
 
Ключови резултати за ефикасност 
В клинично изпитване AS001 на седмица 12 отговор ASAS20 е постигнат при 58% от 
пациентите, получаващи Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и 64% от пациентите, получаващи 
Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, сравнено с 38% от пациентите, лекувани с плацебо (р<0,01). 
В общата популация, процентът на ASAS20 отговорилите е клинично значим и значително по-
висок в групите на лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 
седмици, сравнено с плацебо групата, при всяко посещение от седмица 1 до седмица 24 
(р≤0,001 при всяко посещение). На седмица 12 и 24 процентът на пациенти с отговор ASAS40 е 
по-висок в групите на лечение с Cimzia, сравнено с плацебо. 
 
Подобни резултати са постигнати и в двете субпопулации: анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. При жени отговорите ASAS20 не са статистически 
значимо различни спрямо плацебо до времето след седмица 12. 
 
Подобрения в ASAS 5/6 , частична ремисия и BASDAI-50 са статистически значими на 
Седмица 12 и Седмица 24, като се задържат до Седмица 48 в общата популация, както и в 
субпопулациите. Основни резултати за ефикасност от клинично изпитване AS001 са показани в 
Таблица 8. 
 
Сред пациентите, които остават в проучването, подобрения във всички гореспоменати ключови 
резултати за ефикасност са поддържани до седмица 204 в общата популация, както и в 
субпопулациите. 
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Таблица 8 Ключови резултати за ефикасност в клинично изпитване AS001 (проценти 
пациенти) 

 
 

Параметри 

Анкилозиращ 
спондилит 

Аксиален 
спондилоартрит без 

рентгенографски 
данни 

 Аксиален 
спондилоартрит 
обща популация 

 плацебо 
N=57 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=121 

плацебо 
N=50 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложение

(a) 
N=97 

Плацебо 
N=107 

 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=218 

ASAS20(б,в) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
37% 
33% 

 
60%* 
69%** 

 
40% 
24% 

 
61%* 
68%** 

 
38% 
29% 

 
61%** 
68%** 

ASAS40(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
19% 
16% 

 
45%** 
53%** 

 
16% 
14% 

 
47%** 
51%** 

 
18% 
15% 

 
46%** 
52%** 

ASAS 5/6(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
9% 
5% 

 
42%** 
40%** 

 
8% 
4% 

 
44%** 
45%** 

 
8% 
5% 

 
43%** 
42%** 

Частична ремисия(в,г  

Седмица 12 
Седмица 24 

 
2% 
7% 

 
20%** 
28%** 

 
6% 
10% 

 
29%** 
33%** 

 
4% 
9% 

 
24%** 
30%** 

BASDAI 50(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
16% 

 
41%** 
49%** 

 
16% 
20% 

 
49%** 
57%** 

 
13% 
18% 

 
45%** 
52%** 

(а) Cimzia всички схеми на приложение = данни от Cimzia 200 mg, прилаган на всеки 2 
седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на седмица 0, 2 и 4 плюс Cimzia 
400 mg, прилагана на всеки 4 седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б) Резултатите са от рандомизиран набор 
(в) Wald р-стойности са цитирани за сравнението на лечения като е използвана логистична 

регресия с фактори за лечение и регион. 
(г) Пълен набор за анализ 
NA = не е наличен 
*  р ≤ 0,05, Cimzia спрямо плацебо 
**  р < 0,001, Cimzia срещу плацебо 
 
Подвижност на гръбначния стълб 
Подвижността на гръбначния стълб се оценява в двойносляпо плацебо-контролирано изпитване 
чрез използване на BASMI на няколко времеви точки, включващи изходно ниво, седмица 12 и 
седмица 24. Клинично и статистически значими разлики при пациентите, лекувани с Cimzia, в 
сравнение с пациенти на плацебо, са демонстрирани на всяко посещение след изходно ниво. 
Разликата с плацебо е с тенденция да бъде по-голяма в nr-axSpA отколкото в AS 
субпопулацията, което може да се дължи на по-малко хронични структурни увреждания при nr-
axSpA пациентите. 
Подобрението в линейния скор BASMI, постигнато на седмица 24 се задържа до седмица 204 
при пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор по отношение на физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клиничното изпитване AS001 пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително 
подобрение на физическата функция, оценена по BASFI, и на болката, оценена по NRS скалите 
– обща и за нощна болка в гърба, в сравнение с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са 
съобщили за значително подобрение на отпадналостта (умората), съобщено по BASDAI-умора, 
и свързано със здравето качество на живот, измерено чрез QoL анкилозиращ спондилит 
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(ASQoL) и SF-36 обобщение на физическите и психическите компоненти, и всички домейн 
скорове, сравнени с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на аксиален спондилоартрит, свързано с производителността на труда и в 
домакинството, съобщено от Изследване за производителността на труда, сравнено с плацебо. 
За пациентите, които са останали в проучването, подобрението във всички гореспоменати 
резултати се задържа в голяма степен до седмица 204. 
 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В подизпитване с образно изследване, включващо 153 пациенти, признаците на възпаление са 
оценени чрез MRI на седмица 12 и са изразени като промяна от изходното ниво в SPARCC 
(Консорциум на Канада за изследване на спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и 
ASspiMRI-a скора при Берлиновите модификации за гръбначния стълб. На седмица 12, значимо 
инхибиране на възпалителните признаци в двете сакроилиачните стави и в гръбначния стълб се 
наблюдава при пациентите на лечение с Cimzia (всички дозови групи), в общата популация с 
аксиален спондилоартрит, както и в подпопулациите с анкилозиращ спондилит и с аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. 
Сред пациентите, останали в проучването, които са имали стойности както в началото на 
лечението, така и на седмица 204, инхибиране на възпалителните признаци както в двете 
сакроилиачни стави (п = 72), така и гръбначния стълб (п = 82) е поддържано в голяма степен до 
седмица 204 за общата популация с аксиален спондилоартрит, както в AS така и в NR-axSpA 
субпопулацията. 
 
C-OPTIMISE 
 
Ефикасността и безопасността на намаляване на дозата и отпадане от лечението при пациенти с 
трайна ремисия са оценени при възрастни пациенти (18-45 годишна възраст) с ранен активен 
axSpA (продължителност на симптомите по-малко от 5 години), скор по ASDAS ≥2,1 (и сходни 
болестни критерии за включване, както в изпитването AS001), и които са с неадекватен отговор 
на поне 2 НСПВС или непоносимост към, или противопоказания за НСПВС. Пациентите 
включват както АS така и nr-axSpA субпопулации на axSpA и са включени в открития 48-
седмичен въвеждащ период (Част A), през който получават 3 натоварващи дози Cimzia 400 mg 
в седмици 0, 2 и 4, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, от седмица 6 до седмица 
46.  
 
Пациентите, които са постигнали продължителна ремисия (дефинирана като неактивно 
заболяване [ASDAS<1,3] за период от поне 12 седмици) и остават в ремисия в седмица 48, са 
рандомизирани в Част Б и получават или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=104), Cimzia 
200 mg на всеки 4 седмици (намаляване на дозата, N=105), или плацебо (отпадане от лечение, 
N=104) за период от 48 седмици.  
 
Основната променлива за ефикасността е процентът пациенти, които нямат обостряне по време 
на Част Б. 
 
Пациентите, които имат обостряне по време на Част Б, т.е. имат ASDAS ≥2,1 в две 
последователни визити или ASDAS >3,5 на някоя визита, получават лечение за избягване на 
обострянето Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици в продължение на 12 седмици (с натоварваща 
доза 400 mg на седмици 0, 2 и 4 при лекуваните с плацебо пациенти).  
 
Клиничен отговор 
 
Процентът пациенти, които са постигнали трайна ремисия в седмица 48 от Част А е 43,9% за 
общата популация с axSpA и е подобен при субпопулациите с nr-axSpA (45,3%) и AS (42,8%). 
 
Сред пациентите, рандомизирани в Част Б (N=313), статистически значима (p<0,001, NRI) по-
голяма част от пациентите нямат обостряне, докато продължават лечението с Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици (83,7%) или Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици (79,0%) в сравнение с тези, 
отпаднали от лечението (20,2%).  
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Разликата във времето до обостряне между групата, с отпаднали от лечение и всяка от групите 
на лечение с Cimzia, е статистически значима (p<0,001 за всяко сравнение) и клинично 
съществена. В плацебо групата обострянията започват приблизително 8 седмици след 
преустановяване на Cimzia, като болшинството обостряния възникват в рамките на 24 седмици 
след отпадане от лечение (Фигура 1).  
 
Фигура 1 Крива на Kaplan-Meier на времето до обостряне 

 
Използвано е изчисление на не-респонденти (NRI); Резултатите са за рандомизирано множество  
Забележка: Времето до обостряне е дефинирано като времето от датата на рандомизиране до датата на обостряне. За участници в 
изпитването, които нямат обостряне, времето до обостряне е проверено на датата на Визитата в седмица 96. 
Графиката на Kaplan-Meier есъкратена до 97 седмици, когато<5% от пациентите все още остават в изпитването. 
 
Резултатите за ЧастБ са представени в Таблица 9. 
 
Таблица 9 Поддържане на клиничния отговор в Част Б в седмица 96 

Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

ASDAS-MI, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 48) 84 (80,8) 90 (86,5) 89 (84,8) 

Седмица 96 11 (10,6) 70 (67,3)* 61 (58,1)* 

ASAS40, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 48) 101 (97,1) 103 (99,0) 101 (96,2) 

Седмица 96 22 (21,2) 88 (84,6)* 77 (73,3)* 

BASDAI промяна от изходно 
ниво в Част Б (Седмица 48), LS 
Средна стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Време (седмици) 

В
е
ро
ят
но
ст
 д
а 
ня
ма
 о
бо
ст
р
я
не
: 

CZP 200 mg на всеки 
2 седмици 

CZP 200 mg на 
всеки 4 седмици 
 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
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Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

Седмица 96 3,02 (0,226) 0,56 (0,176)* 0,78 (0,176)* 

ASDAS промяна от изходно ниво 
в Част Б (Седмица 48), LS Средна 
стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Седмица 96 1,66 (0,110) 0,24 (0,077)* 0,45 (0,077)* 
1 Използвано е изчисление на не-респонденти (NRI); Резултатите са за рандомизирано множество  
2 Използван е смесен модел с многократни отчитания (MMRM); Резултатите са за рандомизирано множество 
ASDAS-MI = Резултат за активност на заболяването анкилозиращ спондилит-Значимо подобрение; ASAS: Оценка на 
международното дружество по спондилоартрит; ASAS40= ASAS критерий за 40% отговор (повлияване); SE = Стандартна грешка;  
Забележка: Основно подобрение на ASDAS се дефинира като намаляване на резултата от изходно ниво ≥2,0.  
Забележка: Изходното ниво за Част А е използвано като отправна точка при определяне на променливите на ASDAS за клинично 

подобрение и на ASAS променливите 
* Номинална p-стойност<0,001, CIMZIA спрямо плацебо 

 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В част Б,признаците на възпаление са оценени чрез ЯМР в седмица 48 и седмица 96 и са 
изразени като промяна спрямо изходното ниво в SPARCC (Консорциум на Канада за 
изследване на спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и ASspiMRI-a скора при 
Берлиновите модификации за гръбначния стълб. Пациентите с трайна ремисия на седмица 48 
нямат или имат много слабо възпаление и не се наблюдава съществено повишаване на 
възпалението към седмица 96 независимо от лечебната им група. 
 
Повторно лечение при пациенти, които получават обостряне 
В част Б 70% (73/104) плацебо-лекувани пациенти, 14% (15/105) пациенти, лекувани с Cimzia 200 
mg на всеки 4 седмици, и 6,7% (7/104) пациенти, лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, 
са имали обостряне и впоследствие са лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици.  
 
Сред 15-те пациенти с обостряне в групата, разпределена на Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици, 
всички пациенти са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни 
за ASDAS, от които 12 (80%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички 
ASDAS резултати <2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
 
Сред 73-те пациенти с обостряне в групата, разпределена за отпадане на лечението, 71 пациенти 
са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни за ASDAS, от 
които 64 (90%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички ASDAS резултати 
<2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
 
На база на резултатите от C-OPTIMISE, може да се обмисли намаляване на дозата при пациенти 
с трайна ремисия след едногодишно лечение с Cimzia (вж. Раздел 4.2). Преустановяването на  
лечението с Cimzia е свързано с висок риск от обостряне. 
 
Нерентгенографски аксиален спондилоартрит (nr-axSpA) 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в 52-седмично многоцентрово, 
рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване (AS0006) при 317 пациенти на 
възраст ≥18 години с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни и болка в 
гърба в продължение най-малко на 12 месеца. Пациентите е трябвало да покриват критериите 
на ASAS за nr- axSpA (без да се включва фамилна анамнеза и добър отговор към НСПВС) и да 
са имали обективни признаци на възпаление, показано от нива на C-реактивен протеин (CRP) 
над горната граница на нормата и/или сакроилеит при образна диагностика с ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР), показателна за възпалително заболяване [положителен CRP (>ULN) и/или 
положителен ЯМР], но без дефинитивно рентгенографско доказателство за структурно 
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увреждане на сакроилиачните стави. Пациентите са били с активно заболяване, както е 
определено от BASDAI ≥4, и болка в гърба ≥4 по скала от 0 до 10 по NRS. Пациентите е 
трябвало да имат непоносимост към или да са имали незадоволителен отговор най-малко към 
две НСПВС. Пациентите са лекувани с плацебо или с натоварваща доза от Cimzia 400 mg на 
седмици 0, 2 и 4, последвана от 200 mgCimzia на всеки 2 седмици. Използването и 
коригирането на дозата на лекарство за “стандартна грижа” (SC) (напр., НСПВС, DMARD, 
кортикостероиди, аналгетици) е било позволено по всяко време. Основната променлива за 
ефикасност е бил отговор с голямо подобрение в скора за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score major improvement, 
ASDAS-MI) на Седмица 52. ASDAS-MI отговорът е бил определен като намаление на ASDAS 
(подобрение) ≥ 2,0 спрямо изходното ниво или като достигане на най-ниския възможен скор. 
ASAS 40 е била вторична крайна точка.  
 
На изходното ниво, 37 % и 41% от пациентите са имали висока активност на заболяването 
(ASDAS ≥2,1, ≤3,5) и 62% и 58% от пациентите са били с много висока активност на 
заболяването (ASDAS>3,5) - съответно в групата на CIMZIA и групата на плацебо.  
 
Клиничен отговор 
 
Проучването AS0006, проведено с участници без рентгенографски признаци на възпаление в 
СИ стави, потвърждава ефекта, доказан преди това в тази подгрупа на проучването AS001.  
 
На седмица 52 статистически значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Cimzia, 
постигнали ASDAS-MI отговор в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, също имали подобрения в сравнение с плацебо по отношение на различни 
компоненти на активността на заболяването аксиален спондилоартрит, включително CRP. На 
седмици 12 и 52, ASAS 40 отговорите са били значително повече в сравнение с плацебо. 
Основните резултати са представени в Таблица 10. 
 
Таблица 10:  ASDAS-MI и ASAS 40 отговори в AS0006 (процент на пациентите) 

Параметри Плацебо 
N= 158 

Cimziaa 200 mgна 
всеки 2 седмици 
N= 159 

ASDAS-MI  
Седмица 52 

 
7% 
 

 
47%* 

ASAS 40 
Седмица 12 
 
Седмица 52 

 
11% 
 
16% 

 
48%* 
 
57%* 

aCimzia, прилаган на всеки 2 седмици след натоварваща доза от 400 mgна седмици 0, 2 и 4 
* p<0.001 
Всички проценти отразяват процента на пациентите, които са отговорили, в цялата анализирана 
група.  
 
На седмица 52, процентът на пациентите, постигналинеактивно заболяване споредASDAS 
(ASDAS< 1,3) е бил 36,4 % за групата наCimzia,в сравнение с 11,8 % за групата на плацебо. 
 
На седмица 52 пациентите, лекувани сCimzia, са показали клинично значимо подобрение 
вMASES,в сравнение с плацебо (промяна в средните стойности на LSот базово нивосъответно -
2.4; -0.2).  
 
Псориатичен артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в многоцентрово, рандомизирано, 
двойносляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване ( PsA001 ) при 409 пациенти на 
възраст ≥ 18 години, с активен псориатичен артрит, с начало в зряла възраст, поне от 6 месеца, 
както е определено по критериите за класифициране на псориатичен артрит (CASPAR). 
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Пациентите са имали ≥ 3 подути и болезнени стави и повишени острофазови реактанти. 
Пациентите са имали също и активни псориатични кожни лезии или документирани данни за 
псориазис и не са се повлияли от едно или повече DMARD. Допускано е предишно лечение с 
един TNF - антагонист и 20% от пациентите са имали предходна експозиция на TNF- 
антагонист. Пациентите са получили натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4 (и за 
двете рамена на лечение) или плацебо, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици или 
400 mg на всеки 4 седмици, или от плацебо на всеки 2 седмици. Пациенти, получаващи 
едновременно НСПВС и конвенционални DMARD, са били съответно 72,6% и 70,2%. Двете 
първични крайни точки са били процента на пациентите, постигащи ACR20 отговор на седмица 
12 и промяна от изходното ниво на модифициран общ скор по Sharp (modified Total Sharp Score 
(mTSS) на седмица 24. Ефикасността и безопасността на Cimzia при пациенти с PsA с 
преобладаващи симптоми на сакроилиит или аксиален спондилоартрит не са анализирани 
поотделно. 
24-седмичното двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е последвано от 24-седмичен 
дозо-заслепен период на лечение и 168-седмичен отворен период на лечение. Максималната 
продължителност на проучването е 216 седмици. В последващия период, както дозо-заслепен 
така и отворен, всички пациенти са получавали Cimzia. Общо 264 пациенти (64,5%) са 
приключили изпитването, достигайки седмица 216. 
 
ACR отговор 
Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали статистически значимо по-висока степен на ACR20 
отговор на седмица 12 и седмица 24 в сравнение с пациентите на плацебо (р< 0,001). Процентът 
на ACR20 отговорилите е бил клинично значим при групите на лечение Cimzia 200 mg на всеки 
2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, в сравнение с плацебо групата при всяко 
посещение след изходното ниво до седмица 24 (номинална р-стойност ≤ 0,001 при всяко 
посещение). Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали също значимо подобрение в степента на 
ACR50 и ACR70 отговора. На седмица 12 и 24 при пациентите, лекувани с Cimzia, е 
наблюдавано подобрение (номинална р-стойност <0,01) в показателите за периферна активност 
на псориатичния артрит (напр. брой оточни стави, брой болезнени /чувствителни стави, 
дактилит и ентезит).  
Ключовите резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 са показани в таблица 11. 
 
Таблица 11 Ключови резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 (процент 

пациенти) 
Отговор Плацебо 

 
N=136 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=138 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 

N=135 
ACR20 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
24% 
24% 

 
58%** 
64%** 

 
52%** 
56%** 

ACR50 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
13% 

 
36%** 
44%** 

 
33%** 
40%** 

ACR70 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
3% 
4% 

 
25%** 
28%** 

 
13%* 
24%** 
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Отговор Плацебо 
 

N=86 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=90 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 
N=76 

PASI 75 (в) 

Седмица 12 
Седмица 24 
Седмица 48 

 
14% 
15% 
N/A 

 
47%*** 
62%*** 
67% 

 
47%*** 
61%*** 
62% 

(a)  Cimzia, приложена всяка 2-ра седмица, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б) Cimzia, приложена на всеки 4 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(в) При участници с поне 3% засегната от псориазис телесна повърхност на изходно ниво 
* p<0,01, Cimzia спрямо плацебо 
** p<0,001, Cimzia спрямо плацебо 
*** p<0,001(номинална), Cimzia спрямо плацебо 
 
Резултатите са от рандомизираната популация. Разлика в лечението: Cimzia 200 mg-плацебо, 
Cimzia 400 mg-плацебо (и съответните 95% CI и р-стойност) са оценени с помощта на 
стандартен двустранен Wald тест за асимптотична стандартна грешка. Пациентите, които са 
прекъснали лечението или при които липсват данни са считани за неотговорили (Non-responder 
Imputation (NRI)). 
 
От 273 пациенти, първоначално рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 
400 mg на всеки 4 седмици, 237 (86,8%) са били все още на това лечение на седмица 48. При 
138 пациенти рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, ACR 20/50/70 отговор са 
имали съответно 92, 68 и 48 пациенти. При 135 пациенти, рандомизирани на Cimzia 400 mg на 
всеки 4 седмици, ACR 20/50/70 отговор на седмица 48 са имали съответно 89, 62 и 41 пациенти.  
Сред пациентите, останали в проучването, ACR 20, 50 и 70 отговор са поддържани до 
седмица 216. Това е така и за другите параметри на периферната активност (например брой на 
подути стави, брой на болезнени / чувствителни стави, дактилит и ентезит). 
 
Рентгенографски отговор 
В клинично изпитване PsA001 инхибирането на прогресията на структурното увреждане е била 
оценена рентгенографски и изразена като промяна в модифициран общ скор по Sharp (mTSS) и 
неговите компоненти, скора за ерозията (ES) и скора за стесняване на ставното пространство 
(JSN) на седмица 24 в сравнение изходните стойности. Скорът mTSS е бил модифициран за 
псориатичен артрит чрез прибавяне на дисталните интерфалангеални стави на ръката. 
Лечението с Cimzia инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо на седмица 
24, измерено чрез промяната от изходното ниво в общия mTSS скор (LS среден [±SE] скор 0,28 
[± 0,07] в плацебо-групата в сравнение с 0,06 [± 0,06] в групата на Cimzia при всички дози, 
р=0,007). Инхибирането на рентгенографска прогресия се е запазило при лечение с Cimzia до 
седмица 48 в подгрупата пациенти с висок риск от рентгенографска прогресия (пациенти с 
изходно ниво на mTSS скор от > 6). Инхибирането на рентгенографската прогресия е 
поддържано до седмица 216 за пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор за физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клинично изпитване PsA001 пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на физическата функция, установена съгласно Въпросник за оценка на здравето – 
Индекс за инвалидност (Health Assessment Questionnaire – Disability Index, HAQ-DI), на болката, 
установена съгласно PAAP и на умората (отпадналост), както е съобщено по Скала за оценка на 
умората (Fatigue Assessment Scale (FAS) в сравнение с плацебо. Лекуваните с Cimzia пациенти 
са съобщили значително подобрение на свързаното със здравето качеството на живот, измерено 
чрез Качество на живот с псориатичен артрит (psoriatic arthritis QoL (PsAQoL) и SF-36 
физически и психически компоненти и в свързаните с псориатичния артрит производителност 
на труда и грижа за дома, както е съобщено от Изследването за производителност на труда, в 
сравнение с плацебо. Подобрения във всички гореспоменати резултати са поддържани до 
седмица 216. 
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Плакатен псориазис 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са били оценени в две плацебо-контролирани 
проучвания (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) и едно плацебо- и активно-контролирано проучване 
(CIMPACT) при пациенти ≥18-годишна възраст с умерен до тежък хроничен плакатен 
псориазис в продължение на най-малко 6 месеца. Пациентите са имали Индекс за площ на 
засягане и тежест на псориазис (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) ≥ 12, Засегната телесна 
повърхност (body surface area, BSA) ≥ 10%, Глобална оценка на лекаря (Physician Global 
Assessment, PGA) ≥ 3 и са били кандидати за системна терапия и/или фототерапия и/или 
химиофототерапия. Пациентите, които са били „първично“ неотговорили на предишна 
биологична терапия (определени като неотговорили през първите 12 седмици на лечение), са 
изключени от проучванията от фаза ІІІ (CIMPASI-1, CIMPASI-2 и CIMPACT).. Ефикасността и 
безопасността на Cimzia са били оценени спрямо етанерцепт в проучването CIMPACT. 
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, крайните копървични точки за ефикасност са делът 
на пациентите, постигнали PASI 75 и PGA с „чист“ или “почти чист“ отговор (с понижение от 
поне 2 точки спрямо изходното ниво) в седмица 16. В проучването CIMPACT първичната 
крайна точка за ефикасност е делът на пациентите, постигнали PASI 75 в седмица 12. PASI 75 и 
PGA в седмица 16 са били ключови вторични крайни точки. PASI 90 в седмица 16 е била 
ключова вторична крайна точка във всичките 3 проучвания.  
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са били оценени съответно 234 пациенти и 227 
пациенти. И в двете проучвания пациентите са били рандомизирани да получават плацебо или 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 0, 2 и 4) 
или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици. В седмица 16 пациентите, рандомизирани на Cimzia, 
които са постигнали отговор PASI 50, са продължили да приемат Cimzia до седмица 48 при 
същата рандомизирана доза. Пациентите, първоначално рандомизирани на плацебо, които са 
постигнали отговор PASI 50, но не и отговор PASI 75 в седмица 16, получават Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици (с натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 16, 18 и 20). Пациентите с 
недостатъчен отговор на седмица 16 (PASI 50 неотговорили) са били пригодни да получават 
отворено Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици в продължение на максимум 128 седмици.  
 
Проучването CIMPACT е оценявало 559 пациенти. Пациентите са били рандомизирани да 
получават плацебо или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 
mg на седмици 0, 2 и 4), или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици до седмица 16, или етанерцепт 
50 mg два пъти седмично, до седмица 12. Пациентите, първоначално рандомизирани на Cimzia, 
които са постигнали отговор PASI 75 в седмица 16, са били повторно рандомизирани въз 
основа на първоначалната схема на дозиране. Пациентите на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици 
са били повторно рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg на всеки 
4 седмици или плацебо. Пациентите на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици са били повторно 
рандомизиран на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици или 
плацебо. Пациентите са били оценени по двойносляп плацебо-контролиран начин през целия 
период до седмица 48. Всички пациенти, които не са постигнали отговор PASI 75 в седмица 16, 
са преминали към група на допълнително лечение и са получавали отворено Cimzia 400 mg на 
всеки 2 седмици в продължение на максимум 128 седмици. 
 
Във всичките три проучвания заслепеният 48-седмичен период на поддържане е последван от 
96-седмичен период на отворено лечение за пациентите, които са постигнали PASI 50 отговор 
(Индекс за площ на засягане и тежест на псориазиса - Psoriasis Area and Severity Index) на 
седмица 48. Всички тези пациенти, включително тези, получаващи Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, са започнали отворения период с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици.  
 
Пациентите са били преобладаващо мъже (64%) и от бялата раса (94%), със средна възраст 45,7 
години (18 до 80 години); от тях 7,2% са били на възраст ≥ 65 години. 
 
От общо 850 пациенти, рандомизирани да получават плацебо или Cimzia в тези плацебо-
контролирани проучвания, 29% от пациентите са били нелекувани с предходна системна 
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терапия за лечение на псориазис. 47% са получили предишна фототерапия или 
химиофототерапия, а 30% са получили предишна биологична терапия за лечение на псориазис. 
От общо 850 пациенти, 14% са получили поне един TNF-антагонист, 13% са получили анти-IL-
17, а 5% са получили анти-IL 12/23. Осемнадесет процента от пациентите са докладвали 
анамнеза за псориатичен артрит на изходно ниво. Средният PASI скор на изходно ниво е бил 20 
и е варирал от 12 до 69. PGA скорът на изходно ниво е варирал от умерен (70%) до тежък 
(30%). Средният BSA скор на изходно ниво е бил 25% и е варирал от 10% до 96%. 
 
Клиничен отговор в седмица 16 и седмица 48 
Ключовите резултати от проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са представени в Таблица 12. 
 
Таблица 12: Клиничен отговор при проучвания CIMPASI-1 и CIMPASI-2 в седмица 16 и 

седмица 48 
 Седмица 16 Седмица 48 
CIMPASI-1 
 Плацебо 

 
N=51 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

PGA чист или 
почти чистб) 

4,2% 47,0%* 57,9%* 52,7% 69,5% 

PASI 75 6,5% 66,5%* 75,8%* 67,2% 87,1% 
PASI 90 0,4% 35,8%* 43,6%* 42,8% 60,2% 
CIMPASI-2 
 Плацебо 

 
N=49 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=87 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N= 91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N= 87 

PGA чист или 
почти чистб 

2,0% 66,8%* 71,6%* 72,6% 66,6% 

PASI 75 11,6% 81,4%* 82,6%* 78,7% 81,3% 
PASI 90 4,5% 52,6%* 55,4%* 59,6% 62,0% 
      
a) Cimzia 200 mg, прилагана на всеки 2 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg в 
седмица 0, 2, 4. 
б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечение с „чист“ (0) или „почти чист“ (1) отговор се 
състои в липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и никакво до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
Степента на отговор и p-стойностите за PASI и PGA са били определени по логистичен 
регресионен модел, при който липсващите данни са били изчислени чрез множествено 
приписване въз основа на метода Марковска верига Монте Карло (Markov chain Monte Carlo, 
MCMC). Участник, който е преминал на допълнително лечение или се е оттеглил (въз основа 
на това, че не е постигнал отговор PASI 50), е бил считан за неотговорил в седмица 48. 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Ключовите резултати от проучването CIMPACT са представени в Таблица 13. 
 
Таблица 13: Клиничен отговор при проучване CIMPACT в седмица 12 и седмица 16 
 Седмица 12 Седмица 16 
 Плацебо 

N=57 
Cimzia 
200 mg 
Q2W а) 
N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 

Етанерцепт 
50 mg BiW 

N=170 

Плацебо 
N=57 

Cimzia 
200 mg 
Q2W 

N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 
PASI 75 5% 61,3%*,§ 66,7%*§§ 53,3% 3,8% 68,2%* 74,7%* 
PASI 90 0,2% 31,2%* 34,0%* 27,1% 0,3% 39,8%* 49,1%* 
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PGA чист 
или почти 
чист б) 

1,9% 39,8%** 50,3%* 39,2% 3,4% 48,3%* 58,4%* 

a) Cimzia 200 mg, прилагана на всеки 2 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg в 
седмица 0, 2, 4. 
б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечение с „чист“ (0) или „почти чист“ (1) отговор се 
състои в липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и никакво до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици спрямо етанерцепт 50 mg два пъти седмично показва 
непревъзходство при честота на отговор PASI 75 (61,3%, разликата между етанерцепт и Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици е 8,0%, 95% CI -2,9, 18,9) въз основа на предварително определен 
марж на непревъзходство от 10%). 
 
** Cimzia спрямо плацебо p< 0,001. Response rates and p-values based on a logistic regression 
model. Степени на отговор и р-стойности, базирани на логистичен модел на регресия. 
 
Липсващите данни са били изчислени чрез множествено приписване въз основа на метода 
MCMC. 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Във всичките 3 проучвания, честотата на PASI 75 е значително по-голям за Cimzia в сравнение 
с плацебо, считано от седмица 4. 
 
И двете дози на Cimzia са демонстрирали ефикасност в сравнение с плацебо, независимо от 
възрастта, пола, телесното тегло, индекса на телесна маса (ИТМ), продължителността на 
заболяването с псориазис, предишно лечение със системни терапии и предишно лечение с 
биологични средства.  
 
Поддържане на отговор  
При интегриран анализ на CIMPASI-1 и CIMPASI-2 сред пациентите, които са имали отговор 
PASI 75 в седмица 16 и са получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=134 от 
175 рандомизирани участници) или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=132 от 186 
рандомизирани участници), поддържането на отговор в седмица 48 е било съответно 98,0% и 
87,5%. При пациентите, които са имали PGA с чист или почти чист отговор в седмица 16 и са 
получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=103 от 175) или Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици (N=95 от 186), поддържането на отговор в седмица 48 е било съответно 85,9% и 84,3%.  
 
След допълнителни 96 седмици на отворено лечение (Седмица 144) е направена оценка на 
поддържането на отговор. Двадесет и един процента от всички рандомизирани участници са 
били изгубени за проследяване преди седмица 144. Приблизително 27% от завършилите 
проучването участници, които са влезли в отвореното лечение между седмици 48 до 144 с 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, са получили увеличение на дозата Cimzia на 400 mg на 
всеки 2 седмици за поддържане на отговор. В анализ, при който всички пациенти с неуспех на 
лечението са считани за нонреспондери, поддържането на отговор в групата на лечение с 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици за съответната крайна точка след допълнителни 96 седмици 
на отворено лечение е бил 84,5% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са 
били респондери в седмица 16 и 78,4% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен“. 
Поддържането на отговор при пациентите в групата на лечение с Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, които са влезли в периода на отворено лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, е 
бил 84,7% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са отговорили в седмица 16 
и 73,1% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен.“ 
 
Тези честоти на отговор се основават на логистичен регресионен модел, при който липсващите 
данни се приписват за 48 или 144 седмици чрез множествено приписване (метод MCMC), 
съчетанo с NRI за случаите на неуспех на лечението. 
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В проучването CIMPACT сред пациентите с отговор PASI 75 в седмица 16, които са 
получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и са били повторно рандомизирани или на 
Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на плацебо, е 
бил по-висок процентът на имащите отговор PASI 75 в седмица 48 при групите на Cimzia в 
сравнение с тези на плацебо (съответно 98,0%, 80,0% и 36,0%). Сред имащите отговор PASI 75 
в седмица 16, които получават Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и са повторно рандомизирани 
или на Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на 
плацебо, е бил по-висок и процентът на пациентите с отговор PASI 75, в седмица 48 в групите с 
Cimzia в сравнение с плацебо (съответно 88,6%, 79,5% и 45,5%). За липсващите данни е бил 
използван метод на импутация на пациентите без отговор. 
 
Качество на живот / Съобщени от пациента резултати 
Статистически значими подобрения в седмица 16 (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) от изходното ниво 
в сравнение с плацебо са демонстрирани в Дерматологичния индекс на качеството на живот 
(Dermatology Life Quality Index, DLQI). Средните понижения (подобрения) в DLQI спрямо 
изходното ниво варират от -8,9 до -11,1 при Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, от -9,6 до -10,0 
при Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, спрямо -2,9 до -3,3 за плацебо на седмица 16. 
 
Освен това, в седмица 16 лечението с Cimzia се свързва с по-голям дял на пациенти, постигнали 
скор от 0 или 1 по DLQI (Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, съответно 45,5% и 50,6%, Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, съответно 47,4% и 46,2%, спрямо плацебо, съответно 5,9% и 8,2%).  
 
Подобрението на DLQI скора е било запазено или леко понижено през седмица 144. 
 
Пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщавали по-голямо подобрение в сравнение с плацебо по 
Клиничната скала за безпокойство и депресия (HospitalAnxietyandDepressionScale, HADS-D). 
 
Имуногенност 
 
Данните по-долу отразяват процента на пациентите, чиито резултати са преценени като 
положителни за антитела към цертолизумаб пегол при ELISA и по-късно при един по-
чувствителен метод и са силно зависими от чувствителността и специфичността на 
изследването. Наблюдаваната честота на  позитивност за антитела (включително 
неутрализиращи антитела) в дадено изследване е силно зависима от няколко фактора, 
включително чувствителност и специфичност на метода на изследването, методика на 
изследването, обработването на пробата, определяне на времето на вземане на пробата, 
съпътстващи лекарства и основни заболявания. Поради тези причини сравняването на 
честотата на антитела към цертолизумаб пегол в описаните по-долу изпитвания с честотата на 
антитела в други изпитвания или към други лекарствени продукти може да бъде подвеждащо.  
 
Ревматоиден артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, установени при поне 1 случай, е бил 
9,6% по време на RA плацебо-контролирани изпитвания. Около една трета от положителните за 
антитела пациенти са имали антитела с неутрализираща активност in vitro. При пациентите, 
лекувани едновременно с имуносупресори (МТХ), е наблюдавана по-ниска честота на развитие 
на антитела, в сравнение с пациентите, които не са приемали имуносупресори. Образуването на 
антитела е било свързано с по-ниски плазмени концентрации на лекарственото вещество, a при 
някои пациенти с намалена ефикасност.  
 
В 2 дългосрочни (до 5 години експозиция) отворени изпитвания, общият процент на пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж, е 13% (8,4% от общия брой пациенти са били с 
преходно образуване на антитела и допълнително 4,7% са били с постоянно образуване на 
антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са били положителни за антитела, при 
постоянно намаляване на плазмената концентрация на лекарството, е оценен на 9,1%. Подобно 
на плацебо-контролираните изпитвания, при някои пациенти, положителни за антитела, 
наличието на антитела е свързано с намалена ефикасност. 



 69 

 
Фармакодинамичният модел въз основа на данните от фаза ІІІ прогнозира, че около 15% от 
пациентите развиват антитела до 6 месеца при препоръчваната доза (200 mg на всеки 2 седмици 
след натоварващата доза) без съпътстващо лечение с MTX. Този брой намалява с увеличение на 
дозите на съпътстващото лечение с МХТ. Тези данни са в приемливо съответствие с 
наблюдаваните резултати.  
 
Псориатичен артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, откриваеми поне един път до седмица 
24 е бил 11,7% по време на плацебо-контролирано изпитване фаза III при пациенти с 
псориатичен артрит. Образуването на антитела е било свързано с намалена плазмена 
концентрация на лекарството.  
 
В продължение на цялото проучване (експозиция до 4 години), общият процент пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж е 17,3% (8,7% са с преходно и допълнително 8,7% 
са с постоянно образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са 
антитяло положителни с устойчиво намаление на плазмената концентрация на лекарството се 
оценява на 11,5%. 
 
Плакатен псориазис 
При плацебо- и активно-контролираните проучвания от фаза ІІІ, процентите на пациентите, 
които са положителни за антитела към Cimzia при поне един случай по време на лечението до 
седмица 48, са били 8,3% (22/265) и 19,2% (54/281), съответно за Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици и за Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици. В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, 
шестдесет пациенти са били положителни за антитела, 27 от тези пациенти са били оценени за 
неутрализиращи антитела и са дали положителен резултат на теста.Първа поява на 
положителни резултати за антитела в отворения период на лечение е наблюдавана при 2,8% 
(19/668) от пациентите. Образуването на антитела се свързва с намалена плазмена 
концентрация на лекарството, а при някои пациенти и с намалена ефикасност. 
 
За всички показания 
Данните по-горе отразяват процента на пациентите, чиито резултати от изследването са 
преценени като положителни за антитела към Cimzia при ELISA и зависят в голяма степен от 
чувствителността и специфичността на изследването. Освен това наблюдаваната честота на 
антитела при даден анализ може да бъде повлияна от множество фактори, включително 
обработването на пробата, определянето на времето за вземане на пробата, съпътстващи 
лекарствени продукти и подлежащи заболявания. Ето защо сравняването на честотата на 
антитела към Cimzia с честотата на антитела към други TNF-антагонисти е неподходящо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
AS001 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, откриваеми най-малко един път до 
седмица 24, е 4,4% в плацебо контролирано изпитване AS001 фаза III при пациенти с аксиален 
спондилоартрит (субпопулации с анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален 
спондилоартрит). Образуването на антитела се свързва с намалена плазмена концентрация на 
лекарството. 
 
В продължение на цялото проучване (до 192 седмици), общият процент пациенти с антитела 
към Cimzia, открити поне веднъж, е 9,6% (4,8% са с преходно и допълнително 4,8% са с трайно  
образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са антитяло 
положителни с трайно намаление на плазмената концентрация на лекарството се оценява на 
6,8%. 
 
AS0006 и C-OPTIMISE 
За пръв път е използван един по-чувствителен и съвместим с лекарството метод в изпитването 
AS0006 (а по-късно също и в изпитване C-OPTIMISE), в резултат на това, по-голяма част от 
пробите имат измерими антитела към Cimzia и така по-голяма част от пациентите са  
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класифицирани като позитивни за антитела. В AS0006,общият процент на пациентите, които са 
имали положителен резултат за антитела към Cimzia е 97% (248/255 пациенти) след период на 
лечение от 52 седмици. Само най-високите титри са свързани с намалени плазмени нива на 
Cimzia, но не е наблюдавано влияние върху ефикасността. Подобни резултати по отношение на 
антитела към Cimzia са наблюдавани и в C-OPTIMISE. Резултатите от C-OPTIMISE показват 
също, че намаляването на дозата на Cimzia на 200 mg на всеки 4 седмици не променя крайните 
резултати за имуногенност. 
 
Около 22% (54/248) от пациентите в AS0006, които са имали положителен резултат за антитела 
срещу Cimzia по което и да е време, имат антитела, класифицирани като неутрализиращи. 
Неутрализиращият статус на антителата в C-OPTIMISE не е оценяван. 
 
5.2 Фармакокинетични свойства  
 
Плазмените концентрации на цертолизумаб пегол са до голяма степен пропорционални на 
дозата. Фармакокинетичните данни, наблюдавани при пациентите с ревматоиден артрит и 
псориазис, съответстват на тези, установени при здрави индивиди. 
 
Абсорбция 
След подкожно приложение пикови плазмени концентрации на цертолизумаб пегол се достигат 
между 54 и 171 часа след инжектирането. Цертолизумаб пегол има бионаличност (F) от 
порядъка на 80% (от 76% до 88%) след подкожно приложение, в сравнение с интравенозното 
приложение. 
 
Разпределение 
Привидният обем на разпределение (V/F) е от порядъка на 8,0 l при популационните 
фармакокинетични анализи при пациенти с ревматоиден артрит и 4,71 l при популационен 
фармакокинетичен анализ на пациенти с плакатен псориазис. 
 
Биотрансформация и елиминиране 
Пегилирането − ковалентното свързване на PEG полимерите към пептидите − забавя 
елиминирането на тези единици от циркулацията с помощта на множество механизми, 
включително понижен бъбречен клирънс, понижена протеолиза и понижена имуногенност. 
Съответно, цертолизумаб пегол е Fab’ антитяло фрагмен, свързан с PEG с цел удължаване на 
терминалният плазмен елиминационен полуживот на Fab’ до стойности, сравними с цяло 
образувано антитяло. Времето на терминалният елиминационен полуживот (t1/2) е около 14 дни 
при всички изследвани дози.  
 
Клирънсът след подкожно приложение е определен като 21,0 ml/h при популационен 
фармакокинетичен анализ при ревматоиден артрит, с вариабилност при даден индивид от 
порядъка на 30,8% (CV) и вариабилност между отделните случаи от порядъка 22,0%. При 
оценка, чрез предишния ELISA метод, наличието на антитела към цертолизумаб пегол води до 
около три пъти повишение на клирънса. В сравнение с човек, тежащ 70 kg, клирънсът при 
пациенти с RA, тежащи 40 kg и 120 kg, е съответно 29% по-нисък и 38% по-висок. Клирънсът 
след подкожно приложение при пациенти с псориазис е бил 14 ml/h с вариабилност при даден 
индивид от порядъка на 22,2% (CV). 
 
Fab’ фрагментът включва протеинова компонента и се очаква да се разпадне чрез протеолиза до 
пептиди и аминокиселини. Деконюгираната PEG компонента бързо се елиминира чрез плазмата 
и в неопределена степен се екскретира и чрез бъбреците. 
 
Специални популации 
Бъбречно увреждане 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания за оценка на ефекта на бъбречното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол или неговатаPEG фракция. 
Въпреки това, популационният фармакокинетичен анализ при индивиди с леко до умерено 
бъбречно нарушение не е показал влияние върху креатининовия клирънс. Съществуват 
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недостатъчно данни за определяне на дозата при умерено и тежко бъбречно увреждане. 
Фармакокинетиката на PEG фракцията на цертолизумаб пегол се очаква да бъде зависима от 
бъбречната функция, но при пациенти с бъбречно увреждане не е определена.  
 
Чернодробно увреждане 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания за оценка на ефекта на чернодробното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол.  
 
Пациенти в старческа възраст (≥65-годишна възраст) 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания при лица в старческа възраст. Въпреки това, 
не е наблюдано влияние на възрастта при проведен популационен фармакокинетичен анализ 
при пациенти с ревматоиден артрит, в който 78 индивиди (13,2% от популацията) са били на 
възраст на и над 65 години, като най-възрастният индивид е бил на 83 години. Не е наблюдаван 
ефект от възрастта при популационен фармакокинетичен анализ на възрастни пациенти с 
плакатен псориазис. 
 
Пол 
Няма влияние на пола върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. Тъй като клирънсът 
намалява с намаляването на телесното тегло, обикновено жените могат да имат някаква 
по-висока системна експозиция на цертолизумаб пегол. 
 
Връзка фармакокинетика-фармакодинамика  
Въз основа на данните от клинични проучвания във фаза II и фаза III при пациенти с 
ревматоиден артрит, се установи зависимост експозиция-отговор на популацията между 
средната плазмена концентрация на цертолизумаб пегол по време на дозовия интервал (Cavg) и 
ефикасността (определение на отговор ACR20). Обикновено Cavg, водеща до половината от 
максималния възможен ACR 20 отговор (ЕС50) е 17 µg/ml (95% CI: 10-23 µg/ml). По подобен 
начин, въз основа на данни от фаза III от клинични проучвания при пациенти с псориазис, е 
установена зависимост експозиция-отговор на популацията между плазмената концентрация на 
цертолизумаб пегол и PASI с EC90 от 11,1 μg/ml. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност  
 
Основните неклинични изпитвания върху безопасността са проведени при маймуни от рода 
cynomolgus. При плъхове и маймуни, при дози надвишаващи тези при човека, хистопатологията 
показва клетъчна вакуолизация, присъстваща главно в макрофагите, в множество от органите 
(лимфни възли, място на инжектиране, слезка, надбъбречна жлеза, матка, цервикс, хороиден 
плексус на мозъка и в епителните клетки на хороидния плексус). Обичайно тези прояви се 
причиняват от клетъчното поемане на PEG частта. При in vitro функционалните изпитвания при 
хора вакуолизираните макрофаги при всички функционални тестове са се запазили. 
Изпитванията при плъхове показват, че > 90% от приетия PEG се елиминират в рамките на 3 
месеца след приема на единична доза, като основният път на екскреция е чрез урината.  
 
Цертолизумаб пегол няма кръстосано действие спрямо TNF на гризачи. Ето защо 
токсикологичните изпитвания върху репродуктивността са проведени с хомогенен реагент, 
разпознаващ TNF на плъхове. Значението на тези данни за оценка на риска при хора може би е 
ограничено. Не са наблюдавани нежелани реакции върху благополучието или фертилитета на 
женските индивиди, ембриофеталният, пери- и постнаталният индекс за репродуктивност при 
плъхове, на които е прилаган насочен срещу плъхове TNF-α пегилиран Fab' (cTN3 PF) от 
гризачи, след продължителна TNF-α супресия. При мъжки плъхове е наблюдавана понижена 
подвижност на сперматозоидите и тенденция към намален брой сперматозоиди. 
 
Изпитванията за разпределение показват, че преминаването през плацентата и в млякото на 
cTN3 PF във феталната и неонатална циркулация е пренебрежимо. Цертолизумаб пегол не се 
свързва с човешкия неонатален Fc рецептор (FcRn). Данните от човешкия exvivo модел на 
затворен кръг на преминаване през плацентата предполагат слабо или незначително 
преминаване към феталния отдел. Освен това, експериментите с FcRn-медиирана трансцитоза в 
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клетки, трансфектирани с човешки FcRn, показват пренебрежимо малко преминаване (вж. 
точка 4.6). 
 
По време на предклиничните изпитвания не са установени мутагенни или кластогенни ефекти. 
Не са провеждани проучвания за канцерогенност с цертолизумаб пегол. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Натриев ацетат 
Натриев хлорид 
Вода за инжекции 
 
6.2 Несъвместимости  
 
При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с 
други лекарствени продукти. 
 
6.3 Срок на годност 
 
2 години 
Вижте също точка 6.4 относно срока на годност във връзка със съхранението на стайна 
температура до максимум 25°C. 
 
6.4 Специални условия на съхранение  
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).  
Да не се замразява.  
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина.  
Предварително напълнените писалки може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C) 
за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
предварително напълнените писалки трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
6.5  Вид и съдържание на опаковката 
 
Предварително напълнена писалка (AutoClicks) от 1 ml, която съдържа предварително 
напълнена спринцовка (стъкло тип I) с бутало (бромбутилова гума), съдържаща 200 mg 
цертолизумаб пегол. Капачетонаиглата е от стирен-бутадиенова гума, която съдържа 
производно на естествен каучук (вж. точка 4.4 ). 
 
Опаковка от 2 предварително напълнени писалки и 2 тампона, напоени със спирт; групова 
опаковка, съдържаща 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени писалки и 6 (3 опаковки по 
2) тампона, напоени със спирт; групова опаковка, съдържаща 10 (5 опаковки по 2) 
предварително напълнени писалки и 10 (5 опаковки по 2) тампона, напоени със спирт. 
 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.  
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа 
 
Подробни инструкции за приготвянето и приложението на Cimzia в предварително напълнена 
писалка са предоставени в листовката за пациента. 
Този лекарствен продукт е само за еднократна употреба. Неизползваният лекарствен продукт 
или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните 
изисквания. 
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7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Bruxelles 
Белгия 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/005 
EU/1/09/544/006  
EU/1/09/544/007  
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
Дата на първо разрешаване: 01 октомври 2009 г. 
Дата на последно подновяване: 16 май 2014 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА  
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на 
Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всеки патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол (certolizumab pegol) 
в един ml.  
 
Цертолизумаб пегол е рекомбинантен, хуманизиран Fab' антитяло-фрагмент срещу 
тумор-некротизиращия фактор алфа (TNFα), експресиран в Escherichia coli и конюгиран с 
полиетиленгликол (PEG).  
 
За пълният списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА  
 
Инжекционен разтвор (инжекция)  
 
Бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. pH на разтвора е около 4,7  
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания  
 
Ревматоиден артрит  
Cimzia, в комбинация с метотрексат (MTX), e показан за:  
• лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни, при които 

отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), 
включително MTX, е недостатъчен. Cimzia може да се прилага като монотерапия в 
случай на непоносимост към MTX или когато продължителното лечение с MTX е 
неподходящо.  

• лечение на тежък, активен и прогресиращ RA при възрастни, които не са били лекувани с 
MTX или други DMARDs. 
 

Установено е, че Cimzia води до намаляване степента на прогресия на ставното увреждане, 
измерена рентгенографски, както и до подобрение на физическата функция, при комбинирано 
приложение с MTX.  
 
Аксиален спондилоартрит  
Cimzia е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен аксиален спондилоартрит, 
включващ: 
 
Анкилозиращ спондилит (AS) (известен също като рентгенографски аксиален 
спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен анкилозиращ спондилит, които са имали недостатъчен отговор към 
или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). 
 
Аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни на AS (известен също като 
нерентгенографски аксиален спондилоартрит) 
Възрастни с тежък активен аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за AS, но с 
обективни признаци на възпаление от повишен С-реактивен протеин (CRP) и/или ядрено-
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магнитен резонанс (ЯМР), които са имали недостатъчен отговор към или непоносимост към 
НСПВС. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia, в комбинация с MTX, е показан за лечение на активен псориатичен артрит при 
възрастни, при които отговорът към предходно лечение с DMARD е бил недостатъчен. 
 
Cimzia може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или 
когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е показана за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които са 
кандидати за системна терапия. 
 
За подробности относно терапевтичните ефекти вижте точка 5.1. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение  
 
Лечението трябва да бъде започнато и проследявано от медицински специалисти с опит в 
диагностиката и лечението на заболяванията, за които Cimzia е показан. На пациентите трябва 
да бъде предоставена карта за напомняне.  
 
Дозировка 
 
Ревматоиден артрит, псориатичен артрит, аксиален спондилоартрит, плакатен псориазис 
 
Натоварваща доза 
Препоръчваната начална доза Cimzia при възрастни пациенти е 400 mg (прилагана като 2 
подкожни инжекции по 200 mg дневно) на седмици 0, 2 и 4. При ревматоиден артрит и 
псориатичен артрит, когато е подходящо, МТХ трябва да се продължи по време на лечението с 
Cimzia, когато е необходимо. 
 
Поддържаща доза 
Ревматоидeн артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
ревматоиден артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като е потвърден клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
аксиален спондилоартрит е 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 4 седмици. След 
поне 1 година лечение с Cizmia при пациенти с трайна ремисия може да се обсъди използването 
на намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици (вж. раздел 5.1). 
 
Псориатичен артрит 
След началната доза, препоръчителната поддържаща доза Cimzia при възрастни пациенти с 
псориатичен артрит е 200 mg на всеки 2 седмици. След като се потвърди клиничен отговор, 
може да се обмисли алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици. MTX трябва 
да се продължи по време на лечението с Cimzia, когато е необходимо. 
 
За горепосочените показания наличните данни предполагат, че клиничния отговор обикновено 
се постига в рамките на 12-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка за 
продължаване на лечението при пациенти, които не са показали доказателство за терапевтична 
полза през първите 12 седмици лечение.  
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Плакатен псориазис 
След началната доза, поддържащата доза Cimzia при възрастни пациенти с плакатен псориазис 
е 200 mg на всеки 2 седмици. При пациенти с недостатъчен отговор може да се обмисли доза от 
400 mg на всеки 2 седмици (вж. точка 5.1). 
Наличните данни при възрастни с плакатен псориазис предполагат, че клиничен отговор 
обикновено се постига в рамките на 16-седмично лечение. Необходима е внимателна преценка 
за продължаване на лечението при пациенти, без показатели за терапевтична полза през 
първите 16 седмици лечение. Някои пациенти с първоначален частичен отговор може 
впоследствие да покажат подобрение при продължаване на лечението след 16 седмици. 
 
Пропусната доза 
Посъветвайте пациентите, които са пропуснали доза, да инжектират следващата доза Cimzia 
веднага след като си спомнят и да продължат да инжектират съответните дози, както е 
назначено. 
 
Специални популации 
Педиатрична популация (< 18-годишна възраст) 
Безопасността и ефикасността на Cimzia при деца и юноши под 18-годишна възраст все още не 
са установени. Липсват данни. 
 
Пациенти в старческа възраст (≥ 65-годишна възраст) 
Не е необходимо адаптиране на дозата. Популационните фармакокинетични анализи не са 
показали влияние на възрастта (вж. точка 5.2).  
 
Чернодробно и бъбречно увреждане 
Cimzia не е проучван при тези групи пациенти. Не може да се направят препоръки относно 
дозата (вж. точка 5.2).  
 
Начин на приложение 
Цялото съдържание (1 ml) на патрона за дозиращо устройство трябва да бъде приложено 
подкожно, само чрез устройството за електромеханично инжектиране „ava“. Подходящи места 
за инжектиране са, например, бедрото или корема.  
 
Cimzia инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство е предназначен за еднократна 
употреба заедно с електромеханичното устройство за инжектиране, наречено „ava“. След 
съответно обучение по отношение на инжекционната техника пациентите може да инжектират 
сами електромеханичното устройство за инжектиране „ava“ с патрон за дозиращо устройство за 
еднократна употреба, в случай че техният лекар прецени това за подходящо, както и под 
медицинско наблюдение в случай на необходимост. Лекарят трябва да обсъди с пациента, кое 
инжекционно устройство е най-подходящо. 
 
Първоначалната версия на устройството за инжектиране ava не поддържа приложението на 
поддържаща доза от 400 mg на всеки 2 седмици (плакатен псориазис) или намалена 
поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици (аксиален спондилоартрит); при пациенти, 
получаващи тези поддържащи дози, на лекаря се препоръчва да използва версията ava Connect 
на устройството за инжектиране ava или други лекарствени форми.  
 
За приложението, трябва да се спазват инструкциите за употреба в края на листовката и в 
инструкцията за употреба, предоставена с електромеханичното устройство за инжектиране 
„аvа“. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в 
точка 6.1. 
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Активна туберкулоза или други тежки инфекции, като сепсис или опортюнистични инфекции 
(вж. точка 4.4).  
 
Умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас по NYHA - III/IV) (вж. точка 4.4). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Проследимост 
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. 
 
Инфекции 
Пациентите трябва да бъдат редовно проследявани за наличието на признаци и симптоми на 
инфекции, включително туберкулоза преди, по време на и след лечението с Cimzia. Тъй като 
елиминирането на цертолизумаб пегол може да отнеме до 5 месеца, проследяването трябва да 
продължи по време на този период (вж. точка 4.3).  
 
Лечението с Cimzia не трябва да бъде започвано при пациенти с клинично значима активна 
инфекция, включително хронични или локализирани инфекции, докато инфекцията не бъде 
овладяна (вж. точка 4.3).  
 
Пациентите, развили нова инфекция по време на лечението с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани. В случай че пациентът развие нова сериозна инфекция, приложението на Cimzia 
трябва да бъде преустановено, до овладяване на инфекцията. Лекарите трябва да бъдат 
внимателни при преценяване на приложението на Cimzia при пациенти с анамнеза за 
повтаряща се или опортюнистична инфекция или съпътстващи състояния, които може да 
предразположат пациентите към развитието на инфекции, включително приложението на 
съпътстващи имуносупресивни лекарства. 
 
Пациентите с ревматоиден артрит може да не проявят типичните симптоми на инфекция, 
включително треска, поради тяхното заболяване и съпътстващо лечение. Ето защо ранното 
откриване на всяка инфекция, особено ранното разпознаване на атипичните клинични прояви 
на сериозна инфекция, е от особено значение за минимизиране на забавянето на диагнозата и 
започването на лечението. 
 
При пациенти, приемали Cimzia, са съобщавани тежки инфекции, включително сепсис и 
туберкулоза (включително милиарна, дисеминирана и екстрапулмонална форма на 
заболяването) и опортюнистични инфекции (като хистоплазмоза, нокардия, кандидоза). Някои 
от тези случаи са били фатални.  
 
Туберкулоза 
Преди започване на лечението с Cimzia всички пациенти трябва да бъдат прегледани за 
наличието както на активна, така и на неактивна (латентна) туберкулозна инфекция. Този 
преглед трябва да включва подробна медицинска анамнеза на пациенти с лични данни за 
прекарана туберкулоза или за възможен предшестващ контакт с пациенти с активна 
туберкулоза и/или предишно или настоящо лечение с имуносупресори. При всички пациенти 
(или съгласно местните препоръки) трябва да бъдат проведени определени скринингови 
изследвания, като например туберкулинов кожен тест и рентгенография на гръдния кош. 
Препоръчва се извършването на тези изследвания да се впише в картата за напомняне на 
пациента.Назначаващите лечението трябва да бъдат предупредени относно риска от появата на 
фалшиво отрицателни резултати от туберкулиновия кожен тест, особено при пациенти с тежко 
заболяване или имунокомпрометирани.  
 
При диагностициране на активна туберкулоза преди или по време на лечението не трябва да се 
започва лечение с Cimzia или то трябва да бъде преустановено (вж. точка 4.3). 
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Ако има съмнения за неактивна (латентна) туберкулоза, трябва да бъде извършена консултация 
с лекар с опит в лечението на туберкулозата. Във всички случаи, описани по-долу, трябва да се 
направи много внимателна оценка на съотношението полза/риск при лечението с Cimzia. 
 
При диагностициране на латентна туберкулоза, преди започване на лечението с Cimzia трябва 
да бъде проведено подходящо антитуберкулозно лечение, в съответствие с местните 
препоръки. Трябва да се помисли за антитуберкулозно лечение преди започване на лечение с 
Cimzia при пациенти с данни за латентна или активна туберкулоза, при които не може да се 
потвърди адекватен курс на лечение, както и при пациенти със значими рискови фактори за 
туберкулоза, независимо от отрицателните тестове за латентна туберкулоза. Преди започване 
на лечението с Cimzia трябва да се имат предвид и биологичните тестове за скрининг на 
туберкулоза, при наличието на каквато и да е възможност за латентна туберкулозна инфекция, 
независимо от БЦЖ ваксинацията.  
 
Въпреки предишно или съпътстващо профилактично лечение на туберкулоза, случаи на 
активна туберкулоза са наблюдавани при пациенти, лекувани с TNF-антагонисти, включително 
Cimzia. Някои пациенти, които са били успешно лекувани за активна туберкулоза, отново са 
развили туберкулоза, докато са лекувани с Cimzia. 
 
Пациентите трябва да бъдат посъветвани да търсят медицинска помощ, в случай че по време 
или след лечението с Cimzia се появят признаци/симптоми (напр. персистираща кашлица, 
загуба на тегло, леко повишена температура), предполагащи наличието на туберкулозна 
инфекция.  
 
Реактивиране на хепатит В вирус (HBV) 
Реактивиране на хепатит B е настъпило при пациенти, приемащи TNF-антагонист, 
включително цертолизумаб пегол, които са хронични носители на този вирус (т.е. позитивни за 
повърхностен антиген). Някои случаи са завършили фатално. 
 
Пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция преди започване на лечение с Cimzia. 
За пациентите, с положителен тест за HBV инфекция, се препоръчва консултация с лекар с 
опит в лечението на хепатит В. 
 
Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с Cimzia, трябва да бъдат редовно 
проследявани за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и 
няколко месеца след неговото преустановяване. Липсват достатъчно данни за лечението на 
пациенти, които са носители на HBV с антивирусна терапия и съпътстващо лечение с TNF-
антагонист за предотвратяване на HBV реактивиране. Пациенти, при които се проявява 
реактивиране на HBV, Cimzia трябва да бъде спряна и трябва да се започне ефективна анти-
вирусна терапия с подходящо поддържащо лечение. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
Потенциалната роля на лечението с TNF-антагонисти върху развитието на злокачествени 
нарушения не е известна. Необходимо е повишено внимание при назначаване на лечението с 
TNF-антагонисти при пациенти с анамнеза за злокачествени заболявания или при обмислянето 
на продължително лечение при пациенти, развили злокачествени нарушения.  
 
Съгласно съвременните знания вероятният риск от развитието на лимфом, левкемия или други 
злокачествени заболявания при пациентите на лечение с TNF-антагонист не може да бъде 
изключен.  
 
По време на клиничните изпитвания с Cimzia и други TNF-антагонисти са наблюдавани повече 
случаи на лимфом и други злокачествени заболявания сред пациентите, приемали TNF-
антагонист, в сравнение с пациентите от контролната група, приемали плацебо (вж. точка 4.8). 
При пост-маркетинговата употреба са съобщавани случаи на левкемия при пациенти лекувани с 
TNF-антагонисти. Съществува повишение на основния риск от лимфом и левкемия при 
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пациентите с ревматоиден артрит с продължително, високоактивно възпалително заболяване, 
което усложнява оценката на риска.  
 
Не са провеждани изследвания, включващи пациенти с анамнеза за злокачествено заболяване 
или продължаващи лечението при пациенти с поява на злокачествено заболяване по време на 
приема на Cimzia.  
 
Ракови заболявания на кожата 
Меланома и Меркел-клетъчен карцином са съобщени при пациенти, лекувани с TNF-
антагонисти, включително цертолизумаб пегол (вж. точка 4.8). Препоръчва се периодичен 
преглед на кожата, особено при пациенти с рискови фактори за раково заболяване на кожата. 
 
Злокачественени нарушения в педиатричната популация 
Злокачествени нарушения, някои от тях фатални, са съобщени при деца, юноши и младежи (до 
22-годишна възраст), лекувани с TNF-антагонисти (начало на лечение ≤ 18-годишна възраст), 
при пост-маркетинговата употреба. Приблизително половината случаи са били лимфоми. 
Останалите случаи представляват множество различни злокачествени нарушения и включват 
рядко срещани злокачествени нарушения, обикновено свързвани с имуносупресия. Не може да 
се изключи възможността за развитие на злокачествени нарушения при деца и юноши на 
лечение с TNF-антагонисти.  
 
Случаи на хепатолиенален Т-клетъчен лимфом (HSTCL) са съобщени при пациенти, лекувани с 
TNF-антагонист в пост-маркетинговия период. Този рядък вид Т-клетъчен лимфом е 
заболяване с много агресивен ход и обикновено е с летален изход. По-голямата част от 
съобщените случаи с TNF-антагонисти са при юноши или младежи от мъжки пол с болест на 
Крон или улцерозен колит. Почти всички от тези пациенти са получавали лечение с 
имуносупресорите азатиоприн и /или 6-меркаптопурин, едновременно с TNF-антагонист по 
време на или преди поставяне на диагнозата. Не може да се изключи риск за развитие на 
хепатолиенален Т-клетъчен лимфом при пациенти, лекувани с Cimzia. 
 
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 
При изследователски клинични изпитвания, оценяващи употребата на друг TNF-антагонист, 
инфликсимаб, при пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест 
(ХОББ), при пациенти, лекувани с инфликсимаб, са съобщавани повече злокачествени 
заболявания, предимно на белите дробове, главата и шията, в сравнение с контролната група 
пациенти. Всички пациенти са били пристрастени пушачи. Ето защо е необходимо внимание 
при употребата на TNF-антагонисти при пациенти с ХОББ, както и при пациенти с повишен 
риск от злокачествени заболявания поради пристрастеност към тютюнопушене. 
 
Застойна сърдечна недостатъчност 
Cimzia е противопоказан в случай на умерена или тежка сърдечна недостатъчност (вж. 
точка 4.3). При клинични изпитвания с други TNF-антагонисти е наблюдавано влошаване на 
застойната сърдечна недостатъчност и повишаване на смъртността в резултат на застойната 
сърдечна недостатъчност. Случаи на застойната сърдечна недостатъчност са наблюдавани и 
при пациенти с ревматоиден артрит, приемащи Cimzia. Cimzia трябва да бъде прилаган с 
повишено внимание при пациенти с лека сърдечна недостатъчност (NYHA клас I/II). Лечението 
с Cimzia трябва да бъде преустановено при пациентите, които развиват или при които е налице 
влошаване на симптомите на застойна сърдечна недостатъчност.  
 
Хематологични реакции 
При TNF-антагонистите са съобщавани редки случаи на панцитопения, включително 
апластична анемия. Нежелани реакции от страна на кръвта, включително клинично значима 
цитопения (напр. левкопения, панцитопения, тромбоцитопения), са съобщавани при Cimzia 
(вж. точка 4.8). Всички пациенти трябва да бъдат посъветвани да търсят незабавна лекарска 
помощ при появата на признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия или инфекция 
(напр. персистираща треска, кръвонасяданe, кървене, бледост) по време на лечението с Cimzia. 
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Трябва да бъде обмислено преустановяване на лечението с Cimzia при пациенти с потвърдени 
значими хематологични нарушения.  
 
Неврологични събития 
Употребата на TNF-антагонисти е свързана с редки случаи на поява или изостряне на 
клиничните симптоми и/или рентгенографски данни за демиелинизиращо заболяване, 
включително мултиплена склероза. При пациенти с предшестващи или настоящи 
демиелинизиращи нарушения, преди започване на лечение с Cimzia трябва внимателно да се 
прецени ползата и риска от лечението с TNF-антагонисти. При пациенти, лекувани с Cimzia, са 
съобщавани редки случаи на неврологични нарушения, включително припадъци, неврит и 
периферна невропатия.  
 
Свръхчувствителност 
Рядко са съобщавани реакции на тежка свръхчувствителност след приложение на Cimzia. 
Някои от тези реакции са настъпили след първото приложение на Cimzia. При появата на тежки 
реакции, приложението на Cimzia трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде назначено 
подходящо лечение.  
 
Има ограничени данни за употребата на Cimzia при пациенти, проявили тежка реакция на 
свръхчувствителност спрямо други TNF-антагонисти; при тези пациенти е необходимо 
повишено внимание. 
 
Чувствителност към латекс 
Капачетонаиглатав подвижната капачка на Cimzia патрон за дозиращо устройство съдържа 
производно на естественкаучук (вж. точка 6.5). Контактът с латекс от естествен каучук може да 
причини тежки алергични реакции при чувствителни на латекс лица. До момента не е открит 
алергизиращ латексов белтък в сменяемата капачка на иглата на патрона за дозиращо 
устройство Cimzia. Въпреки това, евентуален риск от реакции на свръхчувствителност при 
чувствителни на латекс лица не може да се изключи напълно. 
 
Имуносупресия 
Докато тумор-некротизиращият фактор (TNF) медиира възпалението и модулира клетъчния 
имунен отговор, съществува вероятност TNF-антагонистите, включително Cimzia, да 
предизвикат имуносупресия, въздействайки на собствената защита срещу инфекции и 
злокачествени заболявания. 
 
Автоимунитет 
Лечението с Cimzia може да доведе до образуване на антинуклеарни антитела (ANA) и в редки 
случаи до появата на лупус-подобен синдром (вж. точка 4.8). Няма достатъчно данни за 
влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху автоимунните заболявания. Ако след 
лечението с Cimzia пациентът развие симптоми, характерни за лупус-подобен синдром, то 
лечението трябва да бъде преустановено. Cimzia не е специално проучван при пациенти с лупус 
(вж. точка 4.8).  
 
Ваксинации 
Пациентите, лекувани с Cimzia могат да бъдат ваксинирани, с изключение на живи ваксини. 
Няма данни за отговора към живи ваксини или вторично пренасяне на инфекция чрез живи 
ваксини при пациенти, приемащи Cimzia. Живи ваксини не трябва да бъдат прилагани 
едновременно с Cimzia. 
 
При плацебо контролирано клинично изпитване при пациенти с ревматоиден артрит е 
наблюдаван подобен антитяло отговор при Cimzia и плацебо групите, когато едновременно с 
Cimzia са приложени пневмококова полизахаридна ваксина и ваксина срещу грип. Пациентите, 
получаващи Cimzia и съпътстващо лечение с метотрексат, са имали по-нисък хуморален 
отговор в сравнение с пациентите, получаващи единствено Cimzia. Не е известно клиничното 
значение на това. 
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Едновременно приложение с други биологични продукти 
По време на клинични изпитвания са наблюдавани тежки инфекции и неутропения при 
едновременната употреба на анакинра (интерлевкин-1 антагонист) или абатацепт (CD28 
модулатор) и друг TNF-антагонист − етанерцепт, без това да е свързано с допълнителна полза 
спрямо самостоятелното приложение на етанерцепт.Като се има предвид характера на 
нежеланите събития при комбинирането на друг TNF-антагонист с абатацепт или анакинра, 
подобна токсичност може да се наблюдава и при комбиниране на анакинра или абатацепт с 
други TNF-антагонисти. Ето защо не се препоръчва комбинирането на цертолизумаб пегол с 
анакинра или абатацепт (вж. точка 4.5).  
 
Хирургия 
Съществува ограничен опит по отношение на безопасността, свързана с хирургичните 
интервенции при пациенти, лекувани с Cimzia. 14-дневният полуживот на цертолизумаб пегол 
трябва да се има предвид, ако се планира хирургична процедура. Пациент, изискващ 
хирургична намеса, докато приема Cimzia, трябва внимателно да се изследва за инфекции и да 
се предприемат съответните мерки. 
 
Оценка на активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ) 
При пациенти на лечение с Cimzia е наблюдавано влияние върху някои от изследванията на 
коагулацията. Cimzia може да доведе до неверни резултати при оценка на aPTT при пациенти 
без промени в коагулацията. Този ефект е наблюдаван при PTT-лупус антикоагулантния (LA) 
тест и при автоматичния тест за стандартното таргентно активирано парциално 
тромбопластиново време (STA-PTT) от диагностичните тестове, и при HemosIL APTT-SP liquid 
и HemosIL lyophilised silica tests от инструменталните лаборатории тестове. Други тестове за 
оценка на aPTT също може да бъдат засегнати. Няма данни за влиянието на Cimzia върху 
коагулацията in vivo. След приема на Cimzia е необходимо повишено внимание при 
интерпретиране на нарушенията в резултатите за коагулацията. Не е наблюдавано въздействие 
върху тромбиновото време (TT) и протромбиновото време (PT). 
 
Пациенти в старческа възраст 
В клиничните изпитвания, въпреки ограничения опит, е имало видимо по-висока честота на 
инфекциите сред пациенти ≥65- годишна възраст, сравнение с по-млади пациенти. Необходимо 
е повишено внимание при лечение на пациентите в старческа възраст, както и особено 
внимание по отношение на възникването на инфекции. 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
По данни от популационния фармакокинетичен анализ съпътстващото лечение с метотрексат, 
кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и аналгетици не 
повлиява фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. 
 
Не се препоръчва комбиниране на цертолизумаб пегол и анакинра или абатацепт (вж. точка 
4.4). 
 
Едновременното приложение на Cimzia с метотрексат не е оказало значим ефект върху 
фармакокинетиката на метотрексат. При проучвателните сравнения,фармакокинетиката на 
цертолизумаб пегол се оказва подобна на наблюдаваната преди това при здрави индивиди.  
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене  
 
Жени с детероден потенциал 
Трябва да се обмисли използването на ефикасна контрацепция при жени с детероден 
потенциал. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли използването на постоянна 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia поради неговата скорост 
на елимиране (вж. точка 5.2), но трябва да се вземе предвид и нуждата от лечение на жените 
(вж. по-долу). 
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Бременност  
Проспективно събираните данни от над 1300 бременности с експозиция на Cimzia, с известен 
изход на бременността, включващи над 1000 бременности, с експозиция през първия 
триместър, не показват малформативен ефект на Cimzia. Събират се допълнителни данни, тъй 
като наличният клиничен опит все още е ограничен, за да се заключи, че няма увеличен риск, 
свързан с приложението на Cimzia по време на бременност. 
 
Изпитванията при животни (гризачи), използващи анти-плъхови TNFα, не са показали данни за 
нарушение на фертилитета или увреждане на плода. Въпреки това тези данни са недостатъчни 
по отношение на репродуктивната токсичност при човека (вж. точка 5.3). Поради инхибирането 
на TNFα приложението на Cimzia по време на бременност може да повлияе нормалния имунен 
отговор на новороденото.  
 
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при клинична необходимост.  
 
Неклиничните изпитвания предполагат ниско или пренебрежимо ниво на преминаване през 
плацентата на хомоложния Fab фрагмент на цертолизумаб пегол (без Fc част) (вж. точка 5.3).  
 
В едно клинично проучване 16 жени са лекувани с цертолизумаб пегол (200 mg на всеки 2 
седмици или 400 mg на всеки 4 седмици) по време на бременност. Плазмените концентрации на 
цертолизумаб пегол, измерени при 14 кърмачета при раждане, са под границата на 
количествено определяне (BelowtheLimitofQuantification, BLQ) в 13 проби; в една проба 
концентрацията е 0,042 µg/ml при съотношение в плазмата кърмаче/майка 0,09 % при 
раждането. По време на седмица 4 и седмица 8 концентрациите при всички кърмачета са BLQ. 
Клиничната значимост на ниските нива цертолизумаб пегол при кърмачета е неизвестна. 
Препоръчва се да се изчакат минимум 5 месеца след последното приложение на Cimzia на 
майката по време на бременността, преди да се прилагат живи или живи атенюирани ваксини 
(напр. БЦЖ ваксина), освен ако ползата от ваксинацията надвишава ясно теоретичния риск от 
приложението на живи или живи атенюирани ваксини на кърмачетата.  
 
Кърмене 
В едно клинично проучване при 17 кърмещи жени, лекувани с Cimzia, е наблюдавано 
минимално преминаване на цертолизумаб пегол от плазмата в кърмата. Процентът от 
майчината доза цертолизумаб пегол, който достига до кърмачето за период от 24 часа е оценен 
на 0,04 % до 0,30 %. Освен това, тъй като цертолизумаб пегол е протеин, който се разгражда в 
стомашно-чревния тракт след перорално приложение, абсолютната бионаличност се очаква да е 
много ниска при кърмачета, които са на естествено хранене. 
 
Поради това Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
 
Фертилитет 
Наблюдавани са влияние върху подвижността на сперматозоидите и тенденция към намаляване 
на броя на сперматозоидите при гризачи от мъжки пол, без видим ефект върху фертилитета 
(вж. точка 5.3).  
 
При клинично изпитване, оценяващо ефекта на цертолизумаб пегол върху качествените 
параметри на спермата, 20 здрави мъже са били рандомизирани да получават подкожно 
единична доза от 400 mg цертолизумаб пегол или плацебо. По време на 14-седмичното 
проследяване не са наблюдавани ефекти на цертолизумаб пегол върху качествените параметри 
на спермата, в сравнение с плацебо. 
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4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини  
 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. Замаяност (включваща вертиго, нарушение в зрението и умора) е възможно да се 
появи след приложение на Cimzia (вж. точка 4.8). 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Обобщение на профила за безопасност 
 
Ревматоидeн артрит 
Cimzia е изследвана при 4 049 пациенти с ревматоиден артрит в контролирани и отворени 
изпитвания в продължение до 92 месеца.  
 
В плацебо-контролираните изпитвания пациентите, приемали Cimzia, са имали около 4 пъти 
по-голяма продължителност на експозиция в сравнение с групата на плацебо. Тази разлика в 
експозицията се дължи предимно на това, че пациентите на плацебо са по-склонни към ранно 
отпадане. Освен това, в изпитване RA-I и RA-II има задължително отпадане на тези без 
подобрение до седмица 16, като повечето от тях са били от плацебо групата.  
 
Процентът на пациентите, прекъснали лечението поради нежелани събития по време 
наконтролираните изпитвания, е 4,4% при пациентите на лечение с Cimzia и 2,7% при 
пациентите, приемали плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции принадлежат към системо-органните класове “Инфекции и 
инфестации”, съобщавани при 14,4% от пациентите на Cimzia и 8,0% от пациентите на плацебо, 
и “Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение”, съобщавани при 8,8% от пациентите 
на Cimzia и 7,4% от пациентите на плацебо и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, 
съобщавани в 7,0% от пациентите на Cimzia и 2,4% от пациентите на плацебо. 
 
Аксиален спондилоартрит 
Cimzia е проучен първоначално при 325 пациенти с активен аксиален спондилоартрит 
(включително анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в 
клиничното проучване AS001 за период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-
контролирана фаза, последвана от 24-седмичен дозо-заслепен период и 156-седмичен отворен 
период на лечение. Cimzia е проучен впоследствие при 317 пациенти с нерентгенографски 
аксиален спондилоартрит в плацебо-контролирано проучване в продължение на 52 седмици 
(AS0006). Cimzia е проучен също при пациенти с аксиален спондилоартрит (включително 
анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит) в клинично изпитване 
с продължителност до 96 седмици, което включва 48 седмици открита въвеждаща фаза 
(N=736), последвана от 48 седмици плацебо-контролирана фаза (N=313) за пациенти в трайна  
ремисия (C-OPTIMISE). Също така Cimzia е проучен в 96-седмично открито проучване 
при 89 пациенти с axSpA с анамнеза за пристъпи на преден увеит. И в четирите 
проучвания профилът на безопасност при тези пациенти е бил в съответствие с профила на 
безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с  
Cimzia. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia е проучен при 409 пациенти с псориатичен артрит в клиничното проучване PsA001 за 
период до 4 години, който включва 24-седмична плацебо-контролирана фаза, последвана от 24-
седмичен дозо-заслепен период и 168-седмичен отворен период на лечение. Профилът на 
безопасност при пациенти с псориатичен артрит, лекувани с Cimzia, е бил в съответствие с 
профила на безопасност при ревматоиден артрит и предишен опит с Cimzia. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia е изследвана при 1 112 пациенти с псориазис в контролирани и отворени изпитвания в 
продължение на до 3 години. В програмата на фаза III, първоначалният и поддържащият 
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период са последвани от 96-седмичен отворен период на лечение (вж. точка 5.1). Профилът на 
дългосрочна безопасност на Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и на Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици е като цяло сходен и в съответствие с предишния опит с Cimzia. 
 
По време на контролирани клинични изпитвания до седмица 16 делът на пациентите със 
сериозни нежелани събития е бил 3,5% при Cimzia и 3,7% при плацебо.  
Делът на пациентите, прекратили лечението поради нежелани събития в контролираните 
клинични проучвания е бил 1,5% при пациенти, лекувани с Cimzia и 1,4% при пациенти, 
лекувани с плацебо.  
 
Най-честите нежелани реакции, съобщавани през периода до седмица 16, принадлежат към 
системо-органните класове „Инфекции и инфестации“, съобщавани при 6,1% от пациентите на 
Cimzia и 7% от пациентите на плацебо, „Общи нарушения и ефекти на мястото на 
приложение“, съобщавани при 4,1% от пациентите на Cimzia и 2,3% от пациентите на плацебо 
и „Нарушения на кожата и подкожната тъкан“, съобщавани при 3,5% от пациентите на Cimzia и 
2,8% от пациентите на плацебо. 
 
Табличен списък на нежеланите реакции 
Нежеланите реакции, основаващи се предимно на опита от плацебо-контролираните клинични 
изпитвания и случаи от постмаркетинговата употреба, поне възможно свързани с Cimzia, са 
представени на таблица 1 по-долу според тяхната честота и системо-органни класове. 
Определянето на честотата е както следва : много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); 
нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с 
неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко 
групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции са представени в 
низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.  
 
Таблица 1 Нежелани реакции при клинични изпитванияи постмаркетинговата 

употреба 
Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Инфекции и инфестации Чести бактериални инфекции (включително абсцес), 
вирусни инфекции (включително херпес зостер, 
папиломавирус и инфлуенца)  

Нечести сепсис (включително мултиорганна 
недостатъчност, септичен шок) туберкулоза 
(включително милиарно, дисеминирано и 
екстрапулмонарно заболяване), гъбични 
инфекции (включително опортюнистични) 

Неоплазми – 
доброкачествени, 
злокачествени и 
неопределени (вкл. кисти и 
полипи) 

Нечести  злокачествени заболявания на кръвта и 
лимфната система (включително лимфом и 
левкемия), солидни тумори наорганите, 
немеланомни карциноми на кожата, 
преканцерозни лезии (включително 
левкоплакия на устната кухина, меланоцитен 
невус), доброкачествени тумори и кисти 
(включително кожен папилом) 

Редки гастроинтестинални тумори, меланом 
С неизвестна 
честота 

Меркел-клетъчен карцином*, 
Сарком на Kaposi 

Нарушения на кръвта и 
лимфната система  

Чести  еозинофилни нарушения, левкопения 
(включително неутропения, лимфопения) 

Нечести  анемия, лимфаденопатия, тромбоцитопения, 
тромбоцитоза 

Редки  панцитопения, спленомегалия, еритроцитоза, 
нарушение в морфология на белите кръвни 
клетки 
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Нарушения на имунната 
система 

Нечести  васкулити, лупус еритематозус, лекарствена 
свръхчувствителност (включително 
анафилактичен шок), уртикария, алергични 
състояния, положителни автоантитела 

Редки ангионевротичен оток, саркоидоза, серумна 
болест, паникулит (включително еритема 
нудозум), влошаване симптомите на 
дерматомиозит** 

Нарушения на 
ендокринната система 

Редки  нарушения на щитовидната жлеза 

Нарушения на 
метаболизма и храненето 

Нечести  електролитен дисбаланс, дислипидемия, 
нарушения на апетита, промяна на теглото 

Редки Хемосидероза 
Психични нарушения Нечести  тревожност и нарушения в настроението 

(включително свързани симптоми)  
Редки опит за самоубийство, делир, психично 

увреждане 
Нарушения на нервната 
система  

Чести  главоболие (включително мигрена), сетивни 
нарушения 

Нечести  периферни невропатии, замаяност, тремор  
Редки  припадък, възпаление на черепно-мозъчните 

нерви, нарушение на координацията или 
равновесието 

С неизвестна 
честота 

множествена склероза*, синдром на Гилен-
Баре* 

Нарушения на очите  Нечести  зрително нарушение (включително намаление 
на зрението), възпаление на окото и клепача, 
нарушение в сълзоотделянето 

Нарушения на ухото и 
лабиринта  

Нечести  Вертиго 
Редки шум в ушите 

Сърдечни нарушения Нечести  кардиомиопатии (включително сърдечна 
недостатъчност), исхемични нарушения на 
коронарната артерия, аритмии (включително 
предсърдни фибрилации), палпитации 

Редки  перикардит, атрио-вентрикуларен блок  
Съдови нарушения  Чести  Хипертония 

Нечести  хеморагия или кървене (произволно място), 
хиперкоагулация (включително тромбофлебит, 
белодробен емболизъм), синкоп, оток 
(включително периферен и лицев), екхимози 
(включително хематом, петехии)  

Редки мозъчно-съдов инцидент, атеросклероза, 
феномен на Raynaud, ливедо ретикуларис, 
телеангиектазия 

Респираторни, гръдни и 
медиастинални нарушения  

Нечести  астма и свързани симптоми, плеврален излив и 
симптоми, конгестия на дихателните пътища и 
възпаление, кашлица 

Редки интерстициална белодробна болест, пневмонит 
Стомашно-чревни 
нарушения 

Чести Гадене 
Нечести асцит, стомашно-чревни улцерация и 

перфорация, стомашно-чревно възпаление 
(произволно място), стоматит, диспепсия, 
подуване на корема, орофарингеална сухота 

Редки  одинофагия, хипермотилитет 
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Системо-органни 
класове  

Честота Нежелани реакции  

Хепатобилиарни 
нарушения 

Чести хепатит (включително повишение на 
чернодробните ензими), 

Нечести хепатопатия (включително цироза), холестаза, 
повишение на билирубина в кръвта 

Редки  Холелитиаза 
Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан 

Чести  Обрив 
Нечести  алопеция, поява или влошаване на псориазис 

(включително палмо-плантарен пустулозен 
псориазис) и свързани с него състояния, 
дерматити и екзема, нарушения на потните 
жлези, кожни улцерации, фоточувствителност, 
акне, обезцветяване на кожата, суха кожа, 
нарушения на ноктите и нокътното легло  

Редки кожна ексфолиация и десквамация, булозни 
състояния, нарушение в структурата на косъма, 
синдром на Stevens-Johnson, еритема 
мултиформе**, лихеноидни реакции 

Нарушения на мускулно-
скелетната система и 
съединителната тъкан 

Нечести  мускулни нарушения, повишение на креатин 
фосфокиназата в кръвта 

Нарушения на бъбреците и 
пикочните пътища  

Нечести  бъбречно увреждане, кръв в урината, симптоми 
от страна на пикочния мехур и уретрата 

Редки  нефропатия (включително нефрит) 
Нарушения на 
възпроизводителната 
система и гърдата  

Нечести  нарушение на менструалния цикъл и маточно 
кървене (включително аменорея), нарушения от 
страна на гърдите 

Редки  сексуална дисфункция 
Общи нарушения и ефекти 
на мястото на приложение  

Чести  пирексия, болка (произволно място), умора, 
пруритус (произволно място), реакция на 
мястото на приложение 

Нечести  втрисане, грипоподобно заболяване, променено 
усещане за температура, нощно изпотяване, 
горещи вълни 

Редки фистула (произволно място) 
Изследвания Нечести  повишение на алкалната фосфатаза в кръвта, 

удължаване на времето на коагулация 
Редки повишение на пикочната киселина в кръвта  

Наранявания, отравяния и 
усложнения, възникнали в 
резултат на интервенции  

Нечести  кожни наранявания, нарушено заздравяване 

*Тези събития са свързани с класа TNF-антагонисти, но не е известна честотата с цертолизумаб 
пегол. 
** Причинно-следствената връзка с CIMZIA не е установена, но тези събития са известни като 
класов ефект на TNF-антагонистите. 
 
Нечесто са наблюдавани и следните нежелани реакции при приложението на Cimzia при други 
показания: стомашно-чревни стенози и обструкции, общо физическо неразположение, 
спонтанни аборти и азооспермия.  
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Описание на избрани нежелани реакции 
 
Инфекции 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при ревматоиден артрит е била 1,03 за пациентогодина при всички лекувани с 
Cimzia пациенти и 0,92 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били 
предимно от страна на горните дихателни пътища, инфекции на пикочните пътища, инфекции 
на долните дихателни пътища и вирусни херпесни инфекции (вж. точки 4.3 и 4.4).  
 
В плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит са наблюдавани 
повече нови случаи на тежки инфекции при групите на лечение с Cimzia (0,07 за 
пациентогодина при всички дози), в сравнение с плацебо (0,02 за пациентогодина). Най-честите 
тежки инфекции включват пневмония, туберкулозни инфекции. Сериозните инфекции 
включват също инвазивни опортюнистични инфекции (напр. пневмоцистит, гъбичен езофагит, 
нокардиоза и дисеминиран херпес зостер). Няма данни за повишаване на риска от инфекции 
при продължителна експозиция (вж. точка 4.4). 
 
Честотата на нови случаи на инфекции по време на плацебо-контролираните клинични 
изпитвания при псориазис е била 1,37 за пациентогодина при всички лекувани с Cimzia 
пациенти и 1,59 за пациентогодина при пациентите на плацебо. Инфекциите са били предимно 
от страна на горните дихателни пътища и вирусни инфекции (включително херпесни 
инфекции). Честотата на сериозните инфекции е била 0,02 за пациентогодина при лекуваните с 
Cimzia пациенти. Не са съобщавани сериозни инфекции при пациентите на плацебо. Няма 
данни за повишаване на риска от инфекции при продължителна експозиция. 
 
Злокачествени и лимфопролиферативни нарушения 
При клиничните изпитвания с Cimzia при RA, обхващащи 4 049 пациенти (равняващи се на 
9 277 пациентогодини), като се изключи немеланомно заболяване на кожата, са наблюдавани 
121 злокачествени заболявания, включително 5 случая на лимфом. Случаите на лимфом са 
били 0,05 за 100 пациентогодини, а тези на меланом 0,08 за 100 пациентогодини при 
приложението на Cimzia по време на клиничните изпитвания при ревматоиден артрит (вж. 
точка 4.4). Един случай на лимфом е наблюдаван по време на клинично изпитване фаза III при 
псориатичен артрит. 
 
С изключение на немеланомен рак на кожата, са наблюдавани 11 злокачествени заболявания, 
включително 1 случай на лимфом в клиничните проучвания на Cimzia за псориазис, при които 
са лекувани общо 1 112 пациенти, представляващи 2 300 пациентогодини. 
 
Автоимунитет 
При обобщените изпитвания при ревматоиден артрит, при индивидите с изходни отрицателни 
резултати по отношение на ANA 16,7% от лекуваните с Cimzia, са развили положителни титри 
за ANA, в сравнение с 12,0% от индивидите от групата на плацебо. При пациенти с 
първоначално отрицателни антитела срещу dsДНК 2,2% от лекуваните с Cimzia са развили 
положителни титри на анти-dsДНК антителата, сравнение с 1,0% от пациентите от плацебо 
групата. Както по време на плацебо-контролираните, така и при отворените проследяващи 
клинични изпитвания при ревматоиден артрит случаите на лупус-подобен синдром са нечести. 
Докладвани са и редки случаи на други имунно медиирани състояния, като причинната връзка с 
Cimzia не е известна. Влиянието на продължителното лечение с Cimzia върху развитието на 
автоимунни заболявания не е известно.  
 
Реакции на мястото на инжектиране 
По време на плацебо-контролираните клинични изпитвания при ревматоиден артрит 5,8% от 
пациентите, лекувани с Cimzia, са развили реакции на мястото на инжектиране, като еритем, 
сърбеж, хематом, болка, оток или кръвонасядане, в сравнение с 4,8% от пациентите, приемали 
плацебо. Болка в мястото на инжектиране е наблюдавана при 1,5% от пациентите на лечение с 
Cimzia, без случаи, водещи до отпадане.  
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Повишение на креатин фосфокиназата 
Честотата на повишение на креатин фосфокиназата (СРК) обикновено е по-висока при 
пациенти с axSpA в сравнение с RA популацията. Честотата е увеличена както при пациентите, 
лекувани с плацебо (2,8% срещу 0,4% съответно при axSpA и RA популации), така и при 
пациентите, лекувани с Cimzia (4,7% спрямо 0,8% съответно при axSpA и RA популации). 
Повишението на СРК в изпитването при axSpA е предимно леко до умерено, преходно по 
характер и с неизвестна клинична значимост, без случаи водещи до отпадане. 
 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск на 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, вписана в 
Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
По време на клиничните изпитвания не е наблюдавана дозозависима токсичност. Прилагани са 
многократни дози до 800 mg подкожно и 20 mg/kg интравенозно. В случай на предозиране се 
препоръчва внимателно проследяване на пациента за наличието на каквито и да било нежелани 
реакции или ефекти, както и незабавното назначаване на подходящо симптоматично лечение.  
 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1 Фармакодинамични свойства  
 
Фармакотерапевтична група: имуносупресори, инхибитори на тумор-некротизиращия фактор 
алфа (TNFα), ATC код: L04AB05. 
 
Механизъм на действие 
 
Cimzia има висок афинитет към човешкия TNFα и се свързва с KD на 90 pM. TNFα е ключов 
провъзпалителен цитокин, с основна роля в процеса на възпалението. Cimzia селективно 
неутрализира TNFα (IC90 от 4 ng/ml за инхибирането на човешкия TNFα при in vitro анализ 
върху L929 цитотоксичността при фибросарком при мишки), но не неутрализира лимфотоксин 
α (TNFβ).  
 
Установено е, че Cimzia има дозозависимо действие по отношение на неутрализиране на 
мембранно свързвания и разтворимия човешки TNFα . Инкубирането на моноцитите с 
цертолизумаб пегол води до дозозависимо инхибиране на липополизахарид (LPS)-
индуцираното образуване на TNFα и IL1β в човешките моноцити. 
 
Cimzia не съдържа кристализиращ фрагмент (Fc участък), който нормално присъства в пълното 
антитяло, в резултат на което не свързва комплемента или не води до антитялозависима 
клетъчномедиирана цитотоксичност in vitro. Тя не индуцира апоптоза in vitro на взетите от 
периферна човешка кръв моноцити или лимфоцити, или дегранулация на неутрофилите.  
 
Клинична ефикасност  
 
Ревматоидeн артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в 2 рандомизирани, плацебо контролирани, 
двойнослепи клинични изпитвания при пациенти ≥ 18-годишна възраст с ревматоиден артрит, 
диагностицирани съгласно критериите на Американския колеж по ревматология (ACR), RA-I 
(RAPID 1) и RA-II (RAPID 2). Всеки от пациентите е имал ≥ 9 подути и болезнени стави и 
активен ревматоиден артрит (RA) най-малко 6 месеца преди включването в изпитването. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Cimzia е прилагана подкожно в комбинация с перорален MTX за минимум 6 месеца в 
постоянни дози от поне 10 mg седмично за 2 месеца и в двете изпитвания. Няма опит с 
приложението на Cimzia в комбинация с други DMARDs, различни от MTX. 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia е оценена в DMARD-наивни възрастни пациенти с 
активен RA в рандомизирано, плацебо-контролирано, двойносляпо клинично изпитване 
(C-EARLY). Пациентите от изпитването C-EARLY са били на възраст ≥ 18 години и всеки с ≥ 4 
подути и болезнени стави, както и трябва да са били диагностицирани с умерен до тежък 
активен и прогресиращ RA рамките на 1 година (както е определено по критериите за 
класификация от 2010 ACR / Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against 
Rheumatism, EULAR)). Пациентите са имали средно време от диагноза при изходно ниво от 2,9 
месеца и са били DMARD наивни (включително MTX). За двете рамена Cimzia и плацебо, MTX 
е иницииран на седмица 0 (10 mg/седмица), титриран до максималната поносима доза до 
седмица 8 (позволено е било min 15 mg/седмица, max 25 mg/седмица), като се поддържа през 
цялото изследване (средна доза MTX след седмица 8 за плацебо и Cimzia е съответно 22,3 
mg/седмица и 21,1 mg/седмица). 
 
Таблица 2 Описание на клиничните изпитвания 
Номер на 
проучва-

нето 

Брой 
пациенти 

Активен режим на 
дозиране 

Цели на изпитването 
 

RA-I 
(52 

седмици) 

982 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане.  
Съпътстващи първични крайни точки: ACR 

20 на Седмица 24 и промяна спрямо 
изходните стойности на mTSS на 

Седмица 52 
RA-II 

(24 
седмици) 

619 400 mg (0,2,4 седмици) с 
MTX 

200 mg или 400 mg 
всеки 2 седмици с 

MTX 

Оценка на лечението върху признаците и 
симптомите и инхибиране на структурното 

увреждане. 
Първична крайна точка: ACR 20 на 

Седмица 24. 
C-EARLY 

(до 
52 седмици) 

879 400 mg (0,2,4 седмици) 
с MTX 

200 mg всеки 2 седмици 
с MTX 

Оценка за лечението върху признаците и 
симптомите и инхибирането на структурното 

увреждане при DMARD наивни пациенти. 
Първична крайна точка: процент на 

пациентите в трайна ремисия* на Седмица 52 
mTSS: modified Total Sharp Score (модифициран общ скор по Sharp) 
*Трайна ремисия на седмица 52 се определя като DAS28[ESR]<2,6 както на Седмица 40, така и 
на Седмица 52. 
 
Признаци и симптоми 
Резултатите от клинични изпитвания RA-I и RA-II са представени в таблица 3. Статистически 
значимо по-големи ACR 20 и ACR 50 отговори са постигнати съответно от Седмица 1 и 
Седмица 2 в двете клинични изпитвания сравнение с плацебо. Отговорите са се запазили до 
седмица 52 (RA-I) и 24 (RA-II). От 783 пациенти първоначално рандомизирани на активно 
лечение в RA-I, 508 са били 52 седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в 
отворено разширение на изпитването. От тях 427 са преминали 2 години отворено 
проследяване и така са имали обща експозиция на Cimzia от 148 седмици. Наблюдавания ACR 
20 ниво на отговор за този период е 91%. Намалението (RA-I) от изходното ниво в DAS28 
(ESR) също е значително по-високо (p<0.001) на Седмица 52 (RA-I) и Седмица 24 (RA-II) 
сравнение с плацебо и поддържано през 2-те години в отвореното разширение на изпитването 
към RA-I.  
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Таблица 3 ACR отговор при клинични изпитвания RA-I и RA-II  
 Изпитване RA-I 

Комбинация с метотрексат 
(24 и 52 седмици) 

Изпитване RA-II 
Комбинация с метотрексат 

(24 седмици) 
Отговор Плацебо + MTX 

 
N=199 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=393 

Плацебо + MTX 
 

N=127 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
 

N=246 
ACR 20     
Седмица 24 14% 59%** 9% 57%** 
Седмица 52 13% 53%** N/A N/A 
ACR 50     
Седмица 24 8% 37%** 3% 33%** 
Седмица 52 8% 38%** N/A N/A 
ACR 70     
Седмица 24 3% 21%** 1% 16%* 
Седмица 52 4% 21%** N/A N/A 
Основен клиничен 
отговор а . 

1% 13%**   

Cimzia спрямо плацебо: * p≤0,01, ** p<0,001 
а Основният клиничен отговор се дефинира като постигането на ACR 70 отговор при всяка 
оценка по време на непрекъснатия 6-месечен период 
Wald p-стойностите са определени за сравнение на леченията при използването на 
логистична регресия с фактори за лечение и област.  
Процентният отговор, базиран на броя индивиди, подпомага данните (n) в крайната точка и 
времевата точка, които може да са различни от N. 

 
Изследването C-EARLY постига поставените първични и основни вторични крайни точки. 
Ключовите резултати от изследването са представени в таблица 4. 
 
Таблица 4: Изследването C-EARLY: процент от пациентите в трайна ремисия и трайна 

ниска болестна активност на Седмица 52 
Отговор Плацебо+MTX 

N= 213 
Cimzia 200 mg + MTX 

N= 655 
Трайна ремисия* 
(DAS28(ESR) <2,6 както на Седмица 40, така и на 
Седмица 52) 

15,0 % 28,9%** 

Трайна ниска болестна активност 
(DAS28(ESR) ≤3,2 както на Седмица 40, така и на 
Седмица 52) 

28,6 % 43,8%** 

*Първични крайни точки на изследване C-EARLY (до Седмица 52) 
Пълен аналитичен набор, приспадане на неотговорилите за липсващите стойности. 
**Cimzia+MTX спрямо плацебо+MTX: p<0,001 
р-стойността е определена по логистичен регресионен модел с фактори за лечение, регион и 
време от диагностицирането с RA при изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) 

 
Пациентите от групата на Cimzia + MTX са имали по-голямо намаление от изходното ниво на 
DAS28 (ESR) в сравнение с групата на плацебо + MTX, наблюдавано още на Седмица 2 и 
продължава до Седмица 52 (р <0,001 при всяко посещение). Оценките на ремисия (DAS28 
(ESR) <2,6), статут на ниска активност на заболяването (DAS28 (ESR) ≤3,2), ACR50 и ACR70 
при посещение доказва, че лечението с Cimzia + MTX довежда до по-бързи и по-големи 
отговори отколкото лечението с РВО + MTX. Тези резултати се подържат през 52 седмици 
лечение при DMARD-наивни пациенти. 
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Рентгенографски отговор 
В RA-I, инхибирането на прогресията на структурното увреждане на ставите е оценено с 
помощта на рентгенография и показано чрез промяна в mTSS и неговите компоненти, 
ерозионният скор и скора на стеснението на ставното пространства (JSN), на Седмица 52, 
спрямо изходните стойности. Пациентите на Cimzia са показали значително по-малка 
рентгенографска прогресия спрямо пациентите на плацебо на Седмица 24 и Седмица 52 
(вж. Таблица 5). В плацебо групата 52% от пациентите са нямали рентгенографска прогресия 
(mTSS ≤0,0) на седмица 52 в сравнение с 69% при групата на лечение с Cimzia 200 mg. 
 
Таблица 5 Промени за 12 месеца в RA-I  

 Плацебо + MTX 
N=199 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N=393 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо + MTX 
Средна разлика 

mTSS    
Седмица 52 2,8 (7,8) 0,4 (5,7) -2,4 
Ерозионен 
скор 

   

Седмица 52 1,5 (4,3) 0,1 (2,5) -1,4 
JSN скор    
Седмица 52 1,4 (5,0) 0,4 (4,2) -1,0 
p-стойностите са < 0,001 както за mTSS, така и за ерозионния скор и ≤0,01 за JSN скор. 
Анализът ANCOVA е използван за оценка на промяната спрямо изходните стойности при 
всяко изследване при регионален фактор и фактор на лечението и изходни стойности като 
ковариант. 

 
От 783 пациенти, първоначално рандомизирани на активно лечение в RA-I 508, са били 52 
седмици на плацебо контролирано лечение и са влезли в отворено разширение на изпитването. 
Устойчиво инхибиране на прогресията на структурното увреждане е наблюдавано в подгрупа 
от 449 от пациентите, преминали период от поне 2 години лечение с Cimzia (RA-I и отворено 
разширение на изпитването) и са притежавали оценими данни в 2-годишния срок. 
 
В C-EARLY, Cimzia + MTX инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо + 
MTX на Седмица 52 (вж. Таблица 6). В групата на плацебо + MTX, 49,7% от пациентите са 
нямали никаква рентгенографска прогресия (промяна в MTSs ≤0,5) на седмица 52 в сравнение с 
70,3% в групата на Cimzia + MTX (р <0,001). 
 
Таблица 6 Рентгенографски промени на седмица 52 в изпитване C-EARLY 

 Плацебо +MTX 
N= 163 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX 
N = 528 

Средно (SD) 

Cimzia 200 mg + MTX – 
Плацебо +MTX 

Разлика* 
mTSS 
Седмица 52 

1,8 (4,3) 0,2 (3,2)** -0,978 (-1.005, -0,500) 

Erosion скор 
Седмица 52 

1,1 (3,0) 0,1 (2,1)** -0,500 (-0.508, -0,366) 

JSN скор 
Седмица 52 

0,7 (2,3) 0,1 (1,7)** 0,000 (0,000, 0,000) 

Рентгенографски набор с линейна екстраполация. 
* Hodges-Lehmann точка за оценка на промяната и 95% асимптотичен (Moses) доверителен 
интервал. 
** Cimzia + MTX спрямо плацебо + MTX P <0,001. P-стойност е оценена по модела 
ANCOVA на категориите с лечение, регион, време от диагностицирането с RA при 
изходното ниво (≤4 месеца срещу> 4 месеца) като фактори, и категорията изходно ниво като 
ковариата. 

 
Повлияване на физическата функция и резултати, свързани със здравето 
В RA-I и RA-II пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение на 
физическата функция, оценено с помощта на Health Assessment Questionnaire – Disability 
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Index(HAQ-DI) и на умората (изтощението), съобщено по Fatigue Assessment Scale (FAS) още 
през седмица 1 до края на изпитванията в сравнение с плацебо. И в двете клинични изпитвания 
пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили значително по-големи подобрения в SF-36 
Обобщения на физическата и умствената компонента и всички скор области.  
Подобренията във физическата функция и свързано със здравето качество на живот (HRQoL) са 
поддържани през 2-те години в отвореното разширение на изпитване RA-I. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, съобщават за значително подобрение в Work Productivity Survey (Изследване 
за производителността на труда), в сравнение с плацебо.  
 
В C-EARLY, пациентите лекувани с Cimzia + MTX докладват значителни подобрения, 
засягащи болката на Седмица 52 в сравнение с плацебо + MTX, както е оценено в оценката на 
пациента за артритната болка (Patient Assessment of Arthritis Pain, PAAP) - 48,5 срещу - 44,0 
(стойност на най-малките квадрати) (р <0,05). 
 
Клинично изпитване DoseFlex: 
Ефикасността и безопасността на две схеми на приложение (200 mg на всеки 2 седмици и 
400 mg на всеки 4 седмици) на Cimzia спрямо плацебо са оценени в 18-седмично отворено, с 
начален период без лечение, и 16-седмично рандомизирано, двойносляпо, плацебо-
контролирано клинично изпитване при възрастни пациенти с активен ревматоиден артрит, 
диагностициран по критериите на ACR, които са имали недостатъчен отговор към MTX. 
 
Пациентите са получили натоварващи дози Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4, последвани от 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици по време на първоначалния отворен период. Отговорилите 
(достигнали ACR 20) на седмица 16 са били рандомизирани на седмица 18 на Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици или плацебо, в комбинация с MTX за още 
16 седмици (обща продължителност на изпитването: 34 седмици). Тези 3 групи са били добре 
балансирани по отношение на клиничния отговор след активен начален период без лечение 
(ACR 20: 83-84 % на седмица 18). 
 
Първичната крайна точка на изпитването е била честотата на отговорилите (ACR 20) участници 
на седмица 34. Резултатите на седмица 34 са показани в таблица 7. Двете схеми на приложение 
на Cimzia са показали продължителен клиничен отговор и са били статистически значими, в 
сравнение с плацебо, на седмица 34. Крайната точка ACR 20 е постигната както за Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, така и за 400 mg на всеки 4 седмици. 
 
Таблица 7  ACR отговор в клиничното изпитване DoseFlex на седмица 34 

Схема на лечение, седмица 0 
до 16 

Cimzia 400 mg + MTX на седмица 0, 2 и 4, последвана от 
Cimzia 200 mg + MTX на всеки 2 седмици 

Рандомизирано, двойносляпо 
схема на лечение, седмица 18 
до 34 
 

Плацебо + MTX 
 
 

N=69 

Cimzia  
200 mg + MTX 

всеки 2 седмици 
N=70 

Cimzia  
400 mg + MTX 

всеки 4 седмици 
N=69 

ACR 20 
p-стойност* 

45% 
N/A 

67% 
0,009 

65% 
0,017 

ACR 50 
p-стойност* 

30% 
N/A 

50% 
0,020 

52% 
0,010 

ACR 70 
p-стойност* 

16% 
N/A 

30% 
0,052 

38% 
0,005 

N/A: Неприложимо 
* Wald р-стойности за сравнението на Cimzia 200 mg спрямо плацебо и Cimzia 400 mg спрямо 
плацебо са изчислени, като е използван модела на логистична регресия с фактори за лечение. 
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Аксиален спондилоартрит (субпопулации с нерентгенографски аксиален спондилоартрит и 
анкилозиращ спондилит) 
 
AS001 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в едно многоцентрово, рандомизирано , 
двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване (AS001) при 325 пациенти, на възраст ≥ 18 
години, с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни, от поне 3 месеца, както е 
определено по критериите за класифициране на аксиален спондилоартрит на Международното 
дружество за оценка на спондилоартрит (Assessment of Spondyloarthritis International Society, 
ASAS). Общата популация с аксиален спондилоартрит включва субпопулации с и без (аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни [nr-axSpA] рентгенографски данни за анкилозиращ 
спондилит (АS) (известен също като рентгенографски аксиален спондилоартрит). Пациентите 
са имали активно заболяване, както е определено по Индекса за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит по Bath (BASDAI) ≥ 4, болка в гръбначния стълб ≥ 4 по 0-10 цифровата 
оценъчна скала (NRS) и повишен CRP или настоящи доказателства за сакролит от ядрено-
магнитен резонанс (MRI). Пациентите трябва да са с непоносимост или да са имали 
недостатъчен отговор към поне едно НСПВС. Общо 16% от пациентите са имали преди това 
експозиция на TNF-антагонист. Пациентите са лекувани с натоварваща доза от 400 mg Cimzia в 
седмица 0, 2 и 4 (за двете рамена на лечение) или плацебо, последвано от 200 mg Cimzia на 
всеки 2 седмици или 400 mg Cimzia на всеки 4 седмици, или плацебо. Едновременно НСПВС са 
получавали 87,7% от пациентите. Първичната крайна точка за ефикасност е степен на отговор 
ASAS20 на седмица 12. Това 24-седмично двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е 
последвано от 24-седмичен дозо-заслепен период на лечение и 156-седмичен отворен период на 
лечение. Максималната продължителност на проучването е 204 седмици. Всички пациенти са 
получавали Cimzia както в дозо-заслепения, така и в отворения последващ период. Общо 199 
пациенти (61,2% от рандомизираните пациенти) са приключили проучването, достигайки 
седмица 204. 
 
Ключови резултати за ефикасност 
В клинично изпитване AS001 на седмица 12 отговор ASAS20 е постигнат при 58% от 
пациентите, получаващи Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и 64% от пациентите, получаващи 
Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, сравнено с 38% от пациентите, лекувани с плацебо (р<0,01). 
В общата популация, процентът на ASAS20 отговорилите е клинично значим и значително по-
висок в групите на лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 
седмици, сравнено с плацебо групата, при всяко посещение от седмица 1 до седмица 24 
(р≤0,001 при всяко посещение). На седмица 12 и 24 процентът на пациенти с отговор ASAS40 е 
по-висок в групите на лечение с Cimzia, сравнено с плацебо. 
 
Подобни резултати са постигнати и в двете субпопулации: анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. При жени отговорите ASAS20 не са статистически 
значимо различни спрямо плацебо до времето след седмица 12. 
 
Подобрения в ASAS 5/6 , частична ремисия и BASDAI-50 са статистически значими на 
Седмица 12 и Седмица 24, като се задържат до Седмица 48 в общата популация, както и в 
субпопулациите. Основни резултати за ефикасност от клинично изпитване AS001 са показани в 
Таблица 8. 
 
Сред пациентите, които остават в проучването, подобрения във всички гореспоменати ключови 
резултати за ефикасност са поддържани до седмица 204 в общата популация, както и в 
субпопулациите. 
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Таблица 8 Ключови резултати за ефикасност в клинично изпитване AS001 (проценти 
пациенти) 

 
 

Параметри 

Анкилозиращ 
спондилит 

Аксиален 
спондилоартрит без 

рентгенографски 
данни 

 Аксиален 
спондилоартрит 
обща популация 

 плацебо 
N=57 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=121 

плацебо 
N=50 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложение

(a) 
N=97 

Плацебо 
N=107 

 

Cimzia 
всички 

схеми на 
приложени

е(a) 
N=218 

ASAS20(б,в) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
37% 
33% 

 
60%* 
69%** 

 
40% 
24% 

 
61%* 
68%** 

 
38% 
29% 

 
61%** 
68%** 

ASAS40(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
19% 
16% 

 
45%** 
53%** 

 
16% 
14% 

 
47%** 
51%** 

 
18% 
15% 

 
46%** 
52%** 

ASAS 5/6(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
9% 
5% 

 
42%** 
40%** 

 
8% 
4% 

 
44%** 
45%** 

 
8% 
5% 

 
43%** 
42%** 

Частична ремисия(в,г  

Седмица 12 
Седмица 24 

 
2% 
7% 

 
20%** 
28%** 

 
6% 
10% 

 
29%** 
33%** 

 
4% 
9% 

 
24%** 
30%** 

BASDAI 50(в,г) 

Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
16% 

 
41%** 
49%** 

 
16% 
20% 

 
49%** 
57%** 

 
13% 
18% 

 
45%** 
52%** 

(а) Cimzia всички схеми на приложение = данни от Cimzia 200 mg, прилаган на всеки 2 
седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на седмица 0, 2 и 4 плюс Cimzia 
400 mg, прилагана на всеки 4 седмици, предшествани от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б)  Резултатите са от рандомизиран набор 
(в) Wald р-стойности са цитирани за сравнението на лечения като е използвана логистична 

регресия с фактори за лечение и регион. 
(г) Пълен набор за анализ 
NA = не е наличен 
*  р ≤ 0,05, Cimzia спрямо плацебо 
**  р < 0,001, Cimzia срещу плацебо 
 
Подвижност на гръбначния стълб 
Подвижността на гръбначния стълб се оценява в двойносляпо плацебо-контролирано изпитване 
чрез използване на BASMI на няколко времеви точки, включващи изходно ниво, седмица 12 и 
седмица 24. Клинично и статистически значими разлики при пациентите, лекувани с Cimzia, в 
сравнение с пациенти на плацебо, са демонстрирани на всяко посещение след изходно ниво. 
Разликата с плацебо е с тенденция да бъде по-голяма в nr-axSpA отколкото в AS 
субпопулацията, което може да се дължи на по-малко хронични структурни увреждания при nr-
axSpA пациентите. 
Подобрението в линейния скор BASMI, постигнато на седмица 24 се задържа до седмица 204 
при пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор по отношение на физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клиничното изпитване AS001 пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за значително 
подобрение на физическата функция, оценена по BASFI, и на болката, оценена по NRS скалите 
– обща и за нощна болка в гърба, в сравнение с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са 
съобщили за значително подобрение на отпадналостта (умората), съобщено по BASDAI-умора, 
и свързано със здравето качество на живот, измерено чрез QoL анкилозиращ спондилит 
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(ASQoL) и SF-36 обобщение на физическите и психическите компоненти, и всички домейн 
скорове, сравнени с плацебо. Пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на аксиален спондилоартрит, свързано с производителността на труда и в 
домакинството, съобщено от Изследване за производителността на труда, сравнено с плацебо. 
За пациентите, които са останали в проучването, подобрението във всички гореспоменати 
резултати се задържа в голяма степен до седмица 204. 
 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В подизпитване с образно изследване, включващо 153 пациенти, признаците на възпаление са 
оценени чрез MRI на седмица 12 и са изразени като промяна от изходното ниво в SPARCC 
(Консорциум на Канада за изследване на спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и 
ASspiMRI-a скора при Берлиновите модификации за гръбначния стълб. На седмица 12, значимо 
инхибиране на възпалителните признаци в двете сакроилиачните стави и в гръбначния стълб се 
наблюдава при пациентите на лечение с Cimzia (всички дозови групи), в общата популация с 
аксиален спондилоартрит, както и в подпопулациите с анкилозиращ спондилит и с аксиален 
спондилоартрит без рентгенографски данни. 
Сред пациентите, останали в проучването, които са имали стойности както в началото на 
лечението, така и на седмица 204, инхибиране на възпалителните признаци както в двете 
сакроилиачни стави (п = 72), така и гръбначния стълб (п = 82) е поддържано в голяма степен до 
седмица 204 за общата популация с аксиален спондилоартрит, както в AS така и в NR-axSpA 
субпопулацията. 
 
C-OPTIMISE 
 
Ефикасността и безопасността на намаляване на дозата и отпадане от лечението при пациенти с 
трайна ремисия са оценени при възрастни пациенти (18-45 годишна възраст) с ранен активен 
axSpA (продължителност на симптомите по-малко от 5 години), скор по ASDAS ≥2,1 (и сходни 
болестни критерии за включване, както в изпитването AS001), и които са с неадекватен отговор 
на поне 2 НСПВС или непоносимост към, или противопоказания за НСПВС. Пациентите 
включват както АS така и nr-axSpA субпопулации на axSpA и са включени в открития 48-
седмичен въвеждащ период (Част A), през който получават 3 натоварващи дози Cimzia 400 mg 
в седмици 0, 2 и 4, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, от седмица 6 до седмица 
46.  
 
Пациентите, които са постигнали трайна ремисия (дефинирана като неактивно заболяване 
[ASDAS<1,3] за период от поне 12 седмици) и остават в ремисия в седмица 48, са 
рандомизирани в Част Б и получават или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=104), Cimzia 
200 mg на всеки 4 седмици (намаляване на дозата, N=105), или плацебо (отпадане от лечение, 
N=104) за период от 48 седмици.  
 
Основната променлива за ефикасността е процентът пациенти, които нямат обостряне по време 
на Част Б. 
 
Пациентите, които имат обостряне по време на Част Б, т.е. имат ASDAS ≥2,1 в две 
последователни визити или ASDAS >3,5 на някоя визита, получават лечение за избягване на 
обострянето Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици в продължение на 12 седмици (с натоварваща 
доза 400 mg на седмици 0, 2 и 4 при лекуваните с плацебо пациенти).  
 
Клиничен отговор 
 
Процентът пациенти, които са постигнали трайна ремисия в седмица 48 от Част А е 43,9% за 
общата популация с axSpA и е подобен при субпопулациите с nr-axSpA (45,3%) и AS (42,8%). 
 
Сред пациентите, рандомизирани в Част Б (N=313), статистически значима (p<0,001, NRI) по-
голяма част от пациентите няма обостряне, докато продължават лечението с Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици (83,7%) или Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици (79,0%) в сравнение с тези, 
отпаднали от лечението (20,2%).  
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Разликата във времето до обостряне между групата с отпаднали от лечение и всяка от групите 
на лечение с Cimzia е статистически значима (p<0,001 за всяко сравнение) и клинично 
съществена. В плацебо групата обострянията започват приблизително 8 седмици след 
преустановяване на Cimzia, като болшинството обостряния възникват в рамките на 24 седмици 
след отпадане от лечение (Фигура 1).  
 
Фигура 1 Крива на Kaplan-Meier на времето до обостряне 

 
Използвано е изчисление на не-респонденти (NRI); Резултатите са за рандомизирано множество  
Забележка: Времето до обостряне е дефинирано като времето от датата на рандомизиране до датата на обостряне. За участници в 
изпитването, които нямат обостряне, времето до обостряне е проверено на датата на Визитата в седмица 96. 
Графиката на Kaplan-Meier есъкратена до 97 седмици, когато<5% от пациентите все още остават в изпитването. 
 
Резултатите за ЧастБ са представени в Таблица 9. 
 
Таблица 9 Поддържане на клиничния отговор в Част Б в седмица 96 

Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

ASDAS-MI, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 48) 84 (80,8) 90 (86,5) 89 (84,8) 

Седмица 96 11 (10,6) 70 (67,3)* 61 (58,1)* 

ASAS40, n (%)1  

Част Б – изходно ниво (Седмица 48) 101 (97,1) 103 (99,0) 101 (96,2) 

Седмица 96 22 (21,2) 88 (84,6)* 77 (73,3)* 

BASDAI промяна от изходно 
ниво в Част Б (Седмица 48), LS 
Средна стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Време (седмици) 

В
е
ро
ят
но
ст
 д
а 
ня
ма
 о
бо
ст
р
я
не
: 

CZP 200 mg на всеки 
2 седмици 

CZP 200 mg на 
всеки 4 седмици 
 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
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Крайни точки 

Плацебо 
(Оттегляне от 

лечение) 
N=104 

CIMZIA 200 mg на 
всеки 2 седмици 

N=104 

CIMZIA 200 mg 
на всеки 4 седмици 

N=105 

Седмица 96 3,02 (0,226) 0,56 (0,176)* 0,78 (0,176)* 

ASDAS промяна от изходно ниво 
в Част Б (Седмица 48), LS Средна 
стойност на най-малките 
квадрати (SE)2  

Седмица 96 1,66 (0,110) 0,24 (0,077)* 0,45 (0,077)* 
1 Използвано е изчисление на не-респонденти (NRI); Резултатите са за рандомизирано множество  
2 Използван е смесен модел с многократни отчитания (MMRM); Резултатите са за рандомизирано множество 
ASDAS-MI = Резултат за активност на заболяването анкилозиращ спондилит-Значимо подобрение; ASAS: Оценка на 
международното дружество по спондилоартрит; ASAS40= ASAS критерий за 40% отговор (повлияване); SE = Стандартна грешка;  
Забележка: Основно подобрение на ASDAS се дефинира като намаляване на резултата от изходно ниво ≥2,0.  
Забележка: Изходното ниво за Част А е използвано като отправна точка при определяне на променливите на ASDAS за клинично 

подобрение и на ASAS променливите 
* Номинална p-стойност<0.001, CIMZIA спрямо плацебо 

 
Инхибиране на възпалението при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 
В част Бпризнаците на възпаление са оценени чрез ЯМР на седмица 48 и седмица 96 и са 
изразени като промяна от изходното ниво в SPARCC (Консорциум на Канада за изследване на 
спондилоартрита) скора на сакроилиачните стави и ASspiMRI-a скора при Берлиновите 
модификации за гръбначния стълб. Пациентите с трайна ремисия на седмица 48 нямат или имат 
много слабо възпаление и не се наблюдава съществено повишаване на възпалението на седмица 
96 независимо от лечебната им група. 
 
Повторно лечение при пациенти, които получават обостряне 
В част Б, 70% (73/104) плацебо-лекувани пациенти, 14% (15/105) пациенти, лекувани с Cimzia 
200 mg на всеки 4 седмици и 6,7% (7/104) пациенти, лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици 
са имали обостряне и впоследствие са лекувани с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици.  
 
Сред 15-те пациенти, с обостряне в групата, разпределена на Cimzia 200 mg на всеки 4 седмици, 
всички пациенти са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни 
за ASDAS, от които 12 (80%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички 
ASDAS резултати <2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
 
Сред 73-те пациенти с обостряне в групата, разпределена за отпадане от лечението, 71 пациенти 
са преминали 12-седмична спасителна терапия с Cimzia и имат налични данни за ASDAS, от 
които 64 (90%) имат ASDAS за слабо или неактивно заболяване (т.е. всички ASDAS резултати 
<2,1) 12 седмици след повторното започване на открито лечение. 
 
На база на резултатите от C-OPTIMISE, може да се обмисли намаляване на дозата при пациенти 
с трайна ремисия след едногодишно лечение с Cimzia (вж. Раздел 4.2). Преустановяването на  
лечението с Cimzia е свързано с висок риск от обостряне. 
 
Нерентгенографски аксиален спондилоартрит (nr-axSpA) 
 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в 52-седмично многоцентрово, 
рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (AS0006) при 317 пациенти на 
възраст ≥18 години с начало на активен аксиален спондилоартрит като възрастни и болка в 
гърба в продължение най-малко на 12 месеца. Пациентите е трябвало да покриват критериите 
на ASAS за nr- axSpA (без да се включва фамилна анамнеза и добър отговор към НСПВС) и да 
са имали обективни признаци на възпаление, показано от нива на C-реактивен протеин (CRP) 
над горната граница на нормата и/или сакроилеит при образна диагностика с ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР), показателна за възпалително заболяване [положителен CRP (>ULN) и/или 
положителен ЯМР], но без дефинитивно рентгенографско доказателство за структурно 
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увреждане на сакроилиачните стави. Пациентите са били с активно заболяване, както е 
определено от BASDAI ≥4 и болка в гърба ≥4 по скала от 0 до 10 по NRS. Пациентите е 
трябвало да имат непоносимост към или да са имали незадоволителен отговор най-малко към 
две НСПВС. Пациентите са лекувани с плацебо или с натоварваща доза Cimzia 400 mg на 
седмици 0, 2 и 4, последвана от 200 mgCimzia на всеки 2 седмици. Използването и 
коригирането на дозата на лекарство за “стандартна грижа” (SC) (напр. НСПВС, DMARD, 
кортикостероиди, аналгетици) е било позволено по всяко време. Основната променлива за 
ефикасност е бил отговор с голямо подобрение в скора за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score major improvement, 
ASDAS-MI) на Седмица 52. ASDAS-MI отговорът е бил определен като намаление на ASDAS 
(подобрение) ≥ 2,0 спрямо изходното ниво или като достигане на най-ниския възможен скор. 
ASAS 40 е била вторична крайна точка.  
 
На изходното ниво 37 % и 41% от пациентите са имали висока активност на заболяването 
(ASDAS ≥2,1, ≤3,5) и 62% и 58% от пациентите са били с много висока активност на 
заболяването (ASDAS>3,5) - съответно в групата на CIMZIA и групата на плацебо.  
 
Клиничен отговор 
 
Проучването AS0006, проведено с участници без рентгенографски признаци на възпаление в 
СИ стави, потвърждава ефекта, доказан преди това в тази подгрупа на проучването AS001.  
 
На седмица 52, статистически значимо по-голям дял от пациентите, лекувани с Cimzia, 
постигнали ASDAS-MI отговор в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо. Пациентите, 
лекувани с Cimzia, също имали подобрения в сравнение с плацебо по отношение на различни 
компоненти на активността на заболяването аксиален спондилоартрит, включително CRP. На 
седмици 12 и 52, ASAS 40 отговорите са били значително повече, в сравнение с плацебо. 
Основните резултати са представени в Таблица 10. 
 
Таблица 10:  ASDAS-MI и ASAS 40 отговори в AS0006 (процент на пациентите) 

Параметри Плацебо 
N= 158 

Cimziaa 200 mgна 
всеки 2 седмици 
N= 159 

ASDAS-MI  
Седмица 52 

 
7% 
 

 
47%* 

ASAS 40 
Седмица 12 
 
Седмица 52 

 
11% 
 
16% 

 
48%* 
 
57%* 

aCimzia, прилаган на всеки 2 седмици след натоварваща доза от 400 mgна седмици 0, 2 и 4 
* p<0.001 
Всички проценти отразяват процента на пациентите, които са отговорили, в цялата анализирана 
група.  
На седмица 52 процентът на пациентите, постигналинеактивно заболяване споредASDAS 
(ASDAS< 1,3) е бил 36,4 % за групата наCimzia,в сравнение с 11,8 % за групата на плацебо. 

 
На седмица 52 пациентите, лекувани сCimzia, показаха клинично значимо подобрение 
вMASES,в сравнение с плацебо (промяна в средните стойности на LSот изходното 
нивосъответно -2.4; -0.2).  
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Псориатичен артрит 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са оценени в многоцентрово, рандомизирано, 
двойносляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване ( PsA001 ) при 409 пациенти на 
възраст ≥ 18 години, с активен псориатичен артрит, с начало в зряла възраст, поне от 6 месеца, 
както е определено по критериите за класифициране на псориатичен артрит (CASPAR). 
Пациентите са имали ≥ 3 подути и болезнени стави и повишени острофазови реактанти. 
Пациентите са имали също и активни псориатични кожни лезии или документирани данни за 
псориазис и не са се повлияли от едно или повече DMARD. Допускано е предишно лечение с 
един TNF - антагонист и 20% от пациентите са имали предходна експозиция на TNF- 
антагонист. Пациентите са получили натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмица 0, 2 и 4 (и за 
двете рамена на лечение) или плацебо, последвани от Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици или 
400 mg на всеки 4 седмици, или от плацебо на всеки 2 седмици. Пациенти, получаващи 
едновременно НСПВС и конвенционални DMARD, са били съответно 72,6% и 70,2%. Двете 
първични крайни точки са били процента на пациентите, постигащи ACR20 отговор на седмица 
12 и промяна от изходното ниво на модифициран общ скор по Sharp (modified Total Sharp Score 
(mTSS) на седмица 24. Ефикасността и безопасността на Cimzia при пациенти с PsA с 
преобладаващи симптоми на сакроилиит или аксиален спондилоартрит не са анализирани 
поотделно. 
24-седмичното двойносляпо, плацебо-контролирано проучване е последвано от 24-седмичен 
дозо-заслепен период на лечение и 168-седмичен отворен период на лечение. Максималната 
продължителност на проучването е 216 седмици. В последващия период, както дозо-заслепен 
така и отворен, всички пациенти са получавали Cimzia. Общо 264 пациенти (64,5%) са 
приключили изпитването, достигайки седмица 216. 
 
ACR отговор 
Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали статистически значимо по-висока степен на ACR20 
отговор на седмица 12 и седмица 24 в сравнение с пациентите на плацебо (р< 0,001). Процентът 
на ACR20 отговорилите е бил клинично значим при групите на лечение Cimzia 200 mg на всеки 
2 седмици и Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, в сравнение с плацебо групата при всяко 
посещение след изходното ниво до седмица 24 (номинална р-стойност ≤ 0,001 при всяко 
посещение). Пациентите, лекувани с Cimzia, са имали също значимо подобрение в степента на 
ACR50 и ACR70 отговора. На седмица 12 и 24 при пациентите, лекувани с Cimzia, е 
наблюдавано подобрение (номинална р-стойност <0,01) в показателите за периферна активност 
на псориатичния артрит (напр. брой оточни стави, брой болезнени /чувствителни стави, 
дактилит и ентезит).  
Ключовите резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 са показани в таблица 11. 
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Таблица 11 Ключови резултати за ефикасност от клинично изпитване PsA001 (процент 
пациенти) 

Отговор Плацебо 
 

N=136 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=138 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 

N=135 
ACR20 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
24% 
24% 

 
58%** 
64%** 

 
52%** 
56%** 

ACR50 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
11% 
13% 

 
36%** 
44%** 

 
33%** 
40%** 

ACR70 
Седмица 12 
Седмица 24 

 
3% 
4% 

 
25%** 
28%** 

 
13%* 
24%** 

Отговор Плацебо 
 

N=86 

Cimzia(a)200 mg 

Q2W 
N=90 

Cimzia(б) 400 mg 
Q4W 
N=76 

PASI 75 (в) 

Седмица 12 
Седмица 24 
Седмица 48 

 
14% 
15% 
N/A 

 
47%*** 
62%*** 
67% 

 
47%*** 
61%*** 
62% 

(a)  Cimzia, приложена всяка 2-ра седмица, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(б) Cimzia, приложена на всеки 4 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg на 
седмица 0, 2 и 4 

(в) При участници с поне 3% засегната от псориазис телесна повърхност на изходно ниво 
* p<0,01, Cimzia спрямо плацебо 
** p<0,001, Cimzia спрямо плацебо 
*** p<0,001(номинална), Cimzia спрямо плацебо 
 
Резултатите са от рандомизираната популация. Разлика в лечението: Cimzia 200 mg-плацебо, 
Cimzia 400 mg-плацебо (и съответните 95% CI и р-стойност) са оценени с помощта на 
стандартен двустранен Wald тест за асимптотична стандартна грешка. Пациентите, които са 
прекъснали лечението или при които липсват данни са считани за неотговорили (Non-responder 
Imputation (NRI)). 
 
От 273 пациенти, първоначално рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и Cimzia 
400 mg на всеки 4 седмици, 237 (86,8%) са били все още на това лечение на седмица 48. При 
138 пациенти рандомизирани на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, ACR 20/50/70 отговор са 
имали съответно 92, 68 и 48 пациенти. При 135 пациенти, рандомизирани на Cimzia 400 mg на 
всеки 4 седмици, ACR 20/50/70 отговор на седмица 48 са имали съответно 89, 62 и 41 пациенти.  
 
Сред пациентите, останали в проучването, ACR 20, 50 и 70 отговор са поддържани до 
седмица 216. Това е така и за другите параметри на периферната активност (например брой на 
подути стави, брой на болезнени / чувствителни стави, дактилит и ентезит). 
 
Рентгенографски отговор 
В клинично изпитване PsA001 инхибирането на прогресията на структурното увреждане е била 
оценена рентгенографски и изразена като промяна в модифициран общ скор по Sharp (mTSS) и 
неговите компоненти, скора за ерозията (ES) и скора за стесняване на ставното пространство 
(JSN) на седмица 24 в сравнение изходните стойности. Скорът mTSS е бил модифициран за 
псориатичен артрит чрез прибавяне на дисталните интерфалангеални стави на ръката. 
Лечението с Cimzia инхибира рентгенографската прогресия в сравнение с плацебо на седмица 
24, измерено чрез промяната от изходното ниво в общия mTSS скор (LS среден [±SE] скор 0,28 
[± 0,07] в плацебо-групата в сравнение с 0,06 [± 0,06] в групата на Cimzia при всички дози, 
р=0,007). Инхибирането на рентгенографска прогресия се е запазило при лечение с Cimzia до 
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седмица 48 в подгрупата пациенти с висок риск от рентгенографска прогресия (пациенти с 
изходно ниво на mTSS скор от > 6). Инхибирането на рентгенографската прогресия е 
поддържано до седмица 216 за пациентите, които са останали в проучването. 
 
Отговор за физическата функция и свързаните със здравето резултати 
В клинично изпитване PsA001 пациентите, лекувани с Cimzia, са съобщили за значително 
подобрение на физическата функция, установена съгласно Въпросник за оценка на здравето – 
Индекс за инвалидност (Health Assessment Questionnaire – Disability Index, HAQ-DI), на болката, 
установена съгласно PAAP и на умората (отпадналост), както е съобщено по Скала за оценка на 
умората (Fatigue Assessment Scale (FAS) в сравнение с плацебо. Лекуваните с Cimzia пациенти 
са съобщили значително подобрение на свързаното със здравето качеството на живот, измерено 
чрез Качество на живот с псориатичен артрит (psoriatic arthritis QoL (PsAQoL) и SF-36 
физически и психически компоненти и в свързаните с псориатичния артрит производителност 
на труда и грижа за дома, както е съобщено от Изследването за производителност на труда, в 
сравнение с плацебо. Подобрения във всички гореспоменати резултати са поддържани до 
седмица 216. 
 
Плакатен псориазис 
Ефикасността и безопасността на Cimzia са били оценени в две плацебо-контролирани 
проучвания (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) и едно плацебо- и активно-контролирано проучване 
(CIMPACT) при пациенти ≥18-годишна възраст с умерен до тежък хроничен плакатен 
псориазис в продължение на най-малко 6 месеца. Пациентите са имали Индекс за площ на 
засягане и тежест на псориазис (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) ≥ 12, Засегната телесна 
повърхност (body surface area, BSA) ≥ 10%, Глобална оценка на лекаря (Physician Global 
Assessment, PGA) ≥ 3 и са били кандидати за системна терапия и/или фототерапия и/или 
химиофототерапия. Пациентите, които са били „първично“ неотговорили на предишна 
биологична терапия (определени като неотговорили през първите 12 седмици на лечение), са 
изключени от проучванията от фаза ІІІ (CIMPASI-1, CIMPASI-2 и CIMPACT).. Ефикасността и 
безопасността на Cimzia са били оценени спрямо етанерцепт в проучването CIMPACT. 
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, крайните копървични точки за ефикасност са делът 
на пациентите, постигнали PASI 75 и PGA с „чист“ или „почти чист“ отговор (с понижение от 
поне 2 точки спрямо изходното ниво) в седмица 16. В проучването CIMPACT първичната 
крайна точка за ефикасност е делът на пациентите, постигнали PASI 75 в седмица 12. PASI 75 и 
PGA в седмица 16 са били ключови вторични крайни точки. PASI 90 в седмица 16 е била 
ключова вторична крайна точка във всичките 3 проучвания.  
 
В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са били оценени съответно 234 пациенти и 227 
пациенти. И в двете проучвания пациентите са били рандомизирани да получават плацебо или 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 0, 2 и 4) 
или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици. В седмица 16 пациентите, рандомизирани на Cimzia, 
които са постигнали отговор PASI 50, са продължили да приемат Cimzia до седмица 48 при 
същата рандомизирана доза. Пациентите, първоначално рандомизирани на плацебо, които са 
постигнали отговор PASI 50, но не и отговор PASI 75 в седмица 16, получават Cimzia 200 mg на 
всеки 2 седмици (с натоварваща доза Cimzia 400 mg на седмици 16, 18 и 20). Пациентите с 
недостатъчен отговор на седмица 16 (PASI 50 неотговорили) са били пригодни да получават 
отворено Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици в продължение на максимум 128 седмици.  
 
Проучването CIMPACT е оценявало 559 пациенти. Пациентите са били рандомизирани да 
получават плацебо или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (след натоварваща доза Cimzia 400 
mg на седмици 0, 2 и 4), или Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици до седмица 16, или етанерцепт 
50 mg два пъти седмично, до седмица 12.  
 
Пациентите, първоначално рандомизирани на Cimzia, които са постигнали отговор PASI 75 в 
седмица 16, са били повторно рандомизирани въз основа на първоначалната схема на дозиране. 
Пациентите на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици са били повторно рандомизирани на Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици или плацебо. Пациентите на 
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Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици са били повторно рандомизиран на Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици или плацебо. Пациентите са били оценени по 
двойносляп плацебо-контролиран начин през целия период до седмица 48. Всички пациенти, 
които не са постигнали отговор PASI 75 в седмица 16, са преминали към група на 
допълнително лечение и са получавали отворено Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици в 
продължение на максимум 128 седмици. 
 
Във всичките три проучвания заслепеният 48-седмичен период на поддържане е последван от 
96-седмичен период на отворено лечение за пациентите, които са постигнали PASI 50 отговор 
(Индекс за площ на засягане и тежест на псориазиса - Psoriasis Area and Severity Index) на 
седмица 48. Всички тези пациенти, включително тези, получаващи Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, са започнали отворения период с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици. 
 
Пациентите са били преобладаващо мъже (64%) и от бялата раса (94%), със средна възраст 45,7 
години (18 до 80 години); от тях 7,2% са били на възраст ≥ 65 години. От общо 850 пациенти, 
рандомизирани да получават плацебо или Cimzia в тези плацебо-контролирани проучвания, 
29% от пациентите са били нелекувани с предходна системна терапия за лечение на псориазис. 
47% са получили предишна фототерапия или химиофототерапия, а 30% са получили предишна 
биологична терапия за лечение на псориазис. От общо 850 пациенти, 14% са получили поне 
един TNF-антагонист, 13% са получили анти-IL-17, а 5% са получили анти-IL 12/23. 
Осемнадесет процента от пациентите са докладвали анамнеза за псориатичен артрит на изходно 
ниво. Средният PASI скор на изходно ниво е бил 20 и е варирал от 12 до 69. PGA скорът на 
изходно ниво е варирал от умерен (70%) до тежък (30%). Средният BSA скор на изходно ниво е 
бил 25% и е варирал от 10% до 96%. 
 
Клиничен отговор в седмица 16 и седмица 48 
Ключовите резултати от проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2 са представени в Таблица 12. 
 
Таблица 12:  Клиничен отговор при проучвания CIMPASI-1 и CIMPASI-2 в седмица 16 и 

седмица 48 
 Седмица 16 Седмица 48 
CIMPASI-1 
 Плацебо 

 
N=51 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N=95 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=88 

PGA чист или 
почти чистб) 

4,2% 47,0%* 57,9%* 52,7% 69,5% 

PASI 75 6,5% 66,5%* 75,8%* 67,2% 87,1% 
PASI 90 0,4% 35,8%* 43,6%* 42,8% 60,2% 
      
CIMPASI-2 
 Плацебо 

 
N=49 

Cimzia 200 mg 
Q2W а) 
N=91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N=87 

Cimzia 200 mg 
Q2W 
N= 91 

Cimzia 400 mg 
Q2W 
N= 87 

PGA чист или 
почти чистб 

2,0% 66,8%* 71,6%* 72,6% 66,6% 

PASI 75 11,6% 81,4%* 82,6%* 78,7% 81,3% 
PASI 90 4,5% 52,6%* 55,4%* 59,6% 62,0% 
      
a) Cimzia 200 mg, прилагана на всеки 2 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg в 
седмица 0, 2, 4. 
б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечение с „чист“ (0) или „почти чист“ (1) отговор се 
състои в липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и никакво до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
Степента на отговор и p-стойностите за PASI и PGA са били определени по логистичен 
регресионен модел, при който липсващите данни са били изчислени чрез множествено 
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приписване въз основа на метода Марковска верига Монте Карло (Markov chain Monte Carlo, 
MCMC). Участник, който е преминал на допълнително лечение или се е оттеглил (въз основа 
на това, че не е постигнал отговор PASI 50), е бил считан за неотговорил в седмица 48. 
 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Ключовите резултати от проучването CIMPACT са представени в Таблица 13. 
 
Таблица 13: Клиничен отговор при проучване CIMPACT в седмица 12 и седмица 16 
 Седмица 12  Седмица 16 
 Плацебо 

N=57 
Cimzia 
200 mg 
Q2W а) 
N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 

Etanercept 
50 mg 
BiW 

N=170 

Плацебо 
N=57 

Cimzia 
200 mg 
Q2W 

N=165 

Cimzia 
400 mg 
Q2W 

N=167 
PASI 75 5% 61,3%* § 66,7%* §§ 53,3% 3,8% 68,2%* 74,7%* 
PASI 90 0,2% 31,2%* 34,0%* 27,1% 0,3% 39,8%* 49,1%* 
PGA чист 
или почти 
чист б) 

1,9% 39,8% ** 50,3%* 39,2% 3,4% 48,3%* 58,4%* 

a) Cimzia 200 mg, прилагана на всеки 2 седмици, предшествана от натоварваща доза от 400 mg в 
седмица 0, 2, 4. 
б) PGA 5 категорийна скала.Успехът на лечение с „чист“ (0) или „почти чист“ (1) отговор се 
състои в липса на признаци на псориазис или нормално до розово оцветяване на лезиите, без 
удебеляване на плаката и никакво до минимално фокално лющене. 
* Cimzia спрямо плацебо: p<0,0001.  
§Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици спрямо етанерцепт 50 mg два пъти седмично показва 
непревъзходство, разликата между етанерцепт и Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици е 8,0%, 95% 
CI -2,9, 18,9) въз основа на предварително определен марж на непревъзходство от 10%). 
§§ Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици спрямо етанерцепт 50 mg два пъти седмично показва 
превъзходство (р <0,05) 
** Cimzia спрямо плацебо p<0,001. Степените на отговор и p-стойностите са били основани на 
логистичен регресионен модел. Липсващите данни са били изчислени чрез множествено 
приписване въз основа на метода MCMC. 
 
Резултатите са от рандомизирания набор. 
 
Във всичките 3 проучвания, честотата на PASI 75 е значително по-голям за Cimzia в сравнение 
с плацебо, считано от седмица 4. 
 
И двете дози на Cimzia са демонстрирали ефикасност в сравнение с плацебо, независимо от 
възрастта, пола, телесното тегло, индекса на телесна маса (ИТМ), продължителността на 
заболяването с псориазис, предишно лечение със системни терапии и предишно лечение с 
биологични средства.  
 
Поддържане на отговор  
При интегриран анализ на CIMPASI-1 и CIMPASI-2 сред пациентите, които са имали отговор 
PASI 75 в седмица 16 и са получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=134 от 
175 рандомизирани участници) или Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици (N=132 от 186 
рандомизирани участници), поддържането на отговор в седмица 48 е било съответно 98,0% и 
87,5%. При пациентите, които са имали PGA с чист или почти чист отговор в седмица 16 и са 
получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици (N=103 от 175) или Cimzia 200 mg на всеки 2 
седмици (N=95 от 186), поддържането на отговор в седмица 48 е било съответно 85,9% и 84,3%.  
 
След допълнителни 96 седмици на отворено лечение (Седмица 144) е направена оценка на 
поддържането на отговор. Двадесет и един процента от всички рандомизирани участници са 
били изгубени за проследяване преди седмица 144. Приблизително 27% от завършилите 
проучването участници, които са влезли в отвореното лечение между седмици 48 до 144 с 
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Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, са получили увеличение на дозата на Cimzia 400 mg на 
всеки 2 седмици за поддържане на отговор. В анализ, при който всички пациенти с неуспех на 
лечението са считани за нонреспондери, поддържането на отговор в групата на лечение с 
Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици за съответната крайна точка след допълнителни 96 седмици 
на отворено лечение е бил 84,5% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са 
били респондери в седмица 16 и 78,4% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен“. 
Поддържането на отговор при пациентите в групата на лечение с Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици, които са влезли в периода на отворено лечение с Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, е 
бил 84,7% отговор по PASI 75 за участниците в проучването, които са отговорили в седмица 16 
и 73,1% за PGA „изчистен“ или „почти изчистен.“ 
 
Тези честоти на отговор се основават на логистичен регресионен модел, при който липсващите 
данни се приписват за 48 или 144 седмици чрез множествено приписване (метод MCMC), 
съчетанo с NRI за случаите на неуспех на лечението. 
 
В проучването CIMPACT сред пациентите с отговор PASI 75 в седмица 16, които са 
получавали Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици и са били повторно рандомизирани или на 
Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на плацебо, е 
бил по-висок процентът на имащите отговор PASI 75 в седмица 48 при групите на Cimzia в 
сравнение с тези на плацебо (съответно 98,0%, 80,0% и 36,0%). Сред имащите отговор PASI 75 
в седмица 16, които получават Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици и са повторно рандомизирани 
или на Cimzia 400 mg на всеки 4 седмици, или на Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, или на 
плацебо, е бил по-висок и процентът на пациентите с отговор PASI 75, в седмица 48 в групите с 
Cimzia в сравнение с плацебо (съответно 88,6%, 79,5% и 45,5%). За липсващите данни е бил 
използван метод на импутация на пациентите без отговор. 
 
Качество на живот / Съобщени от пациента резултати 
Статистически значими подобрения в седмица 16 (CIMPASI-1 и CIMPASI-2) от изходното ниво 
в сравнение с плацебо са демонстрирани в Дерматологичния индекс на качеството на живот 
(Dermatology Life Quality Index, DLQI). Средните понижения (подобрения) в DLQI спрямо 
изходното ниво варират от -8,9 до -11,1 при Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици, от -9,6 до -10,0 
при Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, спрямо -2,9 до -3,3 за плацебо на седмица 16. 
 
Освен това, в седмица 16 лечението с Cimzia се свързва с по-голям дял на пациенти, постигнали 
скор от 0 или 1 по DLQI (Cimzia 400 mg на всеки 2 седмици, съответно 45,5% и 50,6%, Cimzia 
200 mg на всеки 2 седмици, съответно 47,4% и 46,2%, спрямо плацебо, съответно 5,9% и 8,2%).  
 
Подобрението на DLQI скора е било запазено или леко понижено през седмица 144. 
 
Пациентите, лекувани с Cimzia, съобщават за по-големи подобрения в сравнение с плацебо по 
Клиничната скала за безпокойство и депресия (HospitalAnxietyandDepressionScale, HADS–D). 
 
Имуногенност 
 
Данните по-долу отразяват процента на пациентите, чиито резултати са преценени като 
положителни за антитела към цертолизумаб пегол при ELISA и по-късно при един по-
чувствителен метод и са силно зависими от чувствителността и специфичността на 
изследването. Наблюдаваната честота на позитивност за антитела (включително 
неутрализиращи антитела) в дадено изследване е силно зависима от няколко фактора, 
включително чувствителност и специфичност на метода на изследването, методика на 
изследването, обработването на пробата, определяне на времето на вземане на пробата, 
съпътстващи лекарства и основни заболявания. Поради тези причини сравняването на 
честотата на антитела към цертолизумаб пегол в описаните по-долу изпитвания с честотата на 
антитела в други изпитвания или към други лекарствени продукти може да бъде подвеждащо.  
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Ревматоиден артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, установени при поне 1 случай, е бил 
9,6% по време на RA плацебо-контролирани изпитвания. Около една трета от положителните за 
антитела пациенти са имали антитела с неутрализираща активност in vitro. При пациентите, 
лекувани едновременно с имуносупресори (МТХ), е наблюдавана по-ниска честота на развитие 
на антитела, в сравнение с пациентите, които не са приемали имуносупресори. Образуването на 
антитела е било свързано с по-ниски плазмени концентрации на лекарственото вещество, a при 
някои пациенти с намалена ефикасност.  
 
В 2 дългосрочни (до 5 години експозиция) отворени изпитвания, общият процент на пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж, е 13% (8,4% от общия брой пациенти са били с 
преходно образуване на антитела и допълнително 4,7% са били с постоянно образуване на 
антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са били положителни за антитела, при 
постоянно намаляване на плазмената концентрация на лекарството, е оценен на 9,1%. Подобно 
на плацебо-контролираните изпитвания, при някои пациенти, положителни за антитела, 
наличието на антитела е свързано с намалена ефикасност. 
 
Фармакодинамичният модел въз основа на данните от фаза ІІІ прогнозира, че около 15% от 
пациентите развиват антитела до 6 месеца при препоръчваната доза (200 mg на всеки 2 седмици 
след натоварващата доза) без съпътстващо лечение с MTX. Този брой намалява с увеличение на 
дозите на съпътстващото лечение с МХТ. Тези данни са в приемливо съответствие с 
наблюдаваните резултати.  
 
Псориатичен артрит 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, откриваеми поне един път до седмица 
24 е бил 11,7% по време на плацебо-контролирано изпитване фаза III при пациенти с 
псориатичен артрит. Образуването на антитела е било свързано с намалена плазмена 
концентрация на лекарството.  
 
В продължение на цялото проучване (експозиция до 4 години), общият процент пациенти с 
антитела към Cimzia, открити поне веднъж е 17,3% (8,7% са с преходно и допълнително 8,7% 
са с постоянно образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са 
антитяло положителни с устойчиво намаление на плазмената концентрация на лекарството се 
оценява на 11,5%. 
 
Плакатен псориазис 
При плацебо- и активно-контролираните проучвания от фаза ІІІ, процентите на пациентите, 
които са положителни за антитела към Cimzia при поне един случай по време на лечението до 
седмица 48, са били 8,3% (22/265) и 19,2% (54/281), съответно за Cimzia 400 mg на всеки 2 
седмици и за Cimzia 200 mg на всеки 2 седмици. В проучванията CIMPASI-1 и CIMPASI-2, 
шестдесет пациенти са били положителни за антитела, 27 от тези пациенти са били оценени за 
неутрализиращи антитела и са дали положителен резултат на теста. Първа поява на 
положителни резултати за антитела в отворения период на лечение е наблюдавана при 2,8% 
(19/668) от пациентите. Образуването на антитела се свързва с намалена плазмена 
концентрация на лекарството, а при някои пациенти и с намалена ефикасност. 
 
Аксиален спондилоартрит 
AS001 
Общият процент на пациентите с антитела към Cimzia, откриваеми най-малко един път до 
седмица 24, е 4,4% в плацебо контролирано изпитване AS001 фаза III при пациенти с аксиален 
спондилоартрит (субпопулации с анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален 
спондилоартрит). Образуването на антитела се свързва с намалена плазмена концентрация на 
лекарството. 
 
В продължение на цялото проучване (до 192 седмици), общият процент пациенти с антитела 
към Cimzia, открити поне веднъж е 9,6% (4,8% са с преходно и допълнително 4,8% са с трайно  
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образуване на антитела към Cimzia). Общият процент пациенти, които са антитяло 
положителни с трайно намаление на плазмената концентрация на лекарството се оценява 
на 6,8%. 
 
AS0006 и C-OPTIMISE 
 
За пръв път е използван един по-чувствителен и съвместим с лекарството метод в изпитването 
AS0006 (а по-късно също и в изпитване C-OPTIMISE), в резултат на това, по-голяма част от 
пробите имат измерими антитела към Cimzia и така по-голяма част от пациенти те са  
класифицирани като позитивни за антитела. В AS0006общият процент на пациентите, които са 
имали положителен резултат за антитела към Cimzia, е 97% (248/255 пациенти) след период на 
лечение от 52 седмици. Само най-високите титри са свързани с намалени плазмени нива на 
Cimzia, но не е наблюдавано влияние върху ефикасността. Подобни резултати по отношение на 
антитела към Cimzia са наблюдавани и в C-OPTIMISE. Резултатите от C-OPTIMISE показват 
също, че намаляването на дозата на Cimzia на 200 mg на всеки 4 седмици не променя крайните 
резултати за имуногенност. 
 
Около 22% (54/248) от пациентите в AS0006, които са имали положителен резултат за 
антитела срещу Cimzia по което и да е време, имат антитела, класифицирани като 
неутрализиращи. Неутрализиращият статус на антителата вC-OPTIMISE не е оценяван. 
 
5.2 Фармакокинетични свойства  
 
Плазмените концентрации на цертолизумаб пегол са до голяма степен пропорционални на 
дозата. Фармакокинетичните данни, наблюдавани при пациентите с ревматоиден артрит и 
псориазис, съответстват на тези, установени при здрави индивиди. 
 
Абсорбция 
След подкожно приложение пикови плазмени концентрации на цертолизумаб пегол се достигат 
между 54 и 171 часа след инжектирането. Цертолизумаб пегол има бионаличност (F) от 
порядъка на 80% (от 76% до 88%) след подкожно приложение, в сравнение с интравенозното 
приложение. 
 
Разпределение 
Привидният обем на разпределение (V/F) е от порядъка на 8,0 l при популационните 
фармакокинетични анализи при пациенти с ревматоиден артрит и 4,71 l при популационен 
фармакокинетичен анализ на пациенти с плакатен псориазис. 
 
Биотрансформация и елиминиране 
Пегилирането − ковалентното свързване на PEG полимерите към пептидите − забавя 
елиминирането на тези единици от циркулацията с помощта на множество механизми, 
включително понижен бъбречен клирънс, понижена протеолиза и понижена имуногенност. 
Съответно, цертолизумаб пегол е Fab’ антитяло фрагмен, свързан с PEG с цел удължаване на 
терминалният плазмен елиминационен полуживот на Fab’ до стойности, сравними с цяло 
образувано антитяло. Времето на терминалният елиминационен полуживот (t1/2) е около 14 дни 
при всички изследвани дози.  
 
Клирънсът след подкожно приложение е определен като 21,0 ml/h при популационен 
фармакокинетичен анализ при ревматоиден артрит, с вариабилност при даден индивид от 
порядъка на 30,8% (CV) и вариабилност между отделните случаи от порядъка 22,0%. При 
оценка, чрез предишния ELISA метод, наличието на антитела към цертолизумаб пегол води до 
около три пъти повишение на клирънса. В сравнение с човек, тежащ 70 kg, клирънсът при 
пациенти с RA, тежащи 40 kg и 120 kg, е съответно 29% по-нисък и 38% по-висок. Клирънсът 
след подкожно приложение при пациенти с псориазис е бил 14 ml/h с вариабилност при даден 
индивид от порядъка на 22,2% (CV). 
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Fab’ фрагментът включва протеинова компонента и се очаква да се разпадне чрез протеолиза до 
пептиди и аминокиселини. Деконюгираната PEG компонента бързо се елиминира чрез плазмата 
и в неопределена степен се екскретира и чрез бъбреците. 
 
Специални популации 
Бъбречно увреждане 
Не са провеждани конкретниклинични изпитвания за оценка на ефекта на бъбречното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол или неговатаPEG фракция. 
Въпреки това, популационният фармакокинетичен анализ при индивиди с леко до умерено 
бъбречно нарушение не е показал влияние върху креатининовия клирънс. Съществуват 
недостатъчно данни за определяне на дозата при умерено и тежко бъбречно увреждане. 
Фармакокинетиката на PEG фракцията на цертолизумаб пегол се очаква да бъде зависима от 
бъбречната функция, но при пациенти с бъбречно увреждане не е определена.  
 
Чернодробно увреждане 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания за оценка на ефекта на чернодробното 
увреждане върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол.  
 
Пациенти в старческа възраст (≥65-годишна възраст) 
Не са провеждани конкретни клинични изпитвания при лица в старческа възраст. Въпреки това, 
не е наблюдано влияние на възрастта при проведен популационен фармакокинетичен анализ 
при пациенти с ревматоиден артрит, в който 78 индивиди (13,2% от популацията) са били на 
възраст на и над 65 години, като най-възрастният индивид е бил на 83 години. Не е наблюдаван 
ефект от възрастта при популационен фармакокинетичен анализ на възрастни пациенти с 
плакатен псориазис. 
 
Пол 
Няма влияние на пола върху фармакокинетиката на цертолизумаб пегол. Тъй като клирънсът 
намалява с намаляването на телесното тегло, обикновено жените могат да имат някаква 
по-висока системна експозиция на цертолизумаб пегол. 
 
Връзка фармакокинетика-фармакодинамика  
Въз основа на данните от клинични проучвания във фаза II и фаза III при пациенти с 
ревматоиден артрит се установи зависимост експозиция-отговор на популацията между 
средната плазмена концентрация на цертолизумаб пегол по време на дозовия интервал (Cavg) и 
ефикасността (определение на отговор ACR 20). Обикновено Cavg, водеща до половината от 
максималния възможен ACR 20 отговор (ЕС50) е 17 µg/ml (95% CI: 10-23 µg/ml). По подобен 
начин, въз основа на данни от фаза III от клинични проучвания при пациенти с псориазис е 
установена зависимост експозиция-отговор на популацията между плазмената концентрация на 
цертолизумаб пегол и PASI с EC90 от 11,1 μg/ml. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност  
 
Основните неклинични изпитвания върху безопасността са проведени при маймуни от рода 
cynomolgus. При плъхове и маймуни, при дози надвишаващи тези при човека, хистопатологията 
показва клетъчна вакуолизация, присъстваща главно в макрофагите, в множество от органите 
(лимфни възли, място на инжектиране, слезка, надбъбречна жлеза, матка, цервикс, хороиден 
плексус на мозъка и в епителните клетки на хороидния плексус). Обичайно тези прояви се 
причиняват от клетъчното поемане на PEG частта. При in vitro функционалните изпитвания при 
хора вакуолизираните макрофаги при всички функционални тестове са се запазили. 
Изпитванията при плъхове показват, че > 90% от приетия PEG се елиминират в рамките на 3 
месеца след приема на единична доза, като основният път на екскреция е чрез урината.  
 
Цертолизумаб пегол няма кръстосано действие спрямо TNF на гризачи. Ето защо 
токсикологичните изпитвания върху репродуктивността са проведени с хомогенен реагент, 
разпознаващ TNF на плъхове. Значението на тези данни за оценка на риска при хора може би е 
ограничено. Не са наблюдавани нежелани реакции върху благополучието или фертилитета на 
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женските индивиди, ембриофеталният, пери- и постнаталният индекс за репродуктивност при 
плъхове, на които е прилаган насочен срещу плъхове TNF-α пегилиран Fab' (cTN3 PF) от 
гризачи, след продължителна TNF-α супресия. При мъжки плъхове е наблюдавана понижена 
подвижност на сперматозоидите и тенденция към намален брой сперматозоиди. 
 
Изпитванията за разпределение показват, че преминаването през плацентата и в млякото на 
cTN3 PF във феталната и неонатална циркулация е пренебрежимо. Цертолизумаб пегол не се 
свързва с човешкия неонатален Fc рецептор (FcRn). Данните от човешкия exvivo модел на 
затворен кръг на преминаване през плацентата предполагат слабо или незначително 
преминаване към феталния отдел. Освен това, експериментите с FcRn-медиирана трансцитоза в 
клетки, трансфектирани с човешки FcRn, показват пренебрежимо малко преминаване (вж. 
точка 4.6). 
 
По време на предклиничните изпитвания не са установени мутагенни или кластогенни ефекти. 
Не са провеждани проучвания за канцерогенност с цертолизумаб пегол. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Натриев ацетат 
Натриев хлорид 
Вода за инжекции 
 
6.2 Несъвместимости  
 
При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с 
други лекарствени продукти. 
 
6.3 Срок на годност 
 
2 години 
Вижте също точка 6.4 относно срока на годност във връзка със съхранението на стайна 
температура до максимум 25°C. 
 
6.4 Специални условия на съхранение  
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C).  
Да не се замразява.  
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина.  
Патроните за дозиращото устройство може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C) 
за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
патроните за дозиращото устройсто трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
6.5  Вид и съдържание на опаковката 
 
Патрон за дозиращо устройство от 1 ml, който съдържа предварително напълнена спринцовка 
(стъкло тип I) с бутало (бромбутилова гума). Предварително напълнената спринцовка 
съдържа 200 mg цертолизумаб пегол. Капачетонаиглата е от стирен-бутадиенова гума, която 
съдържа производно на естествен каучук (вж. точка 4.4 ). 
 
Опаковка от 2 патрона за дозиращо устройство и 2 тампона, напоени със спирт. 
Групова опаковка, съдържаща 6 (3 опаковки по 2) патрона за дозиращо устройство и 6 
(3 опаковки по 2) тампона, напоени със спирт. 
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Групова опаковка, съдържаща 10 (5 опаковки по 2) патрона за дозиращо устройство и 10 
(5 опаковки по 2) тампона, напоени със спирт. 
 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.  
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа 
 
Подробни инструкции за приготвянето и приложението на Cimzia в патрон за дозиращо 
устройство са предоставени в листовката за пациента и в инструкциите за употреба, 
предоставена с електромеханичното устройство за инжектиране „ava“. 
Този лекарствен продукт е само за еднократна употреба.  
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
B-1070 Bruxelles 
Белгия 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/008  
EU/1/09/544/009  
EU/1/09/544/010  
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
Дата на първо разрешаване: 01 октомври 2009 г. 
Дата на последно подновяване: 16 май 2014 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА  
 
{MM/YYYY} 
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на 
Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu 

  

http://www.ema.europa.eu/
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A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 

 
Име и адрес на производителя на биологично активното вещество 
 
UCB Farchim SA 
Zone Industrielle de Planchy d’Avau 
ChemindeCroixBlanche 10 
CH-1630 Bulle 
Швейцария 
 
Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите 
 
UCB Pharma S.A. 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine l'Alleud 
Белгия 
 
 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание (вж. Приложение І: Кратка 
характеристика на продукта, точка 4.2). 
 
 
В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
• Периодични актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ) 
 
Изискванията за подаване на ПАДБ за този лекарствен продукт са посочени в списъка с 
референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от 
Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския 
уебпортал за лекарства. 
 
 
Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 

НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
• План за управление на риска (ПУР) 
 
Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните дейности и 
действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, 
представен в Модул 1.8.2 на pазрешението за употреба, както и във всички следващи одобрени 
актуализации на ПУР. 
 
Актуализиран ПУР се подава: 
• по искане на Европейската агенция по лекарствата; 
• винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на 

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в 
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване 
на лекарствената безопасност или минимизиране на риска). 

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпаднат, те може да се подадат 
едновременно. 
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• Допълнителни мерки за минимизиране на риска 
 
Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да гарантира, че преди 
пускането на продукта в продажба, всички лекари, които се очакват да 
предписват/използват Cimzia, ще са снабдени с информационен пакет за лекаря, 
съдържащ следното: 
• Кратка характеристика на продукта 
• Карта за напомняне на пациента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА 
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A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Външна картонена кутия (за опаковки по 2 предварително напълнени спринцовки и 2 
тампона, напоени със спирт) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
2 предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина.  
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/001 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2 предварително напълнени спринцовки и 2 
тампона, напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
Групова опаковка: 6(3 х 2) предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба и 6 (3 
х 2) тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/002 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2 предварително напълнени спринцовки и 2 
тампона, напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
Групова опаковка: 10(5 х 2) предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба и 10 
(5 х 2) тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/004 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА 
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 6 (за 2 предварително напълнени 
спринцовки и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
2 предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/002 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА  
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 10 (за 2 предварително напълнени 
спринцовки и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
2 предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/004 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
Външна опаковка (2 предварително напълнени спринцовки, с предпазител за иглата и 2 
тампона, напоени със спирт) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена спринцовка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
2 предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба, с предпазител за иглата  
2 тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
Единствено за медицински специалисти. 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/003 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ  
 
ТЕКСТ НА ПОКРИТИЕТО НА ПОСТАВКАТА 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT  
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB 
 
 
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
EXP  
 
 
4. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Lot  
 
 
5. ДРУГО 
 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
  



 128 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
Междинна картонена кутия (за 2 предварително напълнени писалки и 2 тампона, 
напоени със спирт)  
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (AutoClicks) 
2 (AutoClicks) предварително напълнени писалки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/005 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2 предварително напълнени писалки и 2 тампона, 
напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (AutoClicks) 
Групова опаковка: 6(3 х 2) AutoClicks предварително напълнени писалки и 6 (3 х 2) тампона, 
напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/006 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2 предварително напълнени писалки и 2 тампона, 
напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (AutoClicks) 
Групова опаковка: 10(5 х 2) AutoClicks предварително напълнени писалки за еднократна 
употреба и 10 (5 х 2) тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/007 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА 
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 6 (за 2 предварително напълнени 
писалки и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (AutoClicks) 
2 (AutoClicks) предварително напълнени писалки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/006 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА  
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 10 (за 2 предварително напълнени 
писалки и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Една предварително напълнена писалка съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (AutoClicks) 
2 (AutoClicks) предварително напълнени писалки за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/007 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Външна картонена кутия (за опаковки по 2 предварително напълнени спринцовки и 2 
тампона, напоени със спирт) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Един патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
2 патрона за дозиращо устройство, за еднократна употреба  
2 тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина.  
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/008 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Картонена групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2 патрона за дозиращо устройство и 2 
тампона, напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Един патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
Групова опаковка: 6(3 х 2) патрона за дозиращо устройство за еднократна употреба и 6 (3 х 2) 
тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/009 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
Картонена групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2 патрона за дозиращо устройство и 2 
тампона, напоени със спирт)  
(с Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Един патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
Групова опаковка: 10(5 х 2) патрона за дозиращо устройство за еднократна употреба и 10 (5 х 
2) тампона, напоени със спирт 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/010 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC:  
SN:  
NN: 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА 
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 6 (за 2 патрона за дозиращо 
устройство и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Един патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
2 патрона за дозиращо устройство за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/009 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕЖДИННАТА ОПАКОВКА  
 
Междинна картонена кутия в групова опаковка по 10 (за 2 патрона за дозиращо 
устройство и 2 тампона, напоени със спирт)  
(без Bluebox) 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол  
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Един патрон за дозиращо устройство съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев ацетат, натриев хлорид, вода за инжекции. 
За допълнителна информация вижте листовката за пациента. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
2 патрона за дозиращо устройство за еднократна употреба 
2 тампона, напоени със спирт 
Част от групова опаковка. Не се продава отделно 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до:  
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
UCB Pharma S.A. 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/09/544/010 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Парт. № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Cimzia 200 mg 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Неприложимо 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
Неприложимо 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ  
 
ЕТИКЕТ НА СПРИНЦОВКАТА / ПИСАЛКАТА / ПАТРОНА ЗА ДОЗИРАЩО 
УСТРОЙСТВО 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ  
 
Cimzia 200 mg разтвор  
цертолизумаб пегол  
SC 
 
 
2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
EXP  
 
 
4. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Lot  
 
 
5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ  
 
1 ml 
 
 
6. ДРУГО 
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Листовка: информация за потребителя 
 

Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
цертолизумаб пегол (certolizumab pegol) 

 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, 
неописани в тази листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
3. Как да използвате Cimzia  
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Cimzia 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна 
информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена 
Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на 
пациента. 
 
 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва  
 
Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло. 
Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia 
се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така 
този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания 
като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрити псориазис. 
Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.  
 
Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания: 
• ревматоиден артрит, 
• аксиален спондилоартрит (включително анкилозиращ спондилит и аксиален 

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит), 
• псориатичен артрит, 
• плакатен псориазис 
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително 
заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е 
първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се 
повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде 
назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е 
неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 
 
Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и 
прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други 
лекарства. 
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Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Анкилозиращ спондилит и аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за 
анкилозиращ спондилит 
Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича 
не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания 
на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален 
спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно 
добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате 
активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено 
метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена 
Cimzia в комбинация с метотрексат, за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага 
самостоятелно. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатният псориазис е 
възпалително заболяване на кожата, което може да засегне също скалпа и ноктите.  
Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на 
Вашето заболяване.  
 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
 
НЕ използвайте Cimzia  
- Ако сте АЛЕРГИЧНИ (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). 
- Ако имате тежка инфекция, включително активна ТУБЕРКУЛОЗА (ТБ).  
- Ако имате умерена до тежка СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Уведомете Вашия 

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
 
Предупреждения и предпазни мерки  
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася 
до Вас: 
Алергични реакции 
-  Ако развиете АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ като стягане в гърдите, хриптене, замаяност, 

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете НЕЗАБАВНО Вашия лекар. Някои 
от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia. 

- Ако някога сте имали алергична реакция към латекс. 
 
Инфекции  
- Ако сте имали ПОВТАРЯЩИ СЕ или ОПОРТЮНИСТИЧНИ ИНФЕКЦИИ или 

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори – 
лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).  



 152 

- Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или 
проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно 
инфекции, включително тежки, а в редки случаи и живото-застрашаващи инфекции.  

- Съобщени са случаи на ТУБЕРКУЛОЗА (TБ) при пациенти на лечение с Cimzia, 
Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване 
на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза, 
рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания 
трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е 
диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете 
съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки 
случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте 
получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия 
лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е 
имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с 
Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло, 
апатия, лека треска) или друга инфекция.  

- Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с ВИРУСА 
НА ХЕПАТИТ B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които 
са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият 
лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia. 

 
Сърдечна недостатъчност 
- Ако имате лека СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ и се лекувате с Cimzia, състоянието 

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар. 
Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават 
(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно 
Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.  

 
Злокачествено заболяване (рак) 
- Макар и нечесто при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са 

съобщавани случаи на поява на някои видове РАК. Пациенти с по-тежка форма на 
ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от 
средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом. 
Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е 
повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при 
пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia 
или след това развиете нови кожни лезии или съществуващите кожни лезии променят 
своя вид.  

- Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца 
и тийнейджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу 
"Деца и юноши"). 

 
Други нарушения 
- При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени 

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако 
сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с 
TNF блокер е подходящо за Вас. 

-  Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще 
реши дали трябва да приемате Cimzia. 

-  При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество 
кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат 
спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини, 
лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият 
лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  
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-  В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр. 
персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при 
Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

 
Ваксинации 
- Уведомете вашия лекар ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас 

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia. 
- Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време 

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция 
приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на 
бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето 
бебе трябва да бъде направена някаква ваксина. 

 
Операции или дентални процедури 
- Уведомете Вашия лекар, ако планирате операции или дентални процедури. Уведомете 

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като 
покажете Вашата карта за напомняне на пациента. 

 
Деца и юноши 
Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. 
 
Други лекарства и Cimzia 
Вие НЕ трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на 
ревматоиден артрит: 
- анакинра  
- абатацепт 
Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.  
 
Cimzia може да бъде прилагана едновременно с: 
- метотрексат,  
- кортикостероиди или  
- обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства 

(наричани също НСПВС).  
 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства. 
 
Бременност и кърмене 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени. 
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако 
сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща 
контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia. 
 
Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск 
за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече 
информация вижте подточката за ваксинации). 
 
Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
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Шофиране и работа с машини 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на 
свят, замъглено зрение и умора). 
 
Cimzia съдържа натриев ацетат и натриев хлорид 
Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика 
„не съдържа натрий“. 
 
 
3. Как да използвате Cimzia 
 
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
 
Ревматоиден артрит  
• Началната доза при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 

и 4.  
• Следва поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството, 

Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 
4 седмици.  

• Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият 
лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно. 

 
Аксиален спондилоартрит  
• Началната доза при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 

2 и 4.  
• Това се последва от поддържаща доза 200 mg на всеки 2 седмици(от седмица 6) или 400 mg 

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар. Ако сте приемали Cimzia 
поне една година и се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише 
намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици. 

 
Псориатичен артрит 
• Началната доза при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлияете от 

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 
mg на всеки 4 седмици.  

• Продължете с метотрексата докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че 
метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 

 
Плакатен псориазис 
• Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена 

на седмици 0, 2 и 4  
• Това се последва от поддържаща доза 200 mg на всеки 2 седмициили 400 mg на всеки 

2 седмици, както е указано от Вашия лекар 
 
Как се прилага Cimzia 
Обикновено Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia 
ще Ви бъде приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза 
от 200 mg) или две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на 
бедрото или корема. Да не се инжектира обаче на място, където кожата е зачервена, наранена 
или втвърдена. 
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Инструкции за самостоятелно инжектиране на Cimzia 
След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи сами да си инжектирате Cimzia. 
Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да научите как да инжектирате 
Cimzia.  
 
Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с 
Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно: 
• след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен 

артрит, или  
• след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис. 
Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се 
обмисли друго лечение. 
 
Ако сте използвали повече от необходимата доза Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте 
инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата 
за напомняне на пациента и външната картонена кутия на Cimzia, дори да е празна.  
 
Ако сте пропуснали да използвате Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си 
инжектирате Cimzia, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните. 
След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте следващите дози, според указанията. 
 
Ако сте спрели употребата на Cimzia 
Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.  
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.  
 
 
4. Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.  
 
Уведомете ВЕДНАГА Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:  
• тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария) 
• оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем) 
• затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми) 
• задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна 

недостатъчност) 
• симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на 

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите 
кръвни клетки) 

• сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени 
петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се 
кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат 
предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън). 

 
Уведомете ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО Вашия лекар, ако забележите някоя от следните 
нежелани реакции: 
• признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със 

зъбите, парене при уриниране 
• слабост или умора 
• кашлица 
• изтръпване 
• скованост 
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• двойно виждане 
• слабост в ръцете и краката 
• секретираща или отворена рана, която не зараства 
 
Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани 
реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia: 
 
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):  
• бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной) 
• вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип) 
• треска 
• високо кръвно налягане 
• обрив или сърбеж  
• главоболие (включително мигрена) 
• сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене 
• чувство на слабост и общо неразположение  
• болка 
• нарушения на кръвта 
• заболявания на черния дроб 
• реакции на мястото на инжектиране 
• гадене 
 
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): 
• алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към 

лекарството (включително анафилактичен шок) 
• антитела, насочени срещу нормалната тъкан 
• злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия  
• солидни злокачествени тумори на органи  
• злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии 
• доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата) 
• сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна 

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите, 
нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност  

• едем (оток на лицето и краката) 
• симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите, 

кожен обрив, фоточувствителност и треска)  
• възпаление на кръвоносните съдове 
• сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и 

смърт) 
• туберкулозна инфекция 
• гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията) 
• респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух, 

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено 
дишане) 

• заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви 
(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини, 
стомашно разстройство, сухота в устата 

• заболявания на жлъчката 
• мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими 
• промени на нивата на различни соли в кръвта 
• промени в холестерола и мастните нива в кръвта 
• кръвни съсиреци във вените и белите дробове 
• кървене или появата на синини 
• променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни 

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите  
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• подуване на лимфните възли 
• грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно 

изпотяване, горещи вълни 
• тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна 

на теглото  
• звънтене в ушите 
• вертиго (замаяност) 
• усещане за слабост, включително загуба на съзнание 
• неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост, 

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор 
• кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като 

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне, 
опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и 
наранявания 

• нарушено заздравяване 
• заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната 

функция, кръв в урината и пикочни нарушения  
• нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на 

кървене или тежко нерегулярно кървене 
• нарушения от страна на гърдите 
• възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите 
• повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта) 
• удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)  
 
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души): 
• стомашно-чревен карцином, меланом 
• възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит) 
• удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което 

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета 
на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да 
станат видими 

• възпаление на перикарда 
• сърдечна аритмия 
• увеличен далак 
• нарастване на еритроцититната маса 
• неправилна морфология на белите кръвни клетки 
• образуване на камъни в жлъчния мехур 
• бъбречни проблеми (включително нефрит) 
• имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест, 

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и 
гърлото) 

• нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло) 
• повишени нива на желязото в организма 
• повишени нива на пикочната киселина в кръвта  
• опит за самоубийство, психично нарушение, делир  
• възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или 

равновесието 
• засилено движение на червата 
• фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място) 
• нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане 
• лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма 
• сексуална дисфункция  
• припадък 
• влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна 

слабост, придружена от кожен обрив) 
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• синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми 
включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив) 

• възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе) 
• лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците) 
 
С неизвестна честота:(не могат да се определят от наличните данни): 
• множествена склероза* 
• синдром на Гилен-Баре* 
• Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)* 
• Сарком на Капоши - рядко срещан рак, свързан с инфекция с човешки херпесен вирус 8. 

Сарком на Капоши най-често се среща под формата на пурпурни изменения върху 
кожата. 

 
*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се 
определи от наличните данни. 
 
Други нежелани реакции 
При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните 
нечести нежелани реакции: 
• стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система). 
• стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система). 
• влошаване на общото физическо състояние. 
• спонтанен аборт.  
• азооспермия (липса на производство на сперматозоиди). 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.  
 
 
5. Как да съхранявате Cimzia 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и 
спринцовката след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец. 
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C). 
Не замразявайте.  
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
Предварително напълнените спринцовки може да се съхраняват при стайна температура (до 
25°C) за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
предварително напълнените спринцовки трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват 
частици в него. 
 
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Cimzia  
- Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена спринцовка 

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.  
- Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекции (вижте „Cimzia 

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).  
 
Как изглежда Cimziaи какво съдържа опаковката  
Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена 
спринцовка. Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. 
 
Една опаковка Cimzia съдържа: 
• две предварително напълнени с разтвор спринцовки и 
• два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).  
 
Съществува опаковка с 2 предварително напълнени спринцовки и 2 напоени със спирт тампона, 
както групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени спринцовки и 6 (3 
опаковки по 2) напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2) 
предварително напълнени спринцовки и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.  
 
Притежател на разрешението за употреба  
UCB Pharma S.A.       
Allée de la Recherche 60      
B-1070 Bruxelles       
Белгия 
 
Производител 
UCB Pharma S.A. 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine l'Alleud 
Белгия        
 
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma S.A./NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221  (Suomija) 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma S.A./NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
(Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
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Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 47 / 67 16 5880 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 43-(0)1 291 80 00 
 

España 
UCB Pharma S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. / VEDIM Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: + 358 9 2514 4221 
 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 056300 
 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 
 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 
 

 
Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. 
 
Други източници на информация 
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА CIMZIA ЧРЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА 
След съответно обучение Вие може сами да започнете да поставяте инжекциите или това да 
бъде извършено от някой друг, например член от семейството или приятел. Представените 
по-долу инструкции обясняват как да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете внимателно 

http://www.ema.europa.eu/
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инструкциите и ги следвайте стъпка по стъпка. Вашият лекар или медицински специалист ще 
Ви покаже как сами да поставяте инжекциите. Не пристъпвайте към самостоятелно 
инжектиране, ако не сте напълно сигурни че, знаете как да подготвите и поставите инжекцията.  
 
Тази инжекция не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с което и да е друго лекарство.  
 
 
1. Подготовка 
• Извадете опаковката на Cimzia от хладилника. 

- Ако опаковката не е запечатана или целостта й е нарушена - не използвайте и се 
свържете с Вашия фармацевт. 

• Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна 
повърхност: 

- Една или две предварително напълнена(и) спринцовка(и), в зависимост от 
предписаната Ви доза 

- Един или два напоен(и) със спирт тампон(а) 
• Проверете срока на годност върху спринцовката и опаковката. Не използвайте Cimzia 

след срока на годност отбелязан върху опаковката и спринцовката, след "ЕХР" и "Годен 
до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 

• Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура. Това 
може да отнеме 30 минути. Това ще спомогне за намаляване на дискомфорта по време на 
инжектиране. 

- Не загрявайте спринцовката – оставете я да се затопли сама.  
• Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате. 
• Измийте добре ръцете си. 
 
 
2. Избор и подготовка на мястото за инжектиране 
• Изберете място за инжектиране върху бедрото или корема. 

 

 
• Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на 

приложение на предишната инжекция. 
- Не инжектирайте на място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.  
- Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с помощта 

на кръгови движения от центъра навън.  
- Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията. 
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3. Инжектиране 
• Не разклащайте спринцовката. 

Проверете лекарството в тялото на спринцовката.  
- Не го използвайте, ако разтворът е с променен цвят, мътен или можете да 

забележите в него частици.  
- Може да забележите въздушни мехурчета - това е нормално. Подкожното 

инжектиране на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета, е безвредно. 
• Свалете капачката от иглата без да я огъвате, като внимавате да не докосвате иглата, 

както и да не я допирате към други повърхности. Не огъвайте иглата. 
• Внимателно захванете почистения кожен участък с едната ръка и го задръжте здраво. 
 

 
 

• С другата ръка хванете спринцовката под ъгъл от 45 градуса спрямо кожата. 
• С едно бързо, кратко движение въведете цялата игла в кожата. 
• Натиснете буталото, за да инжектирате разтвора. Изпразването на спринцовката може да 

отнеме до 10 секунди. 
• Когато изпразните спринцовката, извадете внимателно иглата от кожата под същия ъгъл, 

под който сте я въвели.  
• Отпуснете кожата с първата ръка. 
• Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко 

секунди  
- Не разтривайте мястото на инжектиране.  
- Ако е необходимо, поставете лепенка върху мястото на инжектиране.  

 
 
4. След употреба 
• Не използвайте повторно спринцовката и не поставяйте отново капачката на иглата. 
• След инжектиране, изхвърлете незабавно използваната(ите) спринцовка(и) в специален 

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.  

 
• Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.  
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• Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар, 
повторете процеса на инжектиране, като започнете от Стъпка 2. 
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Листовка: информация за потребителя 
 

Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 
Предварително напълнена спринцовка, с предпазител за иглата 

цертолизумаб пегол (certolizumab pegol) 
 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, 
неописани в тази листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
3. Как да приемате Cimzia  
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Cimzia 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна 
информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена 
Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на 
пациента. 
 
 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва  
 
Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло. 
Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia 
се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така 
този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания 
като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрити псориазис. 
Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.  
 
Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания: 
• ревматоиден артрит, 
• аксиален спондилоартрит (включително анкилозиращ спондилит и аксиален 

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит), 
• псориатичен артрит,  
• плакатен псориазис 
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително 
заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е 
първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се 
повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде 
назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е 
неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 
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Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и 
прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други 
лекарства. 
 
Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Анкилозиращ спондилит и аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за 
анкилозиращ спондилит 
Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича 
не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания 
на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален 
спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно 
добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате 
активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено 
метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена 
Cimzia в комбинация с метотрексат, за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага 
самостоятелно. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е 
възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.  
Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на 
Вашето заболяване. 
 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
 
НЕ използвайте Cimzia  
- Ако сте АЛЕРГИЧНИ (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). 
- Ако имате тежка инфекция, включително активна ТУБЕРКУЛОЗА (ТБ).  
- Ако имате умерена до тежка СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Уведомете Вашия 

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
 
Предупреждения и предпазни мерки  
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася 
до Вас: 
Алергични реакции 
-  Ако развиете АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ като стягане в гърдите, хриптене, замаяност, 

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете НЕЗАБАВНО Вашия лекар. Някои 
от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia. 

- Ако някога сте имали алергична реакция към латекс. 
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Инфекции  
- Ако сте имали ПОВТАРЯЩИ СЕ или ОПОРТЮНИСТИЧНИ ИНФЕКЦИИ или 

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори – 
лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).  

- Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или 
проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно 
инфекции, включително тежки, а в редки случаи и животозастрашаващи инфекции.  

- Съобщeни са случаи на ТУБЕРКУЛОЗА (TБ) при пациенти на лечение с Cimzia, 
Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване 
на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза, 
рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания 
трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е 
диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете 
съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки 
случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте 
получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия 
лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е 
имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с 
Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло, 
апатия, лека треска) или друга инфекция.  

- Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с ВИРУСА 
НА ХЕПАТИТ B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които 
са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият 
лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia. 

 
Сърдечна недостатъчност 
- Ако имате лека СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ и се лекувате с Cimzia, състоянието 

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар. 
Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават 
(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно 
Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.  

 
Злокачествено заболяване (рак) 
- Макар и нечесто, при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са 

съобщавани случаи на поява на някои видове РАК. Пациенти с по-тежка форма на 
ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от 
средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом. 
Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е 
повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при 
пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia 
или след това развиете нови кожни лезии, или съществуващите кожни лезии променят 
своя вид.  

- Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца 
и тийнейджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу 
"Деца и юноши"). 

 
Други нарушения 
- При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени 

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако 
сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с 
TNF блокер е подходящо за Вас. 

-  Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще 
реши дали трябва да приемате Cimzia. 

-  При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество 
кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат 
спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини, 
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лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият 
лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

-  В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр. 
персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при 
Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

 
Ваксинации 
- Уведомете Вашия лекар, ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас 

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia. 
- Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време 

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция 
приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на 
бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето 
бебе трябва да бъде направена някаква ваксина. 

 
Операции или дентални процедури 
- Уведомете Вашия лекар, ако планирате операции или дентални процедури. Уведомете 

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като 
покажете Вашата карта за напомняне на пациента. 

 
Деца и юноши 
Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. 
 
Други лекарства и Cimzia 
Вие НЕ трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на 
ревматоиден артрит: 
- анакинра  
- абатацепт  
Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.  
 
Cimzia може да бъде прилагана едновременно с: 
- метотрексат,  
- кортикостероиди или  
- обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства 

(наричани още като НСПВС).  
 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства. 
 
Бременност и кърмене 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени. 
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако 
сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща 
контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia. 
 
Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск 
за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече 
информация вижте подточката за ваксинации). 
 
Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
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Шофиране и работа с машини 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на 
свят, замъглено зрение и умора). 
 
Cimzia съдържа натриев ацетат и натриев хлорид 
Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика 
„не съдържа натрий“. 
 
 
3. Как да приемате Cimzia 
 
Cimzia ще се прилага на Вас от Вашия лекар или медицинска сестра в болница или клиника. 
 
Ревматоиден артрит  
• Началната доза при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 4.  
• Следва поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството, 

Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 
седмици.  

• Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият 
лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно. 

 
Аксиален спондилоартрит  
• Началната доза при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 

2 и 4.  
• Това се последва от поддържаща доза 200 mg на всеки 2 седмици (от седмица 6) или 400 mg 

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар. Ако сте приемали Cimzia 
поне една година и се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише 
намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици. 

 
Псориатичен артрит 
• Началната доза при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg през седмица. Ако реагирате на 

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 
mg на всеки 4 седмици.  

• Продължете с метотрексата, докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че 
метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 

 
Плакатен псориазис 
• Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена 

на седмици 0, 2 и 4),.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 2 

седмици, както е указано от Вашия лекар.  
 
Как да използвате Cimzia 
Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia ще Ви бъде 
приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза от 200 mg) или 
две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на бедрото или корема. 
Не инжектирайте обаче на място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена. 
 
Ако Ви приложат повече от необходимата доза Cimzia 
Тъй като това лекарство се прилага от Вашия лекар или медицинска сестра, едва ли ще Ви бъде 
приложена повече от необходимото. Винаги носете със себе си картата за напомняне на 
пациента.  
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Ако сте пропуснали да използвате Cimzia 
Ако сте забравили или пропуснали посещение, за да получите Cimzia, направете друго 
посещение възможно най-бързо.  
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.  
 
 
4. Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.  
 
Уведомете ВЕДНАГА Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:  
• тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария) 
• оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем) 
• затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми) 
• задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна 

недостатъчност) 
• симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на 

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите 
кръвни клетки) 

• сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени 
петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се 
кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат 
предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън). 

 
Уведомете ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО Вашия лекар, ако забележите някоя от следните 
нежелани реакции: 
• признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със 

зъбите, парене при уриниране 
• слабост или умора 
• кашлица 
• изтръпване 
• скованост 
• двойно виждане 
• слабост в ръцете и краката 
• секретираща или отворена рана, която не зараства 
 
Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани 
реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia: 
 
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):  
• бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной) 
• вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип) 
• треска 
• високо кръвно налягане 
• обрив или сърбеж  
• главоболие (включително мигрена) 
• сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене 
• чувство на слабост и общо неразположение  
• болка 
• нарушения на кръвта 
• заболявания на черния дроб 
• реакции на мястото на инжектиране 
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• гадене 
 
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): 
• алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към 

лекарството (включително анафилактичен шок) 
• антитела, насочени срещу нормалната тъкан 
• злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия  
• солидни злокачествени тумори на органи  
• злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии 
• доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата) 
• сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна 

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите, 
нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност  

• едем (оток на лицето и краката) 
• симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите, 

кожен обрив, фоточувствителност и треска)  
• възпаление на кръвоносните съдове 
• сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и 

смърт) 
• туберкулозна инфекция 
• гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията) 
• респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух, 

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено 
дишане) 

• заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви 
(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини, 
стомашно разстройство, сухота в устата 

• заболявания на жлъчката 
• мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими 
• промени на нивата на различни соли в кръвта 
• промени в холестерола и мастните нива в кръвта 
• кръвни съсиреци във вените и белите дробове 
• кървене или появата на синини 
• променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни 

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите  
• подуване на лимфните възли 
• грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно 

изпотяване, горещи вълни 
• тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна 

на теглото  
• звънтене в ушите 
• вертиго (замаяност) 
• усещане за слабост, включително загуба на съзнание 
• неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост, 

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор 
• кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като 

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне, 
опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и 
наранявания 

• нарушено заздравяване 
• заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната 

функция, кръв в урината и пикочни нарушения  
• нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на 

кървене или тежко нерегулярно кървене 
• нарушения от страна на гърдите 
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• възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите 
• повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта) 
• удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)  
 
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души): 
• стомашно-чревен карцином, меланом 
• възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит) 
• удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което 

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета 
на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да 
станат видими 

• възпаление на перикарда 
• сърдечна аритмия 
• увеличен далак 
• нарастване на еритроцититната маса 
• неправилна морфология на белите кръвни клетки  
• образуване на камъни в жлъчния мехур 
• бъбречни проблеми (включително нефрит) 
• имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест, 

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и 
гърлото) 

• нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло) 
• повишени нива на желязото в организма 
• повишени нива на пикочната киселина в кръвта 
• опит за самоубийство, психично нарушение, делир  
• възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или 

равновесието 
• засилено движение на червата 
• фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място) 
• нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане 
• лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма 
• сексуална дисфункция  
• припадък 
• влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна 

слабост, придружена от кожен обрив) 
• синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми 

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив) 
• възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе) 
• лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците) 
 
С неизвестна честота (не могат да се определят от наличните данни): 
• множествена склероза* 
• синдром на Гилен-Баре* 
• Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)* 
• Сарком на Капоши - рядко срещан рак, свързан с инфекция с човешки херпесен вирус 8. 

Сарком на Капоши най-често се среща под формата на пурпурни изменения върху 
кожата. 

 
*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се 
определи от наличните данни. 
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Други нежелани реакции 
При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните 
нечести нежелани реакции: 
• стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система). 
• стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система). 
• влошаване на общото физическо състояние. 
• спонтанен аборт.  
• азооспермия (липса на производство на сперматозоиди). 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 
 
 
5. Как да съхранявате Cimzia 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и 
спринцовката след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец. 
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C). 
Не замразявайте.  
Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се 
предпази от светлина. 
Предварително напълнените спринцовки може да се съхраняват при стайна температура (до 
25°C) за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
предварително напълнените спринцовки трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват 
частици в него. 
 
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда.  
 
 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Cimzia  
- Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена спринцовка 

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
- Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia 

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).  
 
Как изглежда Cimziaи какво съдържа опаковката  
Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена 
спринцовка. Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. 
 
Една опаковка Cimzia съдържа: 
• две предварително напълнени с разтвор спринцовки, с предпазител за иглата и 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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• два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).  
 
Опаковка с 2 предварително напълнени спринцовки и 2 напоени със спирт тампона.  
 
Притежател на разрешението за употреба  
UCB Pharma S.A.       
Allée de la Recherche 60      
B-1070 Bruxelles       
Белгия 
 
Производител 
UCB Pharma S.A. 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine l'Alleud 
Белгия         
 
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma S.A./NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

 
Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221  (Suomija) 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma S.A./NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
(Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
 

Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 47 / 67 16 5880 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 43-(0)1 291 80 00 
 

España 
UCB Pharma S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. / VEDIM Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
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Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: + 358 9 2514 4221 
 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 056300 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 
 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 

United Kingdom (Northern Ireland) 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 
 

 
Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. 
 
Други източници на информация 
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:  
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА CIMZIA ЧРЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА С ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ИГЛАТА 
 
Представените по-долу инструкции обясняват как да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете 
внимателно инструкциите и ги следвайте стъпка по стъпка.  
 
Тази инжекция не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с което и да е друго лекарство.  
 
Схема на предварително напълнена спринцовка, с предпазител за иглата е представена по-долу. 
 

 
Фигура 1  

 

http://www.ema.europa.eu/
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1: Капачка на иглата 
2: Глава на буталото 

3: Активиращи скоби на предпазителя за иглата  
 
За всяко инжектиране Вие ще се нуждаете от: 
• 1 предварително напълнена спринцовка с предпазител за иглата 
• 1 напоен със спирт тампон 
 
 
1. Подготовка 
• Извадете опаковката на Cimzia от хладилника. 

- Ако запечатването(ията) липсва(т) или е(са) нарушено(и) - не използвайте и се 
свържете с Вашия фармацевт. 

• Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна 
повърхност: 

- Една или две предварително напълнена(и) спринцовка(и), в зависимост от 
предписаната Ви доза 

- Един или два напоен(и) със спирт тампон(и) 
• Проверете срока на годност върху опаковката и дозовата поставка. Не използвайте Cimzia 

след срока на годност отбелязан върху опаковката и дозовата поставка, след "Годен до:". 
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 

• Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура. Това 
ще отнеме 30 минути. Това ще помогне за намаляване на дискомфорта по време на 
инжектиране.  

- Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само. 
• Извадете предварително напълнената спринцовка от дозовата поставка, като хванете 

тялото на спринцовката, както е показано на фигура 2. НЕ докосвайте активиращите 
скоби на предпазителя за иглата (означени като 3 на фигура 1) докато изваждате 
спринцовката (както е показано на фигура 3), за да се предотврати преждевременното 
покриване на иглата с предпазителя за иглата. 

 

 
Фигура 2 Фигура 3 

 
• Не използвайте спринцовката, ако е била изпусната без опаковката си. 
• Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате. 
• Измийте добре ръцете си. 
 
 
2. Избор и подготовка на мястото за инжектиране 
• Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема. 
• Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на 

приложение на предишната инжекция. 
- Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.  
- Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с 

помощта на кръгови движения от центъра навън.  
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- Не докосвайте тази област преди инжектирането. 
- Не инжектирайте докато кожата не е суха. 

 
 
3. Инжектиране 
• Не разклащайте спринцовката. 

Проверете лекарството в тялото на спринцовката.  
- Не го използвайте, ако разтвора е с променен цвят, мътен или можете да 

забележите в него частици.  
- Може да забележите няколко въздушни мехурчета това е нормално. Подкожно 

инжектиране на разтвор с въздушни мехурчета е безвредно. 
• Свалете капачката от иглата, като я издърпате в права линия. Внимавайте да не докосвате 

иглата или да не я допирате към някакви повърхности. НЕ докосвайте активиращите 
скоби на предпазителя за иглата (означени като 3 на фигура 1) докато изваждате 
спринцовката (както е показано на фигура 3), за да се предотврати преждевременното 
покриване на иглата с предпазителя за иглата. Инжектирайте в рамките на 5 минути 
от отстраняването на капачката на иглата. 

 

 
 
• Внимателно хванете почистения кожен участък с едната ръка и го задръжте здраво. 
• С другата ръка хванете спринцовката под ъгъл от 45 градуса спрямо кожата. 
• С едно бързо, кратко движение въведете цялата игла в кожата. 
 

 
• Отпуснете кожата с първата ръка. 
• Натиснете главата на буталото, докато цялата доза се отдели и главата на буталото е 

между активиращите скоби на предпазителя за иглата. Изпразването на спринцовката 
може да отнеме до 10 секунди. 
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• Когато изпразните спринцовката, извадете внимателно иглата от кожата под същия ъгъл, 

под който сте я въвели. 
• Отместете палеца от главата на буталото. Празната спринцовка и игла автоматично ще 

се върнат обратно в резервоара и ще се заключат на място. 
• Устройството за безопасност на иглата няма да се активира докато не се приложи цялата 

доза. 
 

 
 
• Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко 

секунди.  
- Не разтривайте мястото на инжектиране.  
- Ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се 

превръзка.  
 
 
4. След употреба 
• Не използвайте повторно спринцовката. 
• Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се 

изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 
• Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал лекаря, повторете 

процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2. 
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Листовка: информация за потребителя 
 

Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 
цертолизумаб пегол (certolizumab pegol) 

 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, 
неописани в тази листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
3. Как да използвате Cimzia  
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Cimzia 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна 
информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена 
Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на 
пациента. 
 
 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва  
 
Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло. 
Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia 
се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така 
този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания 
като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрити псориазис. 
Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.  
 
Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания: 
• ревматоиден артрит, 
• аксиален спондилоартрит (включително анкилозиращ спондилит и аксиален 

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит), 
• псориатичен артрит, 
• плакатен псориазис. 
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително 
заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е 
първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се 
повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде 
назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е 
неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 
 
Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и 
прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други 
лекарства. 
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Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Анкилозиращ спондилит и аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за 
анкилозиращ спондилит 
Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича 
не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания 
на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален 
спондилоартрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно 
добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена Cimzia за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате 
активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено 
метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена 
Cimzia в комбинация с метотрексат, за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага 
самостоятелно. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е 
възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.  
Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на 
Вашето заболяване. 
 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
 
НЕ използвайте Cimzia  
- Ако сте АЛЕРГИЧНИ (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). 
- Ако имате тежка инфекция, включително активна ТУБЕРКУЛОЗА (ТБ).  
- Ако имате умерена до тежка СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Уведомете Вашия 

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
 
Предупреждения и предпазни мерки  
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася 
до Вас: 
Алергични реакции 
-  Ако развиете АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ като стягане в гърдите, хриптене, замаяност, 

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете НЕЗАБАВНО Вашия лекар. Някои 
от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia. 

- Ако някога сте имали алергична реакция към латекс. 
 
Инфекции  
- Ако сте имали ПОВТАРЯЩИ СЕ или ОПОРТЮНИСТИЧНИ ИНФЕКЦИИ или 

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори – 
лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).  
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- Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или 
проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно 
инфекции, включително тежки, а в редки случаи и живото-застрашаващи инфекции.  

- Съобщeни са случаи на ТУБЕРКУЛОЗА (TБ) при пациенти на лечение с Cimzia, 
Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване 
на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза, 
рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания 
трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е 
диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете 
съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки 
случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте 
получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия 
лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е 
имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с 
Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло, 
апатия, лека треска) или друга инфекция.  

- Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с ВИРУСА 
НА ХЕПАТИТ B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които 
са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият 
лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia. 

 
Сърдечна недостатъчност 
- Ако имате лека СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ и се лекувате с Cimzia, състоянието 

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар. 
Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават 
(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно 
Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.  

 
Злокачествено заболяване (рак) 
- Макар и нечесто при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са 

съобщавани случаи на поява на някои видове РАК. Пациенти с по-тежка форма на 
ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от 
средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом. 
Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е 
повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при 
пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia 
или след това развиете нови кожни лезии или съществуващите кожни лезии променят 
своя вид.  

- Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца 
и тийнейджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу 
"Деца и юноши"). 

 
Други нарушения 
- При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени 

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако 
сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с 
TNF блокер е подходящо за Вас. 

- Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще 
реши дали трябва да приемате Cimzia. 

- При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество 
кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат 
спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини, 
лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият 
лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  
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- В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр. 
персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при 
Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

 
Ваксинации 
- Уведомете вашия лекар ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас 

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia. 
- Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време 

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция 
приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на 
бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето 
бебе трябва да бъде направена някаква ваксина. 

 
Операции или дентални процедури 
- Уведомете Вашия лекар, ако планирате операции или дентални процедури. Уведомете 

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като 
покажете Вашата карта за напомняне на пациента. 

 
Деца и юноши 
Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. 
 
Други лекарства и Cimzia 
Вие НЕ трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на 
ревматоиден артрит: 
- анакинра  
- абатацепт 
Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.  
 
Cimzia може да бъде прилагана едновременно с: 
- метотрексат,  
- кортикостероиди или  
- обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства 

(наричани също НСПВС).  
 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства. 
 
Бременност и кърмене 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени. 
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако 
сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща 
контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia. 
 
Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск 
за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече 
информация вижте подточката за ваксинации). 
 
Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
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Шофиране и работа с машини 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на 
свят, замъглено зрение и умора). 
 
Cimzia съдържа натриев ацетат и натриев хлорид 
Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика 
„не съдържа натрий“. 
 
 
3. Как да използвате Cimzia 
 
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
 
Ревматоиден артрит  
• Началната доза при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4. Следва поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици.  
• Ако се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна 

поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 седмици.  
• Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият 

лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно. 
 
Аксиален спондилоартрит  
• Началната доза при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на седмица 

0, 2 и 4.  
• Това се последва от поддържаща доза 200 mg на всеки 2 седмици(от седмица 6) или 400 mg 

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар. Ако сте приемали 
Cimzia поне една година и се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви 
предпише намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици. 

 
Псориатичен артрит 
• Началната доза при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлияете от 

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 
mg на всеки 4 седмици.  

• Продължете с метотрексата докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че 
метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 

 
Плакатен псориазис 
• Началната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици, приложена 

на седмици 0, 2 и 4.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици 400 mg на всеки 2 

седмици, както е указано от Вашия лекар. 
 
Как да използвате Cimzia 
Обикновено Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia 
ще Ви бъде приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза 
от 200 mg) или две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на 
бедрото или корема. При все това не инжектирайте в област, където кожата е зачервена, 
наранена или втвърдена. 
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Инструкции за самостоятелно инжектиране на Cimzia 
След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи сами да си инжектирате Cimzia. 
Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да научите как да инжектирате 
Cimzia. 
 
Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с 
Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно: 
• след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен 

артрит, или  
• след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис. 
Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се 
обмисли друго лечение. 
 
Ако сте използвали повече от необходимата доза Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте 
инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата 
за напомняне на пациента и външната картонена кутия на Cimzia, дори да е празна.  
 
Ако сте пропуснали да използвате Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си 
инжектирате Cimzia, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните. 
След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте следващите дози според указанията. 
 
Ако сте спрели употребата на Cimzia 
Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.  
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.  
 
 
4. Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.  
 
Уведомете ВЕДНАГА Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:  
• тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария) 
• оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем) 
• затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми) 
• задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна 

недостатъчност) 
• симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на 

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите 
кръвни клетки) 

• сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени 
петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се 
кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат 
предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън). 

 
Уведомете ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО Вашия лекар, ако забележите някоя от следните 
нежелани реакции: 
• признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със 

зъбите, парене при уриниране 
• слабост или умора 
• кашлица 
• изтръпване 
• скованост 



 184 

• двойно виждане 
• слабост в ръцете и краката 
• секретираща или отворена рана, която не зараства 
 
Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани 
реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia: 
 
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):  
• бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной) 
• вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип) 
• треска 
• високо кръвно налягане 
• обрив или сърбеж  
• главоболие (включително мигрена) 
• сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене 
• чувство на слабост и общо неразположение  
• болка 
• нарушения на кръвта 
• заболявания на черния дроб 
• реакции на мястото на инжектиране 
• гадене 
 
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): 
• алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към 

лекарството (включително анафилактичен шок) 
• антитела, насочени срещу нормалната тъкан 
• злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия  
• солидни злокачествени тумори на органи  
• злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии 
• доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата) 
• сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна 

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите, 
нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност  

• едем (оток на лицето и краката) 
• симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите, 

кожен обрив, фоточувствителност и треска)  
• възпаление на кръвоносните съдове 
• сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и 

смърт) 
• туберкулозна инфекция 
• гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията) 
• респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух, 

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено 
дишане) 

• заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви 
(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини, 
стомашно разстройство, сухота в устата 

• заболявания на жлъчката 
• мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими 
• промени на нивата на различни соли в кръвта 
• промени в холестерола и мастните нива в кръвта 
• кръвни съсиреци във вените и белите дробове 
• кървене или появата на синини 
• променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни 

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите  
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• подуване на лимфните възли 
• грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно 

изпотяване, горещи вълни 
• тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна 

на теглото  
• звънтене в ушите 
• вертиго (замаяност) 
• усещане за слабост, включително загуба на съзнание 
• неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост, 

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор 
• кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като 

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне, 
опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и 
наранявания 

• нарушено заздравяване 
• заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната 

функция, кръв в урината и пикочни нарушения  
• нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на 

кървене или тежко нерегулярно кървене 
• нарушения от страна на гърдите 
• възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите 
• повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта) 
• удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)  
 
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души): 
• стомашно-чревен карцином, меланом 
• възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит) 
• удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което 

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета 
на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да 
станат видими 

• възпаление на перикарда 
• сърдечна аритмия 
• увеличен далак 
• нарастване на еритроцититната маса 
• неправилна морфология на белите кръвни клетки 
• образуване на камъни в жлъчния мехур 
• бъбречни проблеми (включително нефрит) 
• имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест, 

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и 
гърлото) 

• нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло) 
• повишени нива на желязото в организма 
• повишени нива на пикочната киселина в кръвта  
• опит за самоубийство, психично нарушение, делир  
• възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или 

равновесието 
• засилено движение на червата 
• фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място) 
• нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане 
• лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма 
• сексуална дисфункция  
• припадък 
• влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна 

слабост, придружена от кожен обрив) 
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• синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми 
включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив) 

• възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе) 
• лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-сиви 

линии по лигавиците) 
 
С неизвестна честота:(не могат да се определят от наличните данни): 
• множествена склероза* 
• синдром на Гилен-Баре* 
• Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)*  
• Сарком на Капоши - рядко срещан рак, свързан с инфекция с човешки херпесен вирус 8. 

Сарком на Капоши най-често се среща под формата на пурпурни изменения върху 
кожата. 

 
*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се 
определи от наличните данни. 
 
Други нежелани реакции 
При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните 
нечести нежелани реакции: 
• стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система). 
• стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система). 
• влошаване на общото физическо състояние. 
• спонтанен аборт.  
• азооспермия (липса на производство на сперматозоиди). 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.  
 
 
5. Как да съхранявате Cimzia 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и писалката 
след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C). 
Не замразявайте.  
Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
Предварително напълнените писалки може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C) 
за еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
предварително напълнените писалки трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват 
частици в него. 
 
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда.  
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Cimzia  
- Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всяка предварително напълнена писалка 

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml.  
- Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia 

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).  
 
Как изглежда Cimziaи какво съдържа опаковката  
Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готова за употреба, предварително напълнена 
писалка (AutoClicks). Разтворът е бистър до опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. 
 
Една опаковка Cimzia съдържа: 
• две AutoClicks предварително напълнени писалки и 
• два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).  
 
Съществува опаковка с 2 предварително напълнени писалки и 2 напоени със спирт тампона, 
както групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени писалки и 6 (3 
опаковки по 2) напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2) 
предварително напълнени писалки и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона.  
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.  
 
Притежател на разрешението за употреба  
UCB Pharma S.A.       
Allée de la Recherche 60      
B-1070 Bruxelles       
Белгия 
 
Производител 
UCB Pharma S.A. 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine l'Alleud 
Белгия        
 
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma S.A./NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221  (Suomija) 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma S.A./NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
(Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
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Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 47 / 67 16 5880 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 43-(0)1 291 80 00 
 

España 
UCB Pharma S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. / VEDIM Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: + 358 9 2514 4221 
 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 056300 
 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 
 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 
 

 
Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. 
 
Други източници на информация 
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.ema.europa.eu/


 189 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА CIMZIA ЧРЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА 
 
След съответно обучение Вие може сами да започнете да поставяте инжекциите или това да 
бъде извършено от някой друг, например член от семейството или приятел. Представените 
по-долу инструкции обясняват как да използвате предварително напълнената писалка 
(AutoClicks) за да инжектирате Cimzia. Моля, прочетете внимателно инструкциите и ги 
следвайте стъпка по стъпка. Вашият лекар или медицински специалист ще Ви покаже как сами 
да поставяте инжекциите. Не пристъпвайте към самостоятелно инжектиране, ако не сте 
напълно сигурни, че знаете как да подготвите и поставите инжекцията.  
 
По-долу е диаграмата на AutoClicks предварително напълнена писалка.  

 
 

1: Оранжев пръстен 
2: Прозорче за наблюдение 

3: Черна дръжка 
4: Прозрачна капачка 

 
 
1. Подготовка 
• Извадете опаковката на Cimzia от хладилника. 

- Ако запечатването(ията) липсва или е нарушено - не използвайте и се свържете с Вашия 
фармацевт. 

• Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна 
повърхност: 

- Една или две AutoClicks предварително напълнена(и) писалка(и) 
- Един или два напоен(и) със спирт тампон(и) 

• Проверете срока на годност върху предварително напълнената писалка и опаковката. Не 
използвайте Cimzia след срока на годност отбелязан върху опаковката и предварително 
напълнената писалка, след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец. 

• Оставете AutoClicks предварително напълнена(и) писалка(и) да достигне стайна 
температура. Това може да отнеме 30 до 45 минути. Това ще помогне за намаляване на 
дискомфорта по време на инжектиране. 

- Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само. 
• Не отстранявайте капачката, докато не сте готови да инжектирате. 
• Измийте добре ръцете си. 
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2. Избор и подготовка на мястото за инжектиране 
• Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема. 

 
• Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на 

приложение на предишната инжекция. 
- Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.  
- Почистете мястото на инжектиране с приложения напоен със спирт тампон, с 

помощта на кръгови движения от центъра навън.  
- Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията. 

 
 
3. Инжектиране 
• AutoClicks предварително напълнена писалка е създадена да работи точно и безопасно. 

Въпреки това, ако някоя от следващите стъпки се обърка и/или ако не се чувствате 
сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или фармацевт. 

• Не разклащайте предварително напълнената писалка. 

Проверете лекарството през прозорчето за наблюдение.  
- Не използвайте предварително напълнената писалка, ако разтвора е с променен цвят, 

мътен или можете да забележите в него частици.  
- Може да забележите въздушни мехурчета - това е нормално. Подкожно инжектиране 

на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета е безвредно. 

 
• Дръжте здраво с една ръка предварително напълнена писалка за черната дръжка. 
• Хванете прозрачната капачка с другата ръка и я изтеглете направо. Не въртете капачката, 

докато я отстранявате, това може да засегне вътрешния механизъм). 
 



 191 

 
 

• Инжектирайте в рамките на 5 минути след сваляне на капачката. Не поставяйте отново 
капачката. 

• Въпреки че не се вижда, върха на иглата е вече открит. Не се опитвайте да докоснете 
иглата, тъй като това е възможно да активира предварително напълнена писалка.  
Дръжте предварително напълнената писалка изправена (под ъгъл от 90 градуса) спрямо 
кожата, която преди това е били почистена (на "мястото на инжектиране"). 

 
 

• Притиснете предварително напълнена писалка плътно до кожата. Инжектирането 
започва, когато се чуе първото "щрак" и оранжевия пръстен в долната част на 
предварително напълнената писалка изчезне. 

 
 

• Продължавайте да държите предварително напълнена писалка плътно до кожата, докато 
се чуе второ "щрак" и прозорчето за наблюдение стане оранжево. Това може да отнеме до 
15 секунди. През това време, инжектирането ще е завършило. Ако прозорчето за 
наблюдаване стане оранжево и чуете второ щракване това означава инжектирането е 
приключило. Ако не се чувствате сигурни в процеса на инжектиране, моля свържете се с 
Вашия лекар или фармацевт. Не се опитвайте да се повторите процеса на инжектиране 
без да поговорите с Вашия лекар или фармацевт. 
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• Иглата автоматично ще се върне обратно в празната писалката. Не се опитвайте да 
докоснете иглата. 

• Вече можете да отделите използваната писалката от кожата, като внимателно издърпате 
писалката нагоре.  

• Използвайте парче марля (памук) за да притиснете мястото на инжектиране за няколко 
секунди: 

- Не разтривайте мястото на инжектиране.  
- Ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се 

превръзка.  
 
 
4. След употреба 
• Не използвайте повторно писалката. Няма нужда да поставяте отново капачката. 
• След инжектиране, изхвърлете незабавно използваната(ите) писалка(и) в специален 

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.  

 
• Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.  
• Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар, 

повторете процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2. 
 

15 s 
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Листовка: информация за потребителя 
 

Cimzia 200 mg инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство 
цертолизумаб пегол (certolizumab pegol) 

 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, 
неописани в тази листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
3. Как да приемате Cimzia  
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Cimzia 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Вашият лекар ще Ви даде също и карта за напомняне на пациента, която съдържа важна 
информация относно безопасността, която трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена 
Cimzia и по време на лечението с Cimzia. Носете със себе си тази карта за напомняне на 
пациента. 
 
 
1. Какво представлява Cimzia и за какво се използва  
 
Cimzia съдържа активното вещество цертолизумаб пегол, фрагмент от човешко антитяло. 
Антителата са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други протеини. Cimzia 
се свързва със специфичен протеин, наречен тумор-некротизиращ фактор-алфа (TNFα). Така 
този TNFα е блокиран от Cimzia, което води до намаляване на възпалението при заболявания 
като ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрити псориазис. 
Лекарствата, които се свързват с TNFα, се наричат още и TNF блокери.  
 
Cimzia се използва при възрастни при следните възпалителни заболявания: 
• ревматоиден артрит, 
• аксиален спондилоартрит (включително анкилозиращ спондилит и аксиален 

спондилоартрит без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит), 
• псориатичен артрит, 
• плакатен псориазис. 
 
Ревматоиден артрит 
Cimzia се използва за лечение на ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит е възпалително 
заболяване на ставите. Ако имате умерен до тежък активен ревматоиден артрит, възможно е 
първоначално да сте използвали други лекарства, обикновено метотрексат. Ако не сте се 
повлияли достатъчно добре от тези лекарства, за лечението на ревматоидния артрит ще ви бъде 
назначена Cimzia в комбинация с метотрексат. Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е 
неподходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 
 
Cimzia в комбинация с метотрексат може да се използва за лечение на тежък, активен и 
прогресиращ ревматоиден артрит без предварително да е използван метотрексат или други 
лекарства. 
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Cimzia, приемана в комбинация с метотрексат, се използва за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• забавят увреждането на хрущяла и костта на ставите, причинени от заболяването, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Анкилозиращ спондилит и аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни за 
анкилозиращ спондилит 
Cimzia се използва за лечение на тежък активен анкилозиращ спондилит и аксиален 
спондилоартрит - без рентгенографски данни за анкилозиращ спондилит (понякога се нарича 
не-рентгенографски аксиален спондилоартрит). Тези заболявания са възпалителни заболявания 
на гръбначния стълб.  
 
Ако имате анкилозиращ спондилит или не-рентгенографски аксиален спондилоартрит, първо 
ще бъдете лекувани с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тези лекарства, 
ще ви бъде назначена Cimzia за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
 
Псориатичен артрит 
Cimzia се използва за лечение на активен псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
възпалително заболяване на ставите, което обикновено се придружава от псориазис. Ако имате 
активен псориатичен артрит, първо ще бъдете лекувани с други лекарства, обикновено 
метотрексат. Ако не сте се повлияли достатъчно добре от тези лекарства, ще ви бъде назначена 
Cimzia в комбинация с метотрексат, за: 
• намаляване на признаците и симптомите на Вашето заболяване, 
• подобряване на физическото Ви състояние и изпълнението на ежедневните задачи. 
Ако Вашият лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се прилага 
самостоятелно. 
 
Плакатен псориазис 
Cimzia се използва за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатен псориазис е 
възпалително заболяване на кожата и може да засегне и Вашия скалп и нокти.  
Cimzia се използва за намаляване на възпалението на кожата и други признаци и симптоми на 
Вашето заболяване. 
 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Cimzia 
 
НЕ използвайте Cimzia:  
- Ако сте АЛЕРГИЧНИ (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). 
- Ако имате тежка инфекция, включително активна ТУБЕРКУЛОЗА (ТБ).  
- Ако имате умерена до тежка СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Уведомете Вашия 

лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
 
Предупреждения и предпазни мерки  
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Cimzia, ако нещо от изброеното по-долу се отнася 
до Вас: 
Алергични реакции 
- Ако развиете АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ като стягане в гърдите, хриптене, замаяност, 

оток или обрив, спрете приема на Cimzia и уведомете НЕЗАБАВНО Вашия лекар. Някои 
от тези реакции може да настъпят след първото приложение на Cimzia. 

- Ако някога сте имали алергична реакция към латекс. 
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Инфекции  
- Ако сте имали ПОВТАРЯЩИ СЕ или ОПОРТЮНИСТИЧНИ ИНФЕКЦИИ или 

други състояния, които повишават риска от инфекции (като лечение с имуносупресори – 
лекарства, които могат да намалят способността за справяне с инфекции).  

- Ако имате инфекция или развиете симптоми като треска, поява на рани, умора или 
проблеми със зъбите. По време на лечението с Cimzia, Вие може да развиете по-лесно 
инфекции, включително тежки, а в редки случаи и животозастрашаващи инфекции.  

- Съобщeни са случаи на ТУБЕРКУЛОЗА (TБ) при пациенти на лечение с Cimzia, 
Вашият лекар ще Ви изследва за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване 
на лечение с Cimzia. Това ще включва снемане на подробна медицинска анамнеза, 
рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания 
трябва да бъде отбелязано във Вашата карта за напомняне на пациента. Ако е 
диагностицирана латентна (неактивна) туберкулоза, може да се наложи да приемете 
съответните антитуберкулозни лекарства, преди да започнете лечение с Cimzia. В редки 
случаи, може да се развие туберкулоза по време на лечението с Cimzia, дори и ако сте 
получили превантивно лечение за туберкулоза. Много е важно да уведомите Вашия 
лекар, ако някога сте имали туберкулоза или сте били в близък контакт с някой, който е 
имал туберкулоза. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечение с 
Cimzia се появят симптоми на туберкулоза (продължителна кашлица, загуба на тегло, 
апатия, лека треска) или друга инфекция.  

- Ако при Вас съществува риск или сте носител или имате активна инфекция с ВИРУСА 
НА ХЕПАТИТ B (HBV), Cimzia може да повиши риска от реактивиране при хора, които 
са носители на този вирус. Ако това се случи, трябва да спрете приема на Cimzia. Вашият 
лекар трябва да Ви изследва за HBV преди да започнете да приемате Cimzia. 

 
Сърдечна недостатъчност 
- Ако имате лека СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ и се лекувате с Cimzia, състоянието 

на сърдечната недостатъчност трябва да бъде редовно проследявано от Вашия лекар. 
Важно е да уведомите Вашия лекар, ако сте имали или имате тежко сърдечно заболяване. 
Ако развиете нови симптоми или симптомите на сърдечна недостатъчност се влошават 
(напр. учестено дишане или оток на глезените), Вие трябва да уведомите незабавно 
Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението с Cimzia.  

 
Злокачествено заболяване (рак) 
- Макар и нечесто, при пациенти на лечение с Cimzia или други TNF блокери са 

съобщавани случаи на поява на някои видове РАК. Пациенти с по-тежка форма на 
ревматоиден артрит, имащи заболяването от дълго време, може да са с по-висок от 
средния риск за поява на определен вид рак, засягащ лимфната система, наречен лимфом. 
Ако приемате Cimzia, рискът при Вас да развиете лимфом или друг вид рак може да е 
повишен. В допълнение, редки случаи на немеланомен рак на кожата са наблюдавани при 
пациенти, приемащи Cimzia. Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с Cimzia 
или след това развиете нови кожни лезии, или съществуващите кожни лезии променят 
своя вид.  

- Има случаи на ракови заболявания, включително необичайни видове, при пациенти деца 
и тийнейджъри, приемащи TNF блокери, които понякога водят до смърт (вижте по-долу 
"Деца и юноши"). 

 
Други нарушения 
- При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или пристрастени 

пушачи може да съществува повишен риск от развитие на рак при лечение с Cimzia. Ако 
сте с ХОББ или пристрастен пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с 
TNF блокер е подходящо за Вас. 

- Ако имате нарушение на нервната система, като множествена склероза, Вашият лекар ще 
реши дали трябва да приемате Cimzia. 

- При някои пациенти организмът може да не успее да образува достатъчно количество 
кръвни клетки, които участват в борбата на организма с инфекциите или подпомагат 
спирането на кървенето. Ако е налице продължителна треска, образуване на синини, 
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лесно кървене или изглеждате много бледи, веднага потърсете Вашия лекар. Вашият 
лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

- В редки случаи, може да развиете симптоми на заболяване, наречено лупус (напр. 
персистиращ обрив, треска, болка в ставите и умора). Ако тези симптоми се появят при 
Вас, потърсете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали да спре лечението с Cimzia.  

 
Ваксинации 
- Уведомете Вашия лекар, ако сте се ваксинирали или предстои да се ваксинирате. На Вас 

не трябва да ви се поставя жива ваксина, докато използвате Cimzia. 
- Определени ваксини могат да причинят инфекции. Ако сте използвали Cimzia по време 

на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск за развитие на такава инфекция 
приблизително пет месеца след последната доза, която сте приели по време на 
бременността. Важно е да кажете на лекарите на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimza, за да могат да решат кога на Вашето 
бебе трябва да бъде направена някаква ваксина. 

 
Операции или дентални процедури 
- Уведомете Вашия лекар, ако планирате операции или дентални процедури. Уведомете 

Вашия хирург или зъболекар, извършващ процедурата, че сте на лечение с Cimzia, като 
покажете Вашата карта за напомняне на пациента. 

 
Деца и юноши 
Cimzia не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години. 
 
Други лекарства и Cimzia 
Вие НЕ трябва да приемате Cimzia, ако използвате следните лекарства, прилагани за лечение на 
ревматоиден артрит: 
- анакинра  
- абатацепт  
Ако имате въпроси, моля консултирайте се с Вашия лекар.  
 
Cimzia може да бъде прилагана едновременно с: 
- метотрексат,  
- кортикостероиди или  
- обезболяващи лекарства, включително нестероидни противовъзпалителни средства 

(наричани още като НСПВС).  
 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства. 
 
Бременност и кърмене 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Има ограничен опит с приложението на Cimzia при бременни жени. 
Cimzia трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Ако 
сте жена с детероден потенциал, обсъдете с Вашия лекар използването на подходяща 
контрацепция, докато използвате Cimzia. За жени, планиращи бременност, може да се обмисли 
контрацепция в продължение на 5 месеца след последната доза Cimzia. 
 
Ако сте използвали Cimzia по време на бременността, Вашето бебе може да е с по-висок риск 
за развитие на инфекция. Важно е да кажете на лекарите, на Вашето бебе, както и на другите 
медицински специалисти, че сте използвали Cimzia, преди бебето да е ваксинирано (за повече 
информация вижте подточката за ваксинации). 
 
Cimzia може да се прилага в периода на кърмене. 
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Шофиране и работа с машини 
Cimzia е възможно да окаже слабо влияние върху способността за шофиране и работа с 
машини. След приложение на Cimzia е възможно да се появи замаяност (включваща виене на 
свят, замъглено зрение и умора). 
 
Cimzia съдържа натриев ацетат и натриев хлорид 
Лекарственият продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 400 mg, т.е. на практика 
„не съдържа натрий“. 
 
 
3. Как да приемате Cimzia 
 
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
 
Ревматоиден артрит  
• Началната доза при възрастни с ревматоиден артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4.  
• Следва поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици. Ако се повлиявате от лекарството, 

Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 mg на всеки 4 
седмици.  

• Приемането на метотрексат продължава заедно с приложението на Cimzia. Ако Вашият 
лекар установи, че метотрексат е неподходящ, Cimzia може да се приложи самостоятелно. 

 
Аксиален спондилоартрит  
• Началната доза при възрастни с аксиален спондилоартрит е 400 mg, прилагана на седмица 

0, 2 и 4.  
• Това се последва от поддържаща доза 200 mg на всеки 2 седмици (от седмица 6) или 400 mg 

на всеки 4 седмици (от седмица 8), както е указано от Вашия лекар. Ако сте приемали 
Cimzia поне една година и се повлиявате от лекарството, Вашият лекар може да Ви 
предпише намалена поддържаща доза от 200 mg на всеки 4 седмици. 

 
Псориатичен артрит 
• Началната доза при възрастни с псориатичен артрит е 400 mg, прилагана на седмица 0, 2 и 

4.  
• Това се последва от поддържаща доза от 200 mg през седмица. Ако реагирате на 

лекарството, Вашият лекар може да Ви предпише алтернативна поддържаща доза от 400 
mg на всеки 4 седмици.  

• Продължете с метотрексата, докато използвате Cimzia. Ако Вашият лекар установи, че 
метотрексат не е подходящ, Cimzia може да се прилага самостоятелно. 

 
Плакатен псориазис 
• Препоръчителната доза за възрастни с плакатен псориазис е 400 mg на всеки 2 седмици на 

седмици 0, 2 и 4.  
• Това е последвано от поддържаща доза от 200 mg на всеки 2 седмици или от 400 mgна всеки 

2 седмици, както е указано от Вашия лекар. 
 
Как да използвате Cimzia 
Cimzia ще Ви бъде прилагана от лекар специалист или медицинско лице. Cimzia ще Ви бъде 
приложена подкожно (подкожно приложение, съкращение: SC) като една (доза от 200 mg) или 
две (доза от 400 mg) инжекции. Те обикновено се поставят в областта на бедрото или корема. 
Не инжектирайте в зона, в която кожата е зачервена, наранена или втвърдена. 
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Инструкции за самостоятелно инжектиране на Cimzia 
Cimzia инжекционен разтвор в патрон за дозиращо устройство (наричано също и "патрон") е 
предназначена за еднократна употреба заедно с електромеханичното устройство за 
инжектиране, наречено „ava“. След съответно обучение, Вашият лекар може да Ви позволи 
сами да си инжектирате Cimzia. Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка, за да 
научите как да инжектирате Cimzia, както и в инструкцията за употреба, предоставена с 
инжекционното устройство „ava“. 
 
Ако Вашият лекар Ви е позволил да се инжектирате самостоятелно, трябва да се консултирате с 
Вашия лекар, преди да продължите да се инжектирате самостоятелно: 
• след 12 седмици, ако имате ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит или псориатичен 

артрит, или  
• след 16 седмици, ако имате плакатен псориазис. 
Това се прави, за да може лекарят да определи дали Cimzia действа при Вас или следва да се 
обмисли друго лечение. 
 
Ако сте използвали повече от необходимата доза Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие случайно сте 
инжектирали Cimzia по-често от предписаното, уведомете го. Винаги носете със себе си картата 
за напомняне на пациента и външната картонена кутия на Cimzia, дори да е празна.  
 
Ако сте пропуснали да използвате Cimzia 
Ако Вашият лекар Ви е позволил сами да поставяте инжекциите и Вие сте забравили да си 
направите инжекцията, Вие трябва да инжектирате следващата доза веднага щом си спомните и 
се свържете с Вашия лекар за информация. След това говорете с Вашия лекар и инжектирайте 
следващата доза, според указанията. 
 
Ако сте спрели употребата на Cimzia 
Не спирайте употребата на Cimzia, без преди това да сте се посъветвали с Вашия лекар.  
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.  
 
 
4. Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.  
 
Уведомете ВЕДНАГА Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:  
• тежък обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция (уртикария) 
• оток на лицето, ръцете и ходилата (ангиоедем) 
• затруднено дишане, преглъщане (многобройни причини за тези симптоми) 
• задух при усилие или в легнало положение или оток на ходилата (сърдечна 

недостатъчност) 
• симптоми на нарушения от страна на кръвта, като продължителна треска, появата на 

синини, кървене, бледност (панцитопения, анемия, понижение на тромбоцитите и белите 
кръвни клетки) 

• сериозни обриви по кожата. Те могат да изглеждат като червеникави, подобни на мишени 
петна или кръгообразни участъци често с централно разположени мехури, белеща се 
кожа, разязвяване на устата, гърлото, носа, гениталиите, около очите и могат да бъдат 
предшествани от треска и грипоподобни симптоми (синдром на Стивънс-Джонсън). 

 
Уведомете ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО Вашия лекар, ако забележите някоя от следните 
нежелани реакции: 
• признаци на инфекция, като треска, физическо неразположение, рани, проблеми със 

зъбите, парене при уриниране 
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• слабост или умора 
• кашлица 
• изтръпване 
• скованост 
• двойно виждане 
• слабост в ръцете и краката 
• секретираща или отворена рана, която не зараства 
 
Описаните по-горе симптоми може да се дължат на някои от изброените по-долу нежелани 
реакции, наблюдавани при лечението с Cimzia: 
 
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):  
• бактериални инфекции на всяко място (образуване на гной) 
• вирусни инфекции (включително простуда, херпес зостер и грип) 
• треска 
• високо кръвно налягане 
• обрив или сърбеж  
• главоболие (включително мигрена) 
• сетивни нарушения, като изтръпване, схващане, парене 
• чувство на слабост и общо неразположение  
• болка 
• нарушения на кръвта 
• заболявания на черния дроб 
• реакции на мястото на инжектиране 
• гадене 
 
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): 
• алергични състояния, включително алергичен ринит и алергични реакции към 

лекарството (включително анафилактичен шок) 
• антитела, насочени срещу нормалната тъкан 
• злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система, като лимфом и левкемия  
• солидни злокачествени тумори на органи  
• злокачествени заболявания на кожата, предзлокачествени кожни лезии 
• доброкачествени (незлокачествени) тумори и кисти (включително на кожата) 
• сърдечни заболявания, включително слабост на сърдечната мускулатура, сърдечна 

недостатъчност, сърдечен пристъп, неприятно усещане в гърдите или натиск в гърдите, 
нарушение на сърдечния ритъм, включително неритмична сърдечна дейност  

• едем (оток на лицето и краката) 
• симптоми на лупус (имунно или съединителнотъканно заболяване) (болка в ставите, 

кожен обрив, фоточувствителност и треска)  
• възпаление на кръвоносните съдове 
• сепсис (сериозна инфекция, която може да доведе до органна недостатъчност, шок и 

смърт) 
• туберкулозна инфекция 
• гъбични инфекции (възникват при отслабване на защитните сили за борба с инфекцията) 
• респираторни нарушения и възпаление (включително астма, недостиг на въздух, 

кашлица, запушване на синусите, плеврит, възпаление на гърлото или затруднено 
дишане) 

• заболявания на стомаха, включително събиране на течност в коремната кухина, язви 
(включително язви на устната кухина), перфорация, подуване, рефлукс на киселини, 
стомашно разстройство, сухота в устата 

• заболявания на жлъчката 
• мускулни заболявания, включително повишение на мускулните ензими 
• промени на нивата на различни соли в кръвта 
• промени в холестерола и мастните нива в кръвта 
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• кръвни съсиреци във вените и белите дробове 
• кървене или появата на синини 
• променен брой на кръвните клетки, включително понижен брой на червените кръвни 

клетки (анемия), понижен брой на тромбоцитите, повишен брой на тромбоцитите  
• подуване на лимфните възли 
• грипоподобни симптоми, втрисане, променено усещане за температура, нощно 

изпотяване, горещи вълни 
• тревожност и нарушения в настроението, като депресия, нарушение на апетита, промяна 

на теглото  
• звънтене в ушите 
• вертиго (замаяност) 
• усещане за слабост, включително загуба на съзнание 
• неврологични нарушения от страна на крайниците, включващи симптоми на скованост, 

изтръпване, чувство на горене, замаяност, тремор 
• кожни нарушения, като поява или влошаване на псориазис, възпаление на кожата (като 

екзема), нарушения от страна на потните жлези, улцерации, фоточувствителност, акне, 
опадване на косата, промяна в цвета, чупливост на ноктите, сухота на кожата и 
наранявания 

• нарушено заздравяване 
• заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително увреждане на бъбречната 

функция, кръв в урината и пикочни нарушения  
• нарушения на менструалния цикъл (месечното неразположение), включително липса на 

кървене или тежко нерегулярно кървене 
• нарушения от страна на гърдите 
• възпаление на очите, зрителни нарушения, проблеми със сълзите 
• повишение на някои кръвни параметри (повишена алкална фосфатаза в кръвта) 
• удължено коагулационно време (време на съсирване на кръвта)  
 
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души): 
• стомашно-чревен карцином, меланом 
• възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест, пневмонит) 
• удар, запушване на кръвоносните съдове (атеросклероза), лошо кръвообращение, което 

прави пръстите на краката и ръцете сковани и бледи (феномен на Рейно), промяна в цвета 
на кожата - лилави петна, малките вени в близост до повърхността на кожата може да 
станат видими 

• възпаление на перикарда 
• сърдечна аритмия 
• увеличен далак 
• нарастване на еритроцититната маса 
• неправилна морфология на белите кръвни клетки  
• образуване на камъни в жлъчния мехур 
• бъбречни проблеми (включително нефрит) 
• имунни нарушения, като саркоидоза (обрив, болка в ставите, треска), серумна болест, 

възпаление на мастната тъкан, ангионевротичен оток (подуване на устните, лицето и 
гърлото) 

• нарушения на щитовидната жлеза (гуша, умора, загуба на тегло) 
• повишени нива на желязото в организма 
• повишени нива на пикочната киселина в кръвта 
• опит за самоубийство, психично нарушение, делир  
• възпаление на слухови, зрителни или лицеви нерви, нарушение на координацията или 

равновесието 
• засилено движение на червата 
• фистула (свързване на един орган с друг) (произволно място) 
• нарушения от страна на устната кухина, включително болка при преглъщане 
• лющене на кожата, появата на мехури, нарушения в структурата на косъма 
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• сексуална дисфункция  
• припадък 
• влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (което се проявява като мускулна 

слабост, придружена от кожен обрив) 
• синдром на Стивънс-Джонсън (сериозно кожно заболяване, чиито ранни симптоми 

включват общо неразположение, треска, главоболие и обрив) 
• възпалителен кожен обрив (еритема мултиформе) 
• лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни бяло-

сиви линии по лигавиците 
 
С неизвестна честота (не могат да се определят от наличните данни): 
• множествена склероза* 
• синдром на Гилен-Баре* 
• Меркел-клетъчен карцином (вид раково заболяване на кожата)* 
• Сарком на Капоши - рядко срещан рак, свързан с инфекция с човешки херпесен вирус 8. 

Сарком на Капоши най-често се среща под формата на пурпурни изменения върху 
кожата. 

 
*Тези случаи са свързани с този клас лекарства, но честотата при Cimzia не може да се 
определи от наличните данни. 
 
Други нежелани реакции 
При приложението на Cimzia за лечение на други заболявания са наблюдавани и следните 
нечести нежелани реакции: 
• стомашно-чревна стеноза (стеснение в определена част на храносмилателната система). 
• стомашно-чревна обструкция (запушване на храносмилателната система). 
• влошаване на общото физическо състояние. 
• спонтанен аборт.  
• азооспермия (липса на производство на сперматозоиди). 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 
 
 
5. Как да съхранявате Cimzia 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и патрона за 
дозиращо устройство след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец. 
 
Съхранявайте в хладилник (2°C - 8°C). 
Не замразявайте.  
Съхранявайте патрона за дозиращо устройство в картонената опаковка, за да се предпази от 
светлина. 
Патроните за дозиращо устройство може да се съхраняват при стайна температура (до 25°C) за 
еднократен период от максимум 10 дни, защитени от светлина. В края на този период 
патроните за дозиращо устройство трябва да бъдат използвани или изхвърлени. 
 
Не използвайте това лекарство, ако разтворът е с променен цвят, мътен или ако се забелязват 
частици в него. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда.  
 
 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Cimzia  
- Активното вещество е: цертолизумаб пегол. Всеки патрон за дозиращо устройство 

съдържа 200 mg цертолизумаб пегол в един ml. 
- Другите съставки са: натриев ацетат, натриев хлорид и вода за инжекция (вижте „Cimzia 

съдържа натриев ацетат и натриев хлорид“ в точка 2).  
 
Как изглежда Cimziaи какво съдържа опаковката  
Cimzia се предлага като инжекционен разтвор в готов за употреба патрон за дозиращо 
устройство. Патрона за дозиращо устройство се използва с електромеханичното устройство за 
инжектиране, наречено „ava“. Устройството се предоставя отделно. Разтворът е бистър до 
опалесциращ, безцветен до жълт разтвор. 
 
Една опаковка Cimzia съдържа: 
• два патрона за дозиращо устройство с разтвор и 
• два напоени със спирт тампона (за почистване на избрания участък за инжектиране).  
 
Съществува опаковка с 2 патрона за дозиращо устройство и 2 напоени със спирт тампона, 
групова опаковка по 6 (3 опаковки по 2) патрона за дозиращо устройство и 6 (3 опаковки по 2) 
напоени със спирт тампона и групова опаковка по 10 (5 опаковки по 2) патрона за дозиращо 
устройство и 10 (5 опаковки по 2) напоени със спирт тампона. 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 
 
Притежател на разрешението за употреба  
UCB Pharma S.A.       
Allée de la Recherche 60      
B-1070 Bruxelles       
Белгия 
 
Производител 
UCB Pharma S.A. 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine l'Alleud 
Белгия         
 
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België/Belgique/Belgien 
UCB Pharma S.A./NV 
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 
 

 
Lietuva 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221  (Suomija) 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg 
UCB Pharma S.A./NV 
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00 
(Belgique/Belgien) 
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Česká republika 
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 
 

Danmark 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: + 356 / 21 37 64 36 
 

Deutschland 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

Nederland 
UCB Pharma B.V. 
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 
 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 47 / 67 16 5880 
 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: + 30 / 2109974000 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 43-(0)1 291 80 00 
 

España 
UCB Pharma S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. / VEDIM Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 22 696 99 20 
 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 

Slovenija 
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 
 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791 

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/Tel: + 358 9 2514 4221 
 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 056300 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00 
 

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 

United Kingdom (Northern Ireland) 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 
 

 
Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. 
 
Други източници на информация 
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Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА CIMZIA ЧРЕЗ ПАТРОН ЗА 
ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО  
 
Важна информация 
Прочетете внимателно указанията по-долу – в тях се обяснява как да инжектирате Cimzia чрез 
патрон за дозиращо устройство. Патронът за дозиращо устройство ще бъде наричан също 
"патрон" (medication). 
• Патронът трябва да се използва с електромеханично устройство за инжектиране, 

наречено „аvа”, което се предоставя отделно. 
• Също така трябва внимателно да прочетете пълните указания за употреба в 

ръководството за употреба на „ava”. 
Можете да поставяте инжекцията самостоятелно или тя да Ви бъде поставяна от друго лице 
(болногледач).  
Ако лекарят Ви прецени, че можете да си поставите инжекцията самостоятелно, първо трябва 
да получите съответното обучение.  
• Ще получите указания от Вашия лекар или медицински специалист по какъв начин да си 

инжектирате лекарството.  
• Ако не сте сигурни в нещо – попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
 
Патрон за дозиращо устройство 

 
 
1. Външна капачка 
2. Индикатор за нивото на лекарството 
3. Спринцовка 
4. Информационен чип на патрона 
5. Капачка на иглата 
6. Игла (вътрешна капачка) 
7. Тяло на патрона 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Устройство за инжектиране: „ava” 
 

 

1. Бутон „Включено”/„Изключено” (On/Off) 

2.  Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause) 
3. Порт за патрон/инжектиране 
4. Сензор за кожата (сензорът за кожата отчита кога портът за инжектиране е в пълен контакт с 
кожата Ви)  
5. Колелце за превъртане (за настройка на скоростта на инжектиране) 
6. Информационен екран 
7. Микро-USBпорт 
 
 
1. Подготовка 
• Извадете картонената опаковка с Cimzia от хладилника. 

− Ако запечатването(ията) липсва(т) или е(са) нарушено(и) – не използвайте и се 
свържете с Вашия фармацевт. 

• Извадете следните части от опаковката на Cimzia и ги поставете върху чиста и равна 
повърхност: 
− Един или два патрона с лекарството, в зависимост от предписаната Ви доза 
− Един или два напоен(и) със спирт тампон(и)  

• Проверете срока на годност върху патрона и върху опаковката. Не използвайте Cimzia 
след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и патрона след „Годен до:”. 
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 

• Оставете лекарството да достигне стайна температура. Това ще отнеме от 30 до 45 
минути. Това ще спомогне за намаляване на дискомфорта по време на инжектиране.  
− Не загрявайте лекарството – оставете да се затопли само. 
− Използвайте чиста и суха кърпа, за да отстраните конденза от външната страна на 

патрона. 
• Не отстранявайте капачката на иглата, докато „ava” не Ви даде указание за това. 
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• Измийте добре ръцете си. 
 
 
2. Избор и подготовка на мястото за инжектиране  
• Изберете място за инжектиране върху бедрата или корема. 
 

 
• Всяка нова инжекция трябва да бъде поставена на място, различно от мястото на 

приложение на предишната инжекция. 
− Не инжектирайте в място, където кожата е зачервена, наранена или втвърдена.  
− Почистете мястото за инжектиране с напоен със спирт тампон, с помощта на кръгови 

движения от центъра навън.  
− Не докосвайте почистената област преди поставянето на инжекцията.  

 
 
3. Инжектиране 
• Ако не сте сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или 

фармацевт.  
• Не разклащайте патрона. 
• Не използвайте патрона, ако е бил изпуснат след като сте го извадили от опаковката. 
• Включете „ava”: 

− Натиснетеи задръжте  (Бутон „Включено”/„Изключено”(On/Off) в продължение 
на 1 секунда или докато екранът светне и чуете звуков сигнал. 

− Думата “Hello” ще бъде изписана на екрана за 2 секунди – това означава, че „ava” е 
включено.  

• След това „ava” ще Ви покаже: 
− Настоящата Ви доза и колко често трябва да я инжектирате, 
− Това ще бъде последвано от съобщение „Направете проверка и след това поставете 

патрона (“Inspectandtheninsertmedication”). 
Проверете лекарството в тялото на патрона.  
− Не го използвайте, ако разтворът е с променен цвят, мътен или съдържа частици.  
− Може да забележите въздушни мехурчета – това е нормално. Подкожното 

инжектиране на разтвор, който съдържа въздушни мехурчета, е безвредно. 
Проверете дали червеният индикатор за нивото на лекарството е в горната част на патрона.  
− Патронът съдържа 1 mlCimzia и не е пълен догоре – това е нормално. 
− Не отстранявайте все още капачката на иглата от лекарството.  
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• Силно притиснете капачката на плоския край на порта за патрон/инжектиране в долната 

част на „ava” – натискайте, докато чуете щракване.  
− Не въртете патрона за дозиращо устройство – той е със специална форма, за да 

приляга точно. 

 
• Пуснете капачката на иглата – това позволява „ava” да провери дали патронът може да се 

използва. Не премахвайте капачката на иглата. 
− Ще се изпише „Патронът е приет” (“Medication accepted”), ако поставянето е 

правилно. 
− След кратка пауза, „ava” автоматично ще изтегли патрона навътре. 

• Показана е настоящата скорост на инжектиране (скорост на вливане на лекарството).  
− Можете да промените скоростта, като използвате колелцето за превъртане отстрани 

на „ava”. 
− Може да изберете: „най-бавно” ( “slowest”), „бавно” ( “slow”), „бързо” (“fast”) или 

„най-бързо” (“fastest”) – чрез това се контролира колко бързо ще бъде инжектирано 
лекарството и трябва да се избере (и настрои) според Вашето лично предпочитание. 
Вашият лекар може да Ви даде съвет. 

• Изписва се „Отстрани и запази капачката на иглата „ (“Remove and save needle cap”).  
− Отстранете капачката на иглата само когато сте готови да поставите инжекцията.  
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• Когато сте готови, отстранете капачката на иглата, като я издърпате силно надолу. 
− След като сте премахнали капачката на иглата, трябва да поставите инжекцията в 

рамките на 5 минути. Не е необходимо да бързате с инжектирането – 5 минути са 
достатъчен период от време. Оставащото време се показва на екрана. 

− Запазете капачката на иглата – ще Ви е необходима по-късно, за да отстраните 
използвания патрон от „ava”. 
 

 
• Седнете удобно за поставянето на инжекцията.  

− Опитайте се да се отпуснете, тъй като това ще направи инжектирането по-комфортно. 
• Поставете оранжевия сензор за кожа върху мястото, на което ще поставите инжекцията.  

− Поставете „ava” под прав ъгъл върху кожата си с екран, обърнат към Вас. По този 
начин ще се уверите, че поставяте инжекцията правилно. 

− Поставете „ava”, както е показано, за да можете лесно да натиснете  (Бутон 
„Старт”/ „Пауза” (Start/Pause) без да местите „ava”.  

 
• След като „ava” е поставено плътно върху кожата Ви се показва „При готовност 

натиснете > еднократно” (“When ready press > once” ). 

• Натиснете ( Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause).  
− Докато трае инжектирането, продължавайте на държите „ava” плътно върху кожата 

си. 
− Не отстранявайте „ava” от кожата си по време на инжектирането, за да сте сигурни, че 

сте получили цялата доза. 
− Ако по време на инжектиране „ava” се отстрани по случайност от кожата, 

инжектирането ще спре автоматично и иглата ще се прибере обратно в устройството. 
За да завършите инжектирането си: 
o Повторете Стъпка 2 (Избор на място за инжектиране и подготовка), като изберете 

друго място за инжектиране 
o Плътно притиснете „ava” върху кожата, за да започне инжектирането отново, след 

което  
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o натиснете  (Бутон „Старт”/„Пауза” (Start/Pause). 
• Ако не се чувствате сигурни за процеса на инжектиране, свържете се с Вашия лекар или 

фармацевт. Не се опитвайте да повторите инжектирането без да сте се посъветвали с 
Вашия лекар или фармацевт. 

• Когато инжектирането приключи, върху екрана на „ava” се появява съобщението 
„Инжектирането приключи. Отстранете от кожата” ("Injection complete. Please remove 
from skin") – тогава можете да отстраните устройството от кожата си. 

 
• Използвайте парче марля и притиснете мястото на инжектиране в продължение на 

няколко секунди: 
− не разтривайте мястото на инжектиране. 
− ако е необходимо, поставете върху мястото на инжектиране малка залепяща се 

превръзка.  
• Съобщенията „Непокрита игла! Бъдете внимателни!” (“Needle uncapped! Handle with 

care!”) и „Поставете капачката на иглата” (“Please replace needle cap”) се показват, докато 
не се постави отново капачката на иглата. 

• Поставете капачката на иглата. 
• Пуснете капачката на иглата, за да може „ava” да избута използвания патрон. 
• Когато се изпише „Отстранете и изхвърлете използвания патрон” (“Remove and discard 

used medication”), издърпайте патрона, като използвате капачката на иглата. 
 Проверете дали червеният индикатор за нивото на лекарството е в долната част на 

патрона – това показва дали сте си приложили цялото лекарство. Ако индикаторът не е в 
долната част, свържете се с Вашия фармацевт. 

 
 
 
4. След употреба 
• Не използвайте патрона повторно 
• След инжектиране изхвърлете незабавно използвания(ите) патрон(и) в специален 

контейнер, съгласно инструкциите на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. 
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• Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца. 
• Ако е необходимо да се направи втора инжекция, както е предписал Вашия лекар: 

– на екрана ще се покаже съобщението „Остава Ви 1 инжекция” (“Youhave 1 injectionleft”). 
– повторете процеса на инжектиране, започвайки от Стъпка 2. 

 
• След употреба съхранявайте „ava” в кутията за съхранение. 
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