


Gdzie jesteśmy - dokąd zmierzamy

Aktywność – oceniana na 
podstawie:
 
• obecności rzutów klinicznych 

choroby

i/lub 

• aktywności MRI (ogniska 
wzmacniające się kontrastowo; 
nowe lub nowo-powiększające się 
ogniska w sekwencji T2; ocena co 
najmniej 1 raz w roku



Gdzie jesteśmy - dokąd zmierzamy

Progresja  – mierzona na podstawie 
oceny klinicznej dokonywanej co 
najmniej raz w roku

Aktywność – oceniana na 
podstawie obecności rzutów 
klinicznych choroby i/lub aktywności 
MRI (ogniska wzmacniające się 
kontrastowo; nowe lub nowo-
powiększające się ogniska w 
sekwencji T2; ocena co najmniej 1 raz 
w roku



Gdzie jesteśmy Dokąd zmierzamy





Gdzie jesteśmy - dokąd zmierzamy





Gdzie jesteśmy w terapii



R4. For active RRMS, choosing between the wide range 
of available drugs (interferon beta-1b, interferon beta-
1a -sc, im-, peginterferon beta-1a, glatiramer acetate, 
teriflunomide, dimethyl fumarate, cladribine, 
fingolimod, daclizumab, natalizumab, ocrelizumab 
and alemtuzumab) from the modestly effective to the 
highly efficacious, will depend on the following factors, 
in discussion with the patient:

• Patient characteristics and comorbidities;
• Disease severity/activity;
• Drug safety profile;
• Accessibility of the drug.

(consensus statement)

Gdzie jesteśmy w terapii

R5. Consider treatment with interferon-1a (sc) or -
1b for patients with active secondary-progressive MS 
taking into account, in discussion with the patient, the 
dubious efficacy, as well as the safety and tolerability 
profile of these drugs.

R6. Consider treatment with mitoxantrone for 
patients with active secondary-progressive MS taking 
into account, in discussion with the patient, the 
efficacy, and specifically the safety and tolerability 
profile of this agent.

R7. Consider treatment with ocrelizumab or 
cladribine for patients with active secondary-
progressive MS.

R8. Consider treatment with ocrelizumab for patients
with primary-progressive MS.

(weak)





Amilorid – Fluoxetyna – Riluzol

Gdzie jesteśmy Dokąd zmierzamy
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