
FORMULARZ (PRZESIEWOWEJ) KWALIFIKACJI PACJENTÓW 
DO LECZENIA LEKIEM ERELZI® (ETANERCEPT)
Niniejszy formularz jest przeznaczony dla lekarza oceniającego możliwość zastosowania u pacjenta terapii  
lekiem Erelzi® (etanercept). Uzupełnienie tego formularza nie jest obligatoryjne.

Dane pacjenta

Reumatoidalne zapalenie stawów

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

Osiowa spondyloartropatia bez zmian 
radiolograficznych charakterystycznych dla ZZSK

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczyca plackowata (zwykła)

Łuszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci

Przeciwwskazania
Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie w tym punkcie brzmi „TAK”, stosowanie etanerceptu u tego pacjenta jest przeciwwskazane.
Szczegółowe informacje dotyczące przeciwwskazań i zagrożeń związanych z leczeniem etanerceptem znajdują się  
w punktach 4.3-4.9 Charakterystyki produktu leczniczego (ChPL). Przed przepisaniem pacjentowi leku Erelzi® należy zapoznać 
się z pełną treścią ChPL.

1.  Czy pacjent ma znaną nadwrażliwość na substancję czynną (etanercept) lub którąkolwiek  
substancję pomocniczą? 

2.  Czy pacjent ma obecnie czynną gruźlicę lub inne czynne zakażenie, w tym posocznicę  
(w tym czy jest zagrożony wystąpieniem posocznicy), przewlekłe zakażenie lub miejscowe?  

Tak Nie

  Ten lek będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby 
należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

Erelzi® jest lekiem biologicznym. W celu ułatwienia identyfikacji należy, jeśli to tylko możliwe, zapisać 
zarówno nazwę handlową, jak i numer serii leku przyjmowanego przez pacjenta. Ma to szczególne znaczenie  
w przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli u pacjenta wystąpi działanie niepożądane, 
do formularza jego zgłoszenia należy wpisać nazwę i numer serii leku.

Imię i nazwisko

Data urodzenia (dzień/mies./rok)

Wzrost

Masa ciała

Wskazanie do stosowania etanerceptu:



ZGŁASZANIE PODEJRZEWANYCH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do 
ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
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Lista kontrolna
Jeśli odpowiedź na jedno lub więcej pytań w tym punkcie brzmi „TAK”, warto rozważyć konsultację pacjenta z odpowiednim  
specjalistą przed podjęciem finalnej decyzji o kwalifikacji chorego do leczenia biologicznego etanerceptem.

Tak Nie
Punkty  
w ChPL

Szczegółowe informacje dotyczące przeciwwskazań i zagrożeń związanych z leczeniem etanerceptem znajdują się w punktach od 4.3 do 4.9 
Charakterystyki produktu leczniczego (ChPL). Przed przepisaniem pacjentowi leku Erelzi należy zapoznać się z treścią ChPL.

1. Czy wiadomo, że pacjenta dotyczy którakolwiek z wymienionych sytuacji:

 a. ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu typu B lub C (HBV, HCV) lub istniejące zakażenie HBV, HCV   4.4, 4.8
 b. przewlekłe lub nawracające zakażenie (zakażenia lub choroby współistniejące sprzyjające rozwojowi zakażeń, np. cukrzyca)   4.4, 4.8
 c. zastoinowa niewydolność serca    4.4, 4.8
 d. zaburzenia czynności wątroby   4.4, 4.8
 e. przebyta gruźlica lub wywiad kontaktu z gruźlicą   4.4, 4.8
2.  Czy pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości:

 a. nowotwór złośliwy i zaburzenia limfoproliferacyjne   4.4
 b. zaburzenia składu krwi (dyskrazje) w wywiadzie   4.4
 c. jakąkolwiek chorobę demielinizacyjną (np. stwardnienie rozsiane, zapalenie nerwu wzrokowego lub zespół Guillaina Barrégo)?   4.4
3.  Czy pacjent podróżował ostatnio do miejsc, w których występuje endemicznie gruźlica lub inwazyjne zakażenia grzybicze ?   4.4
4. Czy pacjent ma się poddać planowemu zabiegowi chirurgicznemu (również dentystycznemu)?   4.4
5. Czy pacjent otrzymał w ciągu ostatnich tygodni szczepionkę zawierającą żywe drobnoustroje?   4.4
 •  Nie należy podawać żywych szczepionek jednocześnie z produktem zawierającym etanercept.

 •  Zaleca się, o ile jest to możliwe, aby pacjenci z grupy dzieci i młodzieży byli poddani wszystkim szczepieniom wymaganym przez  
obowiązujące wytyczne dotyczące szczepień ochronnych przed rozpoczęciem leczenia produktem zawierającym etanercept.

 •  Nie zaleca się podawania żywych szczepionek niemowlętom do 16 tygodni po ostatniej dawce produktu leczniczego  
zawierającego etanecept przyjętej przez matkę (Etanercept przenika przez łożysko i był wykrywany w surowicy niemowląt  
urodzonych przez pacjentki leczone w trakcie ciąży etanerceptem).

6. Czy pacjent otrzymuje obecnie anakinrę, abatacept?   4.4, 4.5
 •  Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu zawierającego etanercept i anakinry lub abataceptu.

7. Czy pacjentka planuje ciążę?   4.6
 •  Kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć stosowanie odpowiedniej antykoncepcji, aby nie zachodziły w ciążę  

w trakcie leczenia produktem zawierającym etanercept oraz przez 3 tygodnie po przerwaniu leczenia.

8. Czy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią?   4.6
 •  Etanercept należy stosować w ciąży tylko wówczas, gdy jest to bezspornie konieczne. 

 •  Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu zawierającego etanercept,  
biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

9.  Czy pacjent jest w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nowotworów skóry?   4.4
Poniższa część dotyczy istotnych informacji zebranych przed rozpoczęciem leczenia oraz informacji  
dotyczących bezpieczeństwa.

10.  Czy u pacjenta wykonano badanie w kierunku gruźlicy [rtg. klatki piersiowej (data__________________) / skórna próba  
tuberkulinowa lub badanie krwi w kierunku gruźlicy (data__________________)] zgodnie z aktualnymi wytycznymi?    4.4

Uwaga.  Wszystkie przesiewowe testy tuberkulinowe mogą dawać fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki, które  
mogą wymagać oceny klinicznej i wykonania dodatkowych badań umożliwiających odpowiednią inetrpretację.

11.  Czy u pacjenta, u którego zdiagnozowano gruźlicę utajoną, wdrożono leczenie przeciwgruźlicze przed rozpoczęciem  
stosowania inhibitora TNF?   4.4 

12.  Czy pacjent został poinformowany o możliwości wystąpienia działań niepożądanych podczas podawania leku oraz czy  
przed pierwszym podaniem leku przekazano pacjentowi Kartę Ostrzegawczą i omówiono jej treść?   4.4

13.  Czy pacjent został poinformowany o możliwych działaniach niepożądanych leku i poinstruowany o konieczności zwrócenia  
się do lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ciężkiego zakażenia lub gruźlicy (takich jak uporczywy kaszel,  
zmniejszenie masy ciała, lekka gorączka), lub reakcji hematologicznych (tj. uporczywa gorączka, krwiak, krwotok, bladość skóry)?   4.4



Erelzi, 25 mg/50 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce; 50 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. 
Skład: Każda ampułko-strzykawka zawiera 25 mg lub 50 mg etanerceptu. Każdy wstrzykiwacz zawiera 50 mg etanerceptu. 
Szczegółowe informacje nt. etanerceptu, patrz ChPL. Lek zawiera <1 mmol (23 mg) sodu na 25 mg lub 50 mg, tzn. lek jest 
zasadniczo „wolny od sodu”. Wskazania: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS): lek w połączeniu z MTX jest wskazany  
w leczeniu RZS o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikują-
cych przebieg choroby (DMARD), w tym MTX (jeśli nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczające. Lek można stosować w 
monoterapii w razie nietolerancji MTX lub gdy dalsze leczenie MTX jest nieodpowiednie. Lek jest również wskazany w leczeniu 
ciężkiego, czynnego i postępującego RZS u dorosłych nieleczonych wcześniej MTX. Etanercept w monoterapii lub z MTX powodo-
wał spowolnienie postępu związanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu Rtg i poprawę sprawności fizycz-
nej. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnością czynnika 
reumatoidalnego lub bez) oraz rozwiniętego skąpostawowego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat, w przy-
padkach niewystarczającej odpowiedzi na MTX lub potwierdzonej jego nietolerancji. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 
u młodzieży w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na MTX lub potwierdzonej jego nietolerancji. Le-
czenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów ścięgnistych u młodzieży w wieku od 12 lat w razie niewystarczającej 
odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Nie badano etanerceptu u dzieci <2 lat. Łuszczycowe zapalenie 
stawów: Leczenie czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy wcześniejsze stosowanie leków 
z grupy DMARD było niewystarczające. Etanercept poprawiał sprawność fizyczną u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem sta-
wów i spowalniał postęp uszkodzenia stawów obwodowych (potwierdzone w badaniu Rtg u pacjentów z wielostawowym syme-
trycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) Leczenie doro-
słych z ciężkim, czynnym ZZSK w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na terapię konwencjonalną. Osiowa spondyloartro-
patia bez zmian radiologicznych Leczenie dorosłych z ciężką postacią osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych  
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiększonym stężeniem białka C-reaktywnego i/lub zmianami  
w badaniu MR, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź na NLPZ. Łuszczyca zwykła (plackowata): Leczenie dorosłych  
z łuszczycą zwykłą (plackowatą) o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub mają prze-
ciwwskazania do leczenia, lub wykazują brak tolerancji na inne formy terapii układowej włączając cyklosporynę, MTX lub PUVA. 
Łuszczyca zwykła (plackowata) u dzieci i młodzieży: Leczenie dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat z przewlekłą, ciężką postacią 
łuszczycy zwykłej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadają na dotychczasowe leczenie lub wykazują brak tolerancji na 
inne terapie układowe lub fototerapie. Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinien podejmować i nadzorować specja-
lista z doświadczeniem w diagnostyce i terapii chorób wymienionych we wskazaniach. RZS: 25 mg 2 razy w tygodniu. Alterna-
tywnie, 50 mg raz w tygodniu. Łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i osiowa spondy-
loartropatia bez zmian radiologicznych: 25 mg 2 razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu. W tych wskazaniach odpowiedź 
kliniczną uzyskuje się zwykle w ciągu 12 tygodni leczenia. Należy rozważyć dalsze leczenie w razie nieuzyskania odpowiedzi  
w tym czasie. Łuszczyca zwykła (plackowata): 25 mg 2 razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu. Można też stosować 50 mg 
2 razy w tygodniu do 12 tygodni, a następnie (jeśli to konieczne) 25 mg 2 razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu. Leczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia remisji, aż do 24 tygodni. U niektórych dorosłych należy rozważyć terapię ciągłą, >24 tygod-
ni. Jeśli nie stwierdzono odpowiedzi na leczenie po 12 tygodniach, lek należy odstawić. Jeśli wskazane jest ponowne leczenie 
etanerceptem, należy stosować podaną wyżej długość leczenia. Należy stosować 25 mg 2 razy w tygodniu lub 50 mg raz  
w tygodniu. Zaburzenia czynności nerek i wątroby, osoby w podeszłym wieku: zmiana dawki nie jest konieczna. Dzieci i 
młodzież: Leku nie należy (i nie można) stosować u pacjentów, u których konieczne jest podanie innej dawki niż 25 mg lub 50 
mg. Wówczas należy stosować inny lek zawierający etanercept w odpowiedniej mocy. Dawka leku zależy od masy ciała. Pacjen-
tom o mc. <62,5 kg należy podawać lek w postaci proszku i rozpuszczalnika lub proszku do sporządzania roztworu do wstrzy-
kiwań w dawce przeliczonej na kg mc. Pacjenci o mc. ≥62,5 kg mogą stosować ampułko-strzykawkę lub wstrzykiwacz o ustalo-
nej dawce. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. MIZS: 0,4 mg/kg sc. 
(max. do 25 mg) 2 razy w tygodniu co 3–4 dni lub 0,8 mg/kg mc. (max. do 50 mg) raz w tygodniu. W razie braku odpowiedzi 
po 4 miesiącach leczenia, należy rozważyć odstawienie leku. Fiolka z dawką 10 mg może być bardziej odpowiednia do podawa-
nia leku dzieciom z MIZS o mc. <25 kg. Brak formalnych badań u dzieci od 2 do 3 lat. Ograniczone dane wskazują, że profil 
bezpieczeństwa u dzieci w tym wieku jest podobny do notowanego u dorosłych i dzieci w wieku ≥4 lat podczas podawania leku 
w dawce 0,8 mg/kg sc. raz w tygodniu. Lek we wskazaniu MIZS nie ma zastosowania u dzieci <2 lat. Łuszczyca zwykła 
(plackowata) u dzieci (≥6 lat) i młodzieży: 0,8 mg/kg (max. do 50 mg) raz w tygodniu przez okres do 24 tygodni. W razie 
braku odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia lek należy odstawić. Jeśli jest wskazane ponowne leczenie etanerceptem, należy 
stosować powyższą długość leczenia. Stosować dawkę 0,8 mg/kg (max. do 50 mg) raz w tygodniu. Etanercept nie ma zasto-
sowania u dzieci <6 lat we wskazaniu łuszczyca zwykła (plackowata). Sposób podawania: Podanie podskórne (sc.). Pełna in-
strukcja podania znajduje się w ulotce dla pacjenta. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Posocznica lub zagrożenie jej wystąpienia. Nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Erelzi u pacjentów z 
czynnymi zakażeniami, w tym z zakażeniami przewlekłymi lub miejscowymi. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy czytelnie 
zapisać nazwę własną i numer serii podawanego leku. Zakażenia: Należy zbadać przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie i po 
jego zakończeniu, czy pacjent ma zakażenie (średni okres półtrwania etanerceptu wynosi ~70 h (zakres: 7-300 h). Podczas 
leczenia entanerceptem notowano ciężkie zakażenia, posocznicę, gruźlicę i zakażenia oportunistyczne, w tym inwazyjne zaka-
żenia grzybicze, listeriozę i legionelozę. Zakażenia były wywołane przez bakterie, mykobakterie, grzyby, wirusy i pasożyty  
(w tym pierwotniaki). W niektórych przypadkach, szczególnie zakażeń grzybiczych i innych zakażeń oportunistycznych, nie 
rozpoznano etiologii, co opóźniło wdrożenie prawidłowego leczenia i powodowało czasami zgon. Podczas oceny pacjenta  
w kierunku zakażeń należy brać pod uwagę narażenie go na zakażenia oportunistyczne (np. na grzybice endemiczne). Jeśli  
w trakcie leczenia wystąpi nowe zakażenie, należy ściśle obserwować stan pacjenta. W razie ciężkiego zakażenia podawanie 
leku należy przerwać. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności u osób z przewlekłymi zakażeniami. Należy zachowywać 
ostrożność u osób z nawracającymi/przewlekłymi zakażeniami w wywiadzie lub ze sprzyjającymi zakażeniom chorobami współ-
istniejącymi, tj. zaawansowana lub oporna na leczenie cukrzyca. Gruźlica: istnieją doniesienia o czynnej gruźlicy, w tym prosówce 
i gruźlicy poza płucami u osób leczonych etanerceptem. Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać (w tym szczegółowy wywiad 
z osobistą historią gruźlicy lub ew. wcześniejsze kontakty z gruźlicą, wcześniejsze i/lub aktualne leczenie immunosupresyjne), 
czy u pacjenta nie występuje czynna lub utajona gruźlica. U wszystkich pacjentów należy wykonać badania przesiewowe, tzn. 
tuberkulinową próbę skórną i Rtg klatki piersiowej. Informacje o badaniach należy zapisać w Karcie ostrzeżeń dla pacjenta. Istnie-
je ryzyko fałszywie ujemnego wyniku tuberkulinowej próby skórnej, zwłaszcza u osób ciężko chorych lub ze zmniejszoną odpor-
nością. Nie wolno rozpoczynać leczenia w przypadku rozpoznania czynnej gruźlicy. Gruźlicę utajoną należy leczyć przed rozpo-
częciem podawania etanerceptu i ocenić stosunek korzyści do ryzyka jego podawania. Wszystkich pacjentów należy poinformo-
wać o konieczności zgłoszenia objawów, które mogłyby wskazywać na gruźlicę (tj. utrzymujący się kaszel, wyniszczenie i/lub 
utrata masy ciała, niewielka gorączka). Nawrót zapalenia wątroby typu B: zgłaszano takie przypadki u osób wcześniej zakażo-
nych HBV i jednocześnie otrzymujących antagonistów TNF, w tym etanercept. Obejmuje to raporty o reaktywacji zapalenia wątro-
by typu B u osób z dodatnim wynikiem anty-HBc, ale ujemnym HBsAg. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zakażenie 
HBV. Jeśli wynik testu jest dodatni, należy skonsultować się z lekarzem z doświadczeniem w leczeniu zapalenia wątroby typu B. 
Zachować ostrożność podczas stosowania etanerceptu u osób zakażonych HBV. Należy je obserwować w celu wykrycia objawów 
czynnego zakażenia HBV podczas terapii i przez kilka tygodni po jej zakończeniu. Brak danych dotyczących terapii przeciwwiru-
sowej osób zakażonych HBV podczas jednoczesnego podawania antagonisty TNF. U pacjentów zakażonych HBV należy odstawić 
etanercept i rozpocząć skuteczne leczenie przeciwwirusowe z odpowiednim leczeniem wspomagającym. Zaostrzenie zapalenia 
wątroby typu C: zgłaszano takie przypadki u osób otrzymujących etanercept. Zachować ostrożność podczas stosowania etaner-
ceptu u osób z zapaleniem wątroby typu C w wywiadzie. Jednoczesne leczenie anakinrą: wiązało się z większym ryzykiem 
ciężkich zakażeń i neutropenii niż podczas monoterapii etanerceptem. Nie wykazano większych korzyści z jednoczesnego zasto-
sowania tych leków, więc nie zaleca się jednoczesnego ich stosowania. Jednoczesne leczenie abataceptem: prowadziło do 
zwiększenia liczby ciężkich zdarzeń niepożądanych. Nie wykazano większych korzyści z jednoczesnego zastosowania tych le-
ków, więc nie zaleca się jednoczesnego ich stosowania. Reakcje alergiczne: występują często. Odnotowano obrzęk naczynioru-
chowy, pokrzywkę, a także ciężkie reakcje alergiczne. W razie jakiejkolwiek ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej eta-
nercept należy natychmiast odstawić i wdrożyć leczenie. Immunosupresja: TNF jest mediatorem reakcji zapalnych i moduluje 

komórkową odpowiedź immunologiczną, więc prawdopodobny jest wpływ leczenia antagonistami TNF (w tym etanerceptem) na 
zdolności obronne organizmu przeciw zakażeniom i nowotworom. W badaniu u leczonych etanerceptem dorosłych z RZS nie 
potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, zmniejszenia stężenia immunoglobulin lub zmian ilościowych komórek 
efektorowych. U 2 pacjentów z MIZS rozwinęło się zakażenie wirusem ospy wietrznej i objawy jałowego zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw. Pacjenci poddani znaczącej ekspozycji na wirusa ospy wietrznej powinni czasowo 
przerwać stosowanie etanerceptu, a lekarz powinien rozważyć leczenie zapobiegawcze: podanie immunoglobuliny przeciw wiru-
sowi ospy wietrznej i półpaśca. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności etanerceptu u osób z immunosupresją. Nowotwory 
złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne: Guzy lite i nowotwory układu krwiotwórczego (bez raka skóry): notowano przypadki 
różnych nowotworów złośliwych (tj. rak piersi, płuc, chłoniak). U osób otrzymujących antagonistę TNF obserwowano więcej 
przypadków chłoniaka niż w grupie kontrolnej. Występowały one rzadko. U osób leczonych antagonistami TNF zgłaszano przy-
padki białaczki. Zwiększone ryzyko podstawowe chłoniaka i białaczki u osób z RZS z długotrwałą, wysoce aktywną chorobą za-
palną, komplikuje oszacowanie ryzyka. Nie można tez wykluczyć możliwości wystąpienia chłoniaków, białaczki lub innych nowo-
tworów złośliwych układu krwiotwórczego, lub guzów litych. Należy ostrożnie podejmować decyzję o stosowaniu antagonistów 
TNF u osób z nowotworami złośliwymi w wywiadzie lub o kontynuowaniu leczenia u osób, u których rozwinął się nowotwór 
złośliwy. Zgłaszano przypadki nowotworów złośliwych (ok. połowy to chłoniaki, pozostałe to różne nowotwory, w tym rzadkie 
nowotwory złośliwe typowe dla immunosupresji), czasem zakończonych zgonem, u dzieci, młodzieży i młodych ludzi (<22 lat) 
leczonych antagonistami TNF (rozpoczęcie terapii w wieku ≤18 lat), w tym etanerceptem. Nie można wykluczyć ryzyka nowo-
tworów u dzieci i młodzieży leczonych antagonistami TNF. Rak skóry: U osób otrzymujących antagonistów TNF, w tym etanercept, 
notowano przypadki czerniaka i nieczerniakowego raka skóry. Zgłaszano bardzo sporadyczne przypadki raka z komórek Merkela. 
Zaleca się okresowe badania skóry u wszystkich pacjentów, zwłaszcza u z podwyższonym ryzykiem. U osób otrzymujących eta-
nercept notowano więcej przypadków nieczerniakowego raka skóry niż w grupie kontrolnej, zwłaszcza u pacjentów z łuszczycą. 
Szczepienia: Nie należy podawać żywych szczepionek razem z etanerceptem. Nie ma danych o wtórnym przenoszeniu zakażeń 
przez żywe szczepionki u osób stosujących etanercept. Powstawanie autoprzeciwciał: Lek może spowodować powstanie prze-
ciwciał autoimmunologicznych. Reakcje hematologiczne: u osób leczonych etanerceptem rzadko notowano pancytopenię i bardzo 
rzadko niedokrwistość aplastyczną, czasami prowadzące do zgonu. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z zaburze-
niami składu krwi w wywiadzie i wszystkich pacjentów poinformować o konieczności natychmiastowego zgłoszenia wystąpienia 
objawów wskazujących na dyskrazję lub zakażenie (np. utrzymująca się gorączka, ból gardła, siniaczenie, krwawienie lub bla-
dość). Pacjentów takich należy natychmiast zbadać, włącznie z pełną morfologią. W razie potwierdzenia dyskrazji, odstawić lek. 
Zaburzenia neurologiczne: u osób leczonych etanerceptem rzadko notowano zespoły demielinizacyjne OUN i rzadko obwodowe 
polineuropatie demielinizacyjne (w tym zespół Guillaina-Barrégo, przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną, polineuro-
patię demielinizacyjną, wieloogniskową neuropatię ruchową). Nie oceniono wpływu etanerceptu na pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym, ale badania z zastosowaniem innych antagonistów TNF wykazały wzrost aktywności procesu chorobowego. Podczas 
przepisywania etanerceptu pacjentom z zespołami demielinizacyjnymi we wczesnej fazie lub w wywiadzie, lub pacjentom,  
u których występuje zwiększone ryzyko zespołu demielinizacyjnego, należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści, w tym ocenić 
stan neurologiczny. Leczenie skojarzone: Profil bezpieczeństwa etanerceptu stosowanego razem z MTX był podobny do uzyska-
nego po zastosowaniu obu leków w monoterapii. Trwają długoterminowe badania. Nie określono bezpieczeństwa długotrwałego 
stosowania etanerceptu w skojarzeniu z innymi lekami z grupy DMARD. Nie oceniano etanerceptu w połączeniu z innymi formami 
terapii układowej lub fototerapią w leczeniu łuszczycy. Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Zmiana dawkowania nie jest ko-
nieczna; doświadczenie kliniczne ze stosowaniem leku u tych pacjentów jest ograniczone. Zastoinowa niewydolność serca: nale-
ży zachować ostrożność u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca. U osób przyjmujących etanercept notowano przypadki 
nasilania się zastoinowej niewydolności serca o ustalonej lub nieustalonej etiologii. Rzadko zgłaszano noworozpoznane przypad-
ki, w tym u osób bez choroby sercowo-naczyniowej w wywiadzie. Niektórzy z tych pacjentów mieli mniej niż 50 lat. Badania 
oceniające stosowanie etanerceptu w leczeniu zastoinowej niewydolności serca zostały wcześniej zakończone z powodu braku 
skuteczności leczenia. Wyniki sugerują możliwość wystąpienia tendencji do pogarszania przebiegu zastoinowej niewydolności 
serca u pacjentów leczonych etanerceptem. Alkoholowe zapalenie wątroby: Nie należy stosować etanerceptu w leczeniu alkoho-
lowego zapalenia wątroby. Należy zachować ostrożność u osób ze stwierdzonym umiarkowanym do ciężkiego alkoholowym 
zapaleniem wątroby. Ziarniniakowatość Wegenera: W badaniu z zastosowaniem etanerceptu oprócz standardowej terapii (w tym 
cyklofosfamidem lub MTX i glikokortykosteroidami), nie wykazano skuteczności etanerceptu w leczeniu ziarniniakowatości We-
genera. Częstość pozaskórnych nowotworów różnego rodzaju była znacznie większa u osób leczonych etanerceptem niż w grupie 
kontrolnej. Nie zaleca się stosowania etanerceptu w leczeniu ziarniniakowatości Wegenera. Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą: 
Po rozpoczęciu leczenia etanerceptem u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe notowano przypadki hipoglikemii, co wyma-
gało zmniejszenia dawki tych leków u niektórych z pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów z RZS, łuszczycowym 
zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa nie obserwowano różnic w częstości działań niepożąda-
nych, ciężkich działań niepożądanych i ciężkich zakażeń pomiędzy pacjentami w wieku ≥65 lat a pacjentami młodszymi przyj-
mującymi etanercept. Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność, zwłaszcza ze względu na 
możliwości wystąpienia zakażenia. Dzieci i młodzież – szczepienia: przed zastosowaniem etanerceptu dzieci i młodzież powinna 
być poddana wszystkim szczepieniom wymaganym przez obowiązujące wytyczne dotyczące szczepień ochronnych. Działania 
niepożądane: Bardzo często: infekcja (w tym infekcja górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie pęcherza, infek-
cja skórna); ból głowy; reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym krwawienie, zasinienie, rumień, świąd, ból, obrzęk). Często: re-
akcje alergiczne, powstawanie autoprzeciwciał; świąd, wysypka; gorączka. Niezbyt często: ciężkie infekcje (w tym zapalenie 
płuc, zapalenie tkanki łącznej, bakteryjne zapalenie stawów, posocznica i zarażenia pasożytnicze); nieczerniakowy rak skóry; 
trombocytopenia, anemia, leukopenia, neutropenia; zapalenie naczyń [w tym zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał przeciw-
ko cytoplazmie neutrofilów; zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki; nasilenie zastoinowej niewydolności serca; 
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; obrzęk naczynioruchowy, łuszczyca (w tym nowe zachorowanie lub nasilenie 
oraz łuszczyca krostkowa, głównie dłoni i stóp), pokrzywka, zamiany łuszczycopodobne, nieswoiste zapalenie jelit. Rzadko: 
gruźlica, zakażenia oportunistyczne (w tym zakażenia: inwazyjne grzybicze, pierwotniakowe, bakteryjne, atypowe mykobakte-
ryjne, wirusowe i Legionella); czerniak złośliwy, chłoniak, białaczka; pancytopenia; ciężkie reakcje alergiczne/anafilaktyczne  
(w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli), sarkoidoza; zespoły demielinizacyjne OUN, tj. stwardnienie rozsiane lub 
ograniczone zespoły demielinizacji, jak zapalenie nerwu wzrokowego i poprzeczne zapalenie rdzenia, obwodowe polineuropatie 
demielinizacyjne, w tym zespół Guillaina-Barrégo, przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, polineuropatia demielini-
zacyjna i wieloogniskowa neuropatia ruchowa; zastoinowa niewydolność serca; choroba śródmiąższowa płuc (w tym zapalenie 
płuc i zwłóknienie płuc); autoimmunologiczne zapalenie wątroby; zespół Stevensa-Johnsona, zapalenie naczyń skóry (w tym 
zapalenie naczyń z nadwrażliwości), rumień wielopostaciowy, reakcje liszajowate; skórny toczeń rumieniowaty, podostry skórny 
toczeń rumieniowaty, zespół toczniopodobny. Bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna; toksyczne martwicze oddzielanie się 
naskórka. Częstość nieznana: reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, listerioza; białaczka, rak z komórek 
Merkela; histiocytoza z erytrofagocytozą (zespół aktywacji makrofagów); nasilenie objawów zapalenia skórno-mięśniowego. 
Opis wybranych działań niepożądanych, patrz ChPL. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; 
faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot od-
powiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pozwolenia EMA nr: EU/1/17/1195/001-002-
003-004 (Erelzi 25 mg w ampułko-strzykawce), EU/1/17/1195/005-006-007-008 (Erelzi 50 mg w ampułko-strzykawce), 
EU/1/17/1195/009-010-011-012 (Erelzi 50 mg we wstrzykiwaczu). Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu 
lekarza do zastrzeżonego stosowania. Leki dostępne w ramach programu lekowego (cz. B). Aktualny wykaz refundowanych le-
ków, środków medycznych specjalnego przeznaczania żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z wysokością dopłaty 
świadczeniobiorców dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie 
w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
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