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Reducere semnificativă a riscului de progresie a dizabilităţii la pacienţii
cu scleroză multiplă
Pacienții români care suferă de o formă mai rara de scleroză multiplă, scleroza multiplă
primar-progresivă (SMPP), au acces la singurul medicament aprobat în Uniunea Europeană pentru
această formă de boală. Acest lucru a fost posibil datorită evaluării HTA a medicamentului.
Scleroza multiplă este o boală inflamatorie dar si degenerativă, cronică, evolutivă, care afectează
ireversibil celulele nervoase din creier și măduva spinării. Această deteriorare afectează transmisia
impulsurilor nervoase la nivelul structurilor Sistemului nervos central, ducând astfel la apariția unor
semne și simptome neurologice, unele dintre ele ireversibile in timp(handicap motor, tulburări ale
acuității vizuale, tulburari de echilibru, tulburări sfincteriene si sexuale, scăderea funcțiilor
cognitive, precum si tulburari psihiatrice asociate).
Scleroza multiplă primar-progresivă (SMPP) este caracterizată de evoluţia constantă a
simptomelor şi mai ales a dizabilităţii fizice in principal prin afectarea mersului, ceea ce afectează
major calitatea vieții persoanelor diagnosticate cu această formă de boală. Cele mai frecvente
simptome sunt scăderea progresivă a mobilităţii membrelor inferioare dar si superioare, aparitia
contracturilor musculare, precum şi probleme sfincteriene, ce pot apărea în scurt timp de la debutul
bolii. Această formă a bolii afecteaza adulţii de peste 40-50 de ani, femeile şi bărbaţii în egală
măsură si reprezinta 10-15 % din totalul cazurilor de scleroza multipla.
La nivel global, peste 170.000 de pacienţi diagnosticați cu scleroză multiplă au fost trataţi până în
prezent cu acest medicament produs de compania Roche, care este prima şi singura terapie
indicată pentru pentru tratamentul sclerozei multiple primar progresive (SMPP), fiind utilizata si in
forma recurent-remisiva (SMRR), pentru care exista o serie mai larga de molecule indicate ca
terapie de fond.
„Pentru pacienţi este extrem de important să aibă acces cât mai devreme la diagnostic şi la terapii
moderne, pentru ca este dovedit stiintific de studiile efectuate in ultimii 25 de ani ca, începerea cat
mai rapida a tratamentului modificator al evolutiei bolii determina intarzierea instalarii disabilitatii
neurologice, astfel incat pacientii sa poata avea o viata cat mai aproape de normal un timp cat mai
indelungat. Din păcate, deocamdată nu există un tratament care să vindece scleroza multiplă, însă
medicamentele nou-aparute pot atenua manifestările bolii şi încetini accentuarea dizabilităţii.
Astfel, cel mai important obiectiv pe care îl urmărim în tratamentul sclerozei multiple este
reducerea progresiei bolii, astfel încât sa nu asistam la scaderea calitatii vietii pacienţilor cu
scleroza multipla ”, a adaugat Dr. Irene Davidescu, medic primar neurolog, Spitalul Clinic
Colentina.
Această maladie afectează circa 700.000 de persoane în Europa, dintre care aproximativ 96.000
suferă de forma primar progresivă de scleroză multiplă, una dintre formele care provoacă

invalidități majore1,2. Majoritatea persoanelor diagnosticate cu SM suferă de forma
recurent-remisiva (SMRR) sau primar progresivă (SMPP) la momentul diagnosticării.3 În România,
scleroza multiplă afectează peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei4.
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Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează continuu cu
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au transformat
Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere tratamentul potrivit
pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.
Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferențiate
clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei și afecțiunilor sistemului nervos
central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic al
cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în
permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor,
aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 30 de medicamente dezvoltate de Roche - printre
care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor Esențiale
elaborată de Organizația Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută opt ani
consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.
Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2018 compania avea
peste 94.000 angajați la nivel global. În 2018, Roche a investit 11 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 56,8 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din
Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al
companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.
Despre Roche România
Prezent pe piața românească încă din perioada interbelica, Roche își redeschide reprezentanța locală în
anul 1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche Romania
SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată.
Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la prevenție,
tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi medicale
neacoperite încă. Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de
farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii de
înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro.
Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664
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