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Дәрілік препаратты медициналық қолдану  

жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ) 
 

Саудалық атауы  
Актемра 
 
Халықаралық патенттелмеген атауы 
Тоцилизумаб 
 
Дәрілік түрі, дозасы 
Инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат 80 мг/4 мл, 200 
мг/10 мл 
 
Фармакотерапиялық тобы  
Антинеопластикалық және иммуномодуляциялайтын препараттар.  
Иммунодепрессанттар. Интерлейкин тежегіштері. Тоцилизумаб. 
АТХ коды L04AC07 
 
Қолданылуы 
Актемра препараты метотрексатпен (МТ) біріктіріліп келесілерді: 
− бұрын МТ емін қабылдамаған ересек пациенттерде белсенділік 

дәрежесі жоғары, үдемелі белсенді ревматоидтық артритті (РА),  
− осының алдында ауруды модификациялайтын, ревматизмге қарсы 

препараттармен (АМРҚП) емге клиникалық жауабы жеткіліксіз болған 
немесе бір немесе бірнеше АМРҚП немесе ісік некрозы факторының 
(ІНФ) антагонистері жақпайтын ересек пациенттерде белсенділік 
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дәрежесі орташа немесе жоғары ревматоидтық артритті (РА) емдеуге 
арналған. 

Метотрексат жақпайтын немесе метотрексатты тағайындау ұсынылмаған 
жағдайларда, Актемра препаратын монотерапия ретінде тағайындауға 
болады.  
Буындардың рентгенологиялық тұрғыдан расталған деструкцииясының 
үдеуін болдырмауда және пациенттердің функционалдық статусын 
жақсартуда Актемра препаратымен және метотрексатпен біріктіріп 
емдеудің тиімділігі дәлелденді. 
Актемра препараты 2 жас шамасындағы және одан үлкен, осының 
алдындағы қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен (ҚҚСП) және 
жүйелі кортикостероидтармен емдеуге клиникалық жауабы жеткіліксіз 
пациенттердегі жүйелі ювенильді идиопатиялық артриттің (жЮИА) 
белсенді формасын емдеуге арналған. Актемра препаратын монотерапия 
(метотрексатпен ары қарай емдеу жақпайтын немесе мүмкін болмаған 
жағдайда) ретінде немесе метотрексатпен біріктіріп тағайындауға болады. 
Актемра препараты метотрексатпен (МТ) біріктіріліп, ювенильді 
идиопатиялық полиартритті (ревматоидтық фактордың бар-жоқтығына 
жүргізілген талдаудың нәтижесі оң немесе теріс болған жағдайда, сондай-
ақ, таралған олигоартрит кезінде) (пЮИА) 2 жастан бастап және одан 
үлкен, осының алдында метотрексатпен емдеуге клиникалық жауабы 
жеткіліксіз болған пациенттерді емдеуге арналған. Метотрексатпен ары 
қарай емдеу жақпайтын немесе мүмкін болмаған жағдайда, Актемра 
препаратын монотерапия ретінде тағайындауға болады. 
Актемра препараты ересектер мен 2 жастан асқан және одан үлкен 
балалардағы химерлік антигендік рецепторлары (CAR-ХАР) бар T-
жасушалар индукциялаған ауыр немесе өмірге қауіп төндіретін 
цитокиндердің босап шығуы синдромын (ЦБС) емдеуге арналған. 
 
Қолдануды бастағанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі 
Қолдануға болмайтын жағдайлар 

− белсенді затына немесе қосымша заттарының кез келгеніне жоғары 
сезімталдық  

− жедел инфекциялық аурулар және өршу сатысындағы созылмалы 
инфекциялар  

Қолдану кезінде қажетті сақтық шаралары 
Инфекциялар 
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Иммуносупрессанттарды (соның ішінде, Актемра препаратын) қабылдап 
жүрген пациенттерде кейде өлімге соқтырған инфекциялық аурулар 
дамыған ауыр жағдайлар байқалған. Белсенді инфекциялық үдеріс кезінде 
препаратпен емдеуді бастамаған дұрыс. Инфекциялық аурудың ауыр түрі 
дамыған жағдайда, ол емделіп жазылғанға дейін Актемра препаратымен 
емдеуді тоқтату керек. Жағдайды дер кезінде бағалау және сәйкесінше емін 
тағайындау үшін, инфекциялық аурудың кез келген симптомдары кезінде 
дереу дәрігерге жүгіну маңызды.  
Туберкулез 
РА, жЮИА немесе пЮИА емдеуге арналған басқа биологиялық 
препараттарды тағайындағандағы сияқты, Актемра препаратын 
тағайындағанға дейін, туберкулездің жасырын түрін анықтау үшін алдын 
ала тексеру жүргізу керек. Туберкулездің жасырын түрі анықталған 
жағдайда, препаратпен емдеуді бастар алдында туберкулезге қарсы емнің 
стандартты курсын жүргізген дұрыс.  
Тоцилизумабпен емдеу кезінде немесе емдеуден кейін туберкулезге тән 
белгілер/симптомдар (тыйылмайтын жөтел, салмақ жоғалту, субфебрильді 
қызба) пайда болған жағдайда, дәрігерге жүгіну қажет. 
Вирустық инфекциялардың реактивациясы 
РА бар, биологиялық препараттармен ем қабылдаған пациенттерде, 
вирустық инфекцияның реактивациясы жағдайлары (мысалы, вирустық В 
гепатиті) байқалған.  
Дивертикулиттің асқынулары 
РА бар, Актемра препаратын қабылдаған пациенттерде, дивертикулит 
асқынуының тесілген жарық түріндегі бірен-саран жағдайлары туралы 
хабарланды. Дивертикулит асқынуларын білдіруі мүмкін (іш ауыруы, қан 
кету және/немесе үлкен дәреттің түсініксіз өзгерістері және қызба) 
белгілері бар пациенттер, асқазан-ішек тесілуімен байланысты болуы 
мүмкін дивертикулитті ертерек анықтау мақсатында дереу тексерілуі тиіс. 
Аса жоғары сезімталдық реакциялары 
Актемра препаратының инфузиясымен байланысты аса жоғары 
сезімталдықтың ауыр реакциялары туралы хабарланды. Ондай реакциялар 
аса жоғары сезімталдық реакциялары бар пациенттерде стероидтармен 
және антигистаминдік препараттармен премедикация жүргізілгендігіне 
қарамастан, келесі инфузиялары кезінде ауырлау және өмірге қауіп 
төндіретін болуы мүмкін.  
Бауырдың белсенді ауруы және бауыр жеткіліксіздігі 
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Актемра препаратымен, әсіресе, метотрексатпен емдеу, бауыр 
трансаминазалары белсенділігінің жоғарылауымен астасуы мүмкін.  
Гепатоуыттылық  
Актемра препаратымен емдеген кезде бауыр трансаминазалары 
белсенділігінің жеңіл немесе орташа дәрежелі, транзиторлық немесе 
мезгіл-мезгіл жоғарылаған жағдайлары туралы жиі хабарланды. Ондай 
жағдайлардың жиілігі гепатоуыттылық әсер ету ықтималдығы бар 
препараттармен (мысалы, метотрексатпен) бірге қолданғанда жоғары 
болды.  
Актемра препаратымен емдеген кезде бауырдың дәріден зақымдануының 
ауыр жағдайлары, соның ішінде, бауырдың жедел жеткіліксіздігі, гепатит 
және сарғаю туралы хабарланған. Бауырдың дәріден зақымдануының ауыр 
жағдайлары Актемра препаратымен емдеуді бастағаннан 2 аптадан 5 
жылдан астамға дейінгі мерзімде байқалды. Ағза трансплантациясын 
қажет ететін бауыр жеткіліксіздігі жағдайлары туралы хабарланды. Бауыр 
функциясы бұзылуының белгілері мен симптомдары пайда болған 
жағдайда, тез арада дәрігерге жүгіну керек. 
Гематологиялық бұзылулар  
Тоцилизумабты (8 мг/кг) метотрексатпен біріктіріп қолдану нейтрофилдер 
мен тромбоциттер санының азаюына алып келуі мүмкін. Бұрын ІНФ 
антагонистерімен ем қабылдаған пациенттерде нейтропенияның даму 
қаупі жоғары. 
Липидтер алмасуының көрсеткіштері  
Тоцилизумабты қабылдаған пациенттерде, липидтер алмасуы 
көрсеткіштерінің: жалпы холестериннің, тығыздығы төмен 
липопротеиндердің (ТТЛП), тығыздығы жоғары липопротеиндердің 
(ТЖЛП), триглицеридтердің жоғарылағаны байқалды.  
Неврологиялық бұзылыстар  
Орталық жүйке жүйесінің миелинсіздендіретін ауруларының дамуы 
мүмкіндігін көрсетуі ықтимал симптомдарға қатысты қырағылық таныту 
керек.  
Қатерлі жаңа түзілімдер 
РА бар пациенттерде қатерлі жаңа түзілім қаупі жоғарылай түседі. 
Иммуномодуляциялайтын дәрілік препараттар қатерлі жаңа түзілімнің 
даму қаупін арттыруы мүмкін. 
Вакцинация 
Тірі және әлсіретілген тірі вакциналармен иммунизациялауды 
тоцилизумабпен емдеумен бір мезгілде жүргізбеу керек, өйткені, мұндай 
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біріктірілімнің қауіпсіздігі анықталмаған. Пациенттердің барлығына, 
әсіресе, жЮИА және пЮИА бар пациенттерге, Актемра препаратымен 
емдеуді бастағанға дейін, екпелердің ұлттық кестесіне сәйкес 
вакцинациялаудан өту ұсынылады. Иммуносупрессивтік препараттармен 
ем қабылдап жүрген пациенттерде тірі вакциналармен иммунизациялау 
мен препарат емі арасындағы, иммунизациялау жөніндегі қолданыстағы 
нұсқауларға сәйкес аралықты сақтау керек. 
Жүрек-қантамыр ауруларының қаупі 
РА бар пациенттерде жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан бұзылулардың 
даму қаупі жоғары.  
ІНФ антагонистерімен біріктіріп емдеу 
Актемра препараты мен ІНФ антагонистерін немесе РА, жЮИА және 
пЮИА емдеуге арналған басқа биологиялық препараттарды бірге қолдану 
жөнінде деректер жоқ. Актемра препаратын басқа биологиялық 
препараттармен бірге қолдану ұсынылмайды. 
Натрий 
Актемра препаратының ең жоғарғы 1200 мг дозасының құрамында 1.17 
ммоль (немесе 26.55 мг) натрий бар. Бұл факт натрий мөлшері 
бақыланатын диета ұстап жүрген пациенттерде ескерілуі тиіс. Актемра 
препаратының 1025 мг төмен дозаларының құрамында 1 ммольден аз (23 
мг) натрий бар, яғни, іс жүзінде натрийсіз. 
Балаларда қолданылуы 
жЮИА бар пациенттер 
Макрофагтардың белсенуі синдромы (МБС) ауыр және өмірге қауіп 
төндіретін жағдай болып табылады, ол жЮИА бар пациенттерде дамуы 
мүмкін.  
 
 
 
Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі  
10 мг/кг дозадағы тоцилизумаб пен аптасына 1 (бір) рет 10-25 мг дозадағы 
метотрексатты бір мезгілде бір рет енгізу метотрексат экспозициясына 
клиникалық тұрғыдан маңызды әсер етпеген. 
Цитокиндердің (мысалы, созылмалы қабынуды стимуляциялайтын ИЛ-6) 
әсерінен бауырдың CYP450 изоферменттерінің экспрессиясы 
бәсеңдейтіндіктен, цитокиндердің әсерін тежейтін дәрілермен (мысалы, 
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тоцилизумаб) ем жүргізгенде, CYP450 изоферменттерінің экспрессиясы 
бұзылуы мүмкін. 
Арнайы ескертулер 
Жүктілік немесе лактация кезінде 
Ұрпақ өрбітетін жастағы әйелдер 
Ұрпақ өрбітетін жастағы әйелдер Актемра препаратымен емдеу кезінде 
және емдеу аяқталғаннан кейін 3 ай бойы контрацепцияның тиімді 
құралдарын пайдалануы тиіс. 
Жүктілік 
Тоцилизумабты жүктілік кезінде қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі 
жеткіліксіз зерттелген. Адамдар үшін қауіптілік ықтималдылығы 
анықталмаған. 
Негізді түрдегі клиникалық қажеттілігі жағдайларында болмаса, Актемра 
препаратын жүктілік кезінде қолданбаған дұрыс.  
Бала емізу 
Тоцилизумабтың адамда емшек сүтімен шығарылатын-
шығарылмайтындығы белгісіз. Емшек емізуді жалғастыру/тоқтату немесе 
тоцилизумабпен емдеуді жалғастыру/тоқтату туралы шешім қабылдаған 
кезде, емшек емудің бала үшін пайдасы мен емдеуді жалғастырудың анасы 
үшін пайдасын ескеру керек. 
Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару 
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері  
Актемра препараты автомобиль басқару және механизмдермен жұмыс 
істеу қабілетіне болар-болмас әсер береді. 
 
Қолдану жөніндегі нұсқаулар 
Дозалау режимі  
РА бар пациенттер 
Ұсынылатын дозасы төрт аптада бір рет, дене салмағына 8 мг/кг құрайды. 
Дене салмағы 100 кг асатын пациенттерге бір инфузияда 800 мг жоғары 
дозада қолдану ұсынылмайды. 
Цитокиндердің босап шығуы синдромы (ЦБС) (ересектер және балалар) 
Препараттың ЦБС емдеу үшін ұсынылатын, 60 минутқа созылатын 
венаішілік инфузиясы түрінде енгізілетін дозасы дене салмағы ≥30 кг 
пациенттерде 8 мг/кг құрайды немесе дене салмағы 30 кг аз пациенттерде 
12 мг/кг құрайды. Актемра препаратын монотерапияда немесе 
кортикостероидтармен біріктіріп тағайындауға болады. 
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Алғашқы дозасын енгізгеннен кейін клиникалық жақсару болмаған 
жағдайда, Актемра препаратының қосымша 3 дозасына дейін енгізуге 
болады. Дозаларын бірінен соң бірін енгізулердің аралығы 8 сағаттан кем 
болмауы тиіс. ЦБС бар пациенттерге бір инфузиясында 800 мг асатын 
дозаларын енгізу ұсынылмайды.  
Ауыр немесе өмірге қауіп төндіретін ЦБС бар пациенттерде, 
лимфодеплециялайтын химиотерапияға жол ашатын негізгі қатерлі жаңа 
түзілім немесе ЦБС салдарынан, цитопения немесе АЛТ немесе АСТ 
белсенділігінің жоғарылауы жиі байқалады. 
Пациенттердің ерекше топтары 
Балалар 
жЮИА бар пациенттер 
2 жастан асқан, дене салмағы 30 кг және одан жоғары пациенттер үшін 
ұсынылатын дозасы 2 аптада бір рет 8 мг/кг, ал салмағы 30 кг аз 
пациенттер үшін – 2 аптада бір рет 12 мг/кг құрайды. Препаратты 
пациенттің дене салмағына байланысты әрбір енгізер алдында, дозасын 
есептеп отыру қажет. Дозасын тек, пациенттің дене салмағы тұрақты түрде 
өзгерген жағдайда ғана түзетуге болады. 
пЮИА бар пациенттер 
2 жастан асқан, дене салмағы 30 кг және одан жоғары пациенттер үшін 
ұсынылатын дозасы 4 аптада бір рет 8 мг/кг, ал салмағы 30 кг аз 
пациенттер үшін – 4 аптада бір рет 12 мг/кг құрайды. Препаратты 
пациенттің дене салмағына байланысты әрбір енгізер алдында, дозасын 
есептеп отыру қажет. Дозасын тек, пациенттің дене салмағы тұрақты түрде 
өзгерген жағдайда ғана түзетуге болады. 
Егде жастағы пациенттер 
65 жас шамасындағы және одан үлкен пациенттер үшін дозасын түзету 
қажет емес. 
Бүйрек жеткіліксіздігі 
Бүйректің ауырлығы жеңіл және орташа дәрежелі жеткіліксіздігі бар 
пациенттер үшін дозасын түзету қажет емес.  
Бауыр жеткіліксіздігі 
Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде Актемра препаратының 
қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.  
Енгізу әдісі және жолы 
РА, жЮИА, пЮИА және ЦБС бар пациенттерге Актемра препараты 
сұйылтылғаннан кейін, 60 минутқа созылатын венаішілік инфузиясы 
түрінде енгізіледі. 
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РА, жЮИА, пЮИА және ЦБС бар, дене салмағы ≥30 кг пациенттер 
Актемра препаратын асептика шараларын сақтай отырып, натрий 
хлоридінің инъекцияға арналған (0.9%, 9 мг/мл) стерильді апирогенді 
ерітіндісінде, 100 мл көлемге дейін сұйылтады. 
жЮИА, пЮИА және ЦБС бар, дене салмағы <30 кг пациенттер 
Актемра препаратын асептика жағдайларында, стерильді натрий 
хлоридінің инъекцияға арналған (0.9%, 9 мг/мл) апирогенді ерітіндісінде 
50 мл көлемге дейін сұйылтады. 
Артық дозаланған жағдайда қолдану қажет шаралар  
Актемра препаратымен артық дозалану жөніндегі қолжетімді деректер 
шектеулі. Көптеген миеломасы бар пациентте 40 мг/кг дозадағы 
препараттың байқаусызда артық дозалануының бір жағдайында жағымсыз 
реакциялар білінбеген. 
 
ДП стандартты қолдану кезінде көрініс табатын жағымсыз 
реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдануы керек 
шаралар  
Өте жиі  

− жоғарғы тыныс жолдарының инфекциялары 
− гиперхолестеринемия  

Жиі 
− целлюлит, пневмония, ауыз қуысының Herpes simplex, Herpes zoster 

туғызған инфекциялары  
− іш ауыруы, ойық жаралы стоматит, гастрит 
− бөртпе, қышыну, есекжем  
− бас ауыруы, бас айналуы 
− бауыр трансаминазалары белсенділігінің жоғарылауы, дене 

салмағының жоғарылауы, жалпы билирубин деңгейінің жоғарылауы  
− артериялық гипертензия 
− лейкопения, нейтропения, гипофибриногенемия 
− шеткері ісіну, аса жоғары сезімталдық реакциялары 
− конъюнктивит  
− жөтел, ентігу 

Жиі емес 
− дивертикулит 
− стоматит, асқазанның ойық жарасы  
− гипертриглицеридемия  
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− нефролитиаз 
− гипотиреоз 

Сирек 
− Стивенс-Джонсон синдромы 
− анафилаксия реакциялары (өлімге соқтыратын) 
− бауырдың дәріден зақымдануы, гепатит, сарғаю 

Өте сирек 
− бауыр жеткіліксіздігі 

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаса медицина қызметкеріне, 
фармацевтика қызметкеріне немесе дәрілік препараттардың 
тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, дәрілік препараттарға 
жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша ақпараттық деректер 
базасына тікелей хабарласыңыз 
«Рош Казахстан» ЖШС 
050020, Алматы қ., Луганский к-сі, 137 
Тел.: +7 (727) 321 24 24 
e-mail: kz.safety@roche.com 
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық 
орталығы» ШЖҚ РМК 
http://www.ndda.kz 
 
Қосымша мәліметтер  
Дәрілік препараттың құрамы  
Бір құтының ішінде 
белсенді зат – тоцилизумаб, 80 мг немесе 200 мг  
Қосымша заттар: сахароза, полисорбат 80, динатрий фосфатының 
додекагидраты, натрий дигидрофосфатының дигидраты, инъекцияға 
арналған су. 
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы  
Түссізден ақшыл-сары түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын 
сұйықтық  
Шығарылу түрі және қаптамасы 
80 мг/4 мл және 200 мг/10 мл-ден 1 типті түссіз шыныдан жасалған, 
сыйымдылығы 10 мл (80 мг/4 мл дозасы үшін) немесе 20 мл (200 мг/10 мл 
дозасы үшін), фторлы полимерден жасалған жабыны бар, бутилкаучуктен 

mailto:kz.safety@roche.com
http://www.ndda.kz/
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жасалған тығындармен тығындалған және «flip-off» пластик 
қақпақтарымен алюминий қалпақшалары бар құтыларға құйылған. 
1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі 
нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады. 
Сақтау мерзімі 
2.5 жыл  
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 
Сақтау шарттары 
Түпнұсқалық қаптамасында 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау 
керек. Мұздатып қатыруға болмайды. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 
Дәріханалардан босатылу шарттары 
Рецепт арқылы  
 
Өндіруші туралы мәлімет 
Чугай Фарма Мануфактуринг Ко. Лтд., Уцуномия-Сити, Жапония 
16-3, Kiyohara Kogyodanchi, Utsunomiya city, Tochigi, Japan  
Тел.: + 41 61 688 11 11, факс:+ 41 61 691 93 91, e-mail: info@roche.com 
 
Тіркеу куәлігінің ұстаушысы 
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария 
Grenzacherstrasse 124, Basel 4070 Switzerland 
Тел.: + 41 61 688 11 11 
e-mail: info@roche.com 
 
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік 
заттардың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) 
қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігіне 
жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері 
(телефон, факс, электронды пошта)  
«Рош Казахстан» ЖШС 
050020, Алматы қ., Луганский к-сі, 137 
Тел.: +7 (727) 321 24 24 
e-mail: kz.safety@roche.com, kz.quality@roche.com 
Шешімі: N029745 
Шешім тіркелген күні: 17.06.2020 
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болса): Ахметниязова Л. М. 
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Шешімі: N029745 
Шешім тіркелген күні: 17.06.2020 
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болса): Ахметниязова Л. М. 
(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті) 
Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 
қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең 
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