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Халықаралық патенттелмеген атауы 
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Дәрілік түрі 
Инъекцияға арналған 45 мг/0.5 мл және 90 мг/1 мл ерітінді  

алдын ала толтырылған еккіштерде  

 

Құрамы 

Бір еккіштің ішінде 

белсенді зат - 45 мг немесе 90 мг устекинумаб, 

қосымша заттар: сахароза, L-гистидин (соның ішінде L-гистидин 

монохлоридінің моногидраты), полисорбат 80,  инъекцияға арналған су.  

 

Сипаттамасы 

Түссізден ашық-сары түске дейінгі бозаңданатын ерітінді. Ерітіндіде 

ақуыздың бірлі-жарым мөлдір бөлшектері болуы мүмкін. 

  

Фармакотерапиялық тобы  
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Сіңуі. Дені сау еріктілерге тері астына бір рет 90 мг доза енгізуден кейін 

устекинумабтың (tmax) ең жоғары сарысулық концентрациясына жетуге 

дейінгі медиана уақыты 8,5 күн құрайды. Псориазы бар пациенттерге 45 мг 

немесе 90 мг дозада тері астына бір рет енгізуден кейін устекинумабтың tmax 

медиана мәндері дені сау еріктілер үшін алынған мәндермен салыстырмалы 

болды. Тері астына бір рет енгізуден кейін устекинумаб абсолютті 

биожетімділігі псориаз бар пациенттерде 57,2% құрады.   

Таралуы. Псориазы бар пациенттерге устекинумаб бір рет көктамыр ішіне 

енгізілгеннен кейін терминалдық фазадағы (Vz) медианалық таралу көлемі 

57-ден 83 мл/кг дейін  ауытқыды. 

Метаболизмі 

Устекинумабтың метаболизмдік жолы белгісіз. 

Элиминациясы. Псориазы бар пациенттерге бір рет көктамыр ішіне енгізуден 

кейін медианалық жүйе клиренсі (CL) 1,99-2,34 мл/тәулік/кг диапазонында 

болды. Устекинумабтың медианалық жартылай шығарылу кезеңі (t1/2) 

псориаз және/немесе псориаздық артриті бар пациенттерде шамамен 3 апта 

құрады және псориаз және/немесе псориаздық артрит зерттеулерінің бәрінде 

15-тен 32 күнге дейін өзгерді. Қауымдық фармакокинетика талдауында 

псориазы бар пациенттерде болжамды клиренсі (CL/F) және болжамды 

таралу көлемі (V/F), тиісінше, 0,465 л/күн және 15,7 л құрады. Устекинумаб 

CL/F жынысқа байланысты емес. Қауымдық фармакокинетика талдауында 

устекинумабқа антиденелерге тест оң болған пациенттерде устекинумаб 

клиренсінің артуы басым үрдіс байқалды.   

Дозаға байланысы. Псориазы бар пациенттерде устекинумабтың жүйелік 

экспозициясы (Cmax және AUC) 0,09 мг/кг-ден 4,5 мг/кг дейінгі дозаларда 

көктамыр ішіне бір рет енгізуден немесе 24-тен 240 мг дейінгі дозаларда тері 

астына бір рет енгізуден кейін дозаға тәуелді дерлік ұлғайды. 

Препаратты көп рет қолданумен салыстырғанда препаратты бір рет қолдану. 

Препаратты бір рет және көп рет тері астына енгізген жағдайда устекинумаб 

концентрациясының уақытқа тәуелді сарысулық бейіндері жалпы болжамды 

сипатта болды. Устекинумаб сарысулық концентрацияларына 0 және 4-ші 

аптада бастапқы енгізуден кейінгі 28-ші аптаға қарай, ал артынан әр 12 апта 

сайын енгізгенде тепе-тең жағдайға жетті. Псориазы бар пациенттерде тепе-

тең жағдайда ең төмен концентрациясының медиана мәні 0,21-ден 0,26 

мкг/мл дейін (45 мг доза үшін) және 0,47-ден 0,49 мкг/мл дейін (90 мг доза 

үшін) өзгеріп отырды. Әр 12 апта сайын тері астына енгізгенде уақыт өте 

сарысулық устекинумабтың айқын жинақталуы байқалмаған. 

Дене салмағының препарат фармакокинетикасына ықпалы. Қауымдық 

фармакокинетика талдауында псориазға шалдыққан пациенттің дене салмағы 

устекинумаб клиренсіне ықпал ететін өте елеулі ковариата болып танылды. 

Дене салмағы > 100 кг  пациенттерде CL/F медиана мәні, дене салмағы < 100 

кг пациенттердегі мәнмен салыстырғанда, шамамен 55% жоғары болды. Дене 

салмағы > 100 кг пациенттерде V/F  медиана мәні, дене салмағы < 100 кг 

пациенттердегі осындаймен салыстырғанда, шамамен 37% жоғары болды. 90 

мг тобындағы дене салмағы өте жоғары (> 100 кг) пациенттерде 



устекинумабтың ең төмен концентрациясының медиана мәні, 45 мг 

тобындағы дене салмағы аз (< 100 кг) пациенттердегі осы көрсеткіш мәнімен 

салыстырмалы болды. Псориазы бар пациенттер арасында қауымдық 

фармакокинетика деректерінің расталған талдауы кезінде ұқсас нәтижелер 

алынды. 

Пациенттердің ерекше топтары. Бүйрек немесе бауыр функциялары бұзылған 

пациенттерге қатысты фармакокинетикалық деректер жоқ. Егде жастағы 

пациенттердің қатысуымен арнайы зерттеулер жүргізілмеген. Азиялық және 

азиялық емес нәсіл өкілдері болып табылатын псориазы бар пациенттерде 

устекинумаб фармакокинетикасы жалпы салыстырмалы болды. Қауымдық 

фармакокинетика талдауында шылым шегудің немесе алкоголь тұтынудың 

устекинумаб фармакокинетикасына ықпалы анықталмаған. 

CYP450 ферменттері жүйесін реттеу. CYP450 ферменттері жүйесін реттеуге 

ИЛ-12 немесе ИЛ-23 ықпалы адам гепатоциттері пайдаланылған in vitro 

зерттеуінде зерттелді. Адамның CYP450 ферменттерінің белсенділігін ИЛ-12 

және/немесе ИЛ-23 10 нг/мл деңгейлерінде өзгертпегені анықталды 

(CYP1A2, 2B6, 2C9, 2С19, 2D6 немесе 3А4; «Дәрілермен өзара әрекеттесуі»  

бөлімін қараңыз).   

Фармакодинамикасы  
Устекинумаб ИЛ-12 (интерлейкин-12) және ИЛ-23 адам цитокиндерінің р40 

ақуыз суббірліктерімен жоғары аффинділікпен және спецификалық 

байланысатын тұтастай адамның моноклональді IgG1к антиденесі түрінде 

болады. Устекинумаб адамның ИЛ-12 және ИЛ-23 биологиялық 

белсенділігін тежеп, осы цитокиндердің иммундық жасушалар беткейінде 

экспрессияланатын ИЛ-12R1 рецепторлық ақуызымен байланысуын 

кедергілейді. Устекинумаб жасушалар беткейінде ИЛ-12R1 

рецепторларымен байланысып үлгерген ИЛ-12 немесе ИЛ-23-пен байланыса 

алмайды. Осылайша, устекинумаб рецепторларды таситын жасушаларда 

комплементарлық немесе антиденеге тәуелді цитоуыттылықты күшейтуге 

бейім емес. ИЛ-12 және ИЛ-23 құрамында белсендірілген антигені бар 

жасушалармен, мысалы, макрофагтармен және дендритті жасушалармен 

секрецияланатын гетеродимерлі цитокиндер болып табылады. ИЛ-12 және 

ИЛ-23, табиғи киллерлерді (NK-жасушалар) белсендіруге және Т-хелперлер 

1 (Th1) фенотипі бойынша CD4+ Т-жасушаларды дифференциациялау/ 

белсендіруге қатысумен иммундық функцияға қосылады, сондай-ақ гамма 

интерфероны (ИФγ) түзілуін көтермелейді. ИЛ-23 Т-хелперлер 17 жолымен 

дамуды индукциялап, ИЛ-17А, ИЛ-21 және ИЛ-22 секрециясына ықпал етеді. 

Псориазы бар пациенттердің терісі мен қанында ИЛ-12 және ИЛ-23 жоғары 

деңгейлері байқалады, ал псориаз және псориаздық артриті бар 

пациенттерде, дені сау тұлғалардан ерекшелігі, сарысуда ИЛ12/23p40 

анықталады, бұл псориаздық қабыну ауруларының патофизиологиясында 

ИЛ-12 және ИЛ-23 қатысуын жорамалдауға мүмкіндік береді. ИЛ23А 

(IL23A), ИЛ23 R (IL23R) және ИЛ-12В (IL-12B) гендерінің генетикалық 

полиморфизмі бұл ауруларға бейімділікті айқындайды. Терінің псориаздық 

зақымданулары бар бөліктерінде ИЛ-12 және ИЛ-23 елеулі экспрессиясы 



байқалады, ал ИЛ-12 арқылы ИФγ индукциялануы псориаз белсенділігімен 

өзара байланысты. ИЛ-23-ке сезімтал Т-жасушалар ИЛ-23 энтезистердің 

қабынуын айқындаған қабыну артритінің тышқан үлгісіндегі энтезистерде 

(сіңірлер мен байламдардың сүйекпен біріккен жерлері) анықталған.  

ИЛ-12 және ИЛ-23 жалпы р40 суббірлігінің байланысуы псориаздағы және 

псориаздық артриттегі устекинумабтың клиникалық әсерін кепілдейді, бұл 

аталған аурулар кезінде патологиялық өзгерістердің негізінде жататын Th1 

және Th17 цитокин жолдарының бұзылуы нәтижесінде жүзеге асады. 

Алайда ИЛ-12 және ИЛ-23 аномальді реттелуі псориаз сияқты иммунитетке 

қатысты аурулармен байланысты болады. Устекинумаб иммундық 

жасушалардың белсенділенуіне, мысалы, дабылдың жасушаішілік берілуіне 

және цитокиндер секрециясына ИЛ-12 және ИЛ-23 қатысуын кедергілейді. 

Осылайша, устекинумаб псориаз патологиясына тән дабылдың берілуін және 

цитокиндер экспрессиясы каскадын үзеді деп саналады.    

Устекинумаб препаратымен емделу псориаздың гистологиялық белгілерінің, 

соның ішінде эпидермис гиперплазиясы мен жасушалар пролиферациясының 

елеулі азаюымен қатар жүреді. Алынған нәтижелер препараттың бақыланған 

клиникалық тиімділігіне сәйкес келеді.  

Псориаз және/немесе псориаздық артриті бар пациенттерде устекинумаб 

иммундық жүйе айналымындағы жасушалардың, соның ішінде жады 

жасушаларының және белсенділенбеген Т-лейкоциттерінің қауымдағы 

пайыздық арақатынасына, сондай-ақ айналымдағы цитокиндер деңгейлеріне 

елеулі әсерін көрсетпеген. Қабынудың жүйелік маркерлері бастапқы тексеру 

кезінде сарысуда анықталды, ал плацебо тобындағы пациенттермен 

салыстырғанда, устекинумаб қабылдаған пациенттерде емделуден кейін 4 

маркер (MDC, VEGF, MCSF-1 және YKL-40) үшін аздаған концентрация 

айырмашылығы анықталды.  

Бастапқы тексеру кезінде және препаратты қолданудан кейін 2 аптаға дейінгі 

кезең бойына псориазы бар пациенттерде зақымданған тері биоптаттарының 

мРНҚ талдауы нәтижелеріне сай, устекинумабпен емдеу гендердің және  ИЛ-

12 және ИЛ-23 нысана-молекулалары экспрессиясының төмендеуіне әкелді. 

Бұдан бөлек, Стелара
®
 препараты зақымданған тері бөліктерінің 

биоптаттарында MCP-1, ІНФ-альфа, IP-10 және ИЛ-8 сияқты қабыну 

цитокиндері мен хемокиндері гендерінің экспрессиясын бәсеңдетті. Бұл 

деректер псориазда устекинумабпен емделу кезінде байқалған елеулі 

клиникалық артықшылықты көрсетеді.  

Псориаз және псориаздық артриті бар пациенттерде зерттеу жүргізілгенде 

клиникалық жауаптың (тиісінше, таралу индексінің және псориаз 

ауырлығының (PASI - Psoriasis Area and Severity Index) немесе Америка 

ревматология коллегиясы (ACR - American College of Rheumatology) 

критерийі бойынша бағасының жақсаруы) сарысудағы устекинумаб 

концентрациясымен өзара байланысты екенін айғақтайтын деректер алынған. 

PASI индексі бойынша үздік жауап байқалған псориазы бар пациенттерде 

устекинумабтың концентрация медианасы клиникалық жауабы төмен 

пациенттердегіден  жоғары болды. Псориазда препаратты қолдану бойынша 



зерттеу жүргізілгенде 28 аптада PASI 75 индексі алынған пациенттер 

арақатынасы артты, ал бұл препаратты 28 аптада келесі енгізудің алдында 

устекинумаб концентрациясының ұлғаюымен қатар жүрді. 

Псориаздық артриті бар пациенттерде, ACR 20 жауап деңгейіне жеткен 

пациенттерде зерттеу жүргізілгенде устекинумабтың сарысудағы 

концентрация медианасы ACR 20 деңгейіне жетпеген тұлғалардағыдан 

жоғары болды. ACR 20 және ACR 50 деңгейіне жеткен пациенттер 

арақатынасы  сарысудағы устекинумаб концентрациясының ұлғаю шамасына 

қарай артты.  

 

Қолданылуы 
- циклоспорин, метотрексат немесе PUVA қоса, басқа да жүйелі емдеу 

әдістерінің көтерімсіздігі немесе қарсы көрсетілімдері болған немесе жауап 

болмаған орташа және ауыр дәрежедегі түйіндақты псориазы бар ересек 

пациенттерді емдеу үшін 

- ауруды модификациялайтын биологиялық емес ревматизмге қарсы 

препараттармен алдыңғы емдеуге жауап жеткіліксіз болғанда монотерапия 

ретінде немесе метотрексатпен біріктіріп псориаздық артриті бар ересек 

пациенттерді емдеу үшін  

 

Қолдану тәсілі және дозалары 
Стелара

®
 препаратын көрсетілім бойынша пайдалану қажет және псориаз 

және псориаздық артритті диагностикалау және емдеу тәжірибесі бар 

дәрігердің қадағалауын талап етеді.   

Түйіндақты псориаз 

Дозасы 

Ересек пациенттерге ұсынылатын доза тері астына 45 мг құрайды. Екінші 

инъекцияны алғаш қолданудан кейін 4 апта өткенде, артынан әр 12 апта 

сайын жасайды. 

Дене салмағы  > 100 кг пациенттерге ұсынылатын доза тері астына 90 мг 

құрайды. Екінші инъекцияны алғаш қолданудан кейін 4 апта өткен соң, 

артынан әр 12 апта сайын жасайды.  

Дене салмағы 100 кг-ден асатын пациенттерде 45 мг дозасы да тиімді, алайда 

ең үздік нәтижеге 90 мг енгізілгенде жетеді. 

28 апта бойы емге жауабы қанағаттанғысыз болған пациенттерде емдеуді 

тоқтату мүмкіндігін қарастыру керек. 

Псориаздық артрит 

Ересек пациенттерге ұсынылатын доза 45 мг құрайды. Екінші инъекцияны 

алғаш қолданудан кейін 4 апта өткенде, артынан әр 12 апта сайын жасайды. 

Дене салмағы > 100 кг пациенттерге ұсынылатын доза  90 мг құрайды.  

28 апта бойы емге жауабы қанағаттанғысыз болған пациенттерде емдеуді 

тоқтату мүмкіндігін қарастыру керек. 

Егде жастағы пациенттер (> 65 жас) 

Егде жастағы пациенттер үшін дозаны түзету қажет емес («Айрықша 

нұсқаулар» бөлімін қараңыз).   



 

Бүйрек және бауыр жеткіліксіздігі 

Стелара
®
 препаратының әсері осы топ пациенттері арасында зерттелмеген. 

Дозасы жөнінде нұсқаулар жоқ.  

Педиатриялық жастағы пациенттер 

Стелара
®
 препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігі 12 жасқа толмаған 

балаларда анықталмаған. Деректер жоқ. 

Қолдану тәсілі 

Стелара
®
  препараты  теріастылық инъекциялар түрінде қолдануға арналған. 

Егер мүмкін болса, инъекция үшін орын таңдағанда псориазбен зақымданған 

тері бөліктеріне тимеу керек.   

Теріастылық инъекция салу әдісін меңгерген соң, егер дәрігер дұрыс деп 

есептесе, пациенттердің инъекцияны өз бетінше жасауына болады. Алайда 

дәрігер пациенттерге тиісті бақылау жүргізуі тиіс. Пациенттер препараттың 

қолданылуы туралы жеткілікті ақпарат мазмұндалатын медициналық 

қолдану жөніндегі нұсқаулықта берілген нұсқауларға сәйкес препараттың 

көлемін түгел енгізуге қатысты хабарлануы тиіс. Препарат бойынша 

қосымша мәліметтерге және оны қолдану жөніндегі ерекше сақтандыруларға 

қатысты «Айрықша нұсқаулар» бөлімін қарау керек. 

Препаратты енгізу бойынша нұсқаулар 

Емдеудің басында Стелара
®
 препаратының инъекциясын тек медициналық 

маман жасауы тиіс, алайда, кейіннен егер дәрігер оны мүмкін деп санаса, 

қажетті сақтандырулардың бәрін қадағалаумен және теріастылық 

инъекциялар техникасына міндетті түрде алдын ала оқып-үйретілген пациент 

өзіне Стелара
®
 препаратының инъекциясын өз бетінше сала алады.  

● Стелара
®
 препаратын инъекцияға арналған басқа сұйықтықтармен 

араластыруға болмайды. 

●  Препаратты сілкімеңіз. Ұзақ уақыт қарқынды сілку препаратты бүлдіруі 

мүмкін. Егер ол сілкіленген болса, препаратты пайдаланбаңыз.   

 

1 сурет. Стелара
®
 препараты бар еккіш 

 

 
 

 

 

 

 



 

1 – поршень ұштығы                                          5 - корпус 

2 – поршень                                                          6 – жарамдылық мерзімі көрсетілген орын 

3 – ине сақтандырғышын іске қосу                   7 – тексеру терезесі 

клипсалары                                                           8 – ине 

4 – ине сақтандырғышының қанатшалары            

9 – иненің қорғағыш қалпақшасы 

 

Алдын ала толтырылған еккішті пайдалануға дайындық. 

 Препаратты тоңазытқыштан алып шығыңыз.  Препараты бар еккішті 

картон қорапшадан шығарып, оны 30 минут бойы бөлме 

температурасында ұстаңыз. Иненің қорғағыш қалпақшасын бөлме 

температурасына жеткізілгенше шешпеңіз.  

 Алдын ала толтырылған еккішті инесін жабық күйінде жоғары 

қаратып, еккіштің корпусынан ұстаңыз.  

 Еккішті поршень ұштығынан, поршеннен, иненің қорғағыш 

«қанатшаларынан» немесе иненің қорғағыш қалпақшасынан 

ұстамаңыз.  

 Бүкіл емшара бойына поршенді кері қарай тартпаңыз.  

 Препарат енгізілетін сәтке дейін алдын ала толтырылған еккіштен 

иненің қорғағыш қалпақшасын шешіңіз.  

 Ине сақтандырғышпен мезгілінен бұрын жабылып қалмас үшін ине 

сақтандырғышын іске қосу клипсаларына тиіспеңіз (1 суретте * болып 

белгіленген). 

 Еккіш корпусынан ұстап тұрып және қаптамасын ол бұралып 

кетпейтіндей тартып, қаптамадан еккішті шығарып алыңыз. Поршенді 

басуға, инеге тиісуге немесе еккішті сілкуге тыйым салынады.  

 Еккіштің дұрыс дозалануын тексеріңіз. 

- Егер сіздің дозаңыз 45 мг құраса, Стелара
®
 препаратының 45 мг дозасы 

пайдаланылады. 

- Егер сіздің дозаңыз 90 мг құраса, 45 мг препараттан 2 еккішті  пайдаланып, 

2 инъекцияны бірінен соң бірін салу керек. Бұл орайда екінші инъекция 

алғашқысынан кейін бірден жасалуы тиіс. Инъекцияларды әртүрлі 

аумақтарға жасаған жөн.  

● Еккіштің сақтау мерзімінің дұрыстығын, бүлінуінің болмауын, сондай-ақ 

ерітіндінің мөлдірлігін және оның мұздатып қатырылмағанын тексеріңіз. 

Ерітінді мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз немесе ашық сары түсті 

болуы тиіс, ішінде ақуыздың бірнеше ұсақ мөлдір немесе ақ бөлшектері 

болуы мүмкін. Егер ерітіндінің түсі өзгерсе немесе бұлыңғырланып кетсе, 

сондай-ақ бөгде бөлшектері болса, дәрілік затты пайдалануға болмайды.  

          Cізге инъекция салуға қажет болатын қосымша материалдар (спиртті 

сүрткі, мақта түйірі немесе дәке бөлігі және үшкір заттарға арналған 

контейнер) дайындаңыз. 

Инъекция салатын жерді таңдау және дайындау 



Стелара
®
  препараты  теріастылық инъекциялар түрінде қолдануға арналған. 

Инъекция үшін қолайлы орындар санның жоғарғы бөлігі немесе іштің 

кіндіктен шамамен 5 см төмен аумағы болып табылады. Псориазбен 

зақымданған аумаққа инъекция жасамаған жөн. Сондай-ақ препаратты иыққа 

енгізуге де болады. 

2 сурет. Инъекция үшін ұсынылатын жерлер 

 

 
 

Қолыңызды сабындап жылы сумен мұқият жуыңыз. Инъекция салатын жерді 

спиртті сүрткімен сүртіңіз. Инъекция жасалғанша бұл аумаққа енді тиіспеңіз. 

Иненің қорғағыш қалпақшасын шешу 

Препарат енгізілетін сәтке дейін алдын ала толтырылған еккіштен иненің 

қорғағыш қалпақшасын шешпеңіз. Еккіш корпусынан ұстап тұрып және 

қаптамасынан ол бұралып кетпейтіндей тартып, еккіштен қаптаманы шешіп 

алыңыз. Иненің қорғағыш қалпақшасын шешіңіз және тастаңыз. Иненің 

қорғағыш қалпақшасын шешкенде поршенге тиіспеңіз. 

3 cурeт. Иненің қорғағыш қалпақшасын шешу 

 

 
Сіз еккіштегі ауа көпіршіктерін көре аласыз. Бұл бола береді, оны жоюға 

әрекет жасамаңыз. Сіз иненің ұшынан сұйықтық тамшысын да көре аласыз. 

Бұған да жол беріледі. Инені бөгде заттарға тигізіп алмаңыз. Егер сіз оны 

шешкен қалпақшасымен бірге түсіріп алсаңыз, еккішті пайдаланбаңыз. Бұл 

жағдайда дәрігер немесе фармацевт кеңесіне жүгініңіз. Препарат 

қалпақшаны шешкен соң бірден енгізілуі тиіс.  

Препаратты енгізу 

Алдын ала толтырылған еккіштің корпусынан бір қолыңызбен ұстап, 

ортаншы және сұқ саусақтар арасына салыңыз да, бас бармағыңызды 

поршень ұштығының үстіне қойыңыз. Алдын ала тазаланған теріні қолдың 

бас бармағы мен сұқ саусағы арасына жиырып, абайлап жинау үшін басқа 

қолыңызды пайдаланыңыз. Қатты қыспаңыз. Поршенді бүкіл емшара бойына 



кері қарай тартпаңыз. Бір тез қимылмен тері арқылы инені ол қаншалықты 

кірсе, соншалықты терең енгізіңіз (4 суретті қараңыз). 

 
4 сурет 

 

Поршень ұштығы ине сақтандырғышы қанатшаларының арасына толық 

орналасқанша поршенге басып тұрып, препаратты толық енгізіңіз (5 суретті 

қараңыз). 

 
5 сурет 

Поршень түбіне дейін тірелгенше, поршень ұштығына басуды 

жалғастырыңыз, теріден инені шығарып алып, теріні жиыруды тоқтатыңыз  

 (6 суретті қараңыз). 

 
 6 сурет 

 

7 суретте көрсетілгендей, иненің сақтандырғышпен толық жабылуына дейін 

бос еккіш жоғары қарай көтерілетіндей поршень ұштығынан бас 

бармағыңызды баяу тартып алыңыз: 

 
7 сурет 



 

 

Инъекция орнында қанның немесе сұйықтықтың аздаған мөлшері білінуі 

мүмкін. Бұл қалыпты. Инъекция жасалған жерге антисептикке малынған 

мақта тампонды басып, 10 секунд ұстаңыз. Инъекция орнын сүртпеңіз. Қажет 

болған жағдайда бұласыр жапсырыңыз.  

Пайдаланылған еккішті үшкір заттарға арналған контейнерге салыңыз. Сіздің 

қауіпсіздігіңіз бен денсаулығыңыз үшін және қоршаған ортаның қауіпсіздігі 

үшін инелер мен бос еккіштер қайта пайдаланылмауы тиіс. Үшкір заттарға 

арналған контейнерді осы тектес қалдықтарды жою жөніндегі жергілікті 

талаптарға сәйкес жойып жіберіңіз.  

 

Жағымсыз әсерлері 

Псориазды және псориаздық артритті устекинумабпен емдеу бойынша 

бақыланатын клиникалық зерттеулерде кең таралған жағымсыз 

реакциялардың басым көпшілігі  (> 5%) назофарингит, бас ауыру және 

жоғарғы тыныс алу жолдарының инфекциялары түрінде болды. Көптеген 

реакциялар әлсіз болып саналды және соңы зерттеуге алынған препаратты 

тоқтатуға ұласқан жоқ.   

Препараттың ең күрделі жағымсыз әсері, анафилаксияны қоса, аса жоғары 

сезімталдық реакциялары болды («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз).  

Келесі терминдер мен кездесу жиілігінің санаттары қолданылады: өте жиі 

(≥1/10), жиі (≥1/100-ден  <1/10 дейін), жиі емес (≥1/1000-нан <1/100 дейін), 

сирек   (≥1/10 000-нан  <1/1000 дейін), өте сирек (<1/10 000) және жиілігі 

белгісіз (қолда бар деректерден бағалау мүмкін емес). 

Жиі (>1/100, <1/10) 

- одонтогенді инфекция, жоғарғы тыныс алу жолдарының инфекциялары, 

назофарингит, бас айналу, бас ауыру, тамақтың/жұтқыншақтың ауыруы, 

арқаның ауыруы, миалгия, артралгия, шаршау, жүрек айну, диарея, инъекция 

орнындағы эритема, инъекция жасаған жердің ауыруы, қышыну.  

Жиі емес (>1/1000, <1/100)  

- дәнекер тіндердің инфекциялық қабынуы, Herpes zoster, жоғарғы тыныс алу 

жолдарының вирустық инфекциялары, аса жоғары сезімталдық реакциялары 

(қышыну, есекжемді қоса), депрессия, бет жүйкесінің салдануы, мұрынның 

бітелуі, пустулезді псориаз, терінің түлеуі, инъекция салған жердегі 

реакциялар (ісіну, қышыну, қатаю, қан кету, гематоманы қоса).  

Сирек (≥1/10,000 және <1/1000) 

- күрделі аса жоғары сезімталдық реакциялары (анафилаксияны және 

ангионевроздық ісінуді қоса), эксфолиативті дерматит, эритродермалық 

псориаз  

Инфекциялар 

Плацебо-бақыланатын зерттеулерде псориаз және/немесе псориаздық артриті 

бар пациенттерде Стелара
®
 препаратын қолдану кезіндегі инфекция және 

күрделі инфекция жиілігі плацебо қолдану кезінде де бірдей болды 

(инфекция жиілігі – адамға/емделу жылына, тиісінше, 1.27 және 1.17 жағдай, 



күрделі инфекциялар жиілігі – адамға/емделу жылына, тиісінше, 0.01 (5/616) 

және 0.01 (4/287) жағдай). 

Бақыланатын және бақыланбайтын клиникалық зерттеулер барысында 

псориаз және/немесе псориаздық артриті бар пациенттерде Стелара
®
 

препаратын қолдану кезіндегі инфекция жиілігі адамға/емделу жылына 0.86 

жағдайдан келді. Күрделі инфекцияның пайда болу жиілігі адамға/емделу 

жылына 0.01 жағдайдан келді (107/9848). Күрделі инфекциялар 

дивертикулит, дәнекер тіндердің инфекциялық қабынуын,  пневмония, 

сепсис, аппендицит және холециститті қамтыды. 

Клиникалық зерттеулерде изониазид қабылдаған жасырын туберкулезге 

шалдыққан пациенттерде туберкулез дамымаған. 

Қатерлі ісіктер 

Псориаз және/немесе псориаздық артриті бар пациенттерде жүргізілген 

клиникалық плацебо-бақыланатын зерттеулерде қатерлі ісіктердің даму 

жиілігі (тері обырының меланомалық емес түрін қоспағанда) устекинумаб 

және плацебо алған пациенттерде 100 адам/жылға, тиісінше, 0.16 (1/615) 

және 0.35 (1/287) жағдайдан келді. Стелара
®
 препараты мен плацебо қолдану 

кезінде обырдың меланомадан өзге түрлерінің даму жиілігі 100 адам/жылға, 

тиісінше, 0.65 (4/615) және 0.70 (2/287) жағдайдан келді. 

Стелара
®
 алған пациенттерде қатерлі ісіктердің даму жиілігі жалпы 

тұрғындар арасындағы сияқты болды.   

Меланомалық емес тері обырынан тыс,  простата, ішек, сүт бездерінің 

қатерлі ісіктері және меланома ең көп жиі байқалды. Стелара
®
 препаратын 

алған пациенттерде меланомалық емес тері обырының даму жиілігі 100 

адам/жылға 0.50 жағдайдан келді (49/9815). Терінің базальді обыр 

жасушалары бар пациенттердің сквамозды жасушаларға қатынасы (4:1) 

жалпы негізгі қауымда күтілген қатынаспен салыстырмалы («Айрықша 

нұсқаулар» бөлімін қараңыз).   

Аса жоғары сезімталдық реакциялары  

Клиникалық зерттеулерде бөртпе мен есекжем пациенттердің 1%-дан азында 

байқалды. 

Иммуногенділік 

Клиникалық зерттеулерде Стелара
® 

препаратын алған пациенттердің 8% 

шамасында устекинумабқа антиденелер түзілді. Антиденелердің түзілуі мен 

инъекция жасалған жерде реакция болуы арасында айқын өзара байланыс 

болмаған.     

Устекинумабқа антиденелері бар пациенттердің көпшілігінде оларды 

бейтараптандыратын антиденелер де болды. Устекинумабқа антиденелер бар 

болса, антиденелердің болуы клиникалық әсерге жету мүмкіндігін жоққа 

шығармаса да, пациенттерде препараттың едәуір төмен тиімділігі жиірек 

болды. 

Балалардағы жағымсыз әсерлері 

Стелара
®
 препаратының қауіпсіздігі 60 аптаға дейінгі ем ұзақтығында  12-ден 

17 жасқа дейінгі 110 пациентте зерттелді. Балаларда байқалатын жағымсыз 

реакциялар ересектердегісімен ұқсас болды.  



 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 
- белсенді затқа немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары 

сезімталдық   

- клиникалық мәнді белсенді инфекциялар, мысалы, белсенді туберкулез 

(«Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз).   

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 

Тірі вакциналарды  Стелара
®
 препаратымен қатар пайдалануға болмайды 

(«Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз). 

Адамдарда дәрілік өзара әрекеттесуіне зерттеулер жүргізілмеген. 

Псориазы бар пациенттерде өте жиі қолданылатын препараттардың  бір де 

бірі (парацетамол, ибупрофен, ацетилсалицил қышқылы, метформин, 

аторвастатин, левотироксинді қоса) устекинумабпен елеулі дәрілік өзара 

әрекеттесу танытпаған.  

Іn vitro зерттеуі нәтижелерінде CYP450 жүйесінің қатарлас субстраттарын 

алатын пациенттер үшін дозаны түзету қажеттілігі айғақталмайды 

(«Фармакокинетикасы» бөлімін қараңыз). 

Биологиялық препараттар мен фототерапияны қоса, басқа 

иммуносупрессанттармен біріктірілген Стелара
®
 препаратының қауіпсіздігі 

мен тиімділігі бағаланбаған («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз).  

 

Айрықша нұсқаулар 

Инфекциялар 

Устекинумаб жасырын инфекцияларды жұқтыру және олардың қайта 

белсенділену қаупін арттыруы мүмкін. Клиникалық зерттеулерде Стелара
®
 

препаратын алған пациенттерде күрделі бактериялық, зеңдік және вирустық 

инфекциялар кездесті («Жағымсыз әсерлері» бөлімін қараңыз).  

Стелара
®
 препаратын сыртартқысында созылмалы немесе қайталанатын 

инфекциялары бар пациенттерге тағайындағанда сақтық таныту керек 

(«Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімін қараңыз).   

Емдеуді бастар алдында пациенттер туберкулезге қатысты тексеруден өтуі 

тиіс. Стелара
®
 препараты туберкулездің белсенді сатысындағы пациенттерге 

тағайындалмауы тиіс («Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімін қараңыз). 

Жасырын туберкулез инфекциясын емдеу Стелара
®
 препаратын қолдануға 

дейін жүргізілуі тиіс. Сыртартқысында жасырын немесе белсенді туберкулезі 

бар, тиісті емдеу курсының жүргізілгені расталмаған пациенттерге Стелара
®
 

препаратымен емдеуді бастар алдында туберкулезге қарсы  ем тағайындау да 

қарастырылуы тиіс. Стелара
®
 препаратын алатын пациенттер емделу 

барысында және емнен кейін белсенді туберкулездің белгілері мен 

симптомдарын анықтау үшін жіті бақылауда болуы тиіс.  

Пациенттерге инфекцияның дамуы жөнінде ой тудыратын белгілер немесе 

симптомдар білінгенде медициналық жәрдем алу үшін  қаралу қажет екені 

ескертілуі тиіс. Егер пациентте ауыр инфекция дамыса, оны жіті бақылауға 



алып, ал Стелара
® 

препаратын қолдануды инфекция жойылғанша тоқтата 

тұру керек. 

Қатерлі жаңа түзілімдер 

Стелара
® 

препараты іріктелген иммунодепрессант болып табылады. 

Иммунодепрессанттар қатерлі ісіктердің даму қаупін арттыруы мүмкін. 

Клиникалық зерттеулерде устекинумаб алған кейбір пациенттерде қатерлі 

жаңа түзілімдердің (терілік және терілік емес түрлері) пайда болуы байқалды.  

Сыртартқысында қатерлі ісіктері бар пациенттерде устекинумаб қолдану 

зерттелмеген.  

Сыртартқысында қатерлі ісіктері бар пациенттерде препаратты қолданғанда 

немесе осындай ісіктің дамуынан кейін емдеуді жалғастыру мәселесін 

қарастырғанда сақтық таныту керек.   

Иммуносупрессанттарды ұзақ уақыт қабылдайтын немесе фотохимиотерапия 

алған барлық пациенттер, атап айтқанда, 60 жастан асқандар миеломалық 

емес тері обырын анықтау тұрғысынан тексерілуі тиіс.    

Аса жоғары сезімталдық реакциялары 

Стелара
®
 препаратын тіркеуден кейін қолдану кезінде, кейбір жағдайларда 

емделуден кейін бірнеше күннен соң, анафилаксиялық шок пен 

ангионевроздық ісінуді қоса, аса жоғары сезімталдықтың күрделі 

реакциялары туындаған жағдайлар белгілі.  

Анафилаксиялық, ангионевроздық ісіну және басқа да күрделі аса жоғары 

сезімталдық реакциялары туындағанда Стелара
®
 препаратын қолдануды 

дереу тоқтатып, тиісті ем жүргізген жөн («Жағымсыз әсерлері» бөлімін 

қараңыз).   

Латекске сезімталдық 

Алдын ала толтырылған еккіштің инесіне арналған қалпақша құрғақ табиғи 

каучуктен (латексті өңдеу өнімі) жасалған, ол латекске сезімтал адамдарда 

аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін.   

Вакцинация 

Құрамында тірі вирустар немесе бактериялар бар вакциналарды (Bacillus 

Calmette  және Gruerin (BCG) сияқты) Стелара
®
 препаратымен бірге енгізу 

ұсынылмайды. Тірі вирустары немесе бактериялары бар вакциналар таяуда 

енгізілген пациенттердің қатысуымен арнайы зерттеулер жүргізілмеген. 

Стелара
®
 препаратын алатын пациенттерде тірі вакциналар қолдану кезінде 

салдарлы жұқпа жұқтыру жөнінде деректер жоқ. Құрамында тірі вирустар 

немесе бактериялар бар вакцина енгізер алдында Стелара
®
 препаратымен 

емдеуді соңғы дозаны енгізуден кейін кем дегенде 15 апта тоқтата тұру 

керек; емдеуді вакцинациядан кейін 2 апта өткен соң барып жаңғыртуға 

болады. Препаратты тағайындайтын дәрігер белгілі бір вакцинаға қатысты 

қосымша ақпарат және вакцинациядан кейін иммуносупрессиялық 

препараттарды қатарлас қолдану туралы нұсқаулар  алу үшін дәрілік затты 

медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықпен танысуы тиіс.   

Стелара
®
 препаратын  алатын пациенттер белсенді емес немесе тірі емес 

вакциналармен вакцинациядан өте алады.   



Стелара
®
 препаратымен ұзақ уақыт емделу пневмококкты полисахаридке 

немесе сіреспеге қарсы вакцинаға гуморальді иммундық жауапты 

төмендетпейді.   

Қатар жүргізілетін иммуносупрессиялық ем 

Псориазы бар пациенттердегі зерттеулерде, биологиялық препараттарды 

немесе фототерапияны қоса, басқа иммуносупрессанттармен біріктірілген 

Стелара
®
 препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген. Псориаздық 

артриті бар пациенттердегі зерттеулер барысында метотрексатпен бірге 

қолдану Стелара
®
 препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігіне ықпал етпеген. 

Иммуносупрессанттар мен Стелара
®
 препаратын қатарлас қолданғанда 

немесе басқа биологиялық иммуносупрессанттан ауысқанда сақтық таныту 

керек («Дәрілермен өзара әрекеттесуі» бөлімін қараңыз).   

Иммунотерапия 

Аллергиялық аурулардың иммунотерапиясынан өткен пациенттерде 

Стелара
®
 препаратын қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған. 

Аллергиялық аурулардың иммунотерапиясын қазіргі уақытта алатын немесе  

одан өткен пациенттерде сақтық шарасын қадағалау керек.  

Күрделі тері аурулары 

Псориазы бар пациенттерде Стелара
®
 препаратымен емделуден кейін 

эксфолиативті дераматит пайда болған жағдайлар белгілі («Жағымсыз 

әсерлері» бөлімін қараңыз). Түйіндақты псориазы бар пациенттерде белгілері 

клиникалық тұрғыда өз кезегінде ауру сатысының бір бөлігі болатын 

эксфолиативті дерматиттен ерекшеленбейтін эритродермалық псориаз дамуы 

мүмкін. Стелара
®
 препаратын алатын пациенттер эритродермалық 

псориаздың немесе эксфолиативті дерматиттің белгілері мен симптомдарын 

анықтау үшін дәрігердің жіті бақылауында болуы тиіс.  

Белгілер анықталғанда Стелара
®
 препаратын қолдануды дереу тоқтатып, 

тиісті ем жүргізген жөн. 

Пациенттердің ерекше топтары 

Егде жастағы пациенттер (> 65 жас) 

65 жастағы және одан асқан пациенттер арасында, жастау пациенттермен 

салыстырғанда, тиімділігінде немесе қауіпсіздігінде айырмашылықтар 

байқалмаған. Егде жастағы адамдар арасында инфекция жиірек пайда 

болатындықтан, осы топтың пациенттерін емдеу ерекше көңіл бөлуді талап 

етеді.   

Қолдану және басқа да әрекеттер кезінде ерекше сақтану шаралары   

Алдын ала толтырылған еккіштегі Стелара
®
 препаратының ерітіндісін 

сілкімеген жөн. Ерітіндіні тері астына енгізер алдында бөлшектерінің бар-

жоғын немесе түс өзгерісін тексеру қажет. Ерітінді мөлдір/сәл бозаңданатын, 

түссіз/сәл сарғыш болуы тиіс; онда ақуыздың аздаған ұсақ жартылай мөлдір 

немесе ақ бөлшектері болуы мүмкін. Осындай сыртқы түр ақуыздық 

ерітінділерге тән емес деп саналмайды.  Дәрілік затты, егер ерітінді түсін 

өзгертсе немесе бұлыңғырланып кетсе, сондай-ақ бөгде бөлшектері болса, 

пайдалануға болмайды. Енгізер алдында Стелара
®
 препараты бөлме 

температурасына дейін (шамамен жарты сағат) қыздырылуы тиіс. 



Медициналық қолдану жөніндегі осы нұсқаулықта қолдануға қатысты толық 

нұсқаулар берілген.   

Стелара
®
 препаратының құрамында консерванттар жоқ, сондықтан еккіште 

қалып қойған пайдаланылмаған кез келген дәрілік затты әріқарай 

пайдалануға болмайды. Стелара
®
 бір реттік стерильді еккіште жеткізіледі 

және ешқашан қайта пайдаланылмауы тиіс. Пайдаланылмаған кез келген 

дәрілік затты немесе қалдықтарды жергілікті талаптарға сай жою керек.  

Жүктілік және лактация кезеңі 

Бала туу жасындағы әйелдер Стелара
®
 препаратымен емделу кезінде және 

емдеуден кейін кем дегенде 15 апта бойы тиімді контрацепция әдістерін 

пайдалануы тиіс.   

Стелара
®
 препаратын жүктілік кезінде қабылдаудың шаранаға зиянын немесе 

ұрпақ өрбіту функциясына ықпалын тигізуі туралы деректер жоқ.   

Препаратты жүктілік кезінде, егер оны қолданудың әлеуетті пайдасы 

шаранаға төнетін қауіптен басым болатын жағдайда ғана, тағайындау керек.   

Стелара
®
 препараты сүт өнімі бар жануарларда сүтпен бөлінеді. Стелара

®
 

препаратының жұтудан кейін жүйелік қан ағымына сіңуі белгісіз. Жаңа туған 

нәрестелерде жағымсыз реакциялар дамуының зор мүмкіндігі себебінен, ем 

кезінде және емделуден кейін кемінде 15 апта бойы бала емізуді тоқтату 

керек.   

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару 

қабілетіне әсер ету ерекшеліктері   

Препарат көлік құралын немесе аса қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне 

әсер етпейді немесе болымсыз әсер етеді.  

 

Артық дозалануы 

Артық дозалану жағдайлары кездеспеген. Клиникалық зерттеулер барысында 

көктамыр ішіне енгізілген 6 мг/кг дейінгі бір реттік устекинумаб дозалары 

дозаға тәуелді уыттануды туындатпаған. Артық дозаланған жағдайда 

жағымсыз реакциялардың белгілері мен симптомдарын анықтау үшін 

пациент жағдайын бақылау және тиісті симптоматикалық емді кідіріссіз 

жүргізу ұсынылады.   

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

UltraSafe Passive
®
 құрылғысы бар боросиликатты шыныдан (І тип) жасалған 

еккіштерде 0.5 мл (45 мг/0.5 мл доза үшін) немесе 1 мл (90 мг/1 мл доза 

үшін). Препараты бар 1 еккіштен қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс 

тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.   

 

Сақтау шарттары 

Түпнұсқалық қаптамасында, жарықтан қорғалған жерде, 2С-ден 8С-ге 

дейінгі температурада сақтау керек. Мұздатып қатыруға болмайды! Сілкуге 

болмайды! 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. 

  



Сақтау мерзімі 

2 жыл  

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін препаратты пайдалануға болмайды.   

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші/Қаптаушы 

Силаг АГ, Швейцария, Хохштрассе 201, Шаффхаузен.  

 

Тіркеу куәлігінің иесі: 

«Джонсон & Джонсон» ЖШҚ, Ресей. 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) 

сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын және дәрілік заттың 

тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның  

мекенжайы   

Қазақстан Республикасындағы «Джонсон & Джонсон» ЖШҚ филиалы   

050040,  Алматы қ., Тимирязев к-сі, 42, № 23 «А» павильон 

Тел.: +7 (727) 356 88 11       

е-mail: DrugSafetyKZ@its.jnj.com 
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