Farmako-ekonomický rozbor lieku
(na účely kategorizácie liekov)

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Žiadateľ (držiteľ registrácie alebo zdravotná poisťovňa):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

UCB Pharma S.A.
Allé de la Recherche 60
B-1070 Brusel
Belgicko

2. Splnomocnený zástupca (ak je určený):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

UCB, s.r.o.
Thámova (palác Karlín) 13
180 00 Praha 8
Česká republika

3. Osoba oprávnená konať za žiadateľa:
Meno a priezvisko:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (pevná linka, mobil):

Časť B

MUDr. Zille Poliaková
zille.poliakova@ucb.com
+421 908 771 519

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
81325, Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj, subkutánne
použitie, 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+2 lieh.tamp.)
2. ATC kód liečiva: L04AB05
3. Liečivo obsiahnuté v lieku: Certolizumab pegol

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Cimzia je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej plakovej psoriázy u dospelých, ktorí sú
kandidátmi na systémovú liečbu.
2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení IGRA
testom
a) reumatológ u dospelých pacientov pri:
1. aktívnej forme reumatoidnej artritídy v kombinácii s metotrexátom, keď je odpoveď na
antireumatiká modifikujúce ochorenie (DMARDs), vrátane metotrexátu, nedostatočná,
2. ťažkej, aktívnej a postupujúcej forme reumatoidnej artritídy v monoterapii v prípade
intolerancie metotrexátu, alebo keď pokračovanie v liečbe metotrexátom nie je vhodné,
3. aktívnej a progresívnej psoriatickej artritíde u dospelých pacientov, ak bola odpoveď na
DMARDs nedostatočná,
4. ťažkej aktívnej ankylozujúcej spondylitíde, kde bola odpoveď na konvenčnú liečbu
nedostatočná,
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5. liečba dospelých pacientov s ťažkou axiálnou spondylartritídou bez radiografického
dôkazu AS, ale s objektívnymi príznakmi zápalu so zvýšeným CRP a/alebo MRI, ktorí mali
nedostatočnú odpoveď na nesteroidové protizápalové lieky alebo ich netolerujú;
Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany, na V. internej
klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Košice, na
II. internej klinike FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice
Bratislava – Staré Mesto, na II. internej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a na Internej klinike
Fakultnej nemocnice Nitra.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po dvanástich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou
certolizumab nedostaví liečebný účinok.
b) dermatológ ako liek prvej voľby v biologickej liečbe u dospelých pacientov na liečbu stredne
závažnej až závažnej chronickej ložiskovej psoriázy, ktorí neodpovedali na inú systémovú
liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu alebo PUVA, alebo u ktorých je táto liečba
kontraindikovaná alebo ju neznášajú.
Hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava
- Staré Mesto, dermatovenerologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice,
dermatovenerologickej klinike Univerzitnej nemocnice, Martin, dermatovenerologickej klinike Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, dermatovenerologickom oddelení
Fakultnej nemocnice v Nitre, na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou,
Prešov, na Kožnej klinike SZU a UNB, Ružinov, Bratislava, v dermatovenerologickej ambulancií
Fakultnej nemocnice Trenčín a na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice Nové
Zámky;
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po šestnástich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou
certolizumab nedostaví liečebný účinok.
Navrhujeme preskripčné obmedzenie: REU, DER
Predmetom tohto farmakoekonomického rozboru je bod b) vyššie uvedeného navrhovaného
indikačného obmedzenia, t.j. rozšírenie indikačného obmedzenia o liečbu ložiskovej psoriázy
v prvej línii biologickej liečby a s tým súvisiace rozšírenie preskripčného obmedzenia
o špecializáciu dermatológ.
3. Epidemiologické údaje:
V mnohých krajinách chýbajú rozsiahlejšie epidemiologické údaje o výskyte stredne závažnej
až závažnej psoriázy a evidované údaje sú často nekonzistentné kvôli rozdielom v dizajne štúdií,
použitých metódach, definíciách prípadov a iných aspektoch. Väčšina dostupných údajov je na úrovni
prevalencie (1; 2). Väčšina odhadov prevalencie psoriázy (všetkých stupňov závažnosti) sa
u dospelých pacientov nachádza v rozmedzí 1 - 3 % z celkovej populácie, s veľkými rozdielmi medzi
krajinami 0,51-11,43 % (1; 2). Rozdiely v celosvetovej prevalencii môžu byť závislé od vzdialenosti
danej krajiny od rovníka: prevalencia je podľa literárnych údajov vyššia v Austrálii a Európe
v porovnaní s regiónmi lokalizovanými bližšie k rovníku (2). Podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) je najvyšší výskyt psoriázy v severnej Európe a najnižší vo východnej Ázii (3).
Údaje o prevalencii popisujúce rozdiely medzi pohlaviami sú nekonzistentné: niektoré štúdie
nepreukázali žiadne rozdiely, pričom ostatné vykazovali vyšší podiel žien alebo mužov (2). Incidencia
psoriázy má bimodálnu distribúciu, ktorá môže predstavovať dva klinické prejavy: typ I (skorý začiatok,
pacienti mladší ako 40 rokov) a typ II (oneskorený nástup, pacienti starší ako 40 rokov) (4).
Incidencia psoriázy (všetky stupne závažnosti) u dospelých sa pohybuje v rozmedzí od 62,3-78,9
na 100 000 dospelých v USA (1970-2000) respektíve 230-321 na 100 000 dospelých v Taliansku
(2001-2005) (2).
•

Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:
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Na Slovensku sú údaje o výskyte psoriázy dostupné z publikácií Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI) „Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR“, pričom posledná publikácia je
dostupná za rok 2016 (5). Podľa údajov z tejto publikácie bola miera liečených dospelých pacientov
v roku 2016 na Slovensku na úrovni 12,9 na 1 000 obyvateľov. Incidencia je počítaná len
z vyšetrených a evidovaných pacientov. Celkový počet vyšetrených pacientov so zistenou diagnózou
psoriázy v roku 2016 bol 59 975. Z nich 6 % patrilo do vekovej kategórie 0-18 rokov a 94 % do
vekovej kategórie 19+. Vo vekovej kategórii 0-18 rokov prevažovali ženy nad mužmi v pomere 55 – 45
% a vo vekovej kategórii 19+ mierne prevažovali muži nad ženami v pomere 51 - 49 % (5). Na
obrázku nižšie je uvedený medziročný vývoj miery výskytu psoriázy. Vyplýva z neho, že trend vývoja
za posledných 6 rokov je stabilizovaný.
Obrázok 1: Vývoj miery výskytu vybraných kožných ochorení v SR v rokoch 2011-2016 (5)

• Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika:
Liek Cimzia je v súčasnosti na Slovensku hradený zdravotnými poisťovňami v súlade s aktuálne
platnými indikačnými obmedzeniami (IO). V súlade s predloženým novým navrhovaným bodom IO
má byť liek Cimzia hradený ako prvá biologická liečba u dospelých biologicky naivných
pacientov (predtým neliečených biologickými liečivami), kandidátov na biologickú liečbu, so
stredne závažnou až závažnou chronickou ložiskovou psoriázou, ktorí neodpovedajú (liečba nie
je dostatočne účinná) na inú systémovú liečbu vrátane cyklosporínu, metotrexát alebo PUVA (liečba
psoralénom a ultrafialovým žiarením pásma A), alebo ktorí sú kontraindikovaní na túto liečbu, alebo
liečbu netolerujú. V prípade nedosiahnutia liečebného účinku do 16 týždňov liečby sa ďalšia liečba
uhrádzať nebude.
Údaje o odhadovanom počte biologicky naivných pacientov so psoriázou na Slovensku boli
prevzaté z nedávno schváleného farmakoekonomického rozboru pre liek Tremfya (6), v ktorom sa
uvádza, že na základe dát zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za rok 2016, poskytnutých v
októbri 2017 odbornej spoločnosti (na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.
211/2000), je ročne na biologickú liečbu nastavených približne 150-200 biologicky naivných
pacientov a celkovo sa predpokladá približne 1 500 - 1 700 liečených pacientov v celej SR (v
akejkoľvek línii biologickej liečby). Tieto údaje korešpondujú s ďalšími údajmi predloženými držiteľom
registrácie lieku Tremfya v rámci konania o jeho zaradení do Zoznamu kategorizovaných liekov. Údaje
boli získané z NCZI na vyžiadanie. Vyplýva z nich, že počet pacientov liečených biologickou liečbou
(jedná sa teda o pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou, nakoľko na liečbu tejto
diagnózy sa v zmysle indikačných obmedzení tieto liečivá môžu použiť) približne 1 681 pacientov
s diagnózou L40 (Psoriáza) a 1541 pacientov s diagnózou L40.0 (Psoriasis vulgaris – ložisková
psoriáza) (6), tabuľky nižšie.
Tabuľka 1: Počet pacientov1 v celej Dg. L40 (L.40, L40.0 - 9) a v Dg. L40.0 v 6 skupinách ATC-kódov za rok
2017
ATC-kód
Počet pacientov s Dg. L40*
L40.0
L04AB01 Etanercept
344
292
L04AB02 Infliximab
56
51
L04AB04 Adalimumab
910
829
L04AC05 Ustekinumab
267
263
L04AC10 Sekukinumab
198
192
L04AC13 Ixekizumab
42
41
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Celkový súčet

1 681

1 541

Podľa údajov ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
Počet jedinečných RČ
Pozn. symbol * zastupuje číslice 0-9

•

Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický
rozbor predkladá:
V súlade s platnou legislatívou je najskorší možný dátum rozšírenia IO lieku Cimzia o bod navrhnutý
v predloženom farmakoekonomickom rozbore 1.7.2019. Predpokladá sa, že v roku 2018, kedy sa
farmakoekonomický rozbor predkladá, nebude liekom Cimzia v indikácii stredne závažnej až závažnej
psoriázy liečený žiadny pacient.
•

Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Tabuľka 2: Predpokladaný počet pacientov liečených liekom Cimzia v indikácii stredne závažnej až závažnej
psoriázy
Rok
2019
2020
2021
2022
2023
Počet liečených pacientov
50
120
200
290
357
Uvedený je počet pacientov liečených liekom Cimzia (nových aj pokračujúcich) ku koncu daného roka.

4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných parametrov,
ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Psoriáza je chronická zápalová neinfekčná, imunitne podmienená choroba s vrodenou
predispozíciou a multifaktoriálnymi črtami.
Najbežnejšou formou psoriázy je ložisková psoriáza, ktorá tvorí približne 80 – 90 %
prípadov. Podľa miery závažnosti môže byť klasifikovaná na miernu, stredne ťažkú a ťažkú
formu.
U približne 30 % pacientov so psoriázou sa vyvinie psoriatická artritída.
V liečbe stredne závažnej a závažnej psoriázy je po zlyhaní topickej terapie
a konvenčnej systémovej terapie indikovaná aj biologická liečba – inhibítory tumor
nekrotizujúceho faktora alfa a inhibítory interleukínu 12/23/17.
Na Slovensku sú hradené v 1+ línii biologickej liečby, t.j. u predliečených aj
nepredliečených pacientov liečivá adalimumab (liek Humira), etanercept (liek Enbrel),
infliximab (lieky Inflectra, Remsima a Remicade) a ustekinumab (liek Stelara). V 2+ línii
biologickej liečby, t.j. u predliečených pacientov sú hradené okrem vyššie uvedených aj
ixekizumab (liek Taltz) a sekukinumab (liek Cosentyx).
Napriek dostupnosti pomerne veľkého počtu biologických liečiv existuje nenaplnená
potreba dostupnosti ďalšieho liečiva, ktoré rozšíri možnosti biologickej liečby a má
potenciál ovplyvniť aj ďalšie ochorenie, ktoré sa často vyskytuje u pacientov so psoriázou
(psoriatická artritída).
V populácii žien vo fertilnom veku s potenciálom otehotnieť a dojčiacich matiek
existuje tiež nenaplnená potreba dostupnosti biologickej liečby s preukázanou
bezpečnosťou v zmysle poznatkov o transplacentárnom prestupe liečiva do plodu a o jeho
prenikaní do materského mlieka na základe klinických štúdií.
Certolizumab pegol (liek Cimzia) je monoklonálna protilátka, ktorá neutralizuje tumor
nekrotizujúci faktor alfa. Ide o Fab fragment humanizovanej monoklonálnej protilátky
anti-TNF alfa, ktorá neobsahuje Fc časť.
Účinnosť a bezpečnosť lieku Cimzia u dospelých pacientov so stredne závažnou až
závažnou chronickou ložiskovou psoriázou bola hodnotená v troch klinických štúdiách
fázy III, CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT.
Štúdie CIMPASI-1 a CIMPASI-2 preukázali vyššiu účinnosť (meranú pomocou
ukazovateľov PASI75, PASI90 a PGA 0/1 [čistá alebo takmer čistá koža]) lieku Cimzia
v oboch silách v a 16. týždni.
V štúdii CIMPACT boli v 12. týždni liečby zaznamenané štatisticky signifikantne vyššie
miery odpovede PASI75, PASI90 a PGA 0/1 v ramenách liekom Cimzia v porovnaní s
placebom. Liečba liekom Cimzia bola v zmysle účinnosti v dávke 400 mg každé dva
týždne (Q2W) superiórne účinnejšia ako liečba etanerceptom a non-inferiórna v dávke
200 mg Q2W
Zlúčená analýza troch klinických štúdií (CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT) ukázala, že
oba dávkovacie režimy lieku Cimzia (Cimzia 200 mg Q2W a Cimzia 400 mg Q2W)
4

•
•
•

•

•
•

vyústili do klinicky významných a štatisticky významných klinických odpovedí
koncových ukazovateľov PASI75 a PGA 0/1, v porovnaní s liečebným ramenom
placeba v 16. týždni.
Odpovede na liečbu boli udržané aj v dlhodobom sledovaní (48. týždňov).
Z výsledkov štúdií vyplýva tiež zlepšenie v kvalite života pacientov spojenej so zdravím a
ukazovateľom DLQI, ktoré sa pozorovalo v týždni 16 a udržalo sa aj do týždňa 48.
Bezpečnostný profil lieku Cimzia je lekárom známy, nakoľko tento liek je na Slovensku
hradený vo viacerých diagnózach vrátane psoriatickej artritídy. Štúdie CIMPASI-1, CIMPASI2 a CIMPACT preukazujú, že bezpečnostný profil lieku Cimzia je konzistentný s inými
anti-TNF alfa liečivami a počas klinického skúšania sa neobjavili žiadne nové
neočakávané nežiaduce udalosti.
Certolizumab pegol má jedinečnú molekulovú štruktúru, ktorá je spojená s
biologickými prínosmi v populácii tehotných a dojčiacich žien. Tieto vlastnosti (nízka
miera transplacentálneho prenosu z matky na dieťa a nízka miera transportu do
materského mlieka) boli overované v štúdiách CRIB a CRADLE.
Výsledky štúdie CRIB indikujú žiadny alebo minimálny transplacentálny prenos liečiva
certolizumab pegol počas tretieho trimestra. Tieto výsledky podporujú pokračovanie liečby
liekom Cimzia aj počas tehotenstva, ak je to nevyhnutné na kontrolu ochorenia.
Štúdia CRADLE preukázala, že koncentrácia liečiva certolizumab pegol v materskom mlieku
bola veľmi nízka a vo väčšine prípadov dosahovala nemerateľné hodnoty. Tieto výsledky
naznačujú, že pokračovanie liečby liekom Cimzia je kompatibilné s dojčením.
Robustné výsledky zo štúdie CRADLE umožňujú dojčiacim matkám s chronickými
zápalovými ochoreniami a ich ošetrujúcim lekárom vykonávať rozhodnutia založené na
dôkazoch o ďalšej liečbe po pôrode.

Psoriáza - charakteristika ochorenia, patogenéza, hodnotenie závažnosti
Psoriáza je chronická zápalová neinfekčná, imunitne podmienená choroba s vrodenou
predispozíciou a multifaktoriálnymi črtami. Vyskytuje sa v chronickej ložiskovej alebo v akútne
exantematickej forme. Postihuje kožu, nechty, sliznice a kĺby (7). Psoriáza patrí medzi Tbunkami mediované, imunitne podmienené ochorenia. Klinické prejavy bývajú vyprovokované
endogénnymi a exogénnymi faktormi. Cytokínová dysregulácia a iniciácia produkcie kaskády
cytokínov vedie k zápalovej odpovedi, ktorá postihuje rôzne systémy aj mimo miesta uvoľnenia
cytokínov. Pri vzniku psoriatických ložísk aktivované dendritové bunky produkujú rad prozápalových
cytokínov vrátane tumor nekrotizujúceho faktora alfa (TNF) a IL-23. IL-23 pomáha diferencovať naivné
T pomocné (Th)-lymfocyty do Th17-subpopulácie, ktorá produkuje ďalšie prozápalové cytokíny IL17A, IL-17F, IL-6, TNF a iné (2). Tieto cytokíny indukujú prostredníctvom IL-20 a oxidu dusíka zmeny
keratinocytov a cievneho zásobenia kože. Keratinocyty odpovedajú na uvedené zápalové signály
produkciou chemokínov, cytokínov a antimikrobiálnych peptidov s následným influxom neutrofilov a
ďalších zápalových buniek do kože (7).
Formy psoriázy sa odlišujú podľa miesta výskytu a vzhľadu ložiska. Z tohto pohľadu sa
ochorenie rozdeľuje na ložiskovú psoriázu - Psoriasis vulgaris, Psoriasis guttata, Psoriasis nummularis
a rozsiahlu - Psoriasis erythrodermica, Psoriasis arthritica. Psoriáza tvorí spolu so psoriatickou
artritídou skupinu často sa prekrývajúcich chronických zápalových ochorení nazývajúcich sa súhrne
psoriatické ochorenia (8). Najbežnejšou formou psoriázy je ložisková psoriáza, ktorá tvorí
približne 80 – 90 % prípadov (9; 10; 11). U približne 30 % pacientov so psoriázou sa vyvinie
psoriatická artritída (12) charakterizovaná chronickou zápalovou artritídou v kĺboch, ktorá je
sprevádzaná psoriázou, ochorením nechtov, daktylitídou a etezitídou (13). Medzi ďalšie komorbidity
patrí zápalové ochorenie čriev (napr. Crohnova choroba), kardiovaskulárne ochorenie, diabetes,
duševné choroby (napríklad depresia, úzkosť) a obezita (14).
Pre klinický obraz ložiskovej psoriázy je typická prítomnosť červených, šupinatých, často svrbiacich a
niekedy bolestivých miest, šupín, plakov alebo papúl (15). Hlavným klinickým znakom ložiskovej
psoriázy je dobre definované, erytematózne ostro ohraničené ložisko, ktorého hlavné charakteristiky
sú (11; 16; 17; 18):
- Veľkosť v priemere od jedného do niekoľko centimetrov.
- Nepravidelný, okrúhly až oválny tvar.
- Suchá, tenká striebristá šupina.
- Najčastejšia lokalizácia na pokožke hlavy, kolenách, lakťoch, dolných častiach chrbta, pupku,
zadku a trupu.
- Symetrická distribúcia na povrchu celého tela.
Klinický priebeh psoriázy je nepredvídateľný, pričom je možné, v závislosti od populácie ako aj medzi
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jednotlivými pacientmi pozorovať rozdielny klinický prejav ochorenia. Priebeh ochorenia sa môže v
čase meniť a môžu sa vyskytnúť spontánne remisie (11).
Ložisková psoriáza je podľa miery závažnosti klasifikovaná na miernu, stredne závažnú a závažnú
formu (niektoré zdroje, napr. aktuálne platné indikačné obmedzenia niektorých liečiv na Slovensku
uvádzajú aj termín „stredne ťažká“ až „ťažká“ psoriáza). Nástroje na meranie závažnosti ochorenia sú
nasledovné:
- Index rozsahu a závažnosti psoriázy - PASI ( Psoriasis Area and Severity Index) – hodnota
PASI je založená na stupni erytému (začervenania), zatvrdenia (hrúbky) a deskvamácie
a rozsahu zasiahnutia oblastí tela (hlava, trup, nohy, ruky) (19). Absolútne skóre PASI nadobúda
hodnoty od 0 do 72, pričom skóre vyššie ako 30 je veľmi ojedinelé. V klinických štúdiách je za
klinicky opodstatnené považované zlepšenie skóre PASI o 50 alebo 75 % v porovnaní
s počiatočnými hodnotami (PASI50 alebo PASI75). Podľa odporúčaní Európskej liekovej
agentúry nie je hodnotenie PASI dostačujúce na meranie závažnosti psoriázy a malo by byť
kombinované s inými validovanými štandardizovanými nástrojmi ako napr. PGA (20).
- Percento postihnutého povrchu tela - BSA (body surface area) – plocha dlane ruky zodpovedá
približne 1 % BSA.
- Celkové zhodnotenie lekárom - PGA (Physician’s Global Assessment) – jednorazový odhad
závažnosti ochorenia lekárom (investigátorom) za použitia 6 alebo 7 stupňovej škály, ktorého
výsledkom je stav ochorenia „čistá koža“ až po „závažné ochorenie“.
- PGA x BSA (PGA násobené BSA).
- Index dermatologickej kvality života - DLQI (Dermatology Life Quality Index) – je skóre
vyplývajúce z dotazníka pozostávajúceho z 10 položiek. Maximálny počet bodov je 30. Celkový
súčet ukazuje výsledný index kvality života. Čím vyššie je skóre, tým nižšia je kvalita života.
Neexistujú všeobecne akceptované definície miernej, stredne závažnej a závažnej psoriázy. Aj keď
niektoré skupiny (napr. Výbor pre lieky na humánne použitie v Európskej liekovej agentúry - CHMP)
definovali stredne závažné až závažné ochorenie s použitím prahového skóre ≥10 pre jeden alebo
viac meracích nástrojov (PASI, BSA alebo DLQI), iné definujú závažné ochorenie s použitím "pravidla
desiatok", čo je skóre >10 pre PASI, BSA alebo DLQI. Národná nadácia psoriázy (USF) v USA
definuje miernu psoriázu ako 3-10 % BSA postihnutia a závažnú psoriázu ako> 10 % BSA postihnutia
(4; 21).
Liečba ložiskovej psoriázy v zmysle odborných odporúčaní
Cieľom v manažmente pacientov so psoriázou je zabezpečenie účinnej terapie s cieľom kontroly
klinických symptómov a celkového zvýšenia kvality života pacientov. Vychádzajúc z európskych
odporúčaní by mala byť účinnosť rýchlo pôsobiacich liečiv (napr. infliximab) vyhodnotená na konci
indukčnej fázy do 16. týždňa od iniciácie terapie a v prípade pomalšie účinkujúcich liečiv (napr.
etanercept) vyhodnotená na konci indukčnej fázy do 24. týždňa od iniciácie terapie. V udržiavacej
perióde by mali byť ciele liečby hodnotené na základe bezpečnostných odporúčaní (bežne každých 8
týždňov). Liečebná odpoveď nie je vždy v klinickej praxi kvantifikovaná a môže byť založená súčasne
na hodnotení lekára a pacienta. Algoritmus úspešnosti liečby je znázornený na obrázku nižšie.
Vyplýva z neho, že pacienti, ktorí po liečbe dosiahnu zníženie PASI o menej ako 50 % budú
vyžadovať inú terapiu. Pacienti dosahujúci zlepšenie indexu PASI medzi 50 – 75 % a zároveň s DLQI
≤ 5 môžu pokračovať v liečbe.
Obrázok 2: Algoritmus úspešnosti liečby, adaptované podľa (22; 23)
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Δ = zmena od počiatočnej hodnoty

Na liečbu stredne závažnej a závažnej psoriázy sa využívajú konvenčné systémové liečivá
(napr. cyklosporín, metotrexát, acitretín) spolu s fototerapiou a prídavkom topickej terapie.
V liečbe stredne závažnej a závažnej psoriázy sa používajú aj biologiká. Platné odporúčania
Európskej asociácie pre dermatológiu ohľadom liečiv indikovaných na liečbu psoriázy sú uvedené v
tabuľke nižšie.
Tabuľka 3: Odporúčania pre biologickú liečbu, European Association for Dermatology and Venereology 2015
Liečivo
Odporúčanie
Úroveň
Sila dôkazu
Komentár
Adalimumab
Adalimumab je odporúčaný ako liečba druhej
↑↑
Silný
Založené na
línie * na indukciu a dlhodobú liečbu
konsenzus
dôkaze a
konsenze
Odporúčané je nasledovné dávkovanie:
↑
Silný
Názor
nárazová dávka 80 mg, po 1 týždni 40 mg a
konsenzus
odborníka
následne 40 mg každý druhý týždeň.
Apremilast
Navrhovaný ako liečivo druhej línie pre
↑
Silný
Založené na
indukciu a dlhodobú liečbu.
konsenzus
dôkaze a
konsenze
Etanercept
Odporúčaný ako liečba druhej línie* na
↑↑
Silný
Založené na
indukciu a dlhodobú liečbu
konsenzus
dôkaze a
konsenze
Vo všeobecnosti sa v závislosti od
Stanovisko Silný
Názor
jednotlivých faktorov použije počiatočná
konsenzus
odborníka
dávka 50 mg raz alebo dvakrát týždenne.
Pre udržiavaciu liečbu je 50 mg raz týždenne
Stanovisko Silný
Názor
bežne používanou dávkou.
konsenzus
odborníka
Infliximab
Odporúčaný ako liečba druhej línie* na
↑↑
Silný
Založené na
indukciu a dlhodobú liečbu
konsenzus
dôkaze a
konsenze
Odporúča sa používať infliximab v dávke 5
↑↑
Silný
Založené na
mg/kg telesnej hmotnosti nepretržite každých
konsenzus
dôkaze a
8 týždňov počas dlhodobej liečby.
konsenze
Sekukinumab Odporúčaný na indukciu a dlhodobú liečbu
↑↑
Konsenzus
Založené na
dôkaze a
konsenze
Použitie liekov v prvej alebo druhej línii * by
Stanovisko Konsenzus
Bez
sa malo vykonať s prihliadnutím na jednotlivé
komentára
faktory a regionálne predpisy.
Ustekinumab Odporúčaný ako liečba druhej línie* na
↑↑
Silný
Založené na
indukciu a dlhodobú liečbu
konsenzus
dôkaze a
konsenze
Odporúča sa používať 45 mg u pacientov s
↑
Silný
Založené na
telesnou hmotnosťou ≤ 100 kg a 90 mg
konsenzus
dôkaze a
ustekinumabu u pacientov s telesnou
konsenze
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Psoriatická
artritída

Plánovanie
tehotenstva
v najbližšej
budúcnosti

hmotnosťou > 100 kg.
Použitie biologických DMARDs v kombinácii
so syntetickými DMARDs alebo ako
v monoterapii sa odporúča u pacientov s
nedostatočnou odpoveďou na aspoň jedno
syntetické DMARDs.
Sekukinumab sa odporúča u pacientov s
psoriatickou artritídou a nedostatočnou
odpoveďou na aspoň jeden csDMARD, u
ktorého nie sú vhodné inhibítory TNF.
Apremilast sa odporúča u pacientov s
psoriatickou artritídou a nedostatočnou
odpoveďou na aspoň jeden csDMARD, u
ktorého nie sú vhodné inhibítory TNF.
Pre tehotné ženy s závažnou psoriázou, ktoré
vyžadujú systémovú terapiu, pri ktorých
prínosy prevažujú nad rizikom sa odporúča
zvážiť etanercept.

↑↑

Konsenzus

Názor
odborníka

↑↑

Konsenzus

Názor
odborníka

↑

Silný
konsenzus

Názor
odborníka

↑

Silný
konsenzus

Názor
odborníka

* Ak sa fototerapiou a konvenčnou systémovou liečbou nedosahuje adekvátna odpoveď alebo sú tieto liečby kontraindikované,
alebo nie sú tolerované;
↑↑ silné odporúčanie pre použitie intervencie; ↑ slabé odporúčanie na použitie intervencie.
csDMARD, konvenčné syntetické antireumatické liečivo modifikujúce chorobu; TNF, tumor nekrotizujúci faktor.

V súčasnosti je na Slovensku v liečbe ložiskovej psoriázy hradených 6 biologických liečiv:
adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, sekukinumab a ixekizumab (24).
Adalimumab, infliximab a etanercept patria do skupiny inhibítorov tumor nekrotizujúceho faktora alfa
(anti-TNF alfa) (25; 26; 27). Podľa aktuálne platných indikačných obmedzení je liečba
adalimumabom hradená u dospelých pacientov na liečbu stredne závažnej až závažnej chronickej
ložiskovej psoriázy, ktorí neodpovedali na inú systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu
alebo PUVA, alebo u ktorých je táto liečba kontraindikovaná alebo ju neznášajú. Liečba infliximabom
a etanerceptom je v zmysle platných indikačných obmedzení hradená u dospelých pacientov so
závažnou chronickou generalizovanou psoriázou, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, majú
kontraindikácie alebo intoleranciu k iným systémovým terapiám, vrátane retinoidov, cyklosporínu,
metotrexátu a PUVA.
Okrem liečiv zo skupiny anti-TNF alfa sú v ZKL dostupné a v zmysle indikačných obmedzení v liečbe
ložiskovej psoriázy hradené aj liečivá zo skupiny inhibítorov interleukínov (anti-IL): anti-IL 12/23
(ustekinumab), anti-IL 17 (sekukinumab, ixekizumab) (28; 29; 30).
Liečba ustekinumabom je hradená u dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou
ložiskovou psoriázou, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, majú kontraindikácie alebo
intoleranciu k iným systémovým terapiám, vrátane retinoidov, cyklosporínu, metotrexátu a PUVA.
Liečba sekukinumabom a ixekizumabom je v zmysle platných indikačných obmedzení hradená u
dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou, u ktorých iná liečba
nebola dostatočne účinná, majú kontraindikácie alebo intoleranciu k inej systémovej liečbe účinnými
látkami skupín anti TNF alfa alebo anti IL-12/23.
Aktuálne dostupné biologické liečivá na základe znení indikačných obmedzení možno rozdeliť na také,
ktoré sa používajú v u pacientov nepredliečených aj predliečených biologickou liečbou, t.j. v liečebnej
línii 1+ (adalimumab, infliximab, etanercept, ustekinumab) a liečivá, ktoré sa používajú iba
u predliečených pacientov, t.j. v liečebnej línii 2+ (sekukinumab, ixekizumab). Na základe
rozhodnutia MZ SR bude do ZKL zaradený od 1.1.2019 aj ďalšie liečivo zo skupiny anti-IL 23,
guselkumab (6). Liečba týmto liečivom bude v zmysle indikačného obmedzenia hradená u dospelých
pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou, ktorí neodpovedali na inú
systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu alebo PUVA, alebo u ktorých je táto liečba
kontraindikovaná alebo ju netolerujú. Bude teda možné použiť ho u pacientov predliečených aj
nepredliečených biologickou liečbou.
V zmysle indikačných obmedzení je u špecifickej skupiny pacientov s psoriázou hradené aj liečivo
apremilast, pričom ide o malú molekulu inhibítora fosfodiesterázy 4 (PDE-4) (31). Apremilast je
v zmysle platných indikačných obmedzení hradený u dospelých pacientov s závažnou chronickou
ložiskovou psoriázou s PASI nad 12 alebo DLQI nad 12 a u dospelých pacientov so stredne závažnou
až závažnou ložiskovou psoriázou, u ktorých je zahrnuté postihnutie nechtov aj kapilícia alebo
palmoplantárnej oblasti s DLQI nad 12, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, má
kontraindikácie, intoleranciu alebo nemožno aplikovať inú systémovú liečbu účinnými látkami skupín
anti TNF alfa, anti IL-12/23 alebo inhibítory receptoru interleukínu.
Nenaplnená potreba v biologickej liečbe psoriázy
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Pacienti so psoriázou a psoriatickou artritídou alebo v riziku vzniku psoriatickej artritídy.
Signifikantná časť pacientov so psoriázou trpí súčasne aj psoriatickou artritídou, alebo minimálne
rizikom vzniku tohto ochorenia. Táto populácia pacientov môže benefitovať z ďalšieho dostupného
terapeutického prístupu, ktorý dokáže zacieliť na obidve ochorenia súčasne (v súčasnosti je v zmysle
SPC indikovaný na liečbu psoriatickej artritídy spomedzi biologických liečiv indikovaných zároveň
v prvej línii aj na psoriázu adalimumab, etanercept, infliximab a ustekinumab). Smernice na
manažment pacientov so stredne závažnou alebo závažnou ložiskovou psoriázou a súčasnou
diagnózou psoriatickej artritídy (napr. odporúčania Americkej asociácie dermatológov, Britskej
asociácie dermatológov alebo odporúčania Skupiny pre výskum a hodnotenie psoriázy a psoriatickej
artritídy) odporúčajú v liečbe prvej voľby práve liečivá zo skupiny anti-TNF alfa, ktoré
uprednostňujú pred použitím liekov z iných liečebných skupín (11; 32; 33; 34).
Liečba chronických zápalových ochorení u žien vo fertilnom veku, u tehotných a dojčiacich
žien
Väčšina chronických zápalových ochorení sa vyskytuje s vyššou mierou u žien (35). Tieto ochorenia
majú tendenciu prejaviť sa v období reprodukčného veku a ženy v tomto veku po diagnostikovaní
takéhoto ochorenia zvažujú tehotenstvo (36).
U žien s chronickým zápalovým ochorením vo fertilnom veku je adekvátna kontrola ochorenia
(t.j. použitie terapeutických prístupov, ktoré sú kompatibilné s tehotenstvom a dojčením)
prvoradá. Vysoká aktivita ochorenia je spojená s predĺženým časom do otehotnenia (TTP – time to
pregnancy) a zvýšeným rizikom problémového tehotenstva vrátane potratu alebo nízkej pôrodnej
hmotnosti novorodenca (37; 38; 39; 40; 41; 42; 43). Napriek tomu, že existuje domnienka, že príznaky
ochorenia sa v priebehu tehotenstva zmierňujú, približne 50 % tehotných pacientiek s chronickým
zápalovým reumatickým ochorením vyžaduje liečebnú intervenciu v priebehu tehotenstva a sú tak
vystavené komplikovaným otázkam ohľadom vplyvu aktívneho ochorenia na plod ako aj ohľadom
bezpečnosti jednotlivých liečebných stratégií počas tehotenstva (44; 45; 46; 37; 47).
Liečivá zo skupiny anti-TNF poskytujú účinnú terapeutickú alternatívu, ktorá signifikantne upravuje
symptómy chronických zápalových ochorení (48). Liečba anti-TNF sa však často ukončuje po prvom
trimestri, aby sa obmedzil placentárny prenos liečiva do plodu (49; 50; 51; 52).
Dojčenie je spojené s mnohými benefitmi pre zdravie matky a novorodenca a môže medzi nimi
vytvoriť emočné puto. U žien s chronickými zápalovými ochoreniami ako sú reumatoidná artritída,
ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylatritída, psoriatická artritída a Crohnova choroba sa často
vyskytne popôrodné vzplanutie ochorenia (37; 53; 54; 55). Liečba si často vyžaduje použitie
monoklonálnych protilátok ako sú anti-TNF, pričom v literatúre bolo popísané prenikanie týchto liečiv
do materského mlieka (56; 57). Dostupnosť terapie kompatibilnej s dojčením je pri manažmente
ochorenia pacientky a súčasného zabezpečenia optimálnej výživy dieťaťa počas dojčenia
veľmi dôležitá (58). Napriek vysokej nenaplnenej potrebe v dostupnosti liečby vhodnej pre tehotné
a dojčiace pacientky sú klinické údaje limitované. Existujúce dôkazy o prenikaní anti-TNF do
materského mlieka nie sú robustné a neboli v nich systematicky zbierané vzorky materského mlieka
a používané validované vyšetrovacie metódy. Dôkazy sa obmedzujú na niekoľko štúdií s malým
počtom pacientiek užívajúcich infliximab (59), adalimumab (59; 60), etanercept (61) alebo
certolizumab pegol (62; 63). Nesystematickosť zberu vzoriek materského mlieka spolu s vyšetrovacími
metódami, ktoré neboli špecifické pre jednotlivé liečivá sú dôvodom, pre ktorý nie je možné výsledky
týchto štúdií bezpečne preniesť do klinickej praxe. Z toho vyplýva neistota matiek liečených
monoklonálnymi protilátkami a aj ich lekárov o tom, či môžu dojčiť (64).
Dostupné anti-TNF liečivá hradené v Slovenskej republike na liečbu psoriázy majú vo svojich SPC
uvedené nasledovné informácie o dojčení:
•

Adalimumab (25) – Obmedzené informácie z publikovanej literatúry naznačujú, že adalimumab sa vylučuje
do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách, adalimumab prítomný v materskom mlieku je
v koncentráciách 0,1 % až 1 % zo sérovej hladiny matky. Perorálne podávané proteíny imunoglobulínu G
prechádzajú proteolýzou v čreve a majú zlú biologickú dostupnosť. Nepredpokladajú sa žiadne účinky na
dojčených novorodencov/dojčatá. Z toho vyplýva, že Humira sa môže používať počas dojčenia.

•

Etanercept (27) - Zistilo sa, že etanercept sa vylučuje do materského mlieka po podkožnom podaní. U
dojčiacich potkanov po podkožnom podaní sa etanercept vylučoval do materského mlieka a zistil sa v plazme
mláďat. Pretože sa imunoglobulíny, tak ako mnohé lieky, môžu vylučovať do materského mlieka, musí sa
rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo ukončiť liečbu Enbrelom počas dojčenia, berúc do úvahy prínos dojčenia
pre dieťa a prínos liečby pre ženu.

•

Infliximab (26) - Nie je známe, či sa infliximab vylučuje do ľudského mlieka alebo či sa po užití systémovo
absorbuje. Pretože ľudské imunoglobulíny sa vylučujú do mlieka, ženy nesmú dojčiť ešte najmenej 6
mesiacov po liečbe liekom Remicade.
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Absencia údajov a vysoká nenaplnená potreba vedú k nejasnej rozhodovacej praxi v liečbe
týchto pacientiek a vysoká proporcia matiek sa preto rozhoduje medzi dojčením a liečbou.
SÚHRN
Psoriáza je chronická zápalová neinfekčná, imunitne podmienená choroba s vrodenou
predispozíciou a multifaktoriálnymi črtami. Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje vo forme
ložiskovej psoriázy a je sprevádzané komorbiditami, akou je napríklad psoriatická artritída. Po
zlyhaní lokálnej a konvenčnej systémovej liečby sa indikuje liečba biologickými liečivami z rôznych
skupín (anti-TNF alfa, anti-IL 12/23/17), ktoré sú na Slovensku hradené v 1+ línii biologickej liečby
(adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab), t.j. u predliečených aj nepredliečených
pacientov alebo v 2+ línii biologickej liečby (ixekizumab, sekukinumab), t.j. u predliečených
pacientov. Napriek dostupnosti relatívne veľkého počtu biologických liečiv existuje
nenaplnená potreba dostupnosti ďalšieho liečiva, ktoré rozšíri možnosti biologickej liečby a má
potenciál ovplyvniť aj ďalšie ochorenie, ktoré sa často vyskytuje u pacientov so psoriázou
(psoriatická artritída). V neposlednom rade v populácii žien vo fertilnom veku s potenciálom
otehotnieť a u dojčiacich matiek tiež existuje nenaplnená potreba dostupnosti biologickej liečby s
preukázanou bezpečnosťou v zmysle poznatkov o transplacentárnom prestupe liečiva do
plodu a o jeho prenikaní do materského mlieka.
CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL)
Certolizumab pegol (liek Cimzia) je monoklonálna protilátka, ktorá neutralizuje tumor
nekrotizujúci faktor alfa. Ide o Fab fragment humanizovanej monoklonálnej protilátky anti-TNF
alfa, ktorá neobsahuje Fc časť.
Ľahký reťazec liečiva certolizumab pegol je zložený z 214 aminokyselín a ťažký reťazec z 220
aminokyselín. Oba reťazce sú prostredníctvom disulfidickej väzby spojené na úrovni 214.
aminokyseliny – cysteínu – v ľahkom reťazci a 221. aminokyseliny v ťažkom reťazci. Pegol
s priemernou molekulovou hmotnosťou 40 kDa je kovalentnou väzbou viazaný na certolizumab pegol
Fab fragment prostredníctvom cysteínu v pozícii 227 ťažkého reťazca. Práve väzba polyetylénglykolu
zaisťuje dlhý biologický polčas a prispieva k preferenčnej distribúcii v zápalom zmenenom tkanive
(65).
Mechanizmus účinku
Certolizumab pegol má vysokú afinitu k ľudskému TNF-alfa a viaže sa s asociačnou konštantou (KD)
90 pM. TNF-alfa je kľúčovým prozápalovým cytokínom s najdôležitejšou úlohou pri zápalových
procesoch. Certolizumab pegol selektívne neutralizuje TNF-alfa (IC90 4 ng/ml pre inhibíciu ľudského
TNF-alfa v in vitro hodnotení L929 fibrosarkómovej cytotoxicity u myší), ale neneutralizuje lymfotoxín α
(TNFβ) (66).
Ukázalo sa, že certolizumab pegol neutralizuje rozpustný ľudský TNF-alfa spojený s membránami,
spôsobom závislým od dávky. Inkubácia monocytov s liečivom certolizumab pegol viedla k inhibícii
lipopolysacharidmi (LPS) indukovanej produkcie TNF-alfa a IL1β v ľudských monocytoch, ktorá bola
závislá od dávky (66).
Certolizumab neobsahuje oblasť fragmentu schopného kryštalizácie (Fc), ktorá je zvyčajne súčasťou
kompletnej protilátky, a preto neviaže komplement ani nevyvoláva od protilátky závislú bunkami
sprostredkovanú cytotoxicitu in vitro. Neindukuje apoptózu in vitro v ľudských monocytoch ani
lymfocytoch pochádzajúcich z periférnej krvi, ani degranuláciu neutrofilov (66).
Liek Cimzia je v súčasnosti hradený zdravotnými poisťovňami v SR v rozsahu aktuálne platného
indikačného obmedzenia u pacientov s aktívnou formou reumatoidnej artritídy, u pacientov s
ťažkou, aktívnou a postupujúcou formou reumatoidnej artritídy, pri aktívnej a progresívnej
psoriatickej artritíde u dospelých pacientov, u pacientov s ťažkou aktívnou ankylozujúcou
spondylitídou a na liečbu dospelých pacientov s ťažkou axiálnou spondylartritídou (66; 67). Liek
Cimzia sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl. + lieh.tamp.), ŠÚKL 81235 bol podľa údajov
sprístupnených na vyžiadanie z NCZI v roku 2017 uhradený v množstve 3 095 balení 305
pacientom na Slovensku (z toho 243 bolo žien).
Účinnosť a bezpečnosť lieku Cimzia u dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou
chronickou ložiskovou psoriázou bola hodnotená v troch klinických štúdiách fázy III, CIMPASI1, CIMPASI-2 a CIMPACT, ktorých sa zúčastnilo 1 020 pacientov (68; 69).
CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sú dve prebiehajúce, randomizované, dvojito zaslepené, multicentrické
štúdie fázy III, kontrolované placebom s následným otvoreným sledovaním bezpečnosti. Štúdií sa
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zúčastnili pacienti s chronickou ložiskovou psoriázou, ktorí boli náhodne pridelení na
liečbu subkutánne podávaným liekom Cimzia 400 mg/každé 2 týždne (Q2W), na liek Cimzia 200
mg/každé Q2W (po nárazovej dávke lieku Cimzia 400 mg v týždňoch 0, 2 a 4) alebo na placebo Q2W
až do 16. týždňa (iniciálna fáza liečby).
CIMPACT je pokračujúca multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, paralelná, placebom a
aktívne kontrolovaná štúdia fázy III, v ktorej po iniciálnej fáze nasledovala udržiavacia perióda
kontrolovaná placebom s otvoreným sledovaním. Pacienti boli liečení buď liekom Cimzia v dávke 200
mg Q2W alebo 400 mg Q2W alebo etanerceptom 50 mg dvakrát týždenne alebo placebom. Po
iniciálnej fáze prešli pacienti na liečbu liekom Cimzia alebo placebom tak, ako je popísané v časti 11
tohto rozboru.
Celková doba trvania týchto troch štúdií je 152 týždňov. Tieto tri štúdie zahŕňali širokú populáciu
pacientov so psoriázou, ktorí boli kandidátmi na systémové nebiologické lieky, pacientov, ktorí boli
nepredliečení aj predliečení biologickou liečbou. Účinnosť lieku Cimzia u pacientov so stredne
závažnou až závažnou psoriázou bola preukázaná vo všetkých troch štúdiách, ktoré úspešne
splnili svoje primárne ciele. Štúdie sú bližšie popísané v časti 11 tohto farmako-ekonomického
rozboru.
V klinických štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 bola preukázaná účinnosť lieku Cimzia v oboch
dávkovacích režimoch. V ramenách s liekom Cimzia sa v týždni 16 pozorovali významne vyššie
proporcie pacientov s PASI75 a PGA 0/1. Štúdie tiež preukázali pretrvávanie klinickej odpovede
do 48. týždňa (68).
V týždni 16 sa pozorovali významne vyššie miery odpovedí PASI 75 pre rameno lieku Cimzia 400 mg
(CIMPASI-1: 75,8 %, CIMPASI-2: 82,6 %, zlúčené údaje 82,0 %) a rameno lieku Cimzia 200 mg
(CIMPASI-1, 66,5 %, CIMPASI-2, 81,4 %, zlúčené údaje: 76,8 %) v porovnaní s ramenom placeba
(CIMPASI-1, 6,5 %, CIMPASI-2, 11,6 %, zlúčené údaje: 9,9 %, p<0,0001 pre všetky porovnania) a
odpovede boli udržiavané až do 48. týždňa v obidvoch liečebných ramenách lieku Cimzia, v zlúčených
údajoch z oboch štúdií sa PASI75 dosahovalo v 48. týždni u 83,6 % pacientov s liekom Cimzia 400
Q2W a 70,7 % pacientov s liekom Cimzia 200 Q2W, obrázok nižšie.
V 16. týždni sa v štúdiách tiež pozorovali štatisticky signifikantne vyššie proporcie pacientov
dosahujúcich PASI90 v ramenách s liekom Cimzia 400 mg Q2W (zlúčené údaje: 52,2 %) a s liekom
Cimzia 200 mg Q2W (zlúčené údaje: 45,9 %) v porovnaní s placebom (zlúčené údaje: 2,5 %) a tieto
odpovede pretrvávali až do 48. týždňa (zlúčené údaje Cimzia 400 mg Q2W: 61,6 %; Cimzia 200 mg
Q2W: 50,0 %).
V 16. týždni boli tiež pozorované významne vyššie proporcie pacientov s PGA skóre 0/1 (čistá alebo
takmer čistá koža) v ramene lieku Cimzia 400 mg (zlúčené údaje: 65,3 %) a v ramene lieku Cimzia
200 mg (zlúčené údaje: 56,8 %) ako pre rameno placeba (zlúčené údaje: 2,7 %, p<0,0001 pre všetky
porovnania); odpovede boli udržiavané až do 48. týždňa v obidvoch ramenách lieku Cimzia,
v zlúčených údajoch z oboch štúdií sa PASI75 dosahovalo v 48. týždni u 83,6 % pacientov s liekom
Cimzia 400 Q2W a 70,7 % pacientov s liekom Cimzia 200 Q2W.
Obrázok 3: PASI75, % miera odpovedí u pacientov v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 a v zlúčených údajoch
z týchto štúdií do 48. týždňa (68)
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*p<0,05 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Z pacientov, ktorí do 16. týždňa dosiahli PASI75 88 % pacientov liečených prípravkom Cimzia 200 mg
Q2W a 98 % pacientov liečených prípravkom Cimzia 400 mg Q2W si udržalo počiatočnú odpoveď
PASI75 od 16. do 48.týždňa.
Obrázok 4: Pretrvávanie odpovede PASI75 a PASI90 do 48. týždňa, štúdia CIMPASI-1 a CIMPASI-2 (70; 71)
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V štúdii CIMPACT boli v 12. týždni liečby zaznamenané štatisticky signifikantne vyššie miery
odpovede PASI75, PASI90 a PGA 0/1 v ramenách s liekom Cimzia v porovnaní s placebom.
Liečba liekom Cimzia bola v zmysle účinnosti v dávke 400 mg Q2W superiórne účinnejšia ako
liečba etanerceptom a non-inferiórna v dávke 200 mg Q2W (69).
Do 12. týždňa bola frekvencia odpovedí PASI75 významne vyššia u pacientov liečených v ramene s
liekom Cimzia oproti pacientom liečeným placebom. Rozdiely boli zjavné medzi ramenami už v 4.
týždni. V 12. týždni bola miera odpovede PASI75 superiórne vyššia v ramene s liekom Cimzia 400 mg
Q2W (66,7 %) a výsledky v ramene s liekom Cimzia 200 mg Q2W (61,3 %) boli non-inferiórne oproti
ramenu s etanerceptom (53,3 %). Podobné trendy sa vyskytli pri ukazovateľoch PGA 0/1 v 12. týždni,
kde frekvencia odpovedí bola nasledovná: Cimzia 400 mg Q2W (50,3 %), Cimzia 200 mg Q2W (39,8
%) a etanercept (39,2 %). Podobné výsledky boli zaznamenané aj do 16. týždňa sledovania.
Obrázok 5: Proporcia pacientov s PASI 75 v 12. a 16. týždni podľa liečebných ramien, štúdia CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, Q2W- každé dva týždne

Obrázok 6: Proporcia pacientov s PGA 0/1 v 12. a 16. týždni podľa liečebných ramien, štúdia CIMPACT (69)
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CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, Q2W- každé dva týždne
*p<0,05 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Po skončení iniciálnej fázy boli pacienti randomizovaní na užívanie lieku Cimzia 200 mg Q2W alebo
400 mg Q2W alebo na placebo. V priebehu ďalšej liečby do 48. týždňa boli miery odpovede PASI75
v porovnaní s pacientmi rerandomizovanými na liečbu placebom vyššie v ramenách s pacientmi
rerandomizovanými z pôvodnej liečby liekom Cimzia buď na rovnakú alebo odlišnú dávku lieku
Cimzia, obrázok nižšie. Podobné trendy sa vyskytli aj pri hodnotení ukazovateľov PASI 90 a PGA 0/1.
Obrázok 7: Proporcia pacientov s PASI 75 medzi 16. až 48. týždňom v ramenách po rerandomizácii, štúdia
CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne

Zlúčená analýza troch klinických štúdií (CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT) ukázala, že oba
režimy dávkovania s liekom Cimzia (Cimzia 200 mg Q2W a Cimzia 400 mg Q2W) vyústili do
klinicky a štatisticky významných odpovedí koncových ukazovateľov, meraných pomocou
PASI75, PASI90 a PGA 0/1 v porovnaní s liečebným ramenom placeba v 16. týždni (72).
V 16. týždni boli hodnoty odpovedí PASI 75 a PGA 0/1 signifikantne vyššie v zlúčenom ramene s
liekom Cimzia 400 mg a Cimzia 200 mg v porovnaní s ramenom placeba, a to s klinicky významnými
rozdielmi pozorovanými už v 4. týždni pre obidve ramená s liekom Cimzia oproti placebu, obrázok.
Miery výskytu odpovedí PASI90 boli v 16. týždni taktiež významne vyššie v ramenách s liekom Cimzia
400 mg a Cimzia 200 mg oproti placebu, pričom klinicky významné rozdiely boli pozorované už v 8.
týždni. Pacienti liečení liekom Cimzia tiež vykazovali signifikantne vyššie miery odpovede na PGA 0/1
oproti placebu, obrázok nižšie.
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Obrázok 8: Zlúčená analýza ukazovateľov PASI 75, PASI90 a PGA 0/1 v 16. týždni sledovania, štúdie CIMPASI1, CIMPASI-2 a CIMPACT, na základe (68; 69; 72)

15

**p<0,0001;

Obidve dávky lieku Cimzia preukázali v zlúčenej analýze z troch štúdií oproti placebu účinnosť
bez ohľadu na predchádzajúcu systémovú liečbu a predchádzajúcu liečbu biologikami (72).
Pacienti liečení predchádzajúcou liečbou biologikami zaznamenali v zlúčenej analýze údajov zo štúdií
CIMPACT-1, CIMPACT-2 a CIMPASI nasledovnú účinnosť: placebo- 2,5 %, Cimzia 200 mg – 71,7 %,
Cimzia 400 mg – 72 %. Pacienti s predchádzajúcou liečbou anti-TNF mali účinnosť pre placebo 4,2 %,
pre liek Cimzia 200 mg 69,4 % a pre liek Cimzia 400 mg 69,8 %. Pacienti liečení liečbou Anti-IL 17
mali účinnosť na úrovni 0 % pre placebo, 72,2 % pre liek Cimzia 200 mg a 69,8 % pre liek Cimzia 400
mg.
Obrázok 9: Forestplot miery odpovedí pre sledované ukazovatele prostredníctvom OR podľa biologickej liečby v
16. týždni, zlúčená analýza (72)
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Pacienti liečení liekom Cimzia zaznamenali v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 klinicky a
štatisticky významné zlepšenia v kvalite života súvisiacej so zdravím, vrátane domén úzkostí
a depresií, produktivity práce a každodennej činnosti v porovnaní s placebom v 16. týždni
liečby (68).
Klinicky významné zlepšenia sa zaznamenali už v 2. týždni v kvalite života (merané zmenami v skóre
DLQI a mierou odpovedí minimálneho klinicky významného rozdielu [MCID] v DLQI skóre) a v 8.
týždni (prvé hodnotenie) v generických skóre EQ-5D 3L vizuálnej analogickej škále (VAS) vo všetkých
zlúčených štúdiách. Klinicky významné zlepšenia sa zaznamenali v 8. týždni (prvé hodnotenie) v
kvalite života súvisiacej so zdravím (ako je uvedené v odpovediach SF-36 skóre fyzického
komponentu (PCS) a skóre mentálneho komponentu (MCS) MCID a zmenách skóre SF-36 PCS a
MCS) v zlúčených štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2. Štatisticky významné zlepšenia úzkosti a
depresie v 12. týždni podľa škál nemocničnej úzkosti a depresie HADS-A a HADS-D sa pozorovali aj v
ramenách liečených liekom Cimzia v porovnaní s placebom v zlúčených štúdiách CIMPASI-1 a
CIMPASI-2. Pacienti liečení liekom Cimzia tiež zaznamenali štatisticky významné a klinicky významné
zlepšenie produktivity práce a dennej aktivity v porovnaní s placebom (merané zmenami v skóre
WPAI-SHP), pričom zlepšenie bolo pozorované už v 4. týždni (prvé hodnotenie) až do 16. týždňa,
v zlúčenej analýze daných štúdií.
Tabuľka 4: DLQI v 16. týždni v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 (68)
Ukazovateľ

CIMPASI- 1
Placebo,
CZP

CZP

CIMPASI- 2
Placebo,
CZP

CZP

Placebo,

Zlúčená analýza
CZP 200 CZP 400
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N=51

DLQI
zmena,
priemer
±
SDǂ
Upravený
rozdiel
priemerov
vs. placebo
97,5 % CI

-3,3± 6,9

200 mg
Q2W,
N=95
- 8,9 ±
8,5

400 mg
Q2W,
N=88
- 9,6 ±
6,5

-6

-6,8

N=49
-2,9± 6,6

200 mg
Q2W,
N=91
- 11,1 ±
7,8

400 mg
Q2W,
N=87
- 10,0 ±
7,6

-6,6

-6,2

N=100
- 3,1 ±
6,7

mg Q2W,
N=186

mg Q2W,
N=175

- 10,0 ±
8,2

- 9,8 ±
7,0

-6,3

-6,5

(- 8,2 ; (- 9,1 ; (- 8,9 ; (- 8,5 ; -7,8;-4,7
-8,2;-4,9
3,8)
4,6)
4,4)
3,9)
p- hodnota
<
<
<
<
< 0,0001
< 0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
CZP – certolizumab pegol, DLQI – dermatologický index kvality života, SD – smerodajná odchýlka, Q2W – každé dva týždne
ǂ založené na kovariačnom modeli

Klinicky významné zmeny v kvalite života (merané pomocou DLQI) v 16. týždni boli udržiavané
alebo zlepšené až do 48. týždňa u pacientov dostávajúcich liek Cimzia 400 mg Q2W a liek
Cimzia 200 mg Q2W (68).
Počet numericky vyšších zlepšení bol zaznamenaný v 48. týždni u pacientov, ktorí dostávali liek
Cimzia 400 mg Q2W vs. Cimzia 200 mg Q2W. Výsledky boli hodnotené ukazovateľmi zmeny v skóre
DLQI od začiatku sledovania (-13,0 a -10,9), proporcie pacientov v remisi DLQI (73,1 % a 60,5 %) a
proporcie pacientov, ktorí odpovedali na DLQI MCID (95,2 % a 84,0 %). Podobné odpovede boli
dosiahnuté aj pri iných ukazovateľoch týkajúcich sa kvality života (vrátane skóre EQ-5D VAS, SF-36
MCS a PCS a respondentov MCID) a produktivity práce a sociálnych aktivít u pacientov dostávajúcich
liek Cimzia 400 mg Q2W v porovnaní s pacientmi s liekom Cimzia 200 mg Q2W. Zlepšenia klinických
odpovedí s liekom Cimzia boli podobné u pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou
ložiskovou psoriázou bez ohľadu na predchádzajúcu biologickú expozíciu v liečbe.
Bezpečnostná analýza štúdií CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT preukázala vo všeobecnosti
porovnateľný výskyt nežiaducich udalostí v ramenách lieku Cimzia a v ramene placeba (68; 69;
72).
Incidencia nežiaducich udalostí (NU) bola vo všeobecnosti podobná medzi ramenami s liekom Cimzia
400 mg a placebom a bola mierne nižšia v ramene s liekom Cimzia s dávkou 200 mg oproti placebu.
Závažné NU a závažné infekcie a nákazy boli zriedkavé a vyskytli sa u 4,7 % a 0,6 % pacientov
liečených v ramene s liekom Cimzia 400 mg, 1,4 % a 0 % pacientov liečených v ramene s liekom
Cimzia 200 mg a 4,5 % a 0 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Do 16. týždňa nebolo zaznamenané
žiadne úmrtie v žiadnej z troch štúdií. Do 48. týždňa sa výskyt NU v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2
znižoval. Po 48 týždňoch liečby boli najčastejšie vyskytujúce sa NU u všetkých pacientov liečených v
ramenách s liekom Cimzia nazofaryngitída a infekcie horných dýchacích ciest. Podľa štúdie CIMPACT
boli do 12. týždňa hlásené podobné hodnoty NU naprieč jednotlivými liečebnými ramenami, pričom
najväčší podiel bol hlásený u pacientov v ramene s placebom.
Certolizumab pegol má jedinečnú molekulovú štruktúru, ktorá je spojená s biologickými
prínosmi v populácii tehotných a dojčiacich žien.
Aktívny trasplacentálny transport imunoglobulínu G (IgG) z matky na dieťa je sprostredkovaný
neonatálnym Fc receptorom (FcRn) naväzujúcim sa na Fc oblasť a tento proces prebieha najmä
v druhom a treťom trimestri tehotenstva (73). Na rozdiel od ostatných biologických liekov (antiTNF alfa), certolizumab pegol neobsahuje Fc oblasť, čoho dôsledkom je fakt, že sa neviaže na
FcRn. Preto sa neočakáva, že bude prebiehať FcRn sprostredkovaný transplacentálny prenos
(74). Táto hypotéza bola overená v prvej priemyslom sponzorovanej štúdii CRIB zameranej na
transplacentálny prenos liečiva certolizumab pegol z matky na dieťa s použitím vysoko
senzitívnych a špecifických metód na presné zmeranie plazmatickej koncentrácie liečiva u matiek
a detí (75) .
Prenos molekúl biologických liekov do materského mlieka je závislý od veľkosti molekuly a jej
lipofilnosti. Hoci biologická dostupnosť biologických liekov podaných perorálne je veľmi nízka
v dôsledku ich veľkých molekúl a proteolytického prostredia v tráviacom systéme (76), neonatálny
FcRn v bunkách tráviaceho systému môže podporovať vstrebávanie nestrávených
imunoglobulínov. Vzhľadom na veľkú molekulu liečiva certolizumab pegol a nahradenie časti
Fc polyetylénglykolom (PEG) je možné očakávať, že fyziologicky prejdú do materského mlieka,
resp. tráviacim traktom novorodenca budú absorbované iba minimálne množstvá liečiva
certolizumab pegol (77). Liek Cimzia je jediné PEGylované anti-TNF liečivo bez Fc oblasti. Štúdia
CRADLE bola prvá multicentrická, priemyslom sponzorovaná štúdia s cieľom vyhodnotenia
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koncentrácií liečiva certolizumab pegol v ľudskom materskom mlieku a na stanovenie priemernej
dennej dávky lieku Cimzia u dojčaťa (ADID) matky užívajúcej liek Cimzia (58).
Výsledky štúdie CRIB indikujú žiadny alebo minimálny transplacentálny prenos liečiva
certolizumab pegol počas tretieho trimestra (75). Tieto výsledky podporujú pokračovanie liečby
liekom Cimzia aj počas tehotenstva, ak je to nevyhnutné kvôli kontrole ochorenia.
Cieľom štúdie CRIB bolo zhodnotiť placentárny prenos lieku Cimzia z tehotných žien liečených liekom
Cimzia (pri reumatoidnej artritíde, ankylozujúcej spondylitíde, psoriatickej artritíde a axiálnej
spondylartritíde) na ich dieťa, použitím vysoko citlivého a špecifického testu na presné meranie
plazmatickej koncentrácie lieku u matiek, v pupočnej šnúre a v tele detí v čase pôrodu a u detí opäť v
4. a 8. týždni po pôrode. Na zaradenie do štúdie bolo hodnotených celkovo 21 gravidných žien
liečených liekom Cimzia (v čase podpisu informovaného súhlasu > 30. týždeň tehotenstva), pričom do
štúdie sa zaradilo 16 žien, ktoré vstúpili do obdobia zbierania vzoriek krvi. Všetky tieto pacientky
dokončili štúdiu (bez zmeškaných návštev); 15 pacientiek užívalo liek Cimzia 200 mg Q2W a jedna
užívala liek Cimzia 400 mg každé štyri týždne (Q4W). Medián plazmatickej hladiny liečiva
certolizumab pegol pri pôrode pre všetkých 16 zúčastnených matiek bol 24,4 μg/ml (rozsah 5,0-49,4
μg/ml). Zo 16 vzoriek z pupočnej šnúry bola jedna vylúčená. Z 15 zostávajúcich vzoriek mali iba tri
kvantifikovateľné hladiny liečiva certolizumab pegol (0,035 μg/ml, 0,040 μg/ml a 0,048 μg/ml). Zo 14
detí v súbore, 13 z nich nemalo kvantifikovateľné plazmatické hladiny liečiva certolizumab pegol pri
narodení (<0,032 μg/ml) a jedno dieťa malo minimálnu hladinu liečiva pri narodení 0,042 μg/ml (pomer
koncentrácie v plazme dieťaťa/matky: 0,0009). Žiadne dojčatá nemali kvantifikovateľné plazmatické
hladiny liečiva certolizumab pegol v 4. týždni ani 8. týždni.
Obrázok 10: Koncentrácia liečiva certolizumab pegol v plazme u matiek a detí (n=14 párov matka-dieťaa), štúdia
CRIB (75)

BLQ-pod dolným limitom kvantifikácie, <0,032 μg/mL; CZP-certolizumab pegol; LLOQ-dolný limit kvantifikácie
a
dvaja novorodenci boli vyradení z analýzy, jeden kvôli chýbajúcim údajom pri pôrode a druhý kvôli neplauzibilne vysokým
hodnotám farmakokinetických údajov ); bVzorky plazmy dojčiat sa zhromažďovali do 24 hodín po pôrode, zatiaľ čo vzorky matky
sa mohli odobrať do 24 hodín pred alebo po pôrode; c± 7 dní (chýbajú dve vzorky); d± 7 dní.

Výsledky štúdie CRIB teda indikujú žiadny alebo minimálny transplacentálny prenos liečiva
certolizumab pegol počas tretieho trimestra, čo v kombinácii s poznatkami o bezpečnosti liečby
liečivom certolizumab pegol v prvom trimestri z pohľadu vrodených malformácií, ktoré neindikujú
zvýšený výskyt malformácií (78), podporuje pokračovanie liečby liekom Cimzia aj počas tehotenstva
ak je to potrebné na kontrolu ochorenia (75).
Štúdia CRADLE preukázala, že koncentrácia liečiva certolizumab pegol v materskom mlieku
bola veľmi nízka a vo väčšine prípadov dosahovala nemerateľné hodnoty. Tieto výsledky
naznačujú, že pokračovanie liečby liekom Cimzia je kompatibilné s dojčením. Robustné
výsledky zo štúdie CRADLE umožňujú dojčiacim matkám s chronickými zápalovými
ochoreniami a ich ošetrujúcim lekárom vykonávať rozhodnutia založené na dôkazoch o ďalšej
liečbe po pôrode (58).
Štúdia CRADLE bola prvá multicentrická, priemyselne sponzorovaná štúdia s cieľom vyhodnotenia
koncentrácií liečiva certolizumab pegol v ľudskom materskom mlieku a stanovenia priemernej dennej
dávky lieku Cimzia u dojčaťa (ADID) z materského mlieka matky užívajúcej liek Cimzia. Hodnotená
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bola aj farmakokinetika lieku Cimzia v materskom mlieku. Spolu bolo odobratých 137 vzoriek
materského mlieka od 17 matiek (16 užívalo liek Cimzia v dávke 200 mg Q2W, jedna v dávke 400 mg
Q4W). Zistilo sa, že 77/137 (56 %) vzoriek nemalo merateľnú hladinu liečiva certolizumab pegol. Štyri
zo 17 žien (vrátane jednej s dávkovaním lieku Cimzia 400 mg Q4W), nemali v žiadnom časovom bode
merateľné hladiny liečiva certolizumab pegol v materskom mlieku. U zostávajúcich 13 matiek s
merateľnou koncentráciou počas najmenej jedného časového bodu bola najvyššia koncentrácia liečiva
certolizumab pegol 0,076 μg/ml, teda menej ako trojnásobok dolného limitu kvantifikácie (LLOQ)
(0,032 μg/ml), tabuľka nižšie.
Tabuľka 5: Koncentrácia liečiva certolizumab pegol (μg/ml) v materskom mlieku po podaní dávky lieku Cimzia
matkám, štúdia CRADLE (58)
Číslo
Čas v dňoch
matky
0
2
4
6
8
10
12
14
28
17
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
4
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
13
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
14
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
7
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
0,035
BLQ
BLQ
6
BLQ
BLQ
0,044
0,048
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
8
BLQ
BLQ
0,035
0,034
0,043
BLQ
BLQ
BLQ
10
BLQ
BLQ
BLQ
0,033
0,042
0,042
BLQ
BLQ
12
BLQ
BLQ
0,034
0,037
0,033
BLQ
BLQ
BLQ
2
BLQ
BLQ
0,035
0,037
0,041
BLQ
0,043
BLQ
11
BLQ
BLQ
0,051
0,038
0,042
BLQ
0,033
BLQ
15
BLQ
BLQ
0,041
0,034
0,033
BLQ
0,037
BLQ
16
0,040
0,033
0,036
0,037
0,043
BLQ
BLQ
BLQ
3
BLQ
0,032
0,049
0,053
0,037
0,037
0,033
0,033
9
0,039
0,040
0,047
0,045
0,042
0,043
0,038
0,035
1
0,057
0,051
0,066
0,065
0,062
0,056
0,052
0,041
5
0,056
0,069
0,074
0,076
0,076
0,069
0,069
0,060
BLQ-pod dolným limitom kvantifikácie, <0,032 μg/mL; CZP-certolizumab pegol; LLOQ-dolný limit kvantifikácie; Q2W-každé dva
týždne; Q4W-každé štyri týždne.
Biele polia predstavujú koncentráciu CZP menej ako 3xLLOQ (<0,096 μg/ml).
Sivé polia predstavujú koncentráciu CZP menej ako 2xLLOQ (<0,064 μg/ml).
Tmavo sivé polia predstavujú koncentráciu CZP BLQ (<0,032 μg/ml).

SÚHRN
Liek Cimzia je v SR v súčasnosti hradený v indikáciách reumatoidnej artritídy, progresívnej
psoriatickej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy a ťažkej axiálnej spondylartritídy. Je teda
lekárom liečiacim chronické zápalové ochorenia známy a majú s nim skúsenosti.
Certolizumab pegol (liek Cimzia) je monoklonálna protilátka, ktorá neutralizuje tumor nekrotizujúci
faktor alfa. Ide o Fab fragment humanizovanej monoklonálnej protilátky anti-TNF alfa, ktorá
neobsahuje Fc časť. Účinnosť a bezpečnosť lieku Cimzia u dospelých pacientov so stredne
závažnou až závažnou chronickou ložiskovou psoriázou bola overovaná v troch klinických
štúdiách fázy III, CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT. Certolizumab pegol má jedinečnú
molekulovú štruktúru, ktorá je spojená s biologickými prínosmi v populácii tehotných a
dojčiacich žien. Tieto vlastnosti (nízka miera transplacentálneho prenosu z matky na dieťa a
nízka miera transportu do materského mlieka) boli overované a preukázané v štúdiách CRIB a
CRADLE. Liek Cimzia je jediným anti-TNF alfa liečivom, ktoré je možné používať počas
gravidity a dojčenia na základe výsledkov klinických skúšaní. Výsledky štúdií CRIB a CRADLE
viedli aj k úprave SPC lieku Cimzia.
5. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia:
-

Zvolí sa liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná
v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená
použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo
najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a
dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane.

-

Porovnanie sa vykoná za jeden liečebný cyklus, ak ide o lieky určené na liečbu akútnych
chorôb alebo za jeden mesiac alebo rok liečby, ak ide o lieky určené na liečbu chronických
chorôb.
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Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití lieku
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú iné liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu inými medicínskymi intervenciami:
Liek Cimzia je v zmysle SPC indikovaný na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u
dospelých, ktorí sú kandidátmi na systémovú liečbu. Indikačné obmedzenie ďalej zužuje navrhovanú
populáciu dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou ložiskovou psoriázou,
ktorí neodpovedali na inú systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu alebo PUVA, alebo u
ktorých je táto liečba kontraindikovaná alebo ju neznášajú. Liek Cimzia sa má ďalej v zmysle
navrhovaného indikačného obmedzenia použiť u pacientov nepredliečených biologickou liečbou.
Podľa Metodickej pomôcky, časť 4.2. „Referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/-y
v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo efektívnou
alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s rovnakou
účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva.“
V ZKL je v súčasnosti dostupných viacero liečiv indikovaných na liečbu pacientov so psoriázou. Na
základe platných indikačných obmedzení tieto liečivá možno rozdeliť na tie, ktoré je možné použiť od
prvej línie biologickej liečby (čiže u pacientov naivných na biologickú liečbu aj u pacientov
predliečených inými biologikami) a na liečivá, ktoré sa majú použiť v druhej a ďalších líniách. Medzi
liečivá, ktoré možno použiť v akejkoľvek línii patrí adalimumab (liek Humira), etanercept (liek Enbrel),
infliximab (lieky Inflectra, Remsima a Remicade) a ustekinumab (liek Stelara). Liečivá, ktoré v zmysle
indikačných obmedzení možno použiť v druhej a vyšších líniách sú ixekizumab (liek Taltz) a
sekukinumab (liek Cosentyx).
V súčasnosti na Slovensku neexistujú oficiálne publikované údaje o zvyklostiach odborníkov pri
diagnostike a liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou. Z tohoto
dôvodu sa v roku 2018 zrealizoval kvalitatívny prieskum formou Delphi panelu (79), ktorého sa
zúčastnilo 9 odborníkov – dermatovenerológov s predpokladanými najväčšími skúsenosťami v
manažmente pacientov s ložiskovou psoriázou zo všetkých centier v SR. Do prieskumu sa v súlade s
indikačnými obmedzeniami pre liečbu psoriázy pomocou biologických liečiv oslovilo všetkých deväť
centier, ustanovených pre iné liečivá pri tejto indikácii (pracoviská: Banská Bystrica Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta (1 respondent),
Bratislava - Dermatovenerologická klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava – Staré mesto (1
respondent), Bratislava - Kožná klinika SZU a UNB, Univerzitná nemocnica - Ružinov (1 respondent),
Košice - Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (1 respondent), Martin Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice (1 respondent), Nitra - Dermatovenerologické
oddelenie Fakultnej nemocnice (1 respondent), Nové Zámky - Dermatovenerologické oddelenie
Fakultnej nemocnice (1 respondent), Prešov - Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice
s poliklinikou (1 respondent), Trenčín - Dermatovenerologická ambulancia Fakultnej nemocnice (1
respondent). Odhadované zastúpenie jednotlivých biologík používaných na terapiu u pacientov
so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou v prvej až štvrtej línii biologickej systémovej
liečby v reálnej praxi vychádzajúce z výsledkov tohto prieskumu je zhrnuté v tabuľke nižšie. Vyplýva
z nej, že pri nastavení pacientov na biologickú liečbu je liekom prvej voľby najčastejšie adalimumab
(60,95 %), nasledovaný etanerceptom (18,74 %), ustekinumabom (18,20 %) a infliximabom (2,10 %).
V nasledujúcej línii je najčastejšie používaným liekom ixekizumab (28,17 %), nasledovaný
ustekinumabom v dávke 45 mg (26,09 %) a sekukinumabom (21,41 %). V tretej línii sa najčastejšie
používa liečba ustekinumabom 45 mg (29,71 %), nasledovaná ixekizumabom (27,12 %)
a sekukinumabom (25,95 %). V štvrtej línii je liekom voľby infliximab (39,42 %), nasledovaný
ustekinumabom 45 mg (20,53 %) a sekukinumabom (16,26 %).
Tabuľka 6: Zastúpenie biologík v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou
psoriázou.
Liečba

1. voľba

2. voľba

3. voľba

4.+ voľba

Adalimumab 40 mg

60,95 %

15,99 %

9,98 %

3,82 %

Apremilast 30 mg*

-

-

0,69 %

-

18,74 %

6,72 %

4,68 %

2,06 %

Etanercept 25 mg dvakrát tyždenne

a
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Infliximab 5 mg/kg

2,10 %

1,28 %

1,38 %

39,42 %

Ixekizumab 80 mg

-

28,17 %

27,12 %

15,75 %

Sekukinumab 150 mg

-

21,41 %

25,95 %

16,26 %

18,20 %

26,09 %

29,71 %

20,53 %

Ustekinumab 45 mg
Ustekinumab 90 mg**
Spolu

-

0,34 %

0,49 %

2,17 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

*Oslovení lekári aj po cielených otázkach jednoznačne trvali na nízkej preferencii preskripcie liečiva apremilast
**Dávka indikovaná u pacientov s hmotnosťou nad 100 kg
a
alebo etanercept 50 mg jedenkrát týždenne
Čísla sú vyjadrené na dve desatinné miesta, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky

Výsledky tohto prieskumu sú konzistentné s výsledkami iného prieskumu, predloženého v rámci
farmakoekonomického rozboru pre liek Tremfya (6).
Na základe vyššie uvedených výsledkov prieskumu bola zostavená sekvencia, s ktorou sa porovná
liek Cimzia tak, že v každej línii sa do úvahy vzal najčastejšie zastúpený liek. Vznikla tak sekvencia
adalimumab->ixekizumab->ustekinumab->infliximab
nasledovaná
najlepšou
podpornou
starostlivosťou (BSC). V tejto sekvencii liek Cimzia nahradí adalimumab.
Pre úplnosť sa liek Cimzia v alternatívnych sekvenciách (pozostávajúcich z druhých a tretích
najčastejšie používaných liečiv v jednotlivých líniách) porovná aj s ďalšími často používanými
prvolíniovými biologickými liekmi, s etanerceptom a ustekinumabom. Konzistentne s rozborom
predloženým pre liek Tremfya (6) sa nevykonalo porovnanie s infliximabom, nakoľko tento liek sa
podľa prieskumu používa až v neskorších líniách liečby a jeho zastúpenie v prvej línii je zanedbateľné.
Tabuľka 7: Sekvencia liečby u pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou podľa reálnej
praxe na Slovensku
Liečebná sekvencia
1. alternatívna liečebná
2. alternatívna liečebná
v základnom scenári
sekvencia
sekvencia
1. línia
Adalimumab
Etanercept
Ustekinumab
2. línia
Ixekizumab
Ustekinumab
Sekukinumab
3. línia
Ustekinumab
Ixekizumab
Adalimumab**
4. línia
Infliximab
Sekukinumab*
Ixekizumab***
Následná línia až do
BSC
BSC
BSC
konca
časového
horizontu
*druhým najčastejšie požívaným liečivom v 4. línii je podľa výsledkov prieskumu ustekinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo tretie najčastejšie používané liečivo
** tretím najčastejšie požívaným liečivom v 3. línii je podľa výsledkov prieskumu sekukinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo štvrté najčastejšie používané liečivo
*** tretím najčastejšie požívaným liečivom v 4. línii je podľa výsledkov prieskumu sekukinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo štvrté najčastejšie používané liečivo

V súlade s Vyhláškou MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku,
vychádza porovnanie nákladov na liečbu z cien liekov platných v deň podania farmakoekonomického
rozboru ministerstvu. Náklady na liečbu sa preto prevzali zo zoznamu kategorizovaných liekov
platného k 1.12.2018.
Úhrady za biologické liečivá používané v liečbe stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy a
úhrada za liek Cimzia 200 mg spolu s úhradou za jednu jednotku príslušného lieku (t.j.
striekačka/pero/náplň/liekovka) a zhrnutím dávkovacieho režimu sú znázornené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 8: Porovnanie ÚZP na balenie lieku Cimzia vs. komparátory, ZKL platný od 1.12.2018
Liek
Balenie
Úhrada za balenie
Úhrada za
Dávkovací režim*
jednotku†
Cimzia
sol inj 2x200 mg/1
783,72 €
391,86 €
200 mg každé dva
(certolizumab pegol
ml
týždne (nárazová
200 mg)
(striek.inj.napl.+2
dávka
400
mg
lieh.tamp.)
v týždni 0, 2, 4)a
Humira
sol inj 2x0,4 ml/40
825,79 €
412,90 €
Iniciálna dávka 80
(adalimumab
40
mg (napl.skl.pero)
mg, po uplynutí
mg)
jedného týždňa 40
mg každý druhý
týždeň
Enbrel
sol iru 4x1 ml/50
771,09 €
192,77 €
50 mg jedenkrát
(etanercept 50 mg)
mg
týždenne (alebo 25
(striek.inj.napl.skl.)
mg
dvakrát
týždenne)b
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sol iru 1x0,5 ml/45
mg
(striek.skl.napln.)

2761,00 €

2761,00 €

Inflectra**
(infliximab 100 mg)

plc ifo 1x100 mg
(liek.inj.skl.)

323,70 €

323,70 €

Taltz
(ixekizumab 80 mg)

sol ira 2x1 ml/80
mg (striek.inj.skl. v
pere)

2239,10 €

1119,55 €

Cosentyx
(sekukinumab 150
mg)

sol ira 2x1 ml/150
mg (striek.inj.skl. v
pere SensoReady)

1197,31 €

598,66 €

Stelara
(ustekinumab
mg)

45

45 mg v týždni 0 a
4. Potom 45 mg
každých
12
týždňov.
5 mg/kg v týždni 0,
2, 6 potom každých
8 týždňov
160 mg v týždni 0.
potom 80 mg každé
2 týždne do týždňa
12. Potom 80 mg
každé 4 týždne.
300 mg v týždni 0,
1, 2, 3, 4, potom
každé 4 týždne

Podľa SPC sa môže zvážiť u pacientov s nedostatočnou odpoveďou aj dávka 400 mg každé dva týždne. Toto dávkovanie sa
v rozbore nezvažuje, nakoľko podľa indikačného obmedzenia ak sa nedosiahne odpoveď do 16. týždňa, ďalšia liečba nie je
hradenou liečbou. Predpokladá sa, že počas prvých 16. týždňov sa bude používať dávka 200 mg každé dva týždne. Ak sa
dosiahne odpoveď, hradená liečba bude pokračovať v dávke 200 mg každé dva týždne, ak sa odpoveď nedosiahne, liečba sa
preruší.
b
Dávkovací režim v súlade s SPC lieku Enbrel (27). V analýze citlivosti sa overí vplyv použitia vyššieho alternatívneho
dávkovania (50 mg dvakrát týždenne počas prvých 12 týždňov, potom 25 mg dvakrát týždenne alebo 50 mg raz týždenne),
ktoré bolo použité v akceptovanom rozbore pre liek Tremfya (6).
*Dávkovací režim bol prevzatý z SPC jednotlivých liečiv; †striekačka/pero/náplň/liekovka
**Predpokladaná hmotnosť priemerného pacienta so psoriázou = 87,25 kg (80), tento údaj je zhodný s údajom
z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6).
a

Podávanie biologických liekov v terapii stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy je rozdelené
na iniciálnu fázu, v ktorej sa liek podáva v modifikovanom dávkovacom režime, a po ktorej dochádza
k vyhodnoteniu účinku liečby. V prípade dosiahnutia liečebnej odpovede prechádza pacient na
udržiavaciu terapiu. Dĺžka indukčnej fázy liečby (v súlade s platnými SPC a indikačnými
obmedzeniami jednotlivých liekov) a spotreba jednotiek jednotlivých biologík v indukčnej fáze a za
obdobie jedného roku udržiavacej terapie je zhrnutá v tabuľke nižšie.
Tabuľka 9: Porovnanie dĺžky indukčnej fázy a spotreby balení lieku Cimzia vs. komparátory
Liečivo
Dĺžka indukčnej
Spotreba
Spotreba prvý rok
fázy (týždne)a
indukčná fáza*
liečby*
Cimzia 200 mgb
Humira 40 mgc
Enbrel 50 mgd
Infliximab 100 mge
Stelara 45 mgf
Taltz 80 mgg
Cosentyx 150 mgh

16
16
12
8
16
16
16

12
10
12
15
3
9
16

30,09
28,09
52,18
40
6,01
18,04
34,09

Spotreba rok
udržiavacej
liečby*
26,09
26,09
52,18
32,61
4,35
13,04
26,09

v súlade s platnými indikačnými obmedzeniami
Podľa SPC sa podáva 400 mg (t.j. 2 striekačky) v týždni 0, 2 a 4, počas prvých 4 týždňov sa teda podá spolu 6 striekačiek.
Následne každé dva týždne sa podá 200 mg (t.j. 1 striekačka), počas indukčnej fázy sa toto udeje v týždni 6, 8, 10, 12, 14 a 16,
celkovo sa teda podá ďalších 6 striekačiek. Počas indukčnej fázy sa teda podá spolu 12 striekačiek. Zvyšok prvého roka
predstavuje 36,18 týždňov (365,25/7-16) a teda 18,1 podaní (36,18/2). Celkovo sa v prvom roku podá 12 + 18,1 striekačiek, t.j.
30,09 striekačiek. Každý nasledujúci rok predstavuje 52,18 týždňov a teda 26,09 podaní (200 mg striekačiek). Náklady sú
výsledkom násobenia nákladov na striekačku a počtu striekačiek.
c
Podľa SPC je úvodná dávka 80 mg (t.j. 2 striekačky) v dni 0 a následne po uplynutí jedného týždňa 40 mg. Toto sa udeje v dni
0 a v týždni 2. Počas prvých dvoch týždňov sa teda podajú 3 striekačky. Následne sa každé dva týždne podáva 40 mg. Počas
iniciálnej fázy sa toto udeje v týždňoch 4; 6; 8; 10; 12; 14 a 16. Počas iniciálnej fázy sa tak podá 10 striekačiek. Zvyšok prvého
roka predstavuje 36,18 týždňov (365,25/7-16) a teda 18,1 podaní (36,18/2). Celkovo sa v prvom roku podá 10 + 18,1
striekačiek, t.j. 30,09 striekačiek. Každý nasledujúci rok predstavuje 52,18 týždňov a teda 26,09 podaní (40 mg striekačiek).
Náklady sú výsledkom násobenia nákladov na striekačku a počtu striekačiek
d
Podľa SPC sa má podať počas prvých 12 týždňov 50 mg každý týždeň, celkovo sa počas indukčnej fázy podá 12
striekačiek/pier). Zvyšok prvého roka predstavuje 40,18 týždňov (365,25/7-12) a teda 40,18 podaní. Celkovo sa v prvom roku
podá 12 + 40,18 striekačiek, t.j. 52,18 striekačiek/pier. Každý nasledujúci rok predstavuje 52,18 týždňov a teda 52,18 podaní
(50 mg striekačiek/pier). Náklady sú výsledkom násobenia nákladov na striekačku a počtu striekačiek.
e
Podľa SPC sa podáva 5 mg/kg v týždni 0, 2, 6 potom každých 8 týždňov. Pri hmotnosti pacienta 87,25 kg je pri započítaní
odpadu potrebných 5 liekoviek s obsahom 100 mg infliximabu (436,25 mg/podanie). Toto podanie prebehne v týždni 0, 2 a 6,
celkovo sa počas indukčnej fázy podá 15 liekoviek. Následne prebehne podanie v týždňoch 14, 22, 30, 38 a 46 a spotrebuje sa
25 liekoviek.
Celkovo sa v prvom roku podá 15 + 25 liekoviek, t.j. 40 liekoviek. Každý nasledujúci rok predstavuje 52,18 týždňov a teda 6,52
podaní (piatich liekoviek s obsahom 100 mg infliximabu), t.j. spotrebuje sa 32,61 liekoviek. Náklady sú výsledkom násobenia
nákladov na liekovku a počtu liekoviek.
f
Podľa SPC sa liek podáva v dávke 45 mg v týždni 0 a 4. Potom 45 mg každých 12 týždňov. Počas indukčnej fázy sa podáva
jedna striekačka v týždni 0, 4 a 16. Počas indukčnej fázy sa teda podajú tri striekačky. Zvyšok prvého roka predstavuje 36,18
týždňov (365,25/7-16) a teda 3,01 podaní (36,18/12). Celkovo sa v prvom roku podá 3 + 3,01, t.j. 6,01 striekačiek. Každý
a
b
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nasledujúci rok predstavuje 52,18 týždňov a teda 4,35 podaní (45 mg striekačiek). Náklady sú výsledkom násobenia nákladov
na striekačku a počtu striekačiek.
g
Podľa SPC sa podáva 160 mg (2 perá) v týždni 0. potom 80 mg (jedno pero) každé 2 týždne do týždňa 12. Potom 80 mg
(jedno pero) každé 4 týždne. Počas 16 týždňov trvajúcej indukčnej fázy sa podajú 2 perá v týždni 0, potom 1 pero v týždňoch 2.,
4., 6., 8., 10. a 12 a 16. Počas indukčnej fázy sa teda podá 9 pier. Zvyšok prvého roka predsatvuje 36,18 týždňov (365,25/7-16)
a teda 9,04 podaní (36,18/4). Celkovo sa v prvom roku podá 9 + 9,04, t.j. 18,04 pier. Každý nasledujúci rok predstavuje 52,18
týždňov a teda 13,04 podaní (80 mg pier). Náklady sú výsledkom násobenia nákladov na striekačku a počtu pier
h
Podľa SPC sa podáva 300 mg (2 perá) v týždni 0, 1, 2, 3, 4, potom každé 4 týždne. Počas indukčnej fázy sa teda podajú 2
perá v týždňoch 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12 a 16. celkovo sa teda podá 16 pier. Zvyšok prvého roka predstavuje 36,18 týždňov
(365,25/7-16) a teda 9,04 podaní (36,18/4). Celkovo sa v prvom roku podá 16 + 18,09, t.j. 34,09 pier. Každý nasledujúci rok
predstavuje 52,18 13,04 podaní, teda 26,09 (150 mg pier). Náklady sú výsledkom násobenia nákladov na striekačku a počtu
striekačiek.
*spotreba jednotiek (striekačka/pero/náplň/liekovka)

Náklady na jednotlivé biologiká počas prvého a akéhokoľvek nasledujúceho roku liečby sú zhrnuté
v tabuľke nižšie. V roku udržiavacej liečby (2. a ďalšie roky liečby) predstavuje liek Cimzia spolu
s liekom Enbrel najlacnejšiu liečebnú stratégiu.
Tabuľka 10: Porovnanie nákladov v jednotlivých fázach liečby liekom Cimzia vs. ostatné biolgické liečivá
Liek
Náklad 1. rok liečby
Náklad 2+. rok liečby
Cimzia 200 mg
Humira 40 mg
Enbrel 50 mg raz týždenne*
Remicade 100 mg
Stelara 45 mg
Taltz 80 mg
Cosentyx 300 mg

11 790,79 €
11 597,93 €
10 058,59 €
12 948,00 €
16 607,09 €
20 201,88 €
20 407,72 €

10 223,35 €
10 772,14 €
10 058,59 €
10 556,38 €
12 005,42 €
14 604,13 €
15 618,48 €

*alebo týždenne alebo 25 mg dvakrát týždenne

6. Typ farmako-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane diskontácie
a analýzy citlivosti:
analýza minimalizácie nákladov
analýza efektívnosti nákladov
analýza užitočnosti nákladov
-

Diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s použitím
lieku je 5 % ročne.

-

Analýza citlivosti pozostáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov,
b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej o 30 %.

-

Ak predmetom žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny je zrušenie indikačného
obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia, vyžaduje sa analýza minimalizácie
nákladov alebo analýza užitočnosti nákladov.

1. CIEĽ ANALÝZY
Cieľom analýzy je zhodnotenie nákladovej efektívnosti lieku Cimzia v porovnaní s relevantnými
komparátormi pri liečbe stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov
podľa platného SPC a navrhovaného IO za účelom splnenia legislatívnych podmienok na zmenu
charakteristík (rozšírenie indikačných obmedzení o navrhované IO) referenčnej skupiny L04AB05
Certolizumab (v ktorej je zaradený liek Cimzia 200 mg) definovaných zákonom č. 363/2011 Z. z. o
rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vyhláškou MZ SR č. 422/2011 o
podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku, Vyhláškou 93/2018 o kritériách na stanovenie
významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách
pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty a s
Metodickou pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku a medicínskoekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny ku vyhláške Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
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2. METODIKA
Analýza bola vypracovaná v súlade s požiadavkami vyššie uvedených právnych a metodických
noriem.
2.1. Typ analýzy
Na preukázanie nákladovej efektívnosti lieku Cimzia v porovnaní s komparátormi bola v súlade
s Metodickou pomôckou použitá analýza užitočnosti nákladov, ktorej výstupy sú vyjadrené vo forme
prírastkového pomeru nákladov a užitočnosti (ICUR).
2.2. Populácia pacientov
Cieľová populácia pre liek Cimzia je špecifikovaná v SPC lieku a navrhovanom indikačnom
obmedzení. V zmysle SPC sa jedná o dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou
ložiskovou psoriázou, pričom navrhované indikačné obmedzenie zužuje túto populáciu na pacientov,
ktorí neodpovedali na inú systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu alebo PUVA, alebo u
ktorých je táto liečba kontraindikovaná alebo ju neznášajú. Liek Cimzia sa má ďalej v zmysle
navrhovaného indikačného obmedzenia použiť u pacientov nepredliečených biologickou liečbou.
2.3. Časový horizont
V predloženej analýze užitočnosti nákladov bol s prihliadnutím na možnosti modelu nákladovej
efektívnosti zvolený 10-ročný časový horizont. Zvolená dĺžka časového horizontu je v súlade
s nedávno akceptovaným rozborom pre liek Tremfya kde sa zvolil 5-ročný časový horizont (6).
Krátkodobý časový horizont je štandardom pre modelovanie nákladovej efektívnosti v oblasti psoriázy
a aj na Slovensku bol akceptovaný vo farmakoekonomických rozboroch liekov Otezla (81), Cosentyx
(82) a Taltz (83). Modelovanie v celoživotnom časovom horizonte by vyžadovalo aplikovanie mnohých
predpokladov, najmä v otázke nastavenia sekvencie liečby (bez možnosti zohľadniť dostupnosť liekov
v budúcnosti). Dostupné údaje o účinnosti sú obmedzené na horizont niekoľkých rokov a modelovanie
v celoživotnom časovom horizonte by bolo v dôsledku týchto súvislostí zaťažené do veľkej miery
chybou. Krátkodobejší časový horizont poskytuje presnejšie výsledky ako modelovanie v celoživotnom
horizonte. Krátkodobejší časový horizont dokáže zachytiť prínosy a náklady spojené s liečbou, keďže
zlepšenie kvality života a náklady na liečbu sa realizujú v čase podávania liečby bez dlhodobých
extrapolácií prínosov liečby.
2.4. Perspektíva a diskontovanie
Analýza je vykonaná z perspektívy platcov zdravotnej starostlivosti (zdravotných poisťovní). V súlade
s požiadavkami Metodickej pomôcky boli náklady a prínosy diskontované 5 % sadzbou.
2.5. Komparátor
Podľa Metodickej pomôcky, časť 4.2. „Referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/-y
v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo efektívnou
alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s rovnakou
účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva.“
V súčasnosti na Slovensku neexistujú oficiálne publikované údaje o zvyklostiach odborníkov pri
diagnostike a liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou. Z tohoto
dôvodu sa realizoval kvalitatívny prieskum formou Delphi panelu (79), ktorého sa zúčastnilo 9
odborníkov – dermatovenerológov s predpokladanými najväčšími skúsenosťami v manažmente
pacientov s ložiskovou psoriázou zo všetkých centier v SR. Do prieskumu sa v súlade s indikačnými
obmedzeniami pre liečbu psoriázy pomocou biologík oslovilo všetkých deväť centier, ustanovených
pre iné liečivá pri tejto indikácii (pracoviská: Banská Bystrica - Dermatovenerologické oddelenie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta (1 respondent), Bratislava - Dermatovenerologická
klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava – Staré mesto (1 respondent), Bratislava - Kožná klinika
SZU a UNB, Univerzitná nemocnica - Ružinov (1 respondent), Košice - Dermatovenerologická klinika
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (1 respondent), Martin - Dermatovenerologická klinika Univerzitnej
nemocnice (1 respondent), Nitra - Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice (1
respondent), Nové Zámky - Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice (1 respondent),
Prešov - Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (1 respondent), Trenčín
- Dermatovenerologická ambulancia Fakultnej nemocnice (1 respondent). Odhadované zastúpenie
jednotlivých biologík používaných na terapiu u pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou
psoriázou v prvej až štvrtej línii biologickej systémovej liečby v reálnej praxi vychádzajúce z výsledkov
tohto prieskumu je zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 11: Zastúpenie biologík v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou
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psoriázou.
Liečba

1. voľba

2. voľba

3. voľba

Adalimumab 40 mg
60,95 %
15,99 %
9,98 %
Apremilast 30 mg*
0,69 %
Etanercept 25 mg dvakrát tyždennea
18,74 %
6,72 %
4,68 %
Infliximab 5 mg/kg
2,10 %
1,28 %
1,38 %
Ixekizumab 80 mg
28,17 %
27,12 %
Sekukinumab 150 mg
21,41 %
25,95 %
Ustekinumab 45 mg
18,20 %
26,09 %
29,71 %
Ustekinumab 90 mg**
0,34 %
0,49 %
Spolu
100,00 %
100,00 %
100,00 %
*Oslovení lekári aj po cielených otázkach jednoznačne trvali na nízkej preferencii preskripcie liečiva apremilast
**Dávka indikovaná u pacientov s hmotnosťou nad 100 kg
a
alebo etanercept 50 mg jedenkrát týždenne
Čísla sú vyjadrené na dve desatinné miesta, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky

4.+ voľba
3,82 %
2,06 %
39,42 %
15,75 %
16,26 %
20,53 %
2,17 %
100,00 %

Tabuľka 12: Sekvencie biologickej liečby u pacientov z ložiskovou psoriázou identifikované na základe výsledkov
kvalitatívneho prieskumu
Liečebná sekvencia
1. alternatívna liečebná
2. alternatívna liečebná
v základnom scenári
sekvencia
sekvencia
1. línia
Adalimumab
Etanercept
Ustekinumab
2. línia
Ixekizumab
Ustekinumab
Sekukinumab
3. línia
Ustekinumab
Ixekizumab
Adalimumab**
4. línia
Infliximab
Sekukinumab*
Ixekizumab***
Následná línia až do
BSC
BSC
BSC
konca
časového
horizontu
*druhým najčastejšie požívaným liečivom v 4. línii je podľa výsledkov prieskumu ustekinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo tretie najčastejšie používané liečivo sekukinumab,
** tretím najčastejšie požívaným liečivom v 3. línii je podľa výsledkov prieskumu sekukinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo štvrté najčastejšie používané liečivo adalimumab.
*** tretím najčastejšie požívaným liečivom v 4. línii je podľa výsledkov prieskumu sekukinumab, ktorý je však už použitý v druhej
línii, preto sa zvolilo štvrté najčastejšie používané liečivo ixekizumab.

Spomedzi biologík je podľa výsledkov prieskumu najčastejšie používaným liečivom v 1. línii biologickej
liečby adalimumab.
2.6. Model nákladovej efektívnosti
Za účelom odhadnutia prínosov a nákladov zavedenia lieku Cimzia do systému úhrad v indikácii
ložiskovej psoriázy a na odhadnutie nákladovej efektívnosti lieku Cimzia v porovnaní s dostupnou
štandardnou liečbou u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou ložiskovou psoriázou bol
vytvorený sekvenčný ekonomický model. Pri vývoji modelu sa vychádzalo z technických odporúčaní
a kritérií NICE (84) a boli zvážené prístupy využité v modeli z Yorku (85). Globálny model bol
následne adaptovaný na lokálne podmienky.
Štruktúra modelu umožňuje zachytiť liečebnú schému dospelého pacienta so stredne závažnou alebo
závažnou psoriázou vhodného na systémovú biologickú liečbu. Liečba takéhoto pacienta pozostáva
z iniciálnej a udržiavacej fázy liečby. Pacient v udržiavacej fáze liečby môže liečbu prerušiť alebo sa
presunúť do iniciálnej fázy nasledujúcej liečby. Pacient je v každom momente vystavený riziku úmrtia.
Štruktúra modelu, jednotlivé zdravotné stavy a možnosti presunu pacientov medzi nimi sú znázornené
na obrázku nižšie.
Obrázok 11: Štruktúra sekvenčného modelu
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Pacienti vstupujú do modelu v iniciálnej fáze, v ktorej začína biologická liečba. Iniciálna fáza
pretrváva až do vyhodnotenia liečebnej odpovede. Dĺžka trvania iniciálnej fázy je závislá od zvolenej
terapie. Pacienti iniciálnu fázu opúšťajú na základe liečebnej odpovede, prerušenia liečby v dôsledku
nežiaducich udalostí alebo úmrtia a prechádzajú do ďalších zdravotných stavov modelu. Pacienti boli
v závislosti od liečebnej odpovede počas iniciálnej fázy kategorizovaní na respondérov (pacienti, ktorí
dosiahli aspoň PASI 75) a non-respondérov (pacienti, ktorí nedosiahli PASI 75). PASI 75 je vo
všeobecnosti využívané ako primárny ukazovateľ klinických štúdii a táto hranica bola použitá aj vo
farmakoekonomických rozboroch iných liečiv v oblasti psoriázy (6; 83). V prípade dosiahnutia
liečebnej odpovede prechádzajú pacienti do udržiavacej liečby, v ktorej zostávajú do momentu
prerušenia liečby v dôsledku straty odpovede alebo úmrtia. Respondéri si v modeli udržujú úroveň
dosiahnutého PASI skóre z konca iniciálnej fázy po celý čas liečby daným liekom. V prípade
ukončenia liečby v dôsledku straty liečebnej odpovede prechádzajú pacienti na liečbu v nasledujúcej
línii alebo budú liečení najlepšou podpornou terapiou (BSC). Pacienti môžu zomrieť v akomkoľvek
stave v modeli pričom riziko úmrtia vychádza iba zo všeobecnej mortality prevzatej zo Štatistického
úradu Slovenskej republiky za rok 2017 (posledné dostupné údaje) (86). Neuvažuje sa zvýšené riziko
mortality v dôsledku psoriázy.
Model pracuje v súlade s liečebnými odporúčaniami a v súlade s klinickou praxou a nedávno
posudzovanými farmakoekonomickými rozbormi v agentúre NICE a rozbormi publikovanými na portáli
MZSR s rôznymi nastaviteľnými liečebnými sekvenciami (87; 88; 89; 6; 81). Model zachytáva
maximálne 4 po sebe nasledujúce línie biologickej liečby, po ktorých predpokladá, že pacient sa ďalej
bude liečiť BSC. Model nedovoľuje nastaviť danú biologickú liečbu viackrát v danej liečebnej
sekvencii. Dizajn jednotlivých liečebných sekvencií vychádzal z výsledkov kvalitatívneho prieskumu
realizovaného na Slovensku a zohľadňuje odhadované zastúpenie biologík v jednotlivých líniách
biologickej liečby. Berúc do úvahy očakávanú dĺžku života pacientov a dávkovaciu schému
hodnotených liekov, bola dĺžka jedného liečebného cyklu nastavená na 2 týždne.
Tabuľka 13: Sekvencie biologickej liečby použité v ekonomickom modeli
Liečebná sekvencia
1. alternatívna liečebná
v základnom scenári
sekvencia
1.

línia

2.
3.
4.

línia
línia
línia

Humira / Cimzia
Taltz
Stelara
Remicade

Enbrel / Cimzia
Stelara
Taltz
Cosentyx

2. alternatívna liečebná
sekvencia
Stelara / Cimzia
Cosentyx
Humira
Taltz
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Následná línia až
do konca časového
horizontu

BSC*

BSC*

BSC*

*BSC (best supportive care) – najlepšia podporná terapia

2.7. Vstupné údaje použité v modeli
Za účelom identifikácie randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT), ktoré hodnotili účinnosť
systémových biologických terapií u dospelých pacientov so stredne závažnou alebo závažnou
psoriázou sa vykonal systematický prehľad literatúry (80). V rámci systematického prehľadu bolo
identifikovaných celkovo 83 štúdií v 100 publikáciách, ktoré poskytli výsledky pre 35 rôznych
porovnaní. 75 štúdií bolo dvojito zaslepených a osem nezaslepených. Z celkového počtu 83 štúdií bolo
10 vykonaných u pacientov nepreliečených biologickou liečbou. Výstupy analýzy zahŕňajú proporciu
pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 50, 75 a 90. Údaje z dostupných štúdii boli použité na
vykonanie sieťovej meta-analýzy (NMA) účinku liečby (80) a výsledky boli vložené do modelu.
2.7.1. Pravdepodobnosť dosiahnutia skóre PASI a prerušenia liečby
Za účelom odhadnutia úrovne liečebnej odpovede PASI v závislosti od liečby a miery prerušenia
liečby počas iniciálnej fázy bola vykonaná sieťová meta-analýza (network meta-analysis; NMA) (80).
2.7.1.1. Pravdepodobnosť dosiahnutia liečebnej odpovede
Skóre PASI bolo vyjadrené ako kategorická premenná (PASI <50 %, ≥50 % až <75 %, ≥75 % až <90
% a ≥90 % až ≤100 %). V modeli sa predpokladá, že pravdepodobnosti dosiahnutia určitej kategórie
PASI pre liečivá je rozdielna pre populáciu predliečených a naivných pacientov. Vzhľadom na cieľovú
populáciu pacientov pre liek Cimzia sa v modeli použili údaje pre populáciu pacientov nepredliečených
biologickou liečbou. Výsledky NMA pre jednotlivé liečivá sú uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 14: Liečebná odpoveď PASI v 1L liečby, nepredliečení pacienti
Liečba
PASI <50
PASI 50 až <75
BSC
0,856
0,083
Cimzia 200 mg
0,167
0,188
Humira 40 mg
0,308
0,230
Enbrel 25 mg dvakrát týždenne
0,477
0,227
alebo 50 mg raz týždenne
Enbrel 50 mg dvakrát týždenne
0,431
0,233
počas prvých 12 týždňov**
Infliximab 100 mg
0,119
0,160
Stelara 45 mg
0,260
0,218
Taltz 80 mg*
Cosentyx 300 mg*
-

PASI 75 až <90
0,045
0,288
0,261

PASI 90 +
0,016
0,358
0,201

0,195

0,101

0,214

0,121

0,282
0,273
-

0,439
0,250
-

*liečivo nie je hradené v 1L biologickej liečby ** po 12 týždňoch Enbrel 25 mg dvakrát týždenne alebo 50 mg raz týždenne

Tabuľka 15: Liečebná odpoveď PASI v nasledujúcich líniách liečby
Liečba
PASI <50
PASI 50 až <75
BSC
0,802
0,111
Humira 40 mg
0,277
0,219
Enbrel 25 mg dvakrát týždenne
alebo 50 mg raz týždenne
0,416
0,227
Enbrel 50 mg dvakrát týždenne
0,367
0,229
počas prvých 12 týždňov*
Infliximab 100 mg
0,096
0,138
Stelara 45 mg
0,180
0,189
Taltz 80 mg
0,069
0,114
Cosentyx 300 mg
0,097
0,139

PASI 75 až <90
0,064
0,274

PASI 90 +
0,023
0,230

0,224

0,133

0,244

0,161

0,275
0,292
0,255
0,275

0,491
0,339
0,562
0,490

* po 12 týždňoch Enbrel 25 mg dvakrát týždenne alebo 50 mg raz týždenne

2.7.1.2. Týždenná miera ukončenia liečby v iniciálnej a udržiavacej fáze
Týždenná miera ukončenia liečby v iniciálnej fáze bola vyjadrená na základe syntézy údajov v NMA
a bola zaznamenaná v 57 z 61 dostupných štúdií (80). Dlhodobé údaje o ukončení liečby neboli v
jednotlivých štúdiách dostatočne hlásené. Z dôvodu obmedzených dostupných údajov bolo ukončenie
liečby v udržiavacej fáze založené na údajoch z reálnej praxe, ktoré boli publikované Britskou
asociáciou dermatológov, t.j. 20 % ročne a ktoré sú v súlade s podaniami publikovanými na portáli
MZSR (81; 90; 91). Pre všetky liečivá sa predpokladala rovnaká hodnota.
Tabuľka 16: Týždenná miera ukončenia liečby
Liečba
Týždenná miera diskontinuácie:

Týždenná miera prerušenia liečby:
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BSC
Cimzia 200 mg
Humira 40 mg
Enbrel 25 mg dvakrát
týždenne alebo 50 mg raz
týždenne
Enbrel 50 mg dvakrát
týždenne počas prvých 12
týždňov**
Infliximab 100 mg
Stelara 45 mg
Taltz 80 mg
Cosetyx 300 mg

Iniciálna fáza
0,002
0,006
0,007

Udržiavacia fáza*
0,00428
0,00428
0,00428

0,005

0,00428

0,009

0,00428

0,006
0,006
0,009
0,007

0,00428
0,00428
0,00428
0,00428

*vypočítané z ročnej hodnoty 20 % ako –(ln(1-0,2))/52,18
** po 12 týždňoch Enbrel 25 mg dvakrát týždenne alebo 50 mg raz týždenne

2.7.2. Vstupné údaje o nežiaducich udalostiach
V základnom scenári sa neuvažovalo s nežiaducimi udalosťami. Vyplýva to zo zistení v štúdiách
CIMPASI-1 a -2 a CIMPACT, ktoré konštatujú konzistentný bezpečnostný profil lieku Cimzia
a ostatných anti-TNF alfa liečiv. Napríklad v štúdii CIMPACT, ktorá porovnávala liečivo etanercept
s liečivom certolizumab pegol v dávke 200 mg Q2W sa pri ani jednom liečive nezaznamenal výskyt
závažných infekcií alebo malignít (69). Zvažovanie nežiaducich udalostí by teda malo na výsledky
analýzy iba zanedbateľný vplyv. Kvôli konzistentnosti s farmakoekonomickým rozborom lieku Tremfya
(6) sa v rámci analýzy citlivosti použijú predpoklady o výskyte závažných nežiaducich udalostí na
základe registra PSOLAR (92). V analýze citlivosti sa v súlade s vyššie uvedeným rozborom pre liek
Tremfya použijú údaje o výskyte závažnej infekcie, pričom pre ustekinumab, ixekizumab
a sekukinumab sa použijú údaje dostupné z registra pre ustekinumab. Pre etanercept, infliximab
a adalimumab sú údaje dostupné. Nakoľko pre liek Cimzia údaje z tohto registra nie sú dostupné,
pristúpilo sa ku konzervatívnemu predpokladu, že miera výskytu závažnej infekcie bude rovná
najvyššej zaznamenanej miere spomedzi anti-TNF alfa liečiv (t.j. rovná miere výskytu pri infliximabe).
Údaje prepočítané v súlade s potrebami farmako-ekonomického modelu pre liek Cimzia na jeden
paciento-rok sú uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 17: Výskyt závažných infekcií podľa registra PSOLAR
Ustekinumab Infliximab Etanercept

Paciento-roky sledovania
Počet závažných infekcií
Výskyt závažných infekcí
na jeden paciento-rok

5 923
49

2 253
56

3 750
55

5 173
102

Nebiologická
liečba/metotrexá
t
1 246
16

0,0083

0,025

0,015

0,020

0,013

Adalimumab

2.7.3. Vstupné údaje o nákladoch na lieky, zdravotné stavy a nežiaduce
Model zvažuje náklady spojené s liečbou (náklady na lieky, náklady na podanie liečby, monitoring
liečby, náklady na manažment liečbou navodených nežiaducich udalostí) a náklady spojené
s manažmentom ochorenia (hospitalizácie, ambulantné vyšetrenie pacientov, podporná terapia).
Dávkovanie liekov bolo použité na základe ich SPC. Náklady a prínosy boli diskontované sadzbou 5
% v súlade s Metodickou pomôckou
2.7.3.1. Náklady na lieky a BSC
V súlade s vyhláškou MZSR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku,
vychádza porovnanie odhadovaných nákladov na doterajšiu liečbu z cien liekov platných v deň
podania farmako-ekonomického rozboru ministerstvu, podľa zoznamu kategorizovaných liekov
platného od 1.12.2018. Náklady na lieky počas jednotlivých fáz liečby boli vypočítané na základe cien
jednotlivých liekov uvedených v ZKL platnom od 1.12.2018 a dávkovacích schém jednotlivých liekov,
tak ako je uvedené v SPC. Dĺžka trvania iniciálnej fázy a potrebný počet jednotiek lieku
(striekačka/pero/náplň/liekovka) sú sumarizované v časti 5 tohto farmakoekonomického rozboru.
Náklady na lieky v jednotlivých fázach liečby sú sumarizované v tabuľke nižšie.
Tabuľka 18: Porovnanie nákladov v jednotlivých fázach liečby liekom Cimzia vs. ostatné biolgické liečivá
Liek
Náklad 1. rok liečby
Náklad 2+ rok liečby
Cimzia 200 mg
Humira 40 mg

11 790,79 €
11 597,93 €

10 223,35 €
10 772,14 €
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Enbrel 50 mg raz týždenne*
Remicade 100 mg
Stelara 45 mg
Taltz 80 mg
Cosentyx 300 mg

10 058,59 €
12 948,00 €
16 607,09 €
20 201,88 €
20 407,72 €

10 058,59 €
10 556,38 €
12 005,42 €
14 604,13 €
15 618,48 €

*alebo týždenne alebo 25 mg dvakrát týždenne

Po absolvovaní štyroch sekvencií biologickej liečby sa v modeli predpokladá, že pacienti budú ďalej
do konca časového horizontu liečení najlepšou podpornou starostlivosťou (BSC), ktorá zahŕňa
náklady na liečbu metotrexátom, cyklosporínom a acitretínom. Odhadovaný náklad na rok liečby BSC
je na základe kvalitatívneho prieskumu 35,57 €/rok/pacient (79). Náklady na fototerapiu, hydroterapiu,
kúpeľnú liečbu sú zahrnuté v nákladoch na monitoring ochorenia podľa toho, či pacienti sú alebo nie
sú liečení biologickou liečbou a budú uvedené ďalej.
2.7.3.2. Náklady na podanie liečby
Subkutánna (s.c) a intravenózna (i.v.) aplikácia liečby je spojená s výdavkami platcov zdravotnej
starostlivosti. V modeli sa predpokladá, že subkutánne podávané lieky si pacienti podávajú
samostatne. Individuálnemu podávaniu subkutánnych liekov predchádzalo zaškolenie pacientov, ktoré
spočíva v ambulantnej návšteve lekára počas ktorej je pacientovi podaná subkutánna injekcia. Náklad
na podanie subkutánnej liečby bol vypočítaný ako náklad na podanie jednej subkutátnnej iniekcie
(1,53 €) vynásobený priemernou frekvenciou tréningu (2,07) (frekvencia prevzatá z výsledkov panelu
odborníkov (79)), ktorá bola potrebná na zaškolenie jedného pacienta. Kumulatívny náklad na
administráciu subkutánej liečby bol na úrovni 3,17 € (1,53*2,07). Náklady na výkony a spracovali ako
súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ
výkonov a hospitalizácii zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a
všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie
o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch
zdravotných poisťovní. Náklady na podanie liečby sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 19: Náklad na i.v. a s.c. podanie liečby
Frekvencia
Náklad na začatie s.c. terapie
Náklad na jedno IV podanie

Náklad na jednotku

Celkový náklad

2,07

1,53 €

3,17 €

1

4,36 €

4,36 €

2.7.3.3. Náklady na monitoring liečby
Náklady na monitoring liečby pri jednotlivých spôsoboch podania liečby a v jednotlivých fázach liečby
boli získané na základe kvalitatívneho prieskumu (79) a sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 20: Náklady na monitoring liečby bez ohľad na liečivo (79)
SAŠ*/SVLZ**
Náklad
s.c podanie: frekvencia
počas iniciálnej fázy

IV podanie: frekvencia
počas iniciálnej fázy

s.c podanie: frekvencia
počas udržiavacej periódy
(rok liečby)

Dermatologická ambulancia

Celkový náklad

14,50 €

Vyšetrenie krvného obrazu

1,50 €

Biochemické vyšetrenie krvi

27,21 €

RTG hrudníka

3,69 €

IGRA test

42,50 €

Hepatálne testy

10,50 €

Dermatologická ambulancia

8,87 €

Vyšetrenie krvného obrazu

1,05 €

Biochemické vyšetrenie krvi

19,03 €

RTG hrudníka

3,95 €

IGRA test

42,50 €

Hepatálne testy

8,95 €

Dermatologická ambulancia

22,42 €

Vyšetrenie krvného obrazu

2,73 €

Biochemické vyšetrenie krvi

53,47 €

RTG hrudníka

3,69 €

IGRA test

42,50 €

99,90 €

84,35 €

141,56 €
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IV podanie: frekvencia
počas udržiavacej periódy
(rok liečby)

Hepatálne testy

16,74 €

Dermatologická ambulancia

21,16 €

Vyšetrenie krvného obrazu

1,87 €

Biochemické vyšetrenie krvi

41,68 €

RTG hrudníka

3,69 €

IGRA test

42,50 €

Hepatálne testy

11,46 €

122,35 €

* Špecializovaná ambulantná starostlivosť; **Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

2.7.3.4. Náklady spojené manažmentom ochorenia
Model zohľadňuje priemerný náklad na jedného pacienta vynaložený na sprievodnú medikáciu,
hospitalizáciu pacienta, ambulantnú návštevu pacienta a podpornú terapiu (fototerapia, hydroterapia,
fyzioterapia, kúpeľná liečba). Na základe výsledkov kvalitatívneho prieskumu odborníkov boli celkové
ročné náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti u pacientov liečených biologickou liečbou a BSC
vyčíslené tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 21: Ročné náklady spojené manažmentom ochorenia pacientov liečených biologickou liečbou a BSC
(79)
Druh
zdravotnej Pacienti liečení biologickou liečbou
Pacienti na BSC
starostlivosti
Hospitalizácia
69,21 €
100,65 €
ŠAS*
7,79 €
5,95 €
SVLZ**
165,80 €
172,84 €
Podporná liečba***
124,30 €
192,87 €
Celkové náklady
367,10 €
472,31 €
*Špecializovaná ambulantná starostlivosť; **Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky; ***bez nákladov na BSC v zmysle
metotrexátu, acitretínu a cyklosporínu

2.7.4. Vstupné údaje o kvalite života
Model predpokladá odlišnú kvalitu života u pacientov v závislosti od stavu odpovede PASI, ktorú
dosahujú. Váhy kvality života (utility) boli predikované na základe multivariačnej rovnice
(generalizované odhadovacie rovnice, generalised estimating equations, GEE) založenej na
zozbieraných údajov o kvalite života (pomocou nástroja EQ-5D) v štúdiách fázy III lieku Cimzia (68;
69).
Prehľad hodnôt kvality života spájaných s jednotlivými kategóriami odpovede PASI je uvedený
v tabuľke nižšie. Pre všetky liečivá sa predpokladá, že pri dosiahnutí určitej hodnoty PASI bude kvalita
života rovnaká. Hodnota váhy kvality života pri mŕtvom pacientovi bola nastavená na nulu. Údaje o
kvalite života použité v predloženom farmakoekonomickom rozbore možno považovať za
konzervatívne v porovnaní s údajmi o kvalite života, ktoré boli použité vo farmakoekonomickom
rozbore lieku Tremfya (6) a to z dôvodu nižšieho zisku QALY pri vyšších kategóriách odpovede PASI.
Scenáre so vstupnými údajmi o kvalite života použtími vo farmakoekonomickom rozbore lieku Tremfya
boli overené v analýze citlivosti.
Tabuľka 22: Prehľad vstupných údajov o kvalite života použitých v modeli
Počiatočné PASI
PASI <50
PASI 50-75
Utilita

0,707

0,708

0,843

PASI 75-90

PASI 90-100

0,866

0,898

V prípade analýzy citlivosti zvažujúcej výskyt závažnej infekcie sa predpokladá, že dekrement kvality
života pri výskyte tejto nežiaducej udalosti bude -0,52 (93) na základe literatúry a predpokladá sa, že
táto disutilita sa bude aplikovať počas iniciálnej fázy liečby.
2.8. Parametrizácia modelu nákladovej efektívnosti lieku Cimzia
V tabuľke nižšie sa nachádza sumár nastavení a parametrizácie modelu nákladovej efektívnosti lieku
Cimzia.
Tabuľka 23: Parametrizácia modelu
Parameter
Popis
Perspektíva
Platca zdravotnej starostlivosti
Populácia
V súlade s SPC, dospelí pacienti so stredne
závažnou alebo závažnou ložiskovou psoriázou, ktorí
sú kandidátmi na systémovú liečbu. Populácia ďalej
zúžená indikačným obmedzením.

Zdroj, odôvodnenie
Metodická pomôcka
Metodická pomôcka
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Intervencia
Komparátor

Model
Diskontná sadzba
Náklady na využívanie
zdravotnej starostlivosti
Prínosy
Účinnosť intervencie
a komparátora
Kvalita života

Všeobecná mortalita
Analýza citlivosti

Cimzia 200 mg každé dva týždne
Biologiká rutinne používané na liečbu pacientov so
stredne závažnou alebo závažnou psoriázou v prvej
línii liečby (adalimumab, doplnkovo etanercept
a ustekinumab).
Sekvenčný model nákladovej efektívnosti, ohraničený
časový horizont (10 rokov), dĺžka cyklu 2 týždne
5 % náklady a prínosy
Náklady na lieky: zoznam kategorizovaných liekov
platný k 1.12. 2018, SPC posudzovaných liečiv,
Náklady na ZS: kvalitatívny prieskum
Roky života štandardizované na kvalitu
Komparatívne účinnostné údaje boli zozbierané zo
systematického prehľadu klinickej literatúry
a následnej NMA analýzy (80).
Utility zdravotných stavov: Hodnoty kvality života pri
jednotlivých liečebných režimoch boli prevzaté
z analýzy údajov zo štúdií lieku Cimzia.
Zohľadnená, údaje prevzaté zo Štatistického úradu,
2017
Jednocestná analýza citlivosti, +/- 30 %
najpravdepodobnejších hodnôt vstupných údajov

Metodická pomôcka,
vyhláška 422/2011
Kvalitatívny prieskum (79)
Metodická pomôcka
Metodická pomôcka
ZKL platný k 1.12. 2018
Kvalitatívny prieskum (79)
SPC
Metodická pomôcka,
zákon 363/2011
Systematický prehľad
literatúry a NMA (80).
Post hoc analýza údajov
zo štúdií fázy III pre liek
Cimzia (68; 69).
ŠÚSR, 2017 (94)
Metodická pomôcka

3. VÝSLEDKY ANALÝZY
Náklady a prínosy 10-ročnej liečby stredne závažnej a závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých
pacientov pri použití lieku Cimzia v 1. línii biologickej liečby v porovnaní s inými liečivami často
používanými v prvej línii liečby boli vyhodnotené pomocou opísaného modelu nákladovej efektívnosti
lieku Cimzia. Pacienti so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou prechádzajú v priebehu
10-ročného modelovaného časového horizontu rôznymi sekvenciami liečby, následkom čoho sú im
v jednotlivých liečebných sekvenciách priraďované klinické prínosy (prežité roky života a QALY) ako aj
náklady. Výsledky analýzy užitočnosti nákladov lieku Cimzia v porovnaní s najfrekventovanejšími
sekvenciami identifikovanými v prieskume v 10-ročnom časovom horizonte sú zhrnuté nižšie.
3.1. Základný scenár: Cimzia vs. Humira (nasledované liekmi Taltz, Stelara, liečivom infliximab
a BSC)
Disagregované klinické prínosy porovnávaných liečebných sekvencií v základnom scenári
prezentované ako získané QALY a prežité roky života, sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Pacienti liečení
liekom Cimzia v dávke 200 mg Q2W majú vyššiu šancu dosiahnuť odpoveď PASI75 v porovnaní
s pacientmi liečenými liekom Humira. Miera prerušenia liečby v iniciálnej fáze je taktiež nižšia. Z toho
dôvodu zotrvávajú pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia dlhšie na prvolíniovej liečbe a v 10-ročnom
časovom horizonte strávia dlhší čas na liečbe biologickou liečbou, ktorá má potenciál udržiavať ich
v stavoch PASI vyšších ako 75, t.j. s lepšou kvalitou života. Pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia
strávia kratší čas na liečbe BSC. Vzhľadom na to, že sa v modeli neuvažuje s vyšším rizikom úmrtia
pri horších stavoch PASI, prežívanie pacientov je v porovnávaných sekvenciách rovnaké.
Tabuľka 24: Disagregované klinické prínosy liečebných sekvencií (diskontované), Cimzia vs. Humira
Línia
1 línia
2 línia
3 línia
4 línia
BSC
Spolu
Sekvencia 1
Cimzia
Taltz
Stelara
Infliximab
BSC
Roky života
2,88
2,17
1,29
0,84
0,74
7,91
QALY
2,47
1,87
1,09
0,72
0,54
6,70
Sekvencia 2
Humira
Taltz
Stelara
Infliximab
BSC
Roky života
2,39
2,33
1,41
0,94
0,85
7,91
QALY
2,03
2,01
1,20
0,81
0,63
6,67
Pozn. čísla sú prezentované na dve desatinné miesta, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

Disagregované náklady porovnávaných liečebných sekvencií v základnom scenári prezentované vo
forme nákladov na lieky, nákladov na monitoring a podávanie liečby, nákladov na manažment
ochorenia a nákladov na liečbou navodené nežiaduce udalosti, sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Vzhľadom
na to, že pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia zotrvávajú dlhšie na liečbe týmto liekom, skracuje sa
používanie liekov používaných v druhej a ďalších líniách, ktoré sú zároveň asociované s vyššími
nákladmi. Z toho dôvodu sa pri sekvencii s liekom Cimzia pozorujú nižšie náklady na lieky v porovnaní
so sekvenciou s liekom Humira.
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Tabuľka 25: Disagregované náklady liečebných sekvencií (diskontované), Cimzia vs. Humira
Línia
1 línia
2 línia
3 línia
4 línia
BSC
Sekvencia 1
Cimzia
Taltz
Stelara
Infliximab
BSC
Náklady na lieky
30 628 €
36 338 €
18 438 €
10 534 €
27 €
Monitoring a podávanie
456 €
357 €
221 €
278 €
0€
Manažment ochorenia
1 088 €
825 €
495 €
317 €
351 €
TREA*
0€
0€
0€
0€
0€
Spolu
32 171 €
37 520 €
19 154 €
11 129 €
377 €
Sekvencia 2
Humira
Taltz
Stelara
Infliximab
BSC
Náklady na lieky
26 226 €
38 726 €
20 084 €
11 724 €
31 €
Monitoring a podávanie
385 €
380 €
240 €
309 €
0€
Manažment ochorenia
905 €
882 €
541 €
354 €
407 €
TREA*
0€
0€
0€
0€
0€
Spolu
27 516 €
39 988 €
20 865 €
12 387 €
438 €

Spolu
95 965 €
1 311 €
3 075 €
0€
100 351 €
96 790 €
1 314 €
3 090 €
0€
101 194 €

Pozn. čísla sú prezentované na celé číslo, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.
*Liečbou navodené nežiaduce udalosti, v základnom scenári neuvažované

V základnom scenári, v rámci analýzy užitočnosti nákladov v sledovanom 10-ročnom časovom
horizonte, dosahovala sekvencia lieku Cimzia v porovnaní zo sekvenciou lieku Humira vyšší zisk
QALY pri súčasne nižších nákladoch na liečbu. Liek Cimzia predstavoval v základnom scenári
dominantnú liečebnú stratégiu. Výsledky analýzy užitočnosti nákladov sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 26: Nákladová efektívnosť 10-ročnom časovom horizonte, Cimzia vs. Humira
ΔQALY
Δ Nákladov
Cimzia vs
Cimzia vs
Sekvencia
QALY
Náklady
komparátor
komparátor
Cimzia
6,70
100 350,92 €
Humira
6,67
101 194,35 €
0,03
-843,44 €

ICUR
Cimzia vs
komparátor
Dominantný

Pozn. čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

3.2. Prvý alternatívny scenár: Cimzia vs. Enbrel (v sekvencii nasledované liekmi Stelara, Taltz,
Cosentyx a BSC)
Disagregované klinické prínosy porovnávaných liečebných sekvencii v prvom alternatívnom scenári
prezentované ako získané QALY a prežité roky života, sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Pacienti liečení
liekom Cimzia v dávke 200 mg Q2W majú vyššiu šancu dosiahnuť odpoveď PASI75 v porovnaní
s pacientmi liečenými liekom Enbrel. Z toho dôvodu a aj napriek mierne vyššej miere prerušenia liečby
v iniciálnej fáze pri lieku Cimzia zotrvávajú pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia dlhšie na
prvolíniovej liečbe a v 10-ročnom časovom horizonte strávia dlhší čas na liečbe biologickou liečbou,
ktorá má potenciál udržiavať ich v stavoch PASI vyšších ako 75, t.j. s lepšou kvalitou života. Pacienti
začínajúci liečbu liekom Cimzia strávia kratší čas na liečbe BSC. Vzhľadom na to, že sa v modeli
neuvažuje s vyšším rizikom úmrtia pri horších stavoch PASI, prežívanie pacientov je v porovnávaných
sekvenciách rovnaké.
Tabuľka 27: Disagregované klinické prínosy liečebných sekvencií (diskontované), Cimzia vs. Enbrel
Línia
1 línia
2 línia
3 línia
4 línia
BSC
Sekvencia 1
Cimzia
Stelara
Taltz
Cosentyx
BSC
Roky života
2,88
2,04
1,42
0,82
0,75
QALY
2,47
1,74
1,22
0,70
0,55
Sekvencia 2
Enbrel
Stelara
Taltz
Cosentyx
BSC
Roky života
1,91
2,32
1,68
1,01
0,99
QALY
1,61
1,98
1,45
0,87
0,73

Spolu
7,91
6,68
7,91
6,63

Pozn. čísla sú prezentované na dve desatinne miesta, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

Disagregované náklady porovnávaných liečebných sekvencií prezentované vo forme nákladov na
lieky, nákladov na monitoring a podávanie liečby, nákladov na manažment ochorenia a nákladov na
liečbou navodené nežiaduce udalosti sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 28: Disagregované náklady liečebných sekvencii
Línia
1 línia
2 línia
Sekvencia 1
Cimzia
Stelara
Náklady na lieky
30 628 €
28 442 €
Monitoring a podávanie
456 €
340 €
Manažment ochorenia
1 088 €
777 €
TREA*
0€
0€
Spolu
32 171 €
29 559 €
Sekvencia 2
Enbrel
Stelara

(diskontované), Cimzia vs. Enbrel
3 línia
4 línia
BSC
Taltz
Cosentyx
BSC
24 246 €
14 949 €
27 €
238 €
142 €
0€
542 €
317 €
359 €
0€
0€
0€
25 026 €
15 408 €
387 €
Taltz
Cosentyx
BSC

Spolu
98 291 €
1 176 €
3 083 €
0€
102 550 €
-
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Náklady na lieky
Monitoring a podávanie
Manažment ochorenia
TREA*
Spolu

19 041 €
325 €
723 €
0€
20 088 €

31 992 €
382 €
880 €
0€
33 254 €

28 450 €
279 €
640 €
0€
29 369 €

18 305 €
174 €
390 €
0€
18 868 €

36 €
0€
474 €
0€
510 €

97 823 €
1 160 €
3 107 €
0€
102 090 €

Pozn. čísla sú prezentované na celé číslo, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.
*Liečbou navodené nežiaduce udalosti, v základnom scenári neuvažované

V prvom alternatívnom scenári, v rámci analýzy užitočnosti nákladov v sledovanom 10-ročnom
časovom horizonte dosahovala sekvencia lieku Cimzia v porovnaní zo sekvenciou lieku Enbrel vyšší
zisk QALY pri porovnateľných nákladoch na liečbu. Liek Cimzia predstavoval v základnom scenári
nákladovo efektívnu liečebnú stratégiu. Výsledky analýzy užitočnosti nákladov v prvom alternatívnom
scenári sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 29: Nákladová efektívnosť 10-ročnom časovom horizonte, Cimzia vs. Enbrel
Δ QALY
Δ Nákladov
Cimzia vs
Cimzia vs
Sekvencia
QALY
Náklady
komparátor
komparátor
Cimzia
6,68
102 550,01 €
Enbrel
6,63
102 090,16 €
0,05
459,84 €

ICUR
Cimzia vs
komparátor
9 129,61 €

Pozn. čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

3.3. Druhý alternatívny scenár: Cimzia vs. Stelara (v sekvencii nasledované liekmi Cosentyx,
Humira, Taltz a BSC)
Disagregované klinické prínosy porovnávaných liečebných sekvencií v druhom alternatívnom scenári
prezentované ako získané QALY a prežité roky života, sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Pacienti liečení
liekom Cimzia v dávke 200 mg Q2W majú vyššiu šancu dosiahnuť odpoveď PASI75 v porovnaní
s pacientmi liečenými liekom Stelara. Miera prerušenia liečby v iniciálnej fáze je rovnaká. Z toho
dôvodu zotrvávajú pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia dlhšie na prvolíniovej liečbe a v 10-ročnom
časovom horizonte strávia dlhší čas na liečbe biologickou liečbou, ktorá má potenciál udržiavať ich
v stavoch PASI vyšších ako 75, t.j. s lepšou kvalitou života. Pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia
strávia kratší čas na liečbe BSC. Vzhľadom na to, že sa v modeli neuvažuje s vyšším rizikom úmrtia
pri horších stavoch PASI, prežívanie pacientov je v porovnávaných sekvenciách rovnaké.
Tabuľka 30: Disagregované klinické prínosy liečebných sekvencii (diskontované) , Cimzia vs. Stelara
Línia
1 línia
2 línia
3 línia
4 línia
BSC
Spolu
Sekvencia 1
Cimzia
Cosentyx
Humira
Taltz
BSC
Roky života
2,88
2,20
1,12
0,87
0,84
7,91
QALY
2,47
1,89
0,95
0,75
0,62
6,67
Sekvencia 2
Stelara
Cosentyx
Humira
Taltz
BSC
Roky života
2,59
2,29
1,19
0,93
0,92
7,91
QALY
2,20
1,97
1,00
0,80
0,67
6,65
Pozn. čísla sú prezentované na dve desatinne miesta, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

Disagregované náklady porovnávaných liečebných sekvencií v druhom alternatívnom scenári
prezentované vo forme nákladov na lieky, nákladov na monitoring a podávanie liečby, nákladov na
manažment ochorenia a nákladov na liečbou navodené nežiaduce udalosti sú zhrnuté v tabuľke
nižšie. Vzhľadom na to, že pacienti začínajúci liečbu liekom Cimzia zotrvávajú dlhšie na liečbe týmto
liekom, skracuje sa používanie liekov používaných v druhej a ďalších líniách, ktoré sú asociované
s vyššími nákladmi. Z toho dôvodu sa pri sekvencii s liekom Cimzia pozorujú nižšie náklady na lieky
v porovnaní so sekvenciou s liekom Stelara. Okrem toho náklady na liečbu liekom Stelara sú vyššie aj
vzhľadom na jeho vyššiu úhradu.
Tabuľka 31: Disagregované náklady liečebných sekvencií (diskontované), Cimzia vs. Stelara
Línia
1 línia
2 línia
3 línia
4 línia
BSC
Sekvencia 1
Cimzia
Cosentyx
Humira
Taltz
BSC
Náklady na lieky
30 628 €
38 423 €
12 687 €
15 214 €
30 €
Monitoring a podávanie
456 €
362 €
196 €
150 €
0€
Manažment ochorenia
1 088 €
835 €
434 €
335 €
400 €
TREA*
0€
0€
0€
0€
0€
Spolu
32 171 €
39 620 €
13 317 €
15 699 €
431 €
Sekvencia 2
Stelara
Cosentyx
Humira
Taltz
BSC
Náklady na lieky
34 703 €
39 942 €
13 397 €
16 217 €
33 €
Monitoring a podávanie
414 €
376 €
207 €
160 €
0€
Manažment ochorenia
979 €
869 €
458 €
358 €
438 €

Spolu
96 982 €
1 164 €
3 092 €
0€
101 237 €
104 292 €
1 156 €
3 102 €
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TREA*
Spolu

0€
36 095 €

0€
41 187 €

0€
14 062 €

0€
16 735 €

0€
471 €

0€
108 550 €

Pozn. čísla sú prezentované na celé číslo, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.
*Liečbou navodené nežiaduce udalosti, v základnom scenári neuvažované

V druhom alternatívnom scenári, v rámci analýzy užitočnosti nákladov v sledovanom 10-ročnom
časovom horizonte dosahovala sekvencia lieku Cimzia v porovnaní zo sekvenciou lieku Stelara vyšší
zisk QALY pri súčasne nižších nákladoch na liečbu. Liek Cimzia predstavoval v druhom alternatívnom
scenári dominantnú liečebnú stratégiu. Výsledky analýzy užitočnosti nákladov v druhom alternatívnom
scenári sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 32: Nákladová efektívnosť 10-ročnom časovom horizonte, Cimzia vs. Stelara
Δ QALY
Δ Nákladov
Cimzia vs
Cimzia vs
Sekvencia
QALY
Náklady
komparátor
komparátor
6,67
101 237,06 €
Cimzia
Stelara
6,65
108 549,68 €
0,02
-7 312,62 €

ICUR
Cimzia vs
komparátor
Dominantný

Pozn. čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.

3.4. Stanovenie prahovej hodnoty nákladov za QALY
V súlade s § 7 odsek 3 zákona 363/2011 v znení platnom od 1.1.2018 „Prahová hodnota
posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je násobok referenčnej
priemernej mesačnej mzdy a koeficientu prahovej hodnoty, ktorý nesmie byť vyšší ako 41.“
Podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky 93/2018 kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky
verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a
o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty „Hodnotiacim kritériom pre výpočet koeficientu
prahovej hodnoty lieku je:
a) odporúčanie agentúry v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií uvedenej v prílohe alebo
skutočnosť, že posudzovaný liek je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia v krajine uvedenej v prílohe,
b) dostupnosť iných liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov určených na použitie v
rovnakej indikácii,
c) predpokladaný vplyv posudzovaného lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
určený ako navrhovaná maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za liek za 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov,
d) rozdiel počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a
počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití iných liekov určených na použitie
v rovnakej indikácii,
e) skutočnosť, či je posudzovaný liek zaradený do Registra liekov Spoločenstva na ojedinelé
ochorenia podľa osobitného predpisu.“
Podľa §3 ods. 2 tej istej vyhlášky „(2) Koeficient prahovej hodnoty posudzovaného lieku je súčtom
a) základného koeficientu prahovej hodnoty, ktorý sa rovná 35, a
b) súčtu bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe [Vyhlášky].“
V súlade s týmito právnymi predpismi sa podľa Prílohy 1 k Vyhláške vykonalo hodnotenie uvedených
bodov s cieľom stanoviť prahovú hodnotu nákladov za QALY pre liek Cimzia.
Tabuľka 33: Stanovenie koeficientu a výšky prahovej hodnoty
Kritérium
Hodnota
Body
Odporúčanie
agentúry1
vo
Francúzskua, Nemeckub, Škótskuc
d
alebo v Anglicku alebo skutočnosť,
že liek je v rovnakej indikácii v
niektorej z týchto krajín uhrádzaný
z
prostriedkov
verejného
zdravotného poistenia
Dostupnosť
iných
liekov
zaradených
v
zozname
kategorizovaných liekov určených
na použitie v rovnakej indikácii
Suma úhrad za 12 mesiacov po

Komentár

1

-0,75

Liek je v súčasnosti v danej indikácii hradený
v Nemecku

4

-0,6

Adalimumab,
ustekinumab

587 000 €

0,25

Úhrada za prvých 12 mesiacov od zaradenia

etanercept,

infliximab,

35

zaradení lieku do ZKL
Inkrementálne QALY

Zaradenie do Registra liekov
Spoločenstva
na
ojedinelé
ochorenia
podľa
osobitného
predpisu

Súčet bodov
Koeficient prahovej hodnoty
Prahová hodnota

0,1

-2

nie

0
-3,1
31,9
29 093 €

do
ZKL,
viď
časť
7
tohto
farmakoekonomického rozboru.
Inkrementálne QALY v žiadnej analýze oproti
žiadnemu
komparátorovi
nepresahujú
hodnotu 0,1, preto je toto bodové
ohodnotenie
relevantné
pre
všetky
porovnania Cimzia vs. komparátory

Základ 35 násobok + súčet bodov
Referenčná mesačná mzda 912 €

Zohľadňované podmienky:
a) Liek získal v rovnakej indikácií hodnotenie ASMR I, ASMR II alebo ASMR III od Národnej autority pre zdravotníctvo (Haute
Autorité de Santé, HAS) vo Francúzsku.
b) Liek získal v rovnakej indikácií hodnotenie "podstatný" (erheblich) alebo "značný" (beträchtlich) prínos od Federálneho
spoločného výboru (Gemeinsame Bundesausschuss, G-BA) v Nemecku.
c) Lieku bol v rovnakej indikácii uznaný klinický prínos Škótskou liekovou agentúrou (Scottisch Medicines Consortium, SMC) v
Škótsku.
d) Lieku bol v rovnakej indikácii uznaný klinický prínos Národným inštitútom pre hodnotenie kvality zdravia a zdravotnej
starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence, NICE).
1

Pri aplikácii tejto prahovej hodnoty je možné skonštatovať, že liek Cimzia je dominantný alebo
nákladovo efektívny v porovnaní so všetkými komparátormi.
4. Analýza citlivosti
V súlade s Vyhláškou MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku sa
analýza citlivosti vykonala tak, že sa menili hodnoty vstupných parametrov v rozsahu +-30 %. V rámci
doplnkových scenárov boli pripravené analýzy, ktoré zohľadňovali výskyt závažných infekcií,
doplnkový scenár pri ktorom bolo použité vyššie alternatívne dávkovanie lieku Enbrel použité v
žiadosti o zaradenie lieku Tremfya (6) (Enbrel 50 mg Q2W počas iniciálnej periódy, následne Enbrel
50 mg Q1W) a taktiež doplnkový scenár pri ktorom boli použité vstupné údaje o kvalite života prevzaté
z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6).
4.1. Analýza citlivosti základného scenáru: Cimzia vs. Humira
Tabuľka 34: Analýza citlivosti Cimzia vs. Humira
Diskontované QALY
Analýza
Cimzia
Humira
Δ

Diskontované náklady
Cimzia
Humira
Δ

Základný scenár
6,70
6,67
0,03
100 351 €
101 194 €
Zahrnuté závažné infekciea
6,70
6,66
0,03
101 371 €
102 192 €
Utility Tremfyab
6,65
6,59
0,06
100 351 €
101 194 €
DS benefity – 30 %
8,24
8,20
0,04
100 351 €
101 194 €
DS benefity + 30 %
0,95
0,94
0,01
100 351 €
101 194 €
DS náklady – 30 %
6,70
6,67
0,03
121 553 €
122 010 €
DS náklady + 30 %
6,70
6,67
0,03
17 484 €
18 631 €
Utility PASI<50 – 30 %
6,56
6,51
0,06
100 351 €
101 194 €
Utility PASI <50 + 30 %
6,85
6,84
0,01
100 351 €
101 194 €
Utility PASI 90-100 - 30 %
5,85
5,90
-0,05
100 351 €
101 194 €
Utility PASI 90-100 + 30 %
7,56
7,44
0,12
100 351 €
101 194 €
Utility zač. PASI - 30 %
6,55
6,51
0,04
100 351 €
101 194 €
Utility zač. PASI + 30 %
6,86
6,83
0,03
100 351 €
101 194 €
Náklady
na
manažment
6,70
6,67
0,03
100 134 €
100 957 €
pacienta na BSC - 30 %
Náklady
na
manažment
6,70
6,67
0,03
100 568 €
101 432 €
pacienta na BSC + 30 %
Náklady
na
manažment
6,70
6,67
0,03
99 646 €
100 505 €
pacienta na biologickej liečbe
- 30 %
Náklady
na
manažment
6,70
6,67
0,03
101 056 €
101 884 €
pacienta na biologickej liečbe
+ 30 %
Náklad na IV podanie - 30 %
6,70
6,67
0,03
100 308 €
101 147 €
Náklad na IV podanie + 30 %
6,70
6,67
0,03
100 393 €
101 242 €
DS - Diskontná sadzba, Inferiórny – menej nákladný a menej účinný,
a
náklad na závažnú infekciu (777 €) prevzatý z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6)
b
Vstupné údaje o kvalite života prevzaté z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6)

ICUR

-843 €
-820 €
-843 €
-843 €
-843 €
-457 €
-1 147 €
-843 €
-843 €
-843 €
-843 €
-843 €
-843 €
-823 €

Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Inferiórny
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný

-864 €

Dominantný

-859 €

Dominantný

-828 €

Dominantný

-839 €
-848 €

Dominantný
Dominantný

4.2. Analýza citlivosti prvého alternatívneho scenáru: Cimzia vs. Enbrel
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Tabuľka 35: Analýza citlivosti Cimzia vs. Enbrel
Diskontované QALY
Analýza
Cimzia
Enbrel
Δ

Diskontované náklady
Cimzia
Enbrel
Δ

Základný scenár
6,68
6,63
0,05
102 550 €
102 090 €
460 €
Zahrnuté závažné infekciea
6,68
6,63
0,05
103 544 €
102 981 €
564 €
Utility Tremfyab
6,61
6,53
0,09
102 550 €
102 090 €
460 €
Alternatívne dávkovanie lieku
6,68
6,64
0,04
102 550 €
103 819 €
-1 269 €
Enbrelc
DS benefity – 30 %
8,22
8,16
0,06
102 550 €
102 090 €
460 €
DS benefity + 30 %
0,94
0,93
0,01
102 550 €
102 090 €
460 €
DS náklady – 30 %
6,68
6,63
0,05
124 975 €
123 720 €
1 255 €
DS náklady + 30 %
6,68
6,63
0,05
16 908 €
17 839 €
-931 €
Utility PASI<50 – 30 %
6,54
6,45
0,09
102 550 €
102 090 €
460 €
Utility PASI <50 + 30 %
6,83
6,83
0,01
102 550 €
102 090 €
460 €
Utility PASI 90-100 - 30 %
5,88
5,95
-0,07
102 550 €
102 090 €
460 €
Utility PASI 90-100 + 30 %
7,49
7,32
0,17
102 550 €
102 090 €
460 €
Utility zač. PASI - 30 %
6,52
6,47
0,05
102 550 €
102 090 €
460 €
Utility zač. PASI + 30 %
6,85
6,80
0,05
102 550 €
102 090 €
460 €
Náklady
na
manažment
6,68
6,63
0,05
102 322 €
101 830 €
493 €
pacienta na BSC - 30 %
Náklady
na
manažment
6,68
6,63
0,05
102 778 €
102 351 €
427 €
pacienta na BSC + 30 %
Náklady
na
manažment
6,68
6,63
0,05
101 853 €
101 419 €
434 €
pacienta na biologickej liečbe
- 30 %
Náklady
na
manažment
6,68
6,63
0,05
103 247 €
102 762 €
485 €
pacienta na biologickej liečbe
+ 30 %
DS - Diskontná sadzba, Inferiórny – menej nákladný a menej účinný, anáklad na závažnú infekci (777
z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6);
b
Údaje o kvalite života prevzaté z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6)
c
Enbrel 50 mg Q2W počas iniciálnej periódy, následne Enbrel 50 mg Q1W

ICUR
9 130 €
11 261 €
5 345 €
Dominantný
7411 €
39 131 €
25 032 €
Dominantný
4 906 €
70 413 €
Dominovaný
2 731 €
9 980 €
8 487 €
9 828 €
8 518 €
8 664 €
9 682 €
€) prevzatý

4.3. Analýza citlivosti druhého alternatívneho scenáru: Cimzia vs. Stelara
Tabuľka 36: Analýza citlivosti Cimzia vs. Stelara
Diskontované QALY
Analýza
Cimzia
Stelara
Δ

Diskontované náklady
Cimzia
Stelara
Δ

Základný scenár
6,67
6,65
0,02
101 237 €
108 550 €
Zahrnuté závažné infekciea
6,66
6,64
0,02
102 381 €
109 462 €
Utility Tremfyab
6,59
6,55
0,04
101 237 €
108 550 €
DS benefity – 30 %
8,20
8,18
0,03
101 237 €
108 550 €
DS benefity + 30 %
0,95
0,94
0,01
101 237 €
108 550 €
DS náklady – 30 %
6,67
6,65
0,02
122 842 €
130 461 €
DS náklady + 30 %
6,67
6,65
0,02
17 171 €
21 857 €
Utility PASI 90-100 - 30 %
5,88
5,92
-0,04
101 237 €
108 550 €
Utility PASI 90-100 + 30 %
7,46
7,37
0,09
101 237 €
108 550 €
Utility PASI<50 – 30 %
6,51
6,47
0,04
101 237 €
108 550 €
Utility PASI <50 + 30 %
6,83
6,82
0,01
101 237 €
108 550 €
Utility zač. PASI - 30 %
6,51
6,48
0,03
101 237 €
108 550 €
Utility zač. PASI + 30 %
6,84
6,82
0,02
101 237 €
108 550 €
Náklady
na
manažment
6,67
6,65
0,02
100 997 €
108 296 €
pacienta na BSC - 30 %
Náklady
na
manažment
6,67
6,65
0,02
101 477 €
108 803 €
pacienta na BSC + 30 %
Náklady
na
manažment
6,67
6,65
0,02
100 549 €
107 873 €
pacienta na biologickej liečbe
- 30 %
Náklady
na
manažment
6,67
6,65
0,02
101 925 €
109 227 €
pacienta na biologickej liečbe
+ 30 %
DS - Diskontná sadzba, Inferiórny – menej nákladný a menej účinný,
a
náklad na závažnú infekci (777 €) prevzatý z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6),
b
Údaje o kvalite života prevzaté z farmakoekonomického rozboru lieku Tremfya (6),

ICUR

-7 313 €
-7 081 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 619 €
-4 686 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 313 €
-7 299 €

Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Inferiórny
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný
Dominantný

-7 326 €

Dominantný

-7 323 €

Dominantný

-7 302 €

Dominantný

5. Záver
Analýza užitočnosti nákladov lieku Cimzia u biologicky nepredliečených pacientov so stredne
závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou v porovnaní s rutinne používanou biologickou liečbou
preukázala dominanciu (menej nákladná efektívnejšia liečba) liečebnej sekvencie lieku Cimzia
v porovnaní s liečebnými sekvenciami liekov Humira a Stelara a nákladovo efektívnu liečebnú
stratégiu v porovnaní s liečebnou sekvenciou lieku Enbrel.
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7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
1. CIEĽ
Analýza dopadu na rozpočet je pripravená za účelom splnenia podmienok pre zmenu charakteristík
referenčnej skupiny certolizumab pegol (v ktorej je zaradený liek Cimzia) v ZKL v súlade s platnými
legislatívnymi a metodickými usmerneniami. Jej cieľom je vyčísliť vplyv zmeny charakteristík
referenčnej skupiny v zmysle návrhu na rozpočet verejného zdravotného poistenia.
2. METODIKA
Analýza dopadu na rozpočet vychádza z kalkulácie rozdielu výdavkov v dvoch sledovaných
scenároch:
1.
bez rozšírenia indikačného obmedzenia lieku Cimzia o indikáciu ložiskovej psoriázy,
2.
po rozšírení indikačného obmedzenia lieku Cimzia o indikáciu ložiskovej psoriázy.
Dopad na rozpočet bol počítaný na roky 2019-2023 (vzhľadom na to, že sa nepredpokladá úhrada
lieku Cimzia v indikácii ložiskovej psoriázy v roku 2018, tento rok sa nevzal do úvahy) a vychádzal z
predpokladu, že liek Cimzia bude v navrhovanej novej indikácii hradený od 1.7.2019. V analýze sa
brali do úvahy len priame náklady na liečbu, t.j. náklady spojené s výdavkami na lieky, pričom náklady
na liečbu vychádzajú z platných úhrad k 1.12.2018.
Do úvahy sa brali iba priame náklady platcov zdravotnej starostlivosti a analýza bola vykonaná
z pohľadu platcov zdravotnej starostlivosti.
2.1. Porovnávacia liečba
Za porovnávaciu liečbu boli zvolené biologické liečivá, ktoré v zmysle ich indikačných obmedzení
možno použiť v prvej línii biologickej liečby ložiskovej psoriázy na Slovensku (adalimumab, etanercept,
ustekinumab, infliximab).
2.2. Odhad populácie vhodnej na liečbu
Údaje o odhadovanom počte pacientov so psoriázou nepredliečených biologickou liečbou na
Slovensku boli prevzaté z nedávno schváleného farmakoekonomického rozboru pre liek Tremfya (6),
v ktorom sa uvádza, že na základe dát zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za rok 2016,
poskytnutých v októbri 2017 odbornej spoločnosti (na základe Zákona o slobodnom prístupe k
informáciám č. 211/2000), je ročne na biologickú liečbu nastavených približne 150-200 pacientov
naivných na biologickú liečbu. Vzhľadom na nedostupnosť iných relevantných informácií
predpokladáme v analýze 200 nových pacientov vhodných na liečbu prvou líniou biologickej liečby
v každom uvažovanom roku.
Tabuľka 37: Odhadované počty nových pacientov vhodných na liečbu prvou líniou biologickej liečby, 2019 - 2023
Počet pacientov

2019

2020

2021

2022

2023

200

200

200

200

200

2.3. Zastúpenie liečiv na trhu
Odhadované rozdelenie kohorty nových pacientov medzi jednotlivé liečivá je založené na výsledkoch
kvalitatívneho prieskumu, z ktorého vyplýva, že najčastejšie používaným biologickým liekom
u nepredliečených pacientov je adalimumab (60,95 %), nasledovaný etanerceptom (18,74 %),
ustekinumabom (18,20 %) a infliximabom (2,10 %) (79). V scenári bez rozšírenia indikačného
obmedzenia lieku Cimzia predpokladáme nemenný trend (v analýze neuvažujeme s liekom Tremfya,
nakoľko v súčasnosti nie je zaradený v ZKL).
V scenári s liekom Cimzia s rozšírenými indikačnými obmedzeniami sa predpokladá, že tento bude
v najväčšej miere nahrádzať najčastejšie používaný liek (t.j. adalimumab) a v menšej miere ostatné
liečivá (etanercept, ustekinumab a infliximab). Predpokladané zastúpenie liečiv v populácii naivných
pacientov pred a po zavedení lieku Cimzia je uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 38: Odhadované zastúpenie prvolínovej biologickej liečby pred a po rozšírení indikačných obmedzení
lieku Cimzia, 2019 - 2023
2019
2020
2021
2022
2023
Bez lieku Cimzia
Adalimumab
61 %
61 %
61 %
61 %
61 %
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Etanercept
Ustekinumab
Infliximab
Spolu
S liekom Cimzia
Adalimumab
Etanercept
Ustekinumab
Infliximab
Cimzia
Spolu

19 %
18 %
2%
100 %

19 %
18 %
2%
100 %

19 %
18 %
2%
100 %

19 %
18 %
2%
100 %

19 %
18 %
2%
100 %

48 %
13 %
12 %
2%
25 %
100 %

43 %
10 %
10 %
1%
35 %
100 %

41 %
9%
9%
1%
40 %
100 %

38 %
8%
7%
1%
45 %
100 %

36 %
7%
6%
1%
50 %
100 %

2.4. Spôsob výpočtu a predpoklady analýzy
V analýze sa predpokladá, že pacienti zahajujú liečbu postupne, v mesačných intervaloch. Napríklad
v prípade adalimumabu v scenári „bez dostupného lieku Cimzia“ sa predpokladá, že liečbu zaháji
v roku 2019 približne 122 pacientov (200 x 61 %). Odhadovaný mesačný počet pacientov je
vypočítaný ako 122/12 = približne 10 nových pacientov mesačne. Títo pacienti zotrvávajú na liečbe
prvolíniovým biologikom určitý počet mesiacov (v závislosti od konkrétneho biologika), ktorý je získaný
z ekonomického modelu použitého v analýze užitočnosti nákladov (nediskontované roky života prežité
v prvej línii liečby), tabuľka nižšie. Následne po prerušení liečby prvolínivým biologikom pacienti
prechádzajú na liečbu následnými líniami biologickej liečby a zotrvávajú na nich počas celého zvyšku
časového horizontu. Vo výpočte sa neuvažuje s prerušením liečby pred uplynutím stanoveného
obdobia ani s úmrtnosťou pacientov zo všetkých príčin. Nepredpokladajú sa ani medziročné
znižovania úhrad liekov.
Tabuľka 39: Odhadovaná dĺžka zotrvania na liečbe prvolínivými biologikami podľa výsledkov modelu analýzy
užitočnosti nákladov
Nediskontované
Prepočet na
roky života
mesiace*
Adalimumab
2,70
32
Etanercept 25 mg dvakrát**
2,16
26
Ustekinumab
2,93
35
Infliximab
3,46
42
Cimzia
3,27
39
*zoakrúhlené na celé číslo; ** alebo týždenne alebo 50 mg raz týždenne

2.5. Náklady
V analýze sa použili náklady na prvý rok liečby a nasledujúce roky liečby prvolínovými biologikami,
ktoré sú v súlade s nákladmi použitými v analýze užitočnosti nákladov. Vzhľadom na to, že model
pracuje s mesačnými cyklami, boli tieto náklady prepočítané na mesiac a aplikované podľa toho, či sa
jednalo o liečbu počas prvých 12 mesiacov alebo akýkoľvek iný mesiac liečby, tabuľka nižšie.
Tabuľka 40: Odhadovaná dĺžka zotrvania na liečbe prvolínivými biologikami podľa výsledkov modelu analýzy
užitočnosti nákladov
Mesiac liečby
Mesiac liečby
Liečivo
Prvý rok liečby
Rok 2+ liečby
(prvý rok)
(2+ rok)
11 790,79 €
10 223,35 €
982,57 €
851,95 €
Cimzia 200 mg
Humira 40 mg
Enbrel
50
mg
týždenne*
Stelara 45 mg
Infliximab 100 mg

raz

11 597,93 €

10 772,14 €

966,49 €

897,68 €

10 058,59 €

10 058,59 €

838,22 €

838,22 €

16 607,09 €

12 005,42 €

1 383,92 €

1 000,45 €

12 948,00 €

10 556,38 €

1 079,00 €

879,70 €

*alebo týždenne alebo 25 mg dvakrát týždenne

Náklad na mesiac liečby nasledujúcou líniou liečby (1 098,48 €) sa odhadol ako vážený priemer
nákladov na bioloigiká v 2., 3. a 4. línii (1 097 €; 1 119 € a 1 029 €) pričom faktorom váhy bol podiel
pacientov na jednotlivých líniách podľa výsledkov kvalitatívneho prieskumu (57,64 %; 33,80 % a 8,57
%) (79). Tento mesačný náklad sa aplikoval po prerušení prvolínivej liečby, aby sa reflektovala
skutočnosť, že pacienti po prvej línii biologickej liečby pokračujú v liečbe rôznymi druholínovými
biologickými liekmi.
3. VÝSLEDKY
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Z výsledkov analýzy dopadu na rozpočet vyplýva, že zavedenie lieku Cimzia do liečby psoriázy v prvej
línii biologickej liečby sa bude spájať s úsporou v systéme verejného zdravotného poistenia. Toto je
dôsledok nižších nákladov spojených s liekom Cimzia v porovnaní s niektorými komparátormi a tiež je
to dôsledkom skutočnosti, že liek Cimzia oddaľuje potrebu používania následných línií liečby,
v ktorých sa uplatňujú biologické liečivá s vyššími nákladmi.
Tabuľka 41: Analýza dopadu na rozpočet, liek Cimzia v indikácii psoriázy
Scenár bez lieku Cimzia
2019
2020
2021

2022

2023

Počet nových pacientov

200

200

200

200

200

Začínajúci na ADA

122

122

122

122

122

Pokračujúci na ADA

0

122

244

315

315

Na nasledujúcich líniách po ADA

0

0

0

51

173

765 927 €

2 125 411 €

3 347 546 €

3 602 917 €

3 602 917 €

Náklady na ADA (noví + pokračujúci)

0€

0€

111 606 €

1 406 230 €

3 013 349 €

765 927 €

2 125 411 €

3 459 151 €

5 009 147 €

6 616 266 €

Začínajúci na ETN

37

37

37

37

37

Pokračujúci na ETN

0

37

75

78

78

Na nasledujúcich líniách po ETN

0

0

0

34

72

Náklady na ETN (noví + pokračujúci)

204 206 €

581 202 €

814 207 €

816 825 €

816 825 €

Náklady na nasledujúce línie po ETN

0€

0€

188 700 €

679 322 €

1 173 374 €

204 206 €

581 202 €

1 002 907 €

1 496 147 €

1 990 199 €

Začínajúci na USTE

36

36

36

36

36

Pokračujúci na USTE

0

36

73

103

103

Na nasledujúcich líniách po USTE
Náklady
na
USTE
(noví
+
pokračujúci)
Náklady na nasledujúce línie po
USTE
Náklady sekvencia USTE

0

0

0

6

42

327 436 €

841 205 €

1 275 167 €

1 442 076 €

1 442 076 €

0€

0€

3 332 €

299 885 €

779 701 €

327 436 €

841 205 €

1 278 499 €

1 741 961 €

2 221 777 €

Začínajúci na INF

4

4

4

4

4

Pokračujúci na INF

0

4

8

13

14

Na nasledujúcich líniách po INF

0

0

0

0

2

Náklady na INF (noví + pokračujúci)

29 457 €

78 397 €

122 734 €

160 605 €

165 224 €

Náklady na nasledujúce línie po INF

0€

0€

0€

8 074 €

57 670 €

29 457 €

78 397 €

122 734 €

168 679 €

222 894 €

1 327 026 €

3 626 215 €

5 863 292 €

8 415 933 €

11 051 136 €

Začínajúci na ADA

97

87

82

77

72

Pokračujúci na ADA

0

97

184

215

210

Na nasledujúcich líniách po ADA

0

0

0

51

133

Náklady na ADA (noví + pokračujúci)

681 359 €

1 621 607 €

2 436 682 €

2 422 361 €

2 312 755 €

Náklady na nasledujúce línie po ADA

0€

0€

111 606 €

1 168 226 €

2 275 537 €

681 359 €

1 621 607 €

2 548 288 €

3 590 587 €

4 588 293 €

Začínajúci na ETN

25

21

18

16

13

Pokračujúci na ETN

0

25

46

40

36

Na nasledujúcich líniách po ETN

0

0

0

24

44

Náklady na ETN (noví + pokračujúci)

169 001 €

368 966 €

436 674 €

399 896 €

348 262 €

Náklady na nasledujúce línie po ETN

0€

0€

166 731 €

438 755 €

698 611 €

Náklady na nasledujúce línie po ADA
Náklady sekvencia ADA

Náklady sekvencia ETN

Náklady sekvencia INF
NÁKLADY SPOLU
Scenár s liekom Cimzia

Náklady sekvencia ADA

40

169 001 €

368 966 €

603 405 €

838 651 €

1 046 873 €

Začínajúci na USTE

24

20

17

15

12

Pokračujúci na USTE

0

24

44

55

48

Na nasledujúcich líniách po USTE
Náklady
na
USTE
(noví
+
pokračujúci)
Náklady na nasledujúce línie po
USTE
Náklady sekvencia USTE

0

0

0

6

28

269 312 €

506 901 €

721 265 €

686 443 €

615 372 €

0€

0€

3 332 €

239 029 €

482 892 €

269 312 €

506 901 €

724 597 €

925 473 €

1 098 264 €

Začínajúci na INF

3

3

3

2

2

Pokračujúci na INF

0

3

6

9

9

Na nasledujúcich líniách po INF

0

0

0

0

2

Náklady na INF (noví + pokračujúci)

25 680 €

56 328 €

84 643 €

104 001 €

98 509 €

Náklady na nasledujúce línie po INF

0€

0€

0€

8 074 €

44 543 €

25 680 €

56 328 €

84 643 €

112 075 €

143 052 €

Začínajúci na CMZ

50

70

80

90

100

Pokračujúci na CMZ

0

50

120

200

257

Náklady sekvencia ETN

Náklady sekvencia INF

Na nasledujúcich líniách po CMZ
Náklady na CMZ (noví + pokračujúci)
Náklady na nasledujúce línie po
CMZ
Náklady sekvencia CMZ

0

0

0

0

33

171 949 €

1 013 748 €

1 788 025 €

2 634 346 €

2 954 591 €

0€

0€

0€

54 924 €

919 977 €

171 949 €

1 013 748 €

1 788 025 €

2 689 270 €

3 874 568 €

1 317 301 €

3 567 550 €

5 748 957 €

8 156 056 €

10 751 049 €

ROZDIEL

-9 726 €

-58 665 €

-114 335 €

-259 878 €

-300 087 €

ROZDIEL 5 % DS

-9 262 €

-53 211 €

-98 767 €

-213 802 €

-235 126 €

NÁKLADY SPOLU

Uvedený je počet pacientov liečených (nových aj pokračujúcich) ku koncu daného roka resp. k začiatku nasledujúceho roka;
pacienti na lieku Cimzia začínajú liečbu až od júla 2019; ADA – adalimumab; ETN – etanercept; USTE – Ustekinumab; INF –
Infliximab; CMZ – Cimzia; DS – diskontná sadzba

4. ZÁVER
Z výsledkov analýzy dopadu na rozpočet vyplýva, že so zavedením lieku Cimzia do prvolínovej liečby
ložiskovej psoriázy v súlade s navrhovaným indikačným obmedzením sa spája očakávaná úspora
v rozpočte systému verejného zdravotného poistenia. Zavedením lieku Cimzia do liečby psoriázy sa
sprístupní ďalšia liečebná alternatíva, ktorá ma okrem preukázanej účinnosti a bezpečnosti tiež
potenciál ovplyvniť aj častú komorbiditu psoriázy (psoriatickú artritídu) a preukázanú bezpečnosť
v populácii tehotných a dojčiacich žien na základe klinických štúdií.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá a
nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
Tabuľka 42: Odhadovaná spotreba balení lieku Cimzia v rokoch 2019-2023 v indikácii psoriázy
2019
2020
2021
2022
Cimzia 2 x 200 mg
219
1 294
2 281
3 361

2023
3 770

Prezentované na najbližšie celé číslo

Suma úhrad za liek na najbližších 12 mesiacov od zmeny indikačného obmedzenia (07/201906/2020): 587 083 €
9. Zdroje použitých údajov vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie:
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10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch
Európskej únie vyjadrená v percentách:
Rakúsko – 100 %, Belgicko – 100 %, Bulharsko – 100 %, Chorvátsko – 100 %, Česká republika – 100
%, Dánsko – 100 %, Fínsko – 100 %, Francúzsko – 100 %, Nemecko – 100 %, Grécko – 100 %,
Maďarsko – 100 %, Írsko – 100 %, Taliansko – 100 %, Luxembursko – 100 %, Holandsko – 100 %,
Nórsko – 100 %, Portugalsko – 100 %, Rumunsko – 100 %, Slovinsko – 100 %, Španielsko – 100 %,
Švédsko – 100 %, Švajčiarsko, Veľká Británia – 100 %,
11. Výsledky klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na dôkazoch
preukazujúce účinnosť a bezpečnosť lieku:
- Vyžadujú sa najmä výsledky klinických skúšok, ktoré porovnávajú dosiahnutie klinicky
relevantných cieľových parametrov s iným liekom alebo inou medicínskou intervenciou, ktoré
môžu byť posudzovaným liekom v podmienkach bežnej terapeutickej praxe plne alebo
čiastočne nahradené a sú podkladom pre farmako-ekonomický rozbor.
Účinnosť a bezpečnosť lieku Cimzia (certolizumab pegol, CZP) v liečbe pacientov so stredne
závažnou alebo závažnou psoriázou bola hodnotená v troch klinických štúdiách fázy III. V štúdiách
CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT bolo celkovo zahrnutých 1 020 dospelých pacientov (68; 69),
ktorí boli kandidátmi na systémové nebiologické lieky, pacientov, ktorí boli naivní na biologickú liečbu
alebo pacientov predliečených biologickou liečbou. Základné charakteristiky a ukazovatele štúdií
CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
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Tabuľka 43: Klinický program lieku Cimzia v liečbe pacientov s ložiskovou psoriázou
CIMPASI-1 (68)

CIMPASI-2 (68)

CIMPACT (69)

Dospelí
pacienti
s diagnózou
chronickej
ložiskovej
psoriázy
prítomnej
aspoň
posledných 6 mesiacov
s počiatočným PASI ≥ 12,
BSA skóre ≥10 % a PGA
skóre ≥ 3
• Iniciálna liečba:
16 týždňov
• Udržiavacia liečba: 32
týždňov
• Nezaslepená liečba: 96
týždňov
• Perióda sledovania po
štúdii 8 týždňov (10
týždňov od poslednej
dávky)

Dospelí
pacienti
s diagnózou
chronickej
ložiskovej
psoriázy
prítomnej
aspoň
posledných 6 mesiacov
s počiatočným PASI ≥ 12,
BSA skóre ≥ 10 % a PGA
skóre ≥ 3
• Iniciálna liečba:
16 týždňov
• Udržiavacia liečba: 32
týždňov
• Nezaslepená liečba: 96
týždňov
• Perióda sledovania po
štúdii 8 týždňov (10
týždňov od poslednej
dávky)

• CZP 400 mg v týždni 0,
2, a 4 (iniciálna dávka)
nasledovaná dávkou
CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• PBO

• CZP 400 mg v týždni 0,
2, a 4 (iniciálna dávka)
nasledovaná dávkou
CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• PBO

Liečebné
ramená
(od 16 do 48 týždňa
liečby)a

• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• PBO

• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• PBO

Liečebné
ramená
(od 48 do 144
týždňa liečby)

• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W

• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W

Dospelí
pacienti
s diagnózou
chronickej
ložiskovej
psoriázy
prítomnej
aspoň
posledných 6 mesiacov
s počiatočným PASI ≥ 12 ,
BSA skóre ≥ 10 % a PGA
skóre ≥ 3
• Iniciálna liečba:
16 týždňov pre CZP
12 týždňov pre ETN
• Udržiavacia liečba: 32
týždňov
• Nezaslepená liečba: 96
týždňov
• Perióda sledovania po
štúdii 8 týždňov (10
týždňov od poslednej
dávky)
• CZP 400 mg v týždni 0,
2, a 4 (iniciálna dávka)
nasledovaná dávkou
CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• Etanercept 50 mg
dvakrát týždenne do
týždňa 11,5
• PBO
• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W
• CZP 400 mg Q4W
• PBO
• CZP 200 mg Q2W
• CZP 400 mg Q2W

Primárne
ukazovatele

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Populácia

Dĺžka liečby

Liečebné
(do
16
liečby)a

Sekundárne
ukazovatele

ramená
týždňa

PASI75, týždeň 16
PGA, týždeň 16
PASI90, týždeň 16
DLQI, týždeň 16
PGA, týždeň 48
PASI75, týždeň 48

PASI75, týždeň 16
PGA, týždeň 16
PASI90, týždeň 16
DLQI, týždeň 16
PGA, týždeň 48
PASI75, týždeň 48

• PASI75, týždeň 12 (vs.
PBO)
• PGA čistý alebo takmer
čistý, týždeň 12
• PASI75, týždeň 12 (vs.
ETN)
• PASI90, týždeň 12
• PASI75, týždeň 16
• PGA, týždeň 16
• PASI90, týždeň 16
• PASI75, týždeň 48

CZP - certolizumab pegol; DLQI - Dermatology Life Quality Index; ETN - etanercept; PASI - index plochy a závažnosti psoriázy;
PBO - placebo; PGA - Physician’s Global Assessment; Q2W - každé dva týždne , Q4W – každé štyri týždne.
a
Do týždňa 14 pre CZP a placebo liečebné ramená; do týždňa 11,5 pre liečebné rameno etanerceptu v štúdii CIMPACT.

ŠTÚDIE CIMPASI-1 A CIMPASI-2 (68)
Cieľom každej z dvoch štúdií fázy III bolo vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť lieku Cimzia v porovnaní
s placebom pri liečbe stredne závažnej až závažnej chronickej psoriázy.
Dizajn a metodika
CIMPASI-1 (NCT02326298) a CIMPASI-2 (NCT02326272) sú prebiehajúce štúdie fázy III, ktoré majú
rovnaký dizajn randomizovaných dvojito zaslepených, multicentrických, 144 týždňov trvajúcich štúdií
kontrolovaných placebom. Výsledky z prvých 48 týždňov dvojito zaslepenej fázy budú uvedené v
nasledujúcom texte a otvorené (open-label) rozšírenie týkajúce sa bezpečnosti stále pokračuje v 96týždňovej liečebnej perióde.
Štúdií sa zúčastnili pacienti s chronickou ložiskovou psoriázou, ktorí boli náhodne pridelení na
liečbu subkutánne podávaným liekom Cimzia 400 mg/každé 2 týždne (Q2W), na liek Cimzia 200 mg
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Q2W (po nárazovej dávke lieku Cimzia 400 mg v týždňoch 0, 2 a 4) alebo na placebo Q2W až do 16.
týždňa (iniciálna fáza liečby).
Počiatočná liečba: 0 až 16. týždeň (dvojito zaslepená, kontrolovaná pomocou placeba)
Na začiatku boli pacienti zaradení do nasledujúceho skúšobného postupu v pomere 2:2:1
•
•
•

Rameno lieku Cimzia 200 mg - liek Cimzia podaný subkutánne (SC) v dávke 400 mg na začiatku
liečby a 2. a 4. týždeň a potom v dávke 200 mg Q2W (od 6. týždňa)
Rameno lieku Cimzia 400 mg - liek Cimzia podaný SC v dávke 400 mg Q2W
Rameno placeba - Placebo podané SC Q2W

Skúšané liečebné postupy (vrátane placeba) boli podávané špecializovaným, nezaslepeným,
vyškoleným personálom na začiatku liečby a v 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. týždni.
Udržiavacia liečba: 16. týždeň až 48. týždeň (zaslepená)
Odpoveď na liečbu sa hodnotila v 16. týždni. Pacienti, ktorí dosiahli odpoveď PASI50 (index plochy
a závažnosti psoriázy znížený najmenej o 50 % oproti východiskovej hodnote) v 16. týždni,
pokračovali v liečbe nasledujúcim spôsobom:
•
•
•

•

Pacienti randomizovaní na dávku lieku Cimzia 200 mg Q2W aj naďalej dostávali liek Cimzia 200
mg Q2W
Pacienti randomizovaní na dávku lieku Cimzia 400 mg Q2W aj naďalej dostávali liek 400 mg Q2W
Pacienti randomizovaní na placebo dostali liek Cimzia 400 mg Q2W v týždňoch 16, 18 a 20
(nárazová dávka) a potom dávku 200 mg Q2W (počínajúc 22. týždňom), ak sa odpoveď PASI75
nedosiahla v 16. týždni. Ak bola odpoveď PASI 75 dosiahnutá v 16. týždni, pokračovalo sa
placebom.
Pacienti v ramene so zaslepenou dávkou v udržiavacom období boli hodnotení v 32. týždni až 48.
týždni či spĺňajú PASI 50. Pacienti, ktorí nedosiahli odpoveď na PASI 50 v 32. týždni alebo v
neskoršom časovom bode, sa zo skúšania vylúčili.

Pacienti, ktorí nedosiahli odpoveď PASI 50 v 16. týždni, sa presunuli zo zaslepenej liečby na
nezaslepenú záchrannú liečbu liekom Cimzia 400 mg Q2W. Pacienti, ktorí dostali nezaslepene dávku
lieku Cimzia 400 mg Q2W počas 16 týždňov a nedosiahli odpoveď PASI 50, boli zo štúdie vylúčení.
Obrázok 12: Dizajn štúdií CIMPASI-1 a CIMPASI-2 (68)

CZP, certolizumab pegol; LD=nárazová dávka; OLE=open-label rozšírenie, PASI 50=najmenej o 50 % zníženie oproti
východiskovej hodnote v indexe plochy azávažnosti psoriázy; PASI 75=najmenej o 75 % zníženie oproti východiskovej hodnote
v indexe psoriázy a indexu závažnosti, Q2W=každé dva týždne.
Nárazová dávka zodpovedá CZP 400 mg podávaná formou subkutánnej injekcie v týždni 0, 2 a 4.

Open-label liečba: 48. až 144. týždeň
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Všetci pacienti, ktorí dokončili udržiavacie obdobie do 48. týždňa (s odpoveďou PASI 50 v 48. týždni)
dostali open-label liečbu až na ďalších 96 týždňov.
Počas tohto obdobia dostávali pacienti, ktorí ukončili návštevu v týždni 48 s odpoveďou PASI 50 v
skupine so zaslepenou dávkou, liek Cimzia 200 mg Q2W.
Všetci pacienti, ktorí ukončili návštevu v 48. týždni v záchrannom ramene, dostávali liek Cimzia 400
mg Q2W alebo mohli podľa uváženia ošetrujúceho lekára znížiť svoju dávku na 200 mg Q2W, ak v 48.
týždni dosiahli odpoveď PASI 75.
Pacienti, ktorí dostali liek Cimzia 200 mg Q2W, ktorí nedosiahli odpoveď na PASI 50 v 60., 72., 84.,
96., 108., 120. alebo 132. týždni, dostali liek Cimzia 400 mg Q2W počas najmenej 12 týždňov.
Pacienti, ktorí dostali liek Cimzia 400 mg Q2W počas najmenej 12 týždňov a nedosiahli odpoveď PASI
50, boli zo štúdie vyradení.
Pacienti, ktorí dostali liek Cimzia 200 mg Q2W, a ktorí dosiahli odpoveď PASI 50, ale nedosiahli
odpoveď PASI 75 v týždňoch 60, 72, 84, 96, 108, 120 alebo 132, mohli zvýšiť svoju dávku na 400 mg
Q2W podľa uváženia vyšetrujúceho lekára.
Pacienti, ktorí dostávali liek Cimzia 400 mg Q2W najmenej 12 týždňov, a ktorí dosiahli odpoveď PASI
75. v 48., 60., 72., 84., 96., 108., 120. alebo 132. týždni, mohli byť podľa uváženia ošetrujúceho
prevedení na liečbu dávkou 200 mg Q2W.
Následné sledovanie bezpečnosti: 144. až 152. týždeň
Všetci pacienti vrátane tých, ktorí boli vyradení zo skúšobnej liečby, absolvovali po 10 týždňoch od
poslednej dávky skúšobnej liečby následnú návštevu na sledovanie bezpečnosti.
Primárne a sekundárne ukazovatele
Primárne ukazovatele oboch štúdií CIMPASI-1 a CIMPASI-2 boli:
• podiel pacientov dosahujúcich 75 % zníženie hodnoty PASI (PASI 75) v 16. týždni,
• podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PGA v 16. týždni na úrovni čistá alebo takmer čistá koža
(PGA 0/1), so zlepšeniami aspoň dvoma kategóriami.
Sekundárne ukazovatele:
• podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 90 v 16. týždni,
• zmena oproti východiskovej hodnote DLQI v 16. týždni,
• podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PGA v 48. týždni na úrovni čistá alebo takmer čistá koža,
so zlepšením aspoň v aspoň dvoch kategóriách,
• podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v 48. týždni.
Výber pacientov
Vybrané kľúčové kritériá zaradenia a vylúčenia v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sú uvedené
nižšie.
Kľúčové kritériá vhodnosti na zaradenie do CIMPASI-1 a CIMPASI-2 boli:
• Dospelí muži a ženy ≥ 18 rokov,
• Chronická psoriáza po dobu najmenej šiestich mesiacov,
• Základná hodnota PASI ≥ 12 a BSA ≥ 10 % a PGA skóre ≥ 3,
• Kandidát na systémovú terapiu psoriázy a/alebo fototerapiu a/alebo chemofototerapiu.
Kľúčové exklúzne kritériá:
• erytrodermická, gutátová, generalizovaná pustulárna forma psoriázy;
• anamnéza chronických alebo opakujúcich sa infekcií (viac ako tri epizódy vyžadujúce antibiotiká/
antivirotiká počas predchádzajúceho roka), nedávna vážna alebo život ohrozujúca infekcia v
priebehu šiestich mesiacov pred základnou návštevou (vrátane herpes zoster), hospitalizácia pre
akúkoľvek infekciu posledných šesť mesiacov alebo akékoľvek bežné príznaky alebo symptómy,
ktoré mohli naznačovať infekciu,
• kongestívne srdcové zlyhanie,
• anamnéza lymfoproliferatívnej poruchy zahŕňajúcej lymfóm alebo súčasné príznaky a symptómy
naznačujúce lymfoproliferatívne ochorenie,
• malignita v súčasnosti alebo anamnéza malignity,
• anamnéza alebo podozrenie na demyelinizujúce ochorenie centrálneho nervového systému (napr.
roztrúsená skleróza alebo optická neuritída),
• pacientky, ktoré dojčili, tehotné alebo plánovali otehotnieť počas štúdie alebo do piatich mesiacov
od poslednej dávky skúšaného liečiva (len v Českej republike a Nemecku - CIMPASI-1) a do troch
mesiacov pre všetky ostatné krajiny a CIMPASI- 2 skúšobná verzia. Pacienti-muži, ktorí plánovali
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•
•

s partnerkami tehotenstvo počas trvania štúdie alebo do 10 týždňov po poslednej dávke skúšaného
lieku,
pacienti nesmeli byť vystavení viac ako dvom biologickým liečivám (vrátane anti-TNF) pre
psoriatickú artritídu alebo psoriázu pred základnou návštevou,
pacienti nesmeli mať primárne zlyhanie pri akejkoľvek predchádzajúcej biologickej liečbe (primárne
zlyhanie definované ako neodpovedanie počas prvých 12 týždňov liečby s biologickou liečbou)
a mohli mať maximálne jedno sekundárne zlyhanie (t.j. pacient na začiatku odpovedal na liečbu a
potom sa liečba zastavila v dôsledku straty odpovede po 12. týždni). Pacienti, ktorí prerušili
biologickú liečbu kvôli neznášanlivosti alebo z dôvodu, ktorý nesúvisel s účinnosťou, sa
nepovažovali za pacientov so sekundárnym zlyhaním (70; 71; 68).

Analyzované populácie
Analýzy údajov sa vykonali na troch populáciách: randomizovaný set (RS) predstavovali všetci
pacienti randomizovaní na niektoré liečebné rameno; set z udržiavacej liečby (maintenance set, MS)
predstavovali pacienti, ktoré dokončili liečbu v týždni 16 a mali zaznamenané aspoň jedno hodnotenie
účinnosti v období udržiavacej liečby; bezpečnostný set (SS) predstavovali pacienti, ktorí počas
randomizovanej fázy dostali aspoň jednu dávku skúšaných liečiv.
Výsledky
Z 587 účastníkov skríningu pre obe štúdie bolo 234 randomizovaných v CIMPASI-1 a 227 bolo
randomizovaných v CIMPASI-2. Miera dokončenia štúdie do 16. týždňa a 48. týždňa bola vysoká a
podobná bola medzi liečbami aj medzi štúdiami (obrázok nižšie).
Demografické a základné charakteristiky ochorenia u pacientov boli podobné v ramenách liečby a
medzi CIMPASI-1 a CIMPASI-2 s výnimkou pohlavia (v CIMPASI-1 bolo zaradené vyššie percento
mužov ako CIMPASI-2) a geografickej oblasti (v CIMPASI-2 bolo zaradené vyššie percento pacientov
zo Severnej Ameriky ako CIMPASI-1). Okrem toho bol väčší podiel pacientov so súbežne hlásenou
psoriatickou artritídou v CIMPASI-2 ako CIMPASI-1.
Obrázok 13: Dispozícia pacientov do 48. týždňa štúdií CIMPASI-1 a 2 (68)

CZP – certolizumab pegol, Q2W – každé dva týždne

Účinnosť do 16. týždňa a 48. týždňa
V týždni 16 sa pozorovali významne vyššie miery odpovedí PASI 75 pre rameno lieku Cimzia 400 mg
(CIMPASI-1: 75,8 %, CIMPASI-2: 82,6 %, zlúčené údaje 82,0 %) a rameno lieku Cimzia 200 mg
(CIMPASI-1, 66,5 %, CIMPASI-2, 81,4 %, zlúčené údaje: 76,8 %) v porovnaní s ramenom placeba
(CIMPASI-1, 6,5 %, CIMPASI-2, 11,6 %, zlúčené údaje: 9,9 %, p<0,0001 pre všetky porovnania) a
odpovede boli udržiavané až do 48. týždňa v obidvoch liečebných ramenách lieku Cimzia, v zlúčených
údajoch z oboch štúdií sa PASI75 dosahovalo v 48. týždni u 83,6 % pacientov s liekom Cimzia 400
Q2W a 70,7 % pacientov s liekom Cimzia 200 Q2W. Vyššie miery odpovedí PASI 75 sa vyskytli v
ramene s liekom Cimzia 400 mg oproti ramenu s liekom Cimzia 200 mg v štúdii CIMPASI-1 a v
súhrnných analýzach v týždňoch 16 a 48. Malý rozdiel medzi ramenami s rôznymi dávkami lieku
Cimzia bol zaznamenaný v údajoch zo štúdie CIMPASI-2.
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V 16. týždni boli pozorované významne vyššie proporcie pacientov s PGA skóre 0/1 v ramene s
liekom Cimzia 400 mg (CIMPASI-1, 57,9 %, CIMPASI-2, 71,6 %, zlúčené údaje: 65,3 %) a v ramene
s liekom Cimzia 200 mg (CIMPASI-1, 47,0 %, CIMPASI-2, 66,8 %, zlúčené údaje: 45,9 %) ako pre
rameno s placebom (CIMPASI-1, 4,2 %, CIMPASI-2, 2,0 %, zlúčené údaje: 2,5 %, p<0,0001 pre
všetky porovnania); odpovede boli udržiavané až do 48. týždňa pre obidve dávky lieku Cimzia
(tabuľka nižšie). Proporcie pacientov s PGA 0/1 boli vyššie v ramene s liekom Cimzia 400 mg
v porovnaní s ramenom lieku Cimzia 200 mg v štúdii CIMPASI-1 a v súhrnnej analýze v 16. a 48.
týždni s malým rozdielom medzi ramenami s rôznymi dávkami lieku Cimzia v CIMPASI- 2.
V 16. týždni sa v štúdiách tiež pozorovali štatisticky signifikantne vyššie proprocie pacientov
dosahujúcich PASI90 v ramenách s liekom Cimzia 400 mg Q2W (zlúčené údaje: 52,2 %) a s liekom
Cimzia 200 mg Q2W (zlúčené údaje: 45,9 %) v porovnaní s placebom (zlúčené údaje: 2,5 %) a tieto
odpovede pretrvávali až do 48. týždňa (zlúčené údaje Cimzia 400 mg Q2W: 61,6 %; Cimzia 200 mg
Q2W: 50,0 %).
Zmena v DLQI v 16. týždni bola v štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 a v zlúčenom súbore dát (p
<0,0001 pre všetky porovnania) významne väčšia pre ramená s liekom Cimzia ako pre ramená
s placebom (odpoveď bola udržiavaná do 48. týždňa).
Tabuľka 44: Primárne a sekundárne ukazovatele štúdií CIMPASI-1 a CIMPASI-2 (68)
Ukazovateľ
Placebo,
N=51
Primárne
16. týždeň
PASI
75,
miera
odpovede,
%*
OR
vs.
Placebo
97,5 % CI

6,5

p- hodnota
PGA
0/1,
miera
odpovede,
%*
OR
vs.
placebo
97,5 % CI

4,2

p- hodnota
Sekundárne
16. týždeň
PASI
90,
miera
odpovede,
%*
OR
vs.
placebo
97,5 % CI

0,4

p- hodnota
16. týždeň
DLQI
zmena,
priemer
±
SDǂ
Upravený
rozdiel
priemerov
vs. placebo
97,5 % CI
p- hodnota

-3,3± 6,9

CIMPASI- 1
CZP
200 mg
Q2W,
N=95

CIMPASI- 2
CZP 200
mg
Q2W,
N=91

CZP 400
mg
Q2W,
N=87

81,4

82,6

45,7

33,4

(7,0 120,4)
<
0,0001
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(10,7 195,6)
<
0,0001
57,9

20,1

CZP
400 mg
Q2W,
N=88

Placebo,
N=49

66,5

75,8

11,6

29

Zlúčená analýza
Placebo,
CZP 200 CZP 400
N=100
mg
mg
Q2W,
Q2W,
N=186
N=175

76,7

82,0

36,2

30,0

41,5

(10,0 112,0)
< 0,0001

(10,7 122,7)
< 0,0001

12,074,9
< 0,0001

16,3105,7
< 0,0001

66,8

71,6

56,8

65,3

31,1

106,2

133,2

48,7

69,5

(3,7 109,4)
<
0,0001

(5,7 170,5)
<
0,0001

(9,6 1178,8)
< 0,0001

(11,9 1489,6)
< 0,0001

11,7203,3
< 0,0001

16,5292,0
< 0,0001

358

43,6

52,6

55,4

45,9

52,2

36,7

50,6

24,3

27,2

34,3

44,1

(5,7 235,2)
<
0,0001

(7,9 325,0)
<
0,0001

(4,4 134,4)
< 0,0001

(4,9 151,2)
< 0,0001

6,7175,7
< 0,0001

8,6226,5
< 0,0001

- 8,9 ±
8,5

- 9,6 ±
6,5

- 11,1 ±
7,8

- 10,0 ±
7,6

- 10,0 ±
8,2

- 9,8 ±
7,0

-6

-6,8

-6,6

-6,2

-6,3

-6,5

(- 8,2 ; 3,8)
<
0,0001

(- 9,1 ; 4,6)
<
0,0001

(- 8,9 ; 4,4)
< 0,0001

(- 8,5 ; 3,9)
< 0,0001

-7,8;-4,7

-8,2;-4,9

< 0,0001

< 0,0001

2,0

4,5

-2,9± 6,6

9,9

2,7

2,5

- 3,1 ±
6,7

49

48. týždeň
PASI
75,
miera
odpovede,
%
95 % CI
PGA
0/1,
miera
odpovede,
%
95 % CI

NA

67,2

87,1

NA

(57,1 77,4)
52,7

(79,8 94,5)
69,5

NA

78,7

81,3

NA

(68,9 88,5)
72,6

(71,9 90,7)
66,6

NA

70,7

83,6

NA

60,680,7
61,0

75,991,3
68,9

(42,0 (59,2 (61,2 (54,4 50,358,763,3)
79,8)
83,9)
78,9)
71,8
79,1
CI- konfidenčný interval, CZP – certolizumab pegol, DLQI – dermatologický index kvality života, NA – neaplikovateľné, ORpomer šancí, PASI – index plochy a závažnosti psoriázy, PGA 0/1 - Physician’s Global Assessment čistý/ takmer čistý, SD –
smerodajná odchýlka, Q2W – každé dva týždne
* založené na modeli logistickej regresie;ǂ založené na kovariačnom modeli

Obrázok 14: PASI 75, miera odpovedí % u pacientov štúdiách CIMPASI-1 a CIMPASI-2 do 48. týždňa (68)

CZP – certolizumab pegol
*p<0,05 CZP vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 CZP vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Obrázok 15: PASI 90, miera odpovedí % u pacientov v štúdiách CIMPASI- 1 a CIMPASI- 2 do 48. týždňa (68)
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CZP-certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne
*p<0,05 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Obrázok 16: Zmena v DLQI v 16. až 48. týždni v štúdiách CIMPASI- 1 a CIMPASI- 2 (68)
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CZP-certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne

Bezpečnosť
V štúdii CIMPASI-1 boli frekvencie výskytu nežiadúcich udalostí (NU) vyskytnutých sa počas liečby na
100 paciento-rokov, 375,9 pre pacientov liečených liekom Cimzia 400 mg, 292,3 pre pacientov
liečených liekom Cimzia 200 mg a 279,1 pre pacientov liečených placebom do 16. týždňa (tabuľka
nižšie). Tieto miery klesli do 48. týždňa pre rameno s liekom Cimzia 400 mg aj rameno s liekom
Cimzia 200 mg na 257,6 na 100 paciento-rokov a 218,3 na 100 paciento-rokov.
Incidencia NU v štúdii CIMPASI-2 na 100 paciento-rokov bola 405,7, 308,7 a 388,9 pre pacientov
liečených v ramenách s liekom Cimzia 400 mg, Cimzia 200 mg a placebom v uvedenom poradí do 16.
týždňa. Tieto miery sa znížili do 48. týždňa pre pacientov liečených v ramene s liekom Cimzia 400 mg
a v ramene s liekom Cimzia 200 mg na 277,5 na 100 paciento-rokov a 235,6 na 100 paciento-rokov.
Po 48 týždňoch liečby boli najčastejšie vyskytujúce sa NU u všetkých pacientov liečených v ramenách
s liekom Cimzia nazofaryngitída a infekcie horných dýchacích ciest.
Tabuľka 45: Bezpečnosť podľa NU v 16. a 48. týždni štúdií (68)
Ukazovateľ

CIMPASI- 1
CIMPASI- 2
Placebo
CZP 200 mg CZP 400 mg Placebo,
CZP 200 mg
, N=51
Q2W, N=95
Q2W, N=88
N=49
Q2W, N=91
NU (n, (%), incidencia na 100 pacientskych rokov)
16. týždeň
Všetky NU
28 (54,9) 52
(54,7) 57
(64,8) 33 (67,3) 54
(60,0)
279,1
292,3
375,9
388,9
308,7
S liečbou súvisiace NU
4 (7,8)
7 (7,4)
15 (17,0)
4 (8,2)
17 (18,9)
Závažné NU
1 (2,0) 2 (2,1) 6,9
5 (5,7) 19,0
0
2 (2,2) 7,4
6,8
48. týždeň ( len CZP)
CZP 200 mg CZP 400 mg
CZP 200 mg
Q2W, N=100
Q2W, N=144
Q2W, N=95
Všetky NU
72
(72,0) 111
(77,1) 73
(76,8)
217,5
257,6
235,6
S liečbou súvisiace NU
14 (14,0)
28 (19,4)
24 (25,3)
Závažné NU
4 (4,0) 5,3
11 (7,6) 10,4
7 (7,4) 9,7
CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne, NU- nežiaduce udalosti vyskytnuté počas liečby

CZP 400 mg
Q2W, N=87

60 (69,0) 405,7
15 (17,2)
4 (4,6) 15,3
CZP 400 mg
Q2W, N=129
103
(79,8)
277,5
27 (20,9)
7 (5,4) 7,5
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Záver
Výsledky zo štúdií CIMPASI-1 a CIMPASI-2 preukázali, že liečba liekom Cimzia 400 mg alebo 200 mg
Q2W viedla k významne vyšším mieram odpovedí v ukazovateľoch PASI 75, PGA 0/1 a PASI 90 v 16.
týždni oproti liečbe placebom u pacientov s miernou až závažnou chronickou psoriázou. Tieto
výsledky boli udržané až do 48. týždňa pre obidve dávky lieku Cimzia. V porovnaní s placebom bola
liečba liekom Cimzia tiež spojená s klinicky významným zlepšením v kvalite života súvisiaceho so
zdravím, ktorého výsledky sa rovnako udržali až do 48. týždňa.
ŠTÚDIA CIMPACT (69)
Dizajn a metodika
CIMPACT je pokračujúca multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, paralelná, placebom a
aktívne kontrolovaná štúdia fázy III, v ktorej po iniciálnej fáze nasledovala udržiavacia perióda
kontrolovaná placebom s otvoreným sledovaním. Štúdia začala 11. februára 2015 a ukončená bola 5.
decembra 2016. Pacienti, ktorí prešli dvojito zaslepenou fázou mohli vstúpiť do obdobia 96-týždňovej
liečby open-label pre sledovanie bezpečnosti lieku Cimzia. CIMPACT bola navrhnutá tak, aby
zhodnotila účinnosť a bezpečnosť dvoch dávok lieku Cimzia v porovnaní s placebom a aktívnym
komparátorom u pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou psoriázou. Aktívnym
komparátorom používaným v CIMPACT bol etanercept (ETN), prvé anti-TNF liečivo schválené na
liečbu psoriázy. ETN je súčasťou štandardnej liečby miernej až závažnej psoriázy a má dobre známy
profil bezpečnosti a účinnosti.
Počiatočná liečba: 0. až 16. týždeň
Vhodní pacienti boli náhodne zaradení do nasledujúceho skúšobného postupu v pomere 3: 3: 3: 1:
• Rameno s liekom Cimzia 200 mg: liek Cimzia podaný SC v dávke 400 mg v týždňoch 0, 2 a 4
(nárazová dávka) nasledovaná liekom Cimzia v dávke 200 mg Q2W SC (začínajúc od 6.
týždňa) až do 14. týždňa,
• Rameno s liekom Cimzia 400 mg: liek Cimzia podaný SC v dávke 400 mg Q2W do 14. týždňa,
• Rameno ETN: ETN podávaný SC 50 mg dvakrát týždenne do týždňa 11,5,
• Rameno s placebom: Placebo podávané SC Q2W do 14. týždňa.
Placebo, liek Cimzia 200 mg a liek Cimzia 400 mg boli podané ako dve zaslepené injekcie Q2W. ETN
sa podával pacientom randomizovaným na ETN dvakrát týždenne.
Všetky procedúry liekom Cimzia a placebom boli v týždňoch 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 spravované
špecializovaným nezaslepeným personálom. Liečba ETN bola vykonávaná nezaslepeným,
vyškoleným pracovníkom na v centre zapojenom do štúdie alebo nezaslepenými vyškolenými
skúšobnými pracovníkmi mimo centra štúdie alebo si pacient sám podával dávku po zaškolení v
týždňoch 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11 a 11,5. Posledná
liečba ETN sa podávala v 11. týždni. Pacientom randomizovaným na ETN nebola počas týždňov 12
až 14 podaná žiadna liečba.
Udržiavacia liečba: 16. až 48. týždeň
Odpoveď na liečbu sa hodnotila v 16. týždni.
Všetci pacienti, ktorí nedosiahli odpoveď PASI 75 v 16. týždni, boli vylúčení zo zaslepenej skúšanej
liečebnej fázy a prešli do záchranného ramena s liekom Cimzia 400 mg Q2W. Ak pacient v tomto
ramene nedosiahol aspoň odpoveď PASI 50 v 32. týždni, bol vyradený zo štúdie. Pacient, ktorý
dosiahol PASI 50 v 32. týždni, ale nedosiahol PASI 50 pri neskoršej návšteve, bol z tejto štúdie tiež
vylúčený.
U pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v 16. týždni, sa postupovalo nasledovne:
• Pacienti, ktorí boli na začiatku randomizovaní do skupiny s placebom, dostávali naďalej zaslepene
placebo;
• Pacienti, ktorí boli pôvodne randomizovaní na ETN, boli znovu randomizovaní (v pomere 2:1) buď
na liek Cimzia (nárazová dávka 400 mg v 16, 18 a 20 týždňoch, potom 200 mg Q2W) alebo
placebo;
• Pacienti pôvodne randomizovaní na dávku lieku Cimzia 200 mg Q2W boli znovu randomizovaní
(v pomere 2: 2:1), aby dostávali buď liek Cimzia 200 mg Q2W alebo liek Cimzia 400 mg Q4W
alebo placebo;
• Pacienti, ktorí boli pôvodne randomizovaní na liek Cimzia v dávke 400 mg Q2W, boli znovu
randomizovaní ( v pomere 2:2:1) na dávku 200 mg Q2W alebo dávku 400 Q2W alebo placebo.
Ak u pacientov došlo k relapsu (relaps bol definovaný ako bod v čase, kedy pacient nedosiahol PASI
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50), bol pacient vyradený z dvojito zaslepenej udržiavacej fázy kontrolovanej placebom a vstúpil do
fázy liečby open-label.
Pacienti, ktorí ukončili udržiavaciu liečebnú periódu až do 48. týždňa, vstúpili do liečebného obdobia
open-label v štúdii.
Obrázok 17: Dizajn štúdie CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, LD- nárazová dávka, PASI – index plochy a závažnosti psoriázy, Q2W- každé dva
týždne

Nezaslepená (open-label) liečba: 48. až 144. týždeň
Pacienti mohli vstúpiť do obdobia 96 týždňovej liečby open-label, ak:
• U pacienta sa v udržiavacej fáze kontrolovanej placebom zaznamenal relaps (nedosiahol odpoveď
PASI 50); pacienti so splneným kritériom relapsu dostali nezaslepenú liečbu liekom Cimzia 400 mg
Q2W.
• Pacient v udržiavacej fáze kontrolovanej placebom dokončil návštevu v týždni 48 bez recidívy;
pacienti prešli na nezaslapenú liečbu liekom Cimzia 200 mg Q2W.
• Pacient dokončil návštevu 48. týždňa v záchrannom ramene z iniciálnej fázy liečby; pacienti
pokračovali s nezaslepenou liečbou liekom Cimzia pri dávke 400 mg Q2W. Ak v 48. týždni pacient
dosiahol odpoveď PASI 75, mohla sa u neho podľa uváženia ošetrujúceho lekára znížiť dávka lieku
Cimzia na 200 mg Q2W.
Za začiatok open-label liečby sa považoval čas poslednej návštevy v udržiavacej fáze štúdie.
Primárne a sekundárne ukazovatele
Primárnym ukazovateľom v štúdii CIMPACT bol podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v
12. týždni (vs placebo).
Sekundárne ukazovatele boli:
• Podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v 12. týždni (v porovnaní s ETN).
• Podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v 16. týždni.
• Podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 90 v 12. a 16. týždni.
• Podiel pacientov, ktorí dosiahli PGA 0/1 (s aspoň dvoma kategóriami zlepšenie) v 12. a 16. týždni.
• Podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď PASI 75 v 48. týždni medzi tými, ktorí dosiahli odpoveď
PASI 75 v 16. týždni.
Analyzované populácie
Analýzy údajov sa vykonali na troch populáciách: randomizovaný set (RS) predstavovali všetci
pacienti randomizovaní na niektoré liečebné rameno; set z udržiavacej liečby (maintenance set, MS)
predstavovali pacienti, ktoré dokončili liečbu v týždni 16 a mali zaznamenané aspoň jedno hodnotenie
účinnosti v období udržiavacej liečby; bezpečnostný set (SS) predstavovali pacienti, ktorí počas
randomizovanej fázy dostali aspoň jednu dávku skúšaných liečiv.
Výsledky
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Celkovo bolo randomizovaných 559 pacientov. Miera dokončenia liečby bola medzi ramenami štúdie
podobná: >90 % randomizovaných pacientov ukončilo týždeň 16 a >90 % z nich s PASI 75 dokončili
fázu skúšania do 48. týždňa.
Účinnosť
Do 12. týždňa bola frekvencia odpovedí PASI 75 významne vyššia u pacientov liečených v ramene s
liekom Cimzia oproti pacientom liečeným placebom. Rozdiely boli zjavné medzi ramenami už v 4.
týždni. V 12. týždni bola miera odpovede PASI 75 vyššia v ramene s liekom Cimzia 400 mg a výsledky
v ramene s liekom Cimzia 200 mg boli non-inferiórne oproti ramenu s ETN. Podobné trendy sa vyskytli
pri ukazovateľoch PGA 0/1 a PASI 90 u obidvoch ramien lieku Cimzia oproti placebu.
Tabuľka 46: Primárne a sekundárne ukazovatele účinnosti v 12. a 16. týždni, štúdia CIMPACT (69)
Ukazovatele

Placebo,
N=57

CZP 200 mg Q2W, N=165

CZP 400 mg Q2W, N=167

Primárne vs. placebo
12. týždeň
PASI 75, miera odpovede, %
5,0
61,3
66,7
OR vs. Placebo (95 % CI)
30,0 (9,0 – 100,5)
38 (11,3 – 127,6)
p- hodnota
< 0,0001
< 0,0001
Sekundárne vs. placebo
12. týždeň
PGA 0/1, miera odpovede, %
1,9
39,8
50,3
OR vs. Placebo (95 % CI)
36,6 (5,1 – 263,2)
56,1 (7,8 – 404,6)
p- hodnota
< 0,0004
< 0,0001
PASI 90, miera odpovede, %
0,2
31,2
34,0
OR vs. Placebo (95 % CI)
35,1 (7,4 – 167,2)
39,9 (8,4 – 189,8)
p- hodnota
< 0,0001
< 0,0001
16. týždeň
PASI 75, miera odpovede, %
3,8
68,2
74,7
OR vs. Placebo (95 % CI)
55,4 (13,1 – 233,8)
76,3 (18,0 – 324,1)
p- hodnota
< 0,0001
< 0,0001
PGA 0/1, miera odpovede, %
3,4
48,3
58,4
OR vs. Placebo (95 % CI)
27,2 (6,5 – 113,5)
40,7 (9,7 – 170,2)
p- hodnota
< 0,0001
< 0,0001
PASI 90, miera odpovede, %
0,3
39,8
49,1
OR vs. Placebo (95 % CI)
49,5 (10,0 – 245,3)
72,3 (14,7 – 356,6)
p- hodnota
< 0,0001
< 0,0001
Sekundárne vs. ETN
12. týždeň
ETN, N=170
CZP 200 mg Q2W, N=165 CZP 400 mg Q2W, N=167
PASI 75, miera odpovede, %
53,3
61,3
66,7
Rozdiel v miere odpovedí, odhad (95 % CI)
8,0 (-2,9 – 18,9)
13,4 (2,7 – 24,1)
OR vs. ETN (95 % CI)
1,4 (0,9 – 2,2)
1,8 (1,1 – 2,8)
p- hodnota
0,1523
0,0152
CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, OR-pomer šancí, PASI – index plochy a závažnosti psoriázy, PGA 0/1 - Physician’s
Global Assessment čistý/ takmer čistý, Q2W- každé dva týždne, NU- nežiaduce udalosti vyskytnuté počas liečby

Obrázok 18: Proporcia pacientov s PASI 75 v 12. a 16. týždni podľa liečebných ramien, štúdia CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, Q2W- každé dva týždne
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Obrázok 19: Proporcia pacientov s PGA 0/1 v 12. a 16. týždni podľa liečebných ramien, štúdia CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, Q2W- každé dva týždne
*p<0,05 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Obrázok 20: Proporcia pacientov s PASI 90 v 12. a 16. týždni podľa liečebných ramien, štúdia CIMPACT (69)

CZP-certolizumab pegol, ETN-etanercept, Q2W- každé dva týždne
*p<0,05 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)
ᵻp<0,0001 vs placebo (v 16. týždni pre CIMPASI-1 a CIMPASI-2)

Do 48. týždňa bola miera odpovedí pre ukazovateľ PASI 75 väčšia u pacientov rerandomizovaných z
ramena s liekom Cimzia buď na rovnakú alebo odlišnú dávku v porovnaní s pacientmi zaradenými
z ramena s liekom Cimzia do ramena s placebom. Boli pozorované tiež lepšie výsledky v PASI 75 u
pacientov, ktorí pokračujú v ramene s liekom Cimzia 400 mg Q2W. V post-hoc analýze bola proporcia
pacientov s PASI 75 v 48. týždni vyššia u pacientov rerandomizovaných z ramena s liekom Cimzia
400 mg Q2W na liek Cimzia 400 mg Q2W (98,0 %) ako u pacientov rerandomizovaných z ramena
s liekom Cimzia 400 mg Q2W do ramena s liekom Cimzia 200 mg Q2W (80,0 %) (p <0,05 pre všetky
porovnania). Podobné trendy sa pozorovali v týždni 48 pri ukazovateľoch PGA 0/1 a PASI 90, avšak
po rerandomizácii podľa PASI 75, výsledky v jednotlivých ramenách varírovali.
U pacientov v ramene s ETN, ktorí boli rerandomizovaní do ramena s placebom (N=24), dosiahli
hodnoty PASI 75, PGA 0/1 a PASI 90 v 48. týždni nasledovné proporcie: 8,3 %, 4,2 % a 4,2 % a u
pacientov, ktorí boli v priebehu udržiavacej periódy rerandomizovaní do ramena s liekom Cimzia 200
mg každé 2 týždne (N = 50) sa dosiahli miery PASI 75, PGA 0/1 a PASI 90 na úrovni 82,0 %, 72,0 %
a 78,0 %. Iba dvaja pacienti liečení placebom dosiahli v 16. týždni PASI 75 a počas udržiavacej fázy
pokračovali v užívaní placeba.
Obrázok 21: Proporcia pacientov s PASI 75 medzi 16. až 48. týždňom v ramenách po rerandomizácii, štúdia
CIMPACT (69)
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CZP-certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne

V súbore údajov do 48. týždňa boli frekvencie odpovedí PASI 75 u pacientov s predchádzajúcou antiTNF biologickou liečbou a bez predchádzajúcej anti-TNF liečby 66,7 % a 75,0 % v ramene s liekom
Cimzia 400 mg a 61,4 % a 63,4 % v uvedenom poradí v ramene s liekom Cimzia 200 mg. Do 48.
týždňa boli miery odpovedí PGA 0/1 u pacientov s predchádzajúcou anti-TNF biologickou liečbou a
bez nej 53,8 % a 59,6 % v ramene s liekom Cimzia 400 mg a 50,0 % a 53,5 % v ramene s liekom
Cimzia 200 mg.
Bezpečnosť
Do 12. týždňa boli hlásené podobné hodnoty NU naprieč jednotlivými liečebnými ramenami, pričom
najväčší podiel bol hlásený u pacientov v ramene s placebom. Najčastejšie hlásené NU (vyskytujúce
sa vo frekvencii ≥ 5 % v ramene s liekom Cimzia) boli nazofaryngitída a infekcie horných dýchacích
ciest. Podobné trendy sa pozorovali pri celkovom zhrnutí NU do 16. týždňa.
Tabuľka 47: Výskyt NU v liečebných ramenách do 12. týždňa, štúdia CIMPACT (69)
Ukazovateľ

Placebo, N=57

ETN, N=168

CZP 200 mg
Q2W, N=95
78 (47,3) 299,5

CZP 400 mg Q2W,
N=88
82 (49,1) 309,2

Všetky NU (n,%, incidencia na 100 32 (56,1) 393,3
78 (46,4) 295,6
paciento-rokov)
S liečbou súvisiace NU
7 (12,3)
20 (11,9)
16 (9,7)
22 (13,2)
Závažné NU
5 (8,8) 41,0
1 (0,6) 2,7
1 (0,6) 2,7
4 (2,4) 10,6
Závažné infekcie a nákazy
0
0
0
1 (0,6) 2,6
CZP- certolizumab pegol, ETN- etanercept, OR-pomer šancí, Q2W- každé dva týždne, NU- nežiaduce udalosti vyskytnuté
počas liečby

Do 48. týždňa boli NU hodnotené ako incidencia na 100 paciento-rokov. Pacienti v ramene s liekom
Cimzia 400 mg Q2W zaznamenali 201,3 NU na 100 paciento-rokov a pacienti v ramene s liekom
Cimzia 200 mg Q2W alebo 400 mg každé 4 týždne zaznamenali 214 NU na 100 paciento-rokov.
Záver
U dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou psoriázou liečba liekom Cimzia
400 mg alebo 200 mg viedla k štatisticky významnému a klinicky významnému zlepšeniu príznakov a
symptómov psoriázy v 12. a 16. týždni v porovnaní s liečbou placebom. Klinicky významné rozdiely v
odpovediach PASI 75 boli pozorované už v 4. týždni. V 12. týždni bola liečba liekom Cimzia 400 mg
superiórna a liečba liekom Cimzia 200 mg non-inferiórna k ETN v ukazovateli PASI 75.
ZLÚČENÁ ANALÝZA ŠTÚDIÍ CIMPASI-1 A -2 A CIMPACT (72)
Zlúčená analýza zahŕňa výsledky troch prebiehajúcich štúdií fázy III zameraných na hodnotenie
účinnosti a bezpečnosti skúšaného lieku Cimzia u pacientov so psoriázou (CIMPASI-1, CIMPASI-2
a CIMPACT). Zaznamenali sa súhrnné výsledky účinnosti a bezpečnosti z prvých 16 týždňov týchto
prebiehajúcich 144-týždňových štúdií vrátane analýzy reakcie na liečbu u pacientov s a bez
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predchádzajúceho vystavenia biologickej liečbe.
Ukazovatele
Primárnymi ukazovateľmi pre zlúčenú analýzu boli PASI 75 a PGA 0/1 (čistá/takmer čistá koža so
zlepšením v aspoň 2 kategóriách) miera odpovedí v 16. týždni. Ukazovateľ PASI 90 v 16. týždni bol
kľúčovým sekundárnym ukazovateľom. V analýze bol tiež hodnotený pacientov hlásený index
odpovede na kvalitu života v oblasti dermatológie (DLQI) 0/1 a zmena od začiatku štúdie v DLQI oproti
placebu v 16. týždni. Hodnotenie bezpečnosti zahŕňalo posúdenie NU vyskytujúcich sa počas liečby.
Výsledky
Účinnosť
Z 850 pacientov randomizovaných na liečbu liekom Cimzia alebo placebo v CIMPASI-1, CIMPASI-2
alebo CIMPACT, 815 (95, 9 %) dokončilo 16 týždňovú liečbu. Demografia pacientov a charakteristika
základnej choroby boli vo všeobecnosti dobre vyvážené medzi liečebnými ramenami, vrátane
základných skóre PASI a PGA. V rámci celej populácie dostalo predchádzajúcu systémovú terapiu
607 (71,4 %) pacientov a 253 (29,8 %) dostalo predchádzajúcu biologickú liečbu, a biologickú liečbu
vrátane anti-TNF (N = 116; 13,6 %) a anti-IL-17 (110; 12,9 %).
V 16. týždni boli hodnoty odpovedí PASI 75 a PGA 0/1 signifikantne vyššie v zlúčenom ramene s
liekom Cimzia 400 mg a Cimzia 200 mg v porovnaní s ramenom placeba, a to s klinicky významnými
rozdielmi pozorovanými už v 4. týždni pre obidve ramená s liekom Cimzia oproti placebu. Miery
výskytu odpovedí PASI 90 boli v 16. týždni taktiež významne vyššie v ramenách s liekom Cimzia 400
mg a Cimzia 200 mg oproti placebu, pričom klinicky významné rozdiely boli pozorované už v 8. týždni.
Obrázok 22: Zlúčená analýza ukazovateľa PASI 75 do 16. týždňa sledovania, zlúčená analýza štúdií CIMPASI- 1
a-2 a CIMPACT (72)

CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne
** p < 0,0001 vs. placebo

Obrázok 23: Zlúčená analýza ukazovateľa PGA 0/1 do 16. týždňa sledovania, zlúčená analýza štúdií CIMPASI- 1
a-2 a CIMPACT (72)
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CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne
** p < 0,0001 vs. placebo

Obrázok 24: Zlúčená analýza ukazovateľa PASI 90 do 16. týždňa sledovania, zlúčená analýza štúdií CIMPASI- 1
a-2 a CIMPACT (72)

CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne
** p < 0,0001 vs. placebo

Miera odpovedí u pacientov, ktorí boli predtým liečení biologickými liekmi, bola podobná ako u
pacientov naivných na biologickú liečbu pre obe dávky lieku Cimzia.
Obrázok 25: Forestplot miery odpovedí pre sledované ukazovatele prostredníctvom OR podľa biologickej liečby v
16. týždni, zlúčená analýza štúdií CIMPASI- 1 a-2 a CIMPACT (72)
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CZP-certolizumab pegol, OR-pomer šancí, PASI – index plochy a závažnosti psoriázy, PGA 0/1 - Physician’s Global
Assessment čistý/ takmer čistý, Q2W- každé dva týždne

Významné zlepšenie kvality života, merané pomocou zmeny v DLQI a DLQI 0/1, boli pozorované u
pacientov liečených v ramenách s liekom Cimzia v porovnaní s placebom v 16. týždni. Najmenšia
priemerná zmena oproti základnej hodnote v DLQI bola 10,4; 9,7 a 3,1 pre ramená s liekom Cimzia
400 mg, liekom Cimzia 200 mg a rameno placeba (p<0,0001 pre každú dávku vs placebo). Hodnoty
DLQI 0/1 zodpovedajúce skóre v 16. týždni boli 47,1 %, 42,7 % a 8,3 % pre ramená s liekom Cimzia
400 mg, Cimzia 200 mg a placebo.
Bezpečnosť
Incidencia NU bola vo všeobecnosti podobná medzi ramenami s liekom Cimzia 400 mg a placebom a
bola mierne nižšia v ramene s liekom Cimzia s dávkou 200 mg oproti placebu. Závažné NU a závažné
infekcie a nákazy boli zriedkavé a vyskytli sa u 4,7 % a 0,6 % pacientov liečených v ramene s liekom
Cimzia 400 mg, 1,4 % a 0 % pacientov liečených v ramene s liekom Cimzia 200 mg a 4,5 % a 0 %
pacientov, ktorí dostávali placebo. Do 16. týždňa nebolo zaznamenané žiadne úmrtie v žiadnej z troch
štúdií.
Tabuľka 48: Zlúčená analýza ukazovateľa bezpečnosti NU podľa liečebných ramien (72)
Ukazovateľ
Všetky NU (n, %, incidencia na 100
paciento-rokov)
Závažné NU

Placebo, N=157
97 (61,8) 342,6

CZP 200 mg Q2W, N=350
197 (56,3) 292,1

CZP 400 mg Q2W, N=342
217 (63,5) 348,3

7 (4,5) 15,4

5 (1,4) 4,7

16 (4,7) 15,6
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Závažné infekcie
0
0
Nazofaryngitída
19 (12,1) 43,1
42 (12,0) 42,2
Infekcie horných dýchacích ciest
11 (7,0) 24,3
17 (4,9) 16,4
CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne, NU- nežiaduce udalosti počas liečby

2 (0,6) 1,9
43 (12,6) 44,1
23 (6,7) 22,9

ŠTÚDIA CRIB (75)
Cieľom štúdie bolo zhodnotiť transplacentárny prenos lieku Cimzia z tehotných žien liečených liekom
Cimzia na ich dieťa, použitím vysoko citlivého a špecifického testu na presné meranie plazmatickej
koncentrácie lieku u matiek, v pupočnej šnúre a v tele detí v čase pôrodu a u detí opäť v 4. a 8. týždni
po pôrode.
Dizajn a metodika
CRIB bola prospektívna, postmarketingová, multicentrická farmakokinetická štúdia určená na
vyhodnotenie transplacentárneho prenosu lieku Cimzia z matky na dieťa. Táto štúdia sa uskutočnila v
období od januára 2014 do novembra 2016 na 11 miestach vo Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku a
USA a bola schválená miestnymi orgánmi (Institutional Review Boards). Všetky ženy poskytli
informovaný súhlas o účasti na štúdii a na základe rodičovských práv zaregistrovali aj svoje dieťa do
štúdie.
Vhodné ženy k participácii na štúdii museli byť tehotné ≥ 30 týždňov v čase podpisu informovaného
súhlasu. Vzhľadom na to, že CRIB bola postmarketingovou štúdiou, všetky ženy zaradené do liečby
boli liečené komerčne dostupným liekom Cimzia pre lokálne schválenú indikáciu (RA, axSpA/AS, PsA
a CD) podľa preskripcie ich ošetrujúceho lekára. Od pacientov sa požadovalo, aby dostali dávku lieku
Cimzia do 35 dní pred pôrodom. Rozhodnutie pokračovať v liečbe týmto liekom počas tehotenstva
vykonali ošetrujúci lekári pred a nezávisle od účasti na štúdii. Liek Cimzia nebol poskytnutý
sponzorom štúdie. Pacientky s akýmikoľvek klinicky významnými abnormalitami súvisiacimi s
tehotenstvom, ktoré sa zaznamenali pri ultrazvukovom vyšetrení alebo inom zobrazovacom vyšetrení,
s významnými laboratórnymi abnormalitami počas tehotenstva alebo s akýmikoľvek dôkazmi
naznačujúcimi chronickú alebo akútnu uteroplacentárnu insuficienciu, sa štúdie nezúčastnili. Matky,
ktoré boli počas tehotenstva liečené akýmkoľvek biologickým alebo iným anti-TNF ako je Cimzia, boli
vylúčené, rovnako ako matky, ktoré užívali akékoľvek lieky so silným rizikom teratogenity ľudského
plodu počas tehotenstva. Tiež boli vylúčené matky s pozitívnym alebo neurčitým tuberkulóznym (TB)
testom pri skríningu, s aktívnou alebo latentnou infekciou TBC alebo s vysokým rizikom infekcie TBC.
Matky dostávali liečbu liekom Cimzia buď každé dva týždne (liek Cimzia 200 mg Q2W), alebo v 4týždňovom režime dávkovania (liek Cimzia 400 mg Q4W) podľa uváženia lekárov. Vzorky krvi matiek
(≤ 4 ml na vzorku) sa zhromaždili do 24 hodín pred alebo po pôrode. Vzorky z pupočnej šnúry (≤4 ml
na vzorku) sa zhromaždili do 1 hodiny od narodenia. Vzorky krvi dieťaťa (≤1,2 ml na vzorku) sa
zhromaždili do 24 hodín po narodení a v 4. a 8. týždni po pôrode. Vzorky zozbierané pri narodení boli
získané v nemocničnom prostredí, zatiaľ čo domáce ošetrovateľské návštevy v 4. a 8. týždni boli
stanovené v rozsahu minimalizovania záťaže matiek.
Obrázok 26: Schéma dizajnu štúdie CRIB (75)

Koncentrácia lieku Cimzia sa merala vo všetkých vzorkách plazmy. Boli merané protilátky anti-Cimzia
(validovaným testom ELISA) a celkové hladiny polyetylénglykolu (PEG) (spektroskopiou nukleárnej
magnetickej rezonancie).
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Ukazovatele
Primárnym ukazovateľom bola koncentrácia certolizumab pegolu v plazme detí pri narodení.
Hodnoty certolizumab pegolu a protilátok proti nemu v plazme matky a v pupočnej šnúre boli
sekundárnymi ukazovateľmi. Ukazovatele zahŕňali hladiny certolizumab pegolu v plazme detí v 4. a 8.
týždni, hladiny protilátok v plazme detí pri narodení a koncentrácie PEG v plazme matky, v pupočnej
šnúre a u dieťaťa v 4. a 8. týždni. Bezpečnostné analýzy sa hodnotili u všetkých matiek, ktoré dostali
aspoň jednu dávku lieku Cimzia a u detí všetkých matiek, ktoré vstúpili do štúdie. NU boli zachytené
od podpisu informovaného súhlasu až po následné sledovanie bezpečnosti (5 týždňov ± 5 dní po
konečnej vzorke/odobratí).
Výsledky
Bolo hodnotených celkovo 21 gravidných žien liečených liekom Cimzia. Päť žien prerušilo účasť na
štúdii počas skríningu (jedna kvôli závažným NU súvisiacim s placentárnou nedostatočnosťou
a predčasnému narodeniu dieťaťa a štyri kvôli nevhodnosti k vyhodnoteniu podľa inklúznych kritérií.
Na základe predbežných analýz farmakokinetiky a bezpečnosti bolo konečné zaradenie v rozsahu 16
tehotných žien. Tento počet bol považovaný za dostatočný na posúdenie a naplnenie primárneho
cieľa. Všetkých 16 matiek, ktoré vstúpili do obdobia zbierania vzoriek krvi, dokončilo štúdiu (bez
zmeškaných návštev); 15 bolo užívalo liek Cimzia 200 mg Q2W a jedna liek Cimzia 400 mg Q4W.
Priemerná doba medzi poslednou dávkou a pôrodom bola 11 dní (v rozmedzí 1-27 dní).
Medián plazmatickej hladiny certolizumab pegolu pri pôrode pre všetkých 16 zúčastnených matiek bol
24,4 μg/ml (rozsah 5,0-49,4 μg/ml). Zo 16 vzoriek z pupočnej šnúry bola jedna vylúčená. Z 15
zostávajúcich vzoriek mali iba tri kvantifikovateľné hladiny certolizumab pegolu (0,035 μg/ml, 0,040
μg/ml a 0,048 μg/ml); maximálny pomer medzi koncentráciou certolizumab pegol v pupočnej šnúre a
materskej plazme bol 0,0025.
Obrázok 27: Koncentrácia certolizumab pegolu v plazme u matiek a detí (n=14 párov matka-dieťaa), štúdia CRIB
(75)

BLQ-pod dolným limitom kvantifikácie, <0,032 μg/mL; CZP-certolizumab pegol; LLOQ-dolný limit kvantifikácie
a
dvaja novorodenci boli vyradení z analýzy, jeden kvoli chýbajúcim údaom pri pôrode a druhý kvôli neplauzibilne vysokým
hodotám farmakokinetických údahov ); bVzorky plazmy dojčiat sa zhromažďovali do 24 hodín po pôrode, zatiaľ čo vzorky matky
sa mohli odobrať do 24 hodín pred alebo po pôrode; c± 7 dní (chýbajú dve vzorky); d± 7 dní.

Zo 16 detí boli dve vylúčené: jedno kvôli chýbajúcim údajom pri narodení a jedno kvôli
nepravdepodobným farmakokinetickým údajom - vysoká koncentrácia lcertolizumab pegolu v plazme
pri narodení (0,485 μg/ml). Zo 14 detí v súbore, 13 z nich nemalo kvantifikovateľné plazmatické
hladiny certolizumab pegolu pri narodení (<0,032 μg/ml) a jedno dieťa malo minimálnu hladinu
certolizumab pegolupri narodení 0,042 μg/ml (pomer koncentrácie v plazme dieťaťa/matky: 0,0009).
Žiadne dojčatá nemali kvantifikovateľné plazmatické hladiny certolizumab pegolu v 4. týždni (dve
vzorky chýbajú) ani 8. týždni.
Medián plazmatickej hladiny PEG pri pôrode pre všetkých 16 matiek bola 30,0 μg/ml (rozmedzie 10,159,9 μg/ml). Z 15 dostupných vzoriek z pupočnej šnúry bolo 14 bez kvantifikovateľného PEG;
zostávajúca vzorka mala 9,8 μg/ml PEG (zodpovedajúca úroveň lieku Cimzia bola nižšia ako LLOQ).
Detské údaje neboli interpretovateľné v dôsledku kontaminácie odberových pomôcok.
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Bezpečnosť
Následné sledovanie bezpečnosti (do 5 týždňov ± 5 dní po poslednej vzorke/odobratí) zahŕňalo 21
matiek s liečbou liekom Cimzia a 16 detí všetkých zúčastnených matiek. Celkovo sa u 15 matiek (71,4
%) vyskytlo 34 NU a 5 detí (31,3 %) malo 13 NU; väčšina NU bola miernej až strednej intenzity. Dve
matky hlásili závažné NU. Všetky závažné NU u matiek boli vyriešené s výnimkou predčasného
pôrodu dieťaťa. U jedného dieťaťa bola hlásená závažná infekcia, ktorá bola tiež charakterizovaná
ako závažná NU (tabuľka nižšie). Toto dieťa malo nešpecifikovanú infekciu so zvýšeným počtom
bielych krviniek bez klinických príznakov. Všetky detské závažné NU boli vyriešené. Neboli
pozorované žiadne vrodené chyby.
Tabuľka 49: Hodnotenie ukazovateľov bezpečnosti pre matky a deti zaradené do štúdie (75)
N (%)
Matky (n= 21)
Deti (n= 16)
Všetky NU
15 (71,4)
5 (31,3)
Mierne závažné NU
4 (19,0)
2 (12,5)
Stredne závažné NU
9 (42,9)
2 (12,5)
Vážne NU
2 (9,5)
1 (6,3)
Prerušenie kvôli NU
2 (9,5)
0
AE asociované s liečbou
3 (14,3)
1 (6,3)
Závažné NU
7 (33,3)
2 (12,5)
Úmrtia
0
0
Závažné NU podľa párov matka- dieťa
Pacientka vylúčená počas
Placentárna nedostatočnosť
NA
skríningovej fázy
Predčasný pôrod
1
Žiadne
2
Žiadne
3
Žiadne
4
Gestačný diabetes
Žiadne
Polyhydramnia
5
Žiadne
Hypoglykémia
Infekcia
6
Perineálny absces
Žiadne
7
Vaginálne zranenie
Makrosómia
Mekónium v amniotickej tekutine
Bezpečnostná analýza zahŕňala všetky matky, ktoré dostali aspoň jednu dávku CZP a dojčatá všetkých matiek, ktoré sa
zúčastnili štúdie. Obdobie sledovania bezpečnosti zahŕňalo až 5 týždňov (± 5 dní) po zozbieraní konečnej vzorky.
Tučný text označuje závažné NU
NU – nežiadúca udalosť vyskytujúca sa počas liečby, SF = vylúčená počas skríningového obdobia, NA - neaplikovateľné

Záver
CRIB bola prvá priemyslom sponzorovaná štúdia hodnotiaca transplacentárny prenos certolizumab
pegolu z matky na dieťa. Materské plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu v očakávanom
terapeutickom rozmedzí potvrdili, že všetky matky v štúdii CRIB boli dostatočne vystavené lieku
Cimzia v čase pôrodu. Pomocou nového, vysoko citlivého a špecifického testu sa zistilo, že 13 zo 14
detí nemalo pri narodení kvantifikovateľné plazmatické hladiny certolizumab pegolu. U jediného
dieťaťa s merateľnou úrovňou pri narodení bola koncentrácia certolizumab pegolu 0,09 % plazmatickej
hladiny materskej koncentrácie lieku. Tento výsledok poukazuje na nízku pravdepodobnosť klinického
významu placentového prenosu lieku Cimzia.
ŠTÚDIA CRADLE (58)
Štúdia CRADLE bola prvá multicentrická, priemyslom sponzorovaná štúdia s cieľom vyhodnotenia
koncentrácií lieku Cimzia v ľudskom materskom mlieku a na stanovenie priemernej dennej dávky lieku
Cimzia u dojčaťa (ADID) z materského mlieka matky užívajúcej liek Cimzia. Hodnotená bola aj
detailná identifikácia farmakokinetiky lieku Cimzia v materskom mlieku v rovnovážnom stave.
Exploratórnym cieľom štúdie bolo určiť aj koncentrácie polyetylénglykolu (PEG) v materskom mlieku.
Relatívna dojčenská dávka (RID), ktorá odhaduje teoretickú dojčenskú dávku bola stanovená podľa
percenta dávky normalizovanej na hmotnosť matky, a vypočítaná bola v post hoc analýze. Boli
vyšetrené aj bezpečnostné ukazovatele u matky a dojčaťa.
Dizajn a metodika
CRADLE ako prospektívna, postmarketingová, multicentrická štúdia bola zameraná na
farmakokinetiku lieku Cimzia a na meranie jeho koncentrácie v materskom mlieku. Do štúdie boli
zaradené dojčiace matky, najmenej šesť týždňov po pôrode bez hornej vekovej hranice pre dojčatá,
ktoré dostávali liek Cimzia na schválenú indikáciu (reumatoidná artritída (RA), ankylozujúca
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spondylitída (AS), axiálna spondylartritída (axSpA), psoriatická artritída (PsA) a Crohnova choroba
(CD)), podľa preskripcie ošetrujúcim lekárom. Rozhodnutie o liečbe liekom Cimzia a o dojčení bolo
vykonané pred a nezávisle od účasti na štúdii. Hodnotený liek nebol poskytnutý sponzorom štúdie.
Do štúdie sa nezaradili ženy, ktoré boli tehotné alebo plánovali otehotnieť počas trvania štúdie, matky
s pozitívnym alebo neurčitým testovaním tuberkulózy (TB), s aktívnou alebo latentnou infekciou TBC
alebo s vysokým rizikom infekcie TBC, matky, ktoré dostali biologickú alebo anti-TNF liečbu pred
odberom prvej vzorky mlieka, matky predčasne narodených detí (<37 týždňov tehotenstva), matky s
aktívnou mastitídou boli vylúčené z odberu vzoriek na obdobie do vyliečenia.
Matky dostávali liek Cimzia buď v 2-týždňovej dávke (Cimzia 200 mg Q2W), alebo v 4-týždňovej
dávke (Cimzia 400 mg každé 4 týždne). Po najmenej troch dávkach lieku Cimzia, kedy sa jeho
plazmatická koncentrácia u matky ustálila (skríningová fáza), boli zozbierané vzorky zrelého
materského mlieka (fáza odberu vzoriek mlieka). Pre matky s liekom Cimzia 200 mg Q2W boli vzorky
odobraté v deň 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14; pre matky s liekom Cimzia 400 mg Q4W bola v 28. deň
odobratá ďalšia vzorka. Mlieko bolo odoberané v rovnakom čase dňa a vždy z oboch prsníkov až do
úplného vyprázdnenia. Mlieko z oboch prsníkov sa pred analýzou zmiešalo. Zisťovalo sa aj výhradné
dojčenie a dojčenie s príkrmami u jednotlivých dojčiat.
Obrázok 28: Dizajn štúdie CRADLE (58)

CZP- certolizumab pegol, Q2W- každé dva týždne

Ukazovatele
Primárnym ukazovateľom štúdie bola koncentrácia lieku Cimzia v materskom mlieku a priemerná
denná dávka lieku Cimzia pre dojča (average daily infant dose, ADID) z materského mlieka.
Posudzovala sa koncentrácia aj celkového PEG v materskom mlieku. Bola tiež vypočítaná hodnota
post-hoc RID.
ADID je dávka lieku Cimzia požitá dieťaťom na základe C ave (priemerná denná dávka lieku Cimzia
v materskom mlieku) a odhadovaného denného objemu konzumovaného mlieka. Predpokladaný
príjem materského mlieka pre výhradne dojčené dieťa bol 150 ml/kg/deň. RID bola vyjadrená
percentuálne.
Odhadovaná ADID (mg/kg/deň) = Cpriemer × 150mL/kg/deň
RID (%) = ADID (mg/kg/deň)/ Dávka matky (mg/kg/deň) × 100
Analýza bezpečnosti zahŕňala NU u všetkých matiek, ktoré dostali aspoň jednu dávku lieku Cimzia a
dojčiat všetkých zúčastnených matiek od podpísania informovaného súhlasu po sledovaní
bezpečnosti až 5 týždňov ± 5 dní po získaní konečnej vzorky. NU boli hlásené počas domácej
návštevy zdravotnej sestre a boli posudzované individuálne lekárom. Zaznamenané NU zahŕňali
akékoľvek oportunistické infekcie, malignity (vrátane nešpecifikovaných), závažné nežiaduce srdcové
udalosti, hematopoetické cytopénie, závažné krvácanie, hepatálne príhody a reakcie po injekcii.
Výsledky
V období od 8. septembra 2014 do 30. októbra 2015 bolo vyšetrených 19 matiek; 18 dostalo liek
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Cimzia a splnilo kritériá na zaradenie do zoznamu (jedna matka mala pred štúdiou predpísanú liečbu
liekom Cimzia, a tak bola vyradená). Jedna matka prerušila štúdiu v dôsledku NU herpes zoster.
Všetkých 17 matiek, ktoré vstúpili do fázy odberu vzoriek mlieka, dokončilo štúdiu (bez vynechaných
vyšetrení).
Farmakokinetické výsledky
Spolu bolo odobratých 137 vzoriek materského mlieka od 17 matiek (16 z ramena s liekom Cimzia
200 mg Q2W, jedna z ramena s liekom Cimzia 400 mg Q4W). Všetky vzorky mali koncentrácie lieku
Cimzia, ktoré boli minimálne alebo pod dolným limitom kvantifikácie (BLQ). Zistilo sa, že 77/137 (56
%) vzoriek nemalo merateľnú hladinu lieku Cimzia (tabuľka nižšie). Štyri zo 17 žien, vrátane jednej z
ramena s liekom Cimzia 400 mg Q4W, nemali v žiadnom časovom bode merateľné hladiny tohto lieku
v materskom mlieku. U zostávajúcich 13 matiek s merateľnou koncentráciou počas najmenej jedného
časového bodu bola najvyššia koncentrácia lieku Cimzia 0,076 μg/ml, teda menej ako trojnásobok
dolného limitu kvantifikácie (LLOQ) (0,032 μg/ml).
Tabuľka 50: Koncentrácia certolizumab pegolui (μg/ml) v materskom mlieku po podaní dávky lieku Cimzia
matkám, štúdia (58)
Číslo
Čas v dňoch
matky
0
2
4
6
8
10
12
14
28
17
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
4
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
13
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
14
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
7
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
0,035
BLQ
BLQ
6
BLQ
BLQ
0,044
0,048
BLQ
BLQ
BLQ
BLQ
8
BLQ
BLQ
0,035
0,034
0,043
BLQ
BLQ
BLQ
10
BLQ
BLQ
BLQ
0,033
0,042
0,042
BLQ
BLQ
12
BLQ
BLQ
0,034
0,037
0,033
BLQ
BLQ
BLQ
2
BLQ
BLQ
0,035
0,037
0,041
BLQ
0,043
BLQ
11
BLQ
BLQ
0,051
0,038
0,042
BLQ
0,033
BLQ
15
BLQ
BLQ
0,041
0,034
0,033
BLQ
0,037
BLQ
16
0,040
0,033
0,036
0,037
0,043
BLQ
BLQ
BLQ
3
BLQ
0,032
0,049
0,053
0,037
0,037
0,033
0,033
9
0,039
0,040
0,047
0,045
0,042
0,043
0,038
0,035
1
0,057
0,051
0,066
0,065
0,062
0,056
0,052
0,041
5
0,056
0,069
0,074
0,076
0,076
0,069
0,069
0,060
BLQ-pod dolným limitom kvantifikácie, <0,032 μg/mL; CZP-certolizumab pegol; LLOQ-dolný limit kvantifikácie; Q2W-každé dva
týždne; Q4W-každé štyri týždne.
Biele polia predstavujú koncentráciu CZP menej ako 3xLLOQ (<0,096 μg/ml).
Sivé polia predstavujú koncentráciu CZP menej ako 2xLLOQ (<0,064 μg/ml).
Tmavo sivé polia predstavujú koncentráciu CZP BLQ (<0,032 μg/ml).

Odhadovaný ADID sa pohyboval od 0 do 0,0104 mg/kg/deň; medián odhadovaného ADID bol
0,003503 mg/kg/deň (tabuľka nižšie).
Tabuľka 51: Farmakokinetika vybraných parametrov certolizumab pegolu v materskom mlieku po podaní lieku
Cimzia, štúdia CRADLE (58)
Parameter
n
Geometrický
Medián (min – max)
priemer (%)
Všetky matky (CZP 200 mg Q2W aj CZP 400 mg Q2W)
Odhadovaná priemerná denná dávka
17
0,00426 (59,4)
0,003503 (0 – 0,0104)
pre dieťa (mg/kg/deň)
C ave (μg/ml)
17
0,0248 (58,0)
0,02335 (0,00744 – 0,0693
T max
13
5,051 (2,89 – 11,9)
Len matky s CZP 200 mg Q2W
AUC t (deň* μg/ml)
13
0,398 (59,4)
0,4249 (0,104 – 0,970)
C max (μg/ml)
16
0,0383 (50,3)
0,04285 (BLQ – 0,0758)
AUC – plocha pod krivkou; CZP-certolizumab pegol; Q2W-každé dva týždne; Q4W-každé štyri týždne

Hodnota RID, vypočítaná post hoc sa pohybovala od 0,04 % do 0,30 %; medián RID bol 0,15 %.
Farmakokinetické parametre boli podobné u žien s rôznymi indikáciami, ako aj medzi matkami, ktoré
výhradne dojčili alebo používali aj doplnkovú výživu. Koncentrácia PEG sa analyzovala v 137
vzorkách; 134 vzoriek nemalo vyčísliteľný PEG; tri vzorky boli klasifikované ako nepoužiteľné.
Bezpečnosť
Bezpečnostná analýza hodnotila 18 matiek exponovaných v rámci ramena s liekom Cimzia a 17
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dojčiat. NU sú uvedené v tabuľke nižšie. Jedna matka prerušila štúdiu kvôli NU herpes zoster.
Celkovo sa u 10 matiek (55,6 %) vyskytlo 14 NU a 8 detí (47,1 %) malo 11 NU. NU u matiek a dojčiat
boli väčšinou mierne až stredne intenzívne (matky: tri mierne [16,7 %] a šesť stredne intenzívne [33,3
%], deti: šesť mierne [35,3 %] a dve stredne intenzívne [11,8 %]). Jedna závažná NU (5,6 %) bola
hlásená u jednej matky: absces prsníka, ktorý sa vyskytol počas skríningového obdobia a bol
vyriešený pred odberom vzoriek. Päť NU u štyroch matiek bolo klasifikovaných ako súvisiace
s liečbou: dve (11,1 %) infekcie horných dýchacích ciest a jeden (5,6 %) herpes zoster a zápal pľúc.
Nasofaryngitída u jedného dieťaťa (5,9 %) bola považovaná za mierne intenzívnu a zapadala do
známeho bezpečnostného profilu lieku Cimzia. U dojčiat boli hlásené nezávažné NU, ktoré boli
asociované s ochoreniami dojčenského veku.
Tabuľka 52: Výskyt nežiaducich udalostí v pároch matka-dieťa (58)
Matky (n=18)
Počet NU
NU
Dojčatá (n=17)

Počet
NU
2

NU

1

Žiadna

-

1

2
3

1
Žiadna

Prsníkový absces
-

2
3

Žiadna
1

5
7

1
1

5
7

1
1

8

2

8

1

10

1

10

Žiadna

-

11
13

1
1

11
13

Žiadna
Žiadna

-

14

2

14

2

15
16

Žiadna
2

15
16

1
2

Zvracanie
Nazofaryngitída
Nazofaryngitída
Inf. horných
dýchacích ciest
Nazofaryngitída

SF

2

Vyrážky
Inf. horných
dýchacích ciest
Infekcia Candidou
Crohnova choroba vzplanutie
Vírusová inf. horných
dýchacích ciest
Bolesť hlavy
Psoriatická artritída
vzplanutie
Porucha bradaviek
Pneumónia
Inf. horných
dýchacích ciest
Pneumónia
Herpes zoster
Galaktostáza
10

Gastroezofageálny
reflux
Nazofaryngitída
Inf. horných
dýchacích ciest
Infekcia Candidou

Celkový
počet
matiek
s NU:
Celkový počet NU:

14

Lichen striatus
Inf. horných
dýchacích ciest

NA
Celkový
počet
dojčiat
s AE:
Celkový počet AE:

8
11

Bezpečnostná analýza zahŕňala všetky matky, ktoré dostali aspoň jednu dávku lieku Cimzia a dojčatá všetkých matiek, ktoré sa
zúčastnili štúdie. Obdobie sledovania bezpečnosti zahŕňalo až 5 týždňov (± 5 dní) po zozbieraní konečnej vzorky. NU v pároch
matka a dieťa neboli nevyhnutne časovo spojené.
Tučný text označuje závažné NU.
SF = vylúčená počas skríningového obdobia pre herpes zoster

Záver
V tejto štúdii sa zistilo, že užívanie lieku Cimzia je spojené s minimálnym prenosom certolizumab
pegolu do materského mlieka, pričom dieťa dostáva v priemere 0,15 % (RID) materskej dávky. Pri
kvantitatívnych stanoveniach boli koncentrácie lieku Cimzia <3 x LLOQ (<1 % koncentrácie v plazme
po terapeutickej dávke), čo naznačuje žiadny alebo len minimálny prenos lieku Cimzia z plazmy do
materského mlieka. Nebol pozorovaný žiaden prenos PEG. Absorpcia lieku Cimzia dojčatami
prostredníctvom materského mlieka je nepravdepodobná kvôli nízkej orálnej dostupnosti biologík.
Tieto zistenia sú podporujú pokračovanie liečby liekom Cimzia počas dojčenia.

Pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa vychádza z cien
liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov a služieb, ktoré sú regulované
vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania
farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.

66

Záver
Dátum: 31.12.2018
Meno a priezvisko: MUDr. Zille Poliaková
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