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):

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061, P.O.Box 3345
4817 ZK Breda
Holandsko

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

Amgen Slovakia s.r.o.
Digital park
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

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

Časť B

MUDr. Ľudovít Jureček,
(PhDr. Rastislav Binder, PhD.)
rbinde01@amgen.com
+421 905 818 424

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
09502, XGEVA 120 mg injekčný roztok, parent., sol inj 1x1,7 ml/120 mg (liek.inj.skl.)
2. ATC kód liečiva: M05BX04
3. Liečivo obsiahnuté v lieku: Denosumab

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Prevencia príhod súvisiacich so skeletom (patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy
alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti.
Liečba dospelých a dospievajúcich s vyvinutým skeletom s obrovskobunkovým kostným nádorom, ktorý
je neresekovateľný alebo kde chirurgická resekcia bude mať pravdepodobne za následok závažnú
morbiditu.
2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Predmetom farmako-ekonomického rozboru je rozšírenie indikačného obmedzenia o nasledovné
indikácie: prevencia príhod súvisiacich so skeletom u dospelých s kostnými metastázami z ostatných
solídnych tumorov alebo pri mnohopočetnom myelóme.
V súčasnosti je XGEVA hradená v nasledovných indikáciách:
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Hradená liečba sa môže indikovať ako liek prvej voľby pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom
(patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých
s kostnými metastázami zo solídnych tumorov pri:
1. karcinóme prostaty,
2. karcinóme prsníka.
Návrh indikačného obmedzenia: zmena sa týka časti a) bod 3. a časti b)
Hradená liečba sa môže indikovať ako liek prvej voľby pri prevencii príhod súvisiacich so skeletom
(patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých
a) s kostnými metastázami zo solídnych tumorov pri:
1. karcinóme prostaty,
2. karcinóme prsníka,
3. pri ostatných solídnych tumoroch
b) pri mnohopočetnom myelóme.
Návrh na rozšírenie indikačného obmedzenia zahŕňa pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorých
liečia hematológovia. Z toho dôvodu navrhujeme rozšírenie aktuálnych preskripčných obmedzení
o odbornosť HEM – hematológia, t.j. návrh preskripčných obmedzení je: ONK, PLM, URK, HEM.
3. Epidemiologické údaje:
• Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike
a) Ostatné solídne tumory (OST)
Najnovšie oficiálne lokálne štatistické údaje o malignitách pre Slovenskú republiku sú k dispozícii za rok
2010 (Národný onkologický register Slovenskej republiky, Diba CS., Krajčovičová D., et al., 2017):
v roku 2010 bolo registrovaných 23 403 nových prípadov (12 613 mužov a 10 790 žien), ktoré patria k
iným solídnym tumorom (okrem karcinómu prostaty a prsníka, kde je denosumab už hradený).
Incidencia OST v roku 2010 predstavovala u mužov 478 (343) a u žien 387 (217) prípadov na 100 000
obyvateľov. Incidencia v zátvorkách je štandardizovaná na svetovú populáciu priamou metódou (ASMR,
direct standardization to the world standard population).
V Európe je nízka incidencia kostných metastáz u novodiagnostikovaných pacientov so solídnymi
tumormi, ale u pacientov s pokročilými solídnymi tumormi je pravdepodobné, že sa počas života vyvinú
komplikácie v kostiach v súvislosti s ochorením (Coleman RE., 2006), (Howlader N., Noone AM., et al.,
2014), (Lipton A., Theriault RL., et al., 2000). V Spojenom kráľovstve sa uskutočnila retrospektívna
analýza s použitím databázy General Practice Research Database a údajov National Cancer Registry
a Hospital Episode Statistics. V analýze sa odhadovala incidencia kostných metastáz
u novodiagnostikovaných pacientov s karcinómom prsníka v rokoch 2000 až 2006. Z 13 207 pacientov
s karcinómom prsníka, ktorí boli zaradení do analýzy zaznamenalo iba 2,6% z nich metastatický
karcinóm prsníka a u 6,0% z celkovej populácie pacientov sa vyvinuli kostné metastázy po mediáne
sledovania 5,4 roka (Hagberg KW., Taylor A., et al., 2013). V Taliansku retrospektívna analýza zahŕňala
1242 pacientov s novodiagnostikovaným karcinómom prostaty v rokoch 2002 až 2004, na základe ktorej
sa zistilo, že iba 31 pacientov (2,5%) malo kostné metastázy (Salonia A., Gallina A., et al., 2006).
V Dánsku sa uskutočnila analýza s použitím údajov o novodiagnostikovaných pacientov s karcinómom
prsníka zahrnutých v národnom registri pacientov v Dánsku od roku 1999 do roku 2007, ktorá ukázala,
že z 35 690 pacientov s karcinómom prsníka bez kostných metastáz sa celkom u 1 272 (3,6%) pacientov
vyvinuli kostné metastázy počas mediánu sledovania 3,4 rokov. Incidencia kostných metastáz bola
najvyššia v prvom roku po diagnostike primárneho tumoru, najmä u pacientov s pokročilým karcinómom
prsníka (Jensen AO., Jacobsen JB., et al., 2011). V podobnej štúdii vykonanej v Dánsku pri skúmaní
prípadov v súvislosti s karcinómom pľúc u pacientov v rokoch 1999 až 2010 (N = 29,720) bola 1 a 3
ročná kumulatívna incidencia kostných metastáz 5,9% (95% interval spoľahlivosti [CI] : 5,6-6,2) a 6,7%
(95% CI: 6,4-7,0) (Cetin K., Christiansen CF., et al., 2014).
Zlepšenia v zdravotnej starostlivosti o rakovinu zahŕňajú skoršiu diagnostiku ochorenia a nové možnosti
liečby, čo u pacientov vedie k zvýšenej miere prežívania (ACS, 2014). Počas života sa u pacientov
zvyšuje možnosť rozvoja metastatického ochorenia, rovnako postupne môže narastať počet pacientov
s kostnými metastázami (Papagelopoulos PJ., Savvidou OD., et al., 2006).

2

b) Mnohopočetný myelóm (MM)
V Slovenskej republike bolo v roku 2010 zaregistrovaných 330 nových prípadov mnohopočetného
myelómu (164 mužov a 166 žien). Incidencia mnohopočetného myelómu v roku 2010 bola u mužov 6,2
(4,4) a u žien 5,9 (3,1) prípadov na 100 000 obyvateľov. Podľa publikovaných lokálnych
epidemiologických údajov k 31.decembru 2017 (profilová databáza epidemiologických štúdií pacientov
s mnohopočetným myelómom v Slovenskej republike) bolo zaznamenaných 670 prevalentných
prípadov MM a počet novodiagnostikovaných ochorení MM bol 139 pacientov. Tieto údaje boli získané
z nemocničných záznamov pacientov s diagnostikovaným MM v dispenzárnej starostlivosti v piatich
centrách diagnostiky a liečby MM, ktoré rôznorodo pokrývajú celú Slovenskú republiku (Ondrušová M.,
Chudej J., et al., 2018).
Cieľová populácia pre rozšírenie indikačných obmedzení v OST a MM
Počet pacientov vhodných na liečbu bisfosfonátmi alebo denosumabom bol založený na verejne
dostupných údajoch o úhradách zdravotných poisťovní za lieky v roku 2017 na Slovensku (Inštitút
zdravotnej politiky - IZP, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017, http://www.health.gov.sk/?izp7). Vo
výpočte sa použil predpoklad 50% kontinuálne liečených pacientov zo všetkých 100% identifikovaných
pacientov v dátach IZP aby sa zohľadnila skutočnosť, že pacienti prerušujú alebo začínajú liečbu v
priebehu roka, a preto sa v priemere neliečia celý rok nepretržite. Pomer 50% kontinuálne liečených
pacientov zo všetkých identifikovaných pacientov presne zodpovedá reálnym nákladom na bisfosfonáty
(BPs) na úrovni približne ~700 000 € pre OST a MM v roku 2017 pre diagnózy OST a MM (diagnózy
podľa klasifikácie MKCH-10) a po zohľadnení RDI - relatívnej intenzity dávky.
Predpokladalo sa, že 7,3% pacientov je aktuálne neliečených bisfosfonátmi v dôsledku poškodenia
funkcie obličiek a sú tiež potenciálne vhodní na liečbu denosumabom (Lebret T., Casas A., et al., 2017).
Tabuľka 1 Populácia pacientov vhodná na liečbu
Počet pacientov

Počet ID pacientov

% Podiel pacientov

Diagnóza

OST

MM

OST

MM

Kyselina zoledrónová

646

816

55,6%

74,7%

323

408

Kyselina pamidrónová

326

71

28,1%

6,5%

163

36

Kyselina klodronová

145

203

12,5%

18,6%

73

102

Kyselina ibandrónová

44

3

3,8%

0,3%

22

2

1 161

1 093

100,0%

100,0%

Súčet pacientov

Neliečení pacienti v dôsledku poškodenia funkcie obliečiek (%)
Počet pacientov
Celková vhodná populácia na denosumab alebo bifosfonáty

Kontinuálne liečenie
pacientov počas celého roka
(50% z celkového počtu
pacientov)
OST
MM

581

548

7,30%

5,50%

46

32

627

580

V nasledujúcich rokoch predpokladáme stálu populáciu pacientov na základe stálej (dokonca mierne
klesajúcej) spotreby na Slovensku v baleniach u pacientov liečených BPs alebo denosumabom počítalo sa len s baleniami určenými na onkologické diagnózy a balenia schválené na osteoporózu boli
vylúčené (Inštitút zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017).
•

Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika:

OST
Komplikácie v súvislosti so vznikom kostných metastáz sa vyskytujú bežne a môžu vážne zhoršiť kvalitu
života pacientov súvisiacu so zdravím - HRQoL (Chow E., Hoskin P., et al., 2006). Bolesť spojená
s kostnými metastázami a kostné komplikácie môžu byť signifikantné, zneschopňujúce a ťažko liečiteľné
(Clare C., Royle D., et al., 2005), (Diel IJ., 2007), (Janjan NA., Payne R., et al., 1998), (Mercadante S.,
Villari P., et al., 2004), (Coleman RE., 2004). Pacienti, ktorí majú kostné metastázy v súvislosti s
pokročilým karcinómom prsníka alebo prostaty a mali predtým príhodu súvisiacu so skeletom (SRE,
skeletal related events) zaznamenali signifikantne zhoršený fyzický a funkčný stav, ktoré je merané
pomocou hodnotenia Functional Assessment of Cancer Therapy – General (FACT-G), v porovnaní s
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pacientmi, ktorí nezažili SRE (Weinfurt KP., Castel LD., et al., 2004), (DePuy V., Anstrom KJ., et al.,
2007).
Odhaduje sa, že 65% až 75% pacientov s kostnými metastázami majú bolesti a zhoršenú mobilitu
(Chow E., Hoskin P., et al., 2006). Väčšina pacientov v pokročilom štádiu rakoviny a s kostnými
metastázami majú klinický priebeh charakterizovaný skeletálnymi komplikáciami, bolesťou, ťažkosťami
s mobilitou a poruchami neurologických funkcií (Ripamonti C., Fulfaro F., 2001), (Weiss RJ., Wedin R.,
2011). Bolesť spojená s kostnými metastázami je často závažná alebo netolerovateľná a pacienti sa
snažia zabrániť bolesti obmedzením pohybu alebo iných aktivít, aby tým zamaskovali skutočný dopad
ich bolesti (Diel IJ., 2007). Údaje získané z deskriptívneho hodnotenia 20 pacientov v USA s kostnými
metastázami v dôsledku rôznych typov rakoviny ukázali, že bolesť má vplyv na výkon práce
a voľnočasových aktivít (Coward DD., Wilkie DJ. , 2000). Okrem chronickej bolesti spôsobenej kostnými
metastázami môžu SRE spôsobiť zhoršenie bolesti a zvyšujúcu sa potrebu užívania analgetík (Costa
L., Major PP., 2009), (Fallowfield L., Cleeland C., et al., 2013 ). Post hoc analýza zahŕňala údaje o
pacientoch s pokročilými solídnymi tumormi, ktorí boli zaradení do pivotných programov fázy 3 pre
štúdiu XGEVA, ktorá ukázala, že všetky typy SRE sú signifikantne spojené s vyšším rizikom progresie
bolesti a silnou potrebou užívania opiátov.
MM
Kostné lézie predstavujú charakteristický znak sprevádzajúci ochorenie MM, spolu s poškodením
funkcie obličiek a sú súčasťou kritérií CRAB (hyperkalciémia, renálna dysfunkcia, anémia a ochorenie
kostí - lytické kostné lézie alebo osteoporóza), ktoré sa využívajú na klinickú diagnostiku aktívneho
ochorenia (Rajkumar SV., Dimopoulos MA., et al., 2014), (Terpos E., Morgan G., et al., 2013).
U pacientov s MM, príhody súvisiace so skeletom ireverzibilne zhoršujú HRQOL a ECOG status (Jordan
K., Proskorovsky I., et al., 2014), (Cook R., 2008), (Berenson JR., Lichtenstein A., et al., 1996) tým, že
ovplyvňujú mobilitu pacienta, ako chôdzu, dlhé sedenie a zdvíhanie, čo vedie k obmedzenej schopnosti
pacientov pracovať a vykonávať voľnočasové aktivity (Coward DD., Wilkie DJ., 2000). Zvýšené riziko
pre SRE bolo korelované s vyšším skóre bolesti a potrebou užívania narkotických analgetík (Terpos E.,
Berenson J., et al., 2010). Prostredníctvom systematického prehľadu literatúry sa zistilo, že zhoršenie
HRQOL v dôsledku vyššieho skóre únavy a bolesti bolo spojené s kratším OS u pacientov s MM (Ahuja
A., Attri S., et al., 2015).
SREs zvyšujú riziko úmrtia o viac ako 20% (Saad F., Lipton A., et al., 2007). Viaceré klinické štúdie
preukázali signifikantnú súvislosť medzi SRE a zníženým celkovým prežívaním (OS) (Wisløff F., Hjorth
M., 1997), (Sonmez M., Akagun T., et al., 2008), (Terpos E., Berenson J., et al., 2010). Viac progresívne
ochorenie skeletu bolo signifikantne spojené so zníženým mediánom prežívania u pacientov s
novodiagnostikovaným MM (p = 0,0012 s rozšíreným ochorením kostí s mediánom prežívania, ktorý sa
odhaduje približne na polovicu v porovnaní s pacientmi bez ochorenia kostí (Wisløff F., Hjorth M., 1997).
Väčšina (61%) pacientov s MM zaznamená v priebehu ochorenia poškodenie funkcie obličiek (RI) (Qian
Y., Bhowmik D, et al., 2017), ktoré je spojené s vyššou mierou toxicity súvisiacej s liečbou, zhoršenou
HRQOL, skorou mortalitou a znížením OS (Dimopoulos MA., Terpos E., et al., 2010), (Augustson BM.,
Begum G., et al., 2005), (Haynes R., Leung N., et al., 2012), (Chow FY., Briganti EM., et al., 2003),
(Perlman RL., Finkelstein FO., et al., 2005). U pacientov so SRE je menej pravdepodobné, že dostanú
ďalšiu líniu primárnej liečby antimyelómom v porovnaní s pacientmi bez SRE (pomer šancí [OR] = 0,83,
95% interval spoľahlivosti [CI]: 0,73 až 0,95 ; p = 0,04) (Yong K., Delforge M., et al., 2016), čo pre
pacientov predstavuje riziko progresie MM. Toxicita súvisiaca s liečbou a slabý ECOG status môžu tiež
nepriamo ovplyvniť výsledky liečby tým, že spôsobia oneskorenie a prerušenie liečby, čo vedie ku
skorým relapsom. U pacientov s MM je prevencia príhod súvisiacich so skeletom rozhodujúca pre
udržanie predpísanej primárnej liečby antimyelómom, pre zachovanie HRQOL a zlepšenie výsledkov.
Príhody súvisiace so skeletom nie sú spojené len so silnou bolesťou a zhoršenou kvalitou života, ale
vyžadujú aj značné využitie zdravotných zdrojov pri ich liečbe a manažmente ochorenia. Kostné
metastázy predstavujú značnú záťaž pre zdroje zdravotnej starostlivosti.
•

Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický
rozbor predkladá:

Najskorší predpokladaný dátum pre rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Xgeva platného v
Zozname kategorizovaných liekov pre indikácie OST a MM je od 1.4.2019, z tohto dôvodu
nepredpokladáme žiadnych liečených pacientov v roku 2018 v týchto indikáciach.
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•

Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Rok
XGEVA 120 mg v OST
XGEVA 120 mg v MM

2019
125
116

2020
188
174

2021
219
203

2022
238
220

2023
251
232

4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných parametrov,
ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:
OST a MM
U významnej časti pacientov so zhubným nádorom sa v priebehu ochorenia k tvorbe kostných
metastáz. Napriek celkovej zlej prognóze mnohí z nich prežívajú dlhodobo a potrebujú liečbu zameranú
na príznaky a komplikácie spôsobenej progresiou nádoru v kostiach. Kostné metastázy môžu spôsobiť
závažné zhoršenie výkonnostného stavu pacienta vznikom bolesti, patologickej zlomeniny či kompresie
miechy.
V roku 1889 S. Paget popísal známu „seed and soil hypothesis“ metastázovania nádorov. Príčinou
najčastejšej lokalizácie osseálnych metastáz (MTS) v chrbtici, panve a v proximálnych femuroch je
prítomnosť hematopoetickej kostnej drene obsahujúcej vaskulárne sínusy umožňujúce cirkulujúcim
nádorovým bunkám prechod z obehu do kostnej drene.
Regulácia kostnej remodelácie sa uskutočňuje hlavne cez osteoblasty, ktoré majú receptory pre
kalciotropné hormóny a cytokíny. Navyše lokálne zlaďujú počet a aktivitu osteoklastov. Ukazuje sa, že
nádorové bunky pravdepodobne nespôsobujú osteolýzu; zodpovedné sú osteoklasty hostiteľa.
Nádorové bunky vplyvom transforming growth factor-beta (TGFβ) produkujú parathormónu blízky
proteín stimulujúci osteoklasty, čo vedie k osteolýze; tvoria tiež cytokíny (IL-1, TNF-α), ktoré sa viažu
na príbuzné receptory na osteoblastoch / stromálnych bunkách.
Na kostné metastázy je treba nazerať ako na poruchu regulácie remodelingu kosti, t. j. na poruchu
rovnováhy aktivity osteoblastov a osteoklastov. Za kostnú rezorpciu sú pravdepodobne zodpovedné
osteoklasty. Najpotentnejším, dominantným a kľúčovým mediátorom diferenciácie, aktivácie a
prežívania osteoklastov je ich väzba na „receptor activator for nuclear factor κB (RANK) ligandy
(RANKL), prítomnom na povrchu osteoblastov a stromálnych buniek.
Osteoklasty vznikajú z monocyto-makrofágového radu; tieto sú stimulované macrophage colonystimulating factor (M-CSF) a väzbou na receptor activator of nuclear factor – κB (RANK) a jeho ligandu
(RANKL), ktorý je prítomný na povrchu osteoblastov a stromálnych buniek. Navyše, samotné
osteoblasty secernujú cytokíny (interleukin-6 – IL-6; prostaglandin E2), ktoré tiež indukujú tvorbu
osteoklastov. Osteoklasty cestou integrínov adherujú k povrchu kosti, secernujú proteázy, čo im
umožňuje kontrolovať proces kostnej rezorpcie.
Kostná matrix väčšiny solídnych nádorov produkuje parathormónu blízky (related) peptid, ktorý sa viaže
na parathyroid hormone receptor (PTHR1) stimulujúc vývoj osteoklastov. Aktivácia PTHR1 stimuluje
tiež expresiu RANKL na stromálnych bunkách, čo opäť indukuje tvorbu osteoklastov. Osteoklastická
rezorpcia vedie k lokálnemu vzostupu koncentrácie kalcia, čo smeruje obratom k zvýšenej tvorbe
parathormónu-blízkeho proteínu, a tým k rýchlejšiemu rastu MTS. Ide o istý druh „circulus vitiosus“.
Denosumab je prvým liekom, ktorý priamo vstupuje do uvedeného kruhu. Naviazaním sa na RANKL
blokuje jednu z hlavných ciest aktivácie osteoklastov.
Mechanizmus účinku
RANKL (ligand receptoru activator of nuclear factor) existuje ako transmembránový alebo rozpustný
proteín. RANKL je nevyhnutný na tvorbu, funkciu a prežívanie osteoklastov, jediného typu buniek
zodpovedného za kostnú resorpciu. Zvýšená aktivita osteoklastov, stimulovaná RANKL, je kľúčovým
sprostredkovateľom odbúravania kostí pri metastázujúcom ochorení kostí a mnohopočetnom myelóme.
Denosumab je ľudská monoklonálna protilátka (IgG2), ktorej cieľom je RANKL a ktorá sa na neho viaže
s vysokou afinitou a špecifickosťou, pričom zabraňuje interakcii RANKL/RANK, čo vedie k poklesu
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počtu a funkcie osteoklastov, čím znižuje kostnú resorpciu a deštrukciu kosti spôsobenú nádorovým
ochorením (Obrázok 1).
Obrázok 1 Mechanizmus účinku denosumabu

OST - klinická účinnosť u pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov
Účinnosť a bezpečnosť denosumabu, lieku XGEVA, podávaného subkutánne v dávke 120 mg každé 4
týždne boli porovnávané s účinnosťou kyseliny zoledrónovej podávanej v dávke 4 mg každé 4 týždne
v krátkej intravenóznej infúzii v niekoľkých randomizovaných, dvojito zaslepených, aktívne
kontrolovaných štúdiách u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti, ktorí neboli
liečení intravenóznymi bisfosfonátmi. Všetky tieto štúdie mali rovnaký dizajn (Obrázok 2).

Štúdia 20050244 – pacienti s inými solídnymi tumormi a mnohopočetným myelómom (Henry D.H.,
Costa L., et al., 2011)
Kombinovaná analýza troch pivotných, randomizovaných klinických štúdií fázy III (Lipton A.,
Fizazi K., et al., 2012)
V súčasnosti je XGEVA v SR hradená v indikáciach prevencia príhod súvisiacich so skeletom (SRE)
s kostnými metastázami zo solídnych tumorov pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka. Informatívne
uvádzame štúdie aj k týmto indikáciam z dôvodu, že kombinovaná analýza zahŕňa okrem pacientov
s inými solídnymi tumormi alebo mnohopočetným myelómom aj pacientov z týchto 2 štúdií:
Štúdia 2005036 – pacienti s pokročilým karcinómom prsníka (Stopeck A.T., Lipton A., et al., 2010)
Štúdia 20050103 – pacienti s hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty (Fizazi K., Carducci
M., et al.,2011)
Do štúdií boli zaraďovaní dospelí pacienti vo veku ≥18 rokov, s výkonnostným stavom ECOG 0 – 2,
predpokladanou dĺžkou života ≥ 6 mesiacov, s dokumentovanou najmenej jednou kostnou metastázou,
adekvátnymi orgánovými funkciami, bez predchádzajúcej liečby bisfosfonátmi a s koncentráciou
vápnika v sére upravenou o albumín v rozsahu 2,0-2,9 mmol / l.
Pacienti s anamnézou osteonekrózy alebo osteomyelitídy čeľuste, aktívnym ochorením zubov alebo
čeľuste, ktoré si vyžaduje chirurgický zákrok v ústach, nevyliečeným ochorením zubov/úst alebo
akýmkoľvek plánovaným invazívnym stomatologickým zákrokom alebo iným chirurgickým výkonom na
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kostiach, s plánovanou radiačnou liečbou alebo nízkou hodnotou klírensu kreatinínu neboli vhodní na
zaradenie do týchto štúdií.
Vo všetkých troch pivotných štúdiách boli pacienti randomizovaní v pomere 1 : 1 do liečebného ramena
s podávaním denosumabu (dávka 120 mg subkutánne raz za štyri týždne) a kontrolenj skupiny s
podávaním kyseliny zolendrónovej (dávka 4 mg v krátkej intravenóznej infúzii jedenkrát za štyri týždne).
Všetci pacienti boli poučení o nevyhnutnosti užívania vápnika a vitamínu D.
Obrázok 2 Dizajn klinických štúdií fázy III (účinnosť denosumabu)

Primárnym kľúčovým ukazovateľom vo všetkých štúdiách bolo preukázanie non-inferiority v ukazovateli
čas do prvej príhody súvisiacej so skeletom (SRE, skeletal related events) počas štúdie v porovnaní s
kyselinou zoledrónovou.
Sekundárne kľúčové ukazovatele zahŕňali posúednie superiority v nasledovných ukazovateľoch: čas
do prvej SRE, času do prvej a následnej SRE.
prežívanie.
Ďalšími sledovanými ukazovateľmi boli ročná miera SRE, miera kostnej morbidity, celkové prežívanie,
prežívanie bez progresie, bezpečnosť.
Za príhodu súvisiacu so skeletom (SRE) je považovaná niektorá z nasledujúcich udalostí:
- patologická zlomenina (vertebrálna alebo nevertebrálna),
- ožarovanie kostí (vrátanie liečby izotopmi),
- chirurgický zákrok na kosti,
- kompresia miechy.
Štúdia 20050244 – pacienti s inými solídnymi tumormi a mnohopočetným myelómom (Henry D.H.,
Costa L., et al., 2011)
Do štúdie bolo zaradených 1 776 pacientov, 886 bolo randomizovaných do liečebného ramena
s denosumabom, 890 pacientov bolo v skupine s kyselinou zoledrónovou.
Do štúdie boli zaradení pacienti s malobunkovým a nemalobunkovým karcinómom pľúc, karcinómom
obličky, močového mechúra, hrubého čreva, rekta, mnohopočetným myelómom a ďalšími solídnymi
tumormi s postihnutím kostí. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich štúdiách, demografické a klinické
charakteristiky pacientov v oboch ramenách štúdie boli vyvážené a porovnateľné.
Výsledky štúdie
Denosumab bol non-inferiórny v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v čase oddialenia prvej SRE: HR
0,84, 95% CI: 0,71 – 0,98, p < 0,0007 (Obrázok 3), čo znamená 16% zníženie rizika. Medián času do
vzniku prvej SRE bol 20,6 mesiacov v skupine liečenej denosumabom a 16,3 mesiacov pre skupinu
s kyselinou zoledrónovou.
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Obrázok 3 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE

Denosumab znížil o 10% relatívne riziko vzniku SRE v porovnaní s liečbou kyselinou zoledrónovou; RR
0,90, 95% CI: 0,77 – 1,04, p = 0,14, čo nie je štatisticky signifikantné (Obrázok 4).
Obrázok 4 Kaplan-Meierova krivka času prvej a následnej SRE

Celkové prežívanie (OS): HR 0,95, 95% CI: 0,83 – 1,08, p = 0,43 (
Obrázok 5A) a progresia ochorenia (PFS) HR 1,00, 95% CI: 0,89 – 1,12, p = 1,0 (
Obrázok 5B) boli podobné v oboch skupinách pacientov.
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Obrázok 5 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia (B)

Post hoc analýza skúmala celkové prežívanie s použitím stratifikácie pre 3 typy nádorov
(nemalobunkový karcinóm pľúc, mnohopočetný myelóm a iné). Celkové prežívanie bolo dlhšie pre
denosumab v prípade nemalobunkového karcinómu pľúc: HR 0,79, 95 % CI: 0,65 – 0,95, n = 702
a dlhšie pre kyselinu zoledrónovú v prípade mnohopočetného myelómu: HR 2,26, 95 % CI: 1,13 – 4,50,
n = 180 a podobné medzi denosumabom a kyselinou zoledrónovou v prípade iných typov nádorov HR
1,08, 95 % CI: 0,90 – 1,30, n = 894).
Pacienti liečení denosumabom vykazovali významnejšiu supresiu kostných nádorových markerov než
pacienti liečení kyselinou zoledrónovou.
Pre informáciu uvádzame výsledky klinických skúšok v už hradených indikáciach – prevencia SRE
s kostnými metastázami pri karcinóme prsníka a prostaty:
Štúdia 2005036 – pacienti s pokročilým karcinómom prsníka (Stopeck A.T., Lipton A., et al., 2010)
Do štúdie bolo zaradených 2046 pacientov, 1026 do ramena s podávaním denosumabu, 1020
s podávaním kyseliny zoledrónovej. Charakteristiky pacientov v oboch skupinách boli vyvážené,
vrátane veku, postmenopouzálneho statusu, ECOG výkonnosti, kostných a viscerálnych metastáz či
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hormonálneho statusu základného ochorenia. Trvanie štúdie od zaradenia prvých pacientov trvalo
približne 34 mesiacov.
Výsledky štúdie
Denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej SRE o 18% v porovnaní so skupinou liečenou kyselinou
zoledrónovou (HR 0,82, 85%CI: 0,71 – 0,95, p < 0,001 non-inferiorita, p < 0,01 superiorita) (Obrázok
6A). Účinok liečby denosumabom bol v porovnaní s kyselinou zoledrónovou počas celého obdobia
konzistentný.
Medián času do prvej SRE bol 26,4 mesiacov pre rameno pacientov liečených kyselinou zoledrónovou,
v ramene liečenom denosumabom nebol medián doteraz dosiahnutý. Denosumab znížil riziko vzniku
viacnásobných SRE (čas do prvej a následnej SRE) o 23% v porovnaní so skupinou liečenou kyselinou
zoledrónou (pomer rizika 0,77; 95% CI: 0,66 – 0,89; p < 0,001) (Obrázok 6B).
Obrázok 6 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE (A) a času do prvej a následnej SRE (B)

Denosumab znížil priemernú skeletálnu morbiditu (definovanú ako pomer SRE na pacienta vydelený
rizikovým časom vzniku SRE pre pacienta) o 22% v porovnaní so skupinou s kyselinou zoledrónovou:
0,45 prípadov pre denosumab vs 0,58 prípadov pre kyselinu zoledronátovou na pacienta za rok, p =
0,004.
Celkové prežívanie (OS): HR 0,95, 95%CI: 0,81 – 1,11, p = 0,49 (Obrázok 7A) a prežívanie bez
progresie ochorenia (PFS): HR 1,00, 95%CI: 0,89 – 1,11, p = 0,93 (Obrázok 7B) boli podobné v oboch
sledovaných skupinách.
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Obrázok 7 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a čas do progresie ochorenia (B)

Liečba denosumabom viedla k významnejšej supresii kostných tumoróznych markerov v porovnaní
s kyselinou zoledrónovou.
Štúdia 20050103 – pacienti s hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty (Fizazi K., Carducci M., et
al., 2011)
Do štúdie bolo zaradených 1 901 pacientov, 950 do ramena s podávaním denosumabu, 951 do ramena
s podávaním kyseliny zoledrónovej. Okrem všeobecných kritérií sa pre zaradenie do tejto štúdie
vyžadovalo potvrdenie zlyhania najmenej jednej hormonálnej liečby rastúcou hodnotou prostatického
špecifického antigénu a konečnou hodnotou sérového testosterónu 0,4 µg/l alebo vyššou počas 8
týždňov od randomizácie (<1,72 nmol/l pri chemickej alebo chirurgickej kastrácii). Demografické
a klinické charakteristiky pacientov boli vyvážené a porovnateľné medzi oboma sledovanými skupinami.
Výsledky štúdie
Denosumab významne predĺžil čas do vzniku prvej SRE, o 18% v porovnaní s kyselinou zoledrónovou,
rozdiel medzi oboma skupinami bol 3,6 mesiacov. Medián času do vzniku prvej SRE v skupine
pacientov liečených denosumabom bol 20,7 mesiacov (95% CI: 18,8 – 24,9) v porovnaní so 17,7
mesiacov v skupine pacientov liečených kyselinou zoledrónovou (95% CI: 15,0 – 19,4), HR 0,82, 95%
CI: 0,71 – 0,95, p = 0,0002 pre non-inferioritu, p = 0,008 pre superioritu (Obrázok 8).
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Obrázok 8 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE

Denosumab rovnako signifikantne predĺžil čas vzniku prvej a následnej SRE a o 18% znížil relatívne
riziko vzniku SRE v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí dostávali kyselinu zoledrónovú: RR 0,82,
95% CI: 0,71 – 0,94; p = 0,004 pre non-inferioritu, p = 0,0085 pre inferioritu (Obrázok 9).
Obrázok 9 Kaplan-Meierova krivka času do prvej a následnej SRE

Celkové prežívanie (OS) (Obrázok 10A) a prežívanie bez progresie (PFS) (Obrázok 10B) nevykazovalo
signifikantné rozdiely medzi oboma skupinami.
Obrázok 10 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia
(B)
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Kombinovaná analýza troch pivotných, randomizovaných klinických štúdií fázy III (Lipton A., Fizazi K.,
et al., 2012)
Štúdia spracováva údaje o pacientoch z troch predchádzajúcich pivotných, identicky navrhnutých,
randomizovaných, dvojito zaslepených, aktívne kontrolovaných klinických štúdií fázy III s diagnózou
pokročilého karcinómu prsníka, hormonálne rezistentného karcinómu prostaty, iných solídnych tumorov
a mnohopočetného myelómu s postihnutím kostí. End-pointy (kľúčové ukazovatele) zahŕňali čas do
prvej udalosti súvisiacej so skeletom (SRE), čas do prvej a následnej (viacnásobnej) SRE, čas do
progresie ochorenie, celkové prežívanie a nežiadúce vedľajšie účinky.
V štúdii boli vyhodnotené údaje od 5 723 pacientov (2 862 pacientov liečených denosumabom a 2 861
pacientov liečených kyselinou zoledrónovou.
Výsledky štúdie
Denosumab bol superiórny v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v redukcii rizika vzniku SRE o 17%,
HR 0,83, 95%CI: 0,76 – 0,90, p < 0,001 pre oba testy: non-inferiórny a superiórny (Obrázok 11).
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Obrázok 11 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE

Medián času do vzniku prvej SRE bol 27,66 mesiacov (95% CI: 24,21 – nedosiahnutý) pre denosumab
v porovnaní s 19,45 mesiacov (95% CI: 18,53 – 21,24) pre kyselinu zoledrónovú, predĺženie v 8,21
mesiacov v prospech denosumabu.
Denosumab bol tiež superiórny voči kyseline zoledrónovej v redukcii rizika vzniku
a viacnásobných SRE o 18%, RR 0,82, 95% CI: 0,75 – 0,89, p <0,001 (Obrázok 12).

následných

Obrázok 12 Kaplan-Meierova krivka času prvej a následnej SRE

Denosumab signifikantne predĺžil čas do vzniku prvej SRE alebo vzniku hyperkalcémie (26,58 mesiacov
pre denosumab vs 19,35 mesiacov pre kyselinu zoledrónovú, HR 0,83, 95% CI: 0,76 – 0,90, p < 0,001.
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Denosumab významne predĺžil čas vzniku všetkých typov SRE. Najvýraznejší účinok bol pri
patologických zlomeninách a ožarovaní kostí (Obrázok 13). Podobná účinnosť bola preukázaná aj pri
predĺžení času do vzniku prvej a následnej SRE.
Obrázok 13 Čas do vzniku prvej SRE podľa typu SRE

Počet pacientov, u ktorých sa vyvinula hyperkalcémia, bol 36 (1,3%) v skupine s denosumabom a 53
(1,9%) v skupine s kyselinou zoledrónovou.
Progresia ochorenia a celkové prežívanie bolo podobné v oboch sledovaných skupinách.
Na rozdiel od kyseliny zoledrónovej, denosumab nevyžadoval monitorovanie poškodenia funkcie
obličiek ani redukciu dávky na základe stavu obličiek. Podávanie denosumabu nebolo sprevádzané
akútnymi reakciami na podanie lieku.
Tabuľka 2 Sumárne porovnanie účinnosti denosumabu a kyseliny zoledrónovej u pacientov
s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcom kosti

Štúdia 2005036
karcinóm prsníka
(Stopeck A.T.,
Lipton A., et al.,
2010)
Hradená indikácia

1 026

kyselina
zoledró
–nová
1 020

NR

26,4

XGEVA
N (počet
Prvá SRE
Medián času
(mesiace)
Rozdiel v
mediáne času
(mesiace)
HR (95 % CI)/
RRR (%)

Štúdia 20050103
iné solídne tumory
alebo
mnohopočetný
myelóm (Henry
D.H., Costa L., et
al., 2011)
Navrhované
rozšírenie o tieto
indikácie
kyselina
XGEVA
zoledró–
nová
886
890
20,6

16,3

Štúdia 20050103
karcinóm
prostaty (Fizazi
K., Carducci M.,
et al.,2011)
Hradená indikácia

950

kyselina
zoledró
–nová
951

20,7

17,1

XGEV
A

Kombinovaná
analýza pri
pokročilých
nádoroch (Lipton
A., Fizazi K., et
al., 2012)

2 862

kyselina
zoledró
–nová
2 861

27,6

19,4

XGEVA

NA

4,2

3,5

8,2

0,82 (0,71;
0,95)/18

0,84 (0,71; 0,98)/16

0,82 (0,71;
0,95)/18

0,83 (0,76;
0,90)/17
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Non-inferiorita/
Superiorita
p-hodnoty
Podiel osôb (%)

< 0,0001†/ 0,0101†
30,7

36,5

Prvá a následná SRE*
Priemerný
0,46
0,60
počet/pacient
Pomer výskytu
0,77 (0,66;
(95 % CI)/
0,89)/23
RRR (%)
Superiorita
0,0012†
p-hodnota
SMR na rok

0,45

0,58

Prvá SRE alebo HCM
Medián času
NR
25,2
(mesiace)
HR (95 % CI)/
0,82 (0,70;
RRR (%)
0,95)/18
Superiorita
0,0074
p-hodnota
Prvé ožarovanie kosti
Medián času
NR
NR
(mesiace)
HR (95 % CI)/
0,74 (0,59;
RRR (%)
0,94)/26
Superiorita
0,0121
p-hodnota

0,0007†/ 0,0619†

0,0002†/ 0,0085†

31,4

36,3

35,9

40,6

32,6

37,8

0,44

0,49

0,52

0,61

0,48

0,57

< 0,0001/< 0,0001

0,90 (0,77; 1,04)/10

0,82 (0,71;
0,94)/18

0,82 (0,75;
0,89)/18

0,1447†

0,0085†

< 0,0001

0,86

1,04

0,79

0,83

0,69

0,81

19,0

14,4

20,3

17,1

26,6

19,4

0,83 (0,71; 0,97)/17

0,83 (0,72;
0,96)/17

0,83 (0,76;
0,90)/17

0,0215

0,0134

< 0,0001

NR

NR

NR

28,6

NR

33,2

0,78 (0,63; 0,97)/22

0,78 (0,66;
0,94)/22

0,77 (0,69;
0,87)/23

0,0256

0,0071

< 0,0001

NR = nedosiahnutý; NA = neaplikovateľné; HCM = hyperkalciémia nádorového ochorenia; SMR = miera skeletálnej morbidity;
HR = pomer rizika; RRR = zníženie relatívneho rizika;
†
Upravené p-hodnoty (koncové ukazovatele prvej SRE a prvej a následnej SRE)
*Tvorí časom všetky príhody súvisiace so skeletom; počítajú sa len príhody vyskytujúce sa ≥ 21 dní po predchádzajúcej príhode

MM - klinická účinnosť u pacientov s mnohopočetným myelómom
Štúdia 20090482 – pacienti s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom (Raje N., Terpos E.,
et al., 2018)
Medzinárodná, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia fázy III,
do ktorej boli zaradení pacienti vo veku ≥18 rokov so symptomatickým novodiagnostikovaným
mnohopočetným myelómom, ktorí mali aspoň jednu dokumentovanú lytickú kostnú léziu, ECOG status
0 – 2, klírens kreatinínu >30ml/min. Ide o najväčšiu medzinárodnú štúdiu u pacientov s MM.
Do štúdie bolo zaradených 1 718 pacientov, ktorí boli randomizovaní v pomere 1 : 1 do ramena
s podávaním denosumabu v dávke 120 mg subkutánne každé 4 týždne resp. s podávaním kyseliny
zoledrónovej v dávke 4 mg v intravenóznej infúzii každé štyri týždne. Medián trvanie štúdie bolo 17,3
mesiaca v ramene s denosumabom a 17,6 mesiaca v ramene s kyselinou zoledrónovou.
Charakteristiku pacientov rovnomerne vyváženú v oboch ramenách ukazuje Tabuľka 3.
Tabuľka 3 Demografická a klinická charakteristika pacientov – štúdia 20090482 (Raje N., Terpos E., et
al., 2018)
XGEVA
(n=859)

Kyselina zoledrónová
(n=859)

Muži

462 (54%)

473 (55%)

Ženy

397 (46%)

386 (45%)

Vek (roky)

63 (29-91)

63 (31-89)

<65

472 (55%)

464 (54%)

Pohlavie

16

≥65

387 (45%)

395 (46%)

≥75

141 (16%)

132 (15%)

0

263 (31%)

259 (30%)

1

400 (47%)

413 (48%)

2

196 (23%)

187 (22%)

I

272 (32%)

275 (32%)

II

307 (36%)

326 (38%)

III

257 (30%)

232 (27%)

23 (3%)

26 (3%)

567 (66,0%)

577 (67,2%)

468 (54%)

468 (54%)

825 (96%)

821 (96%)

ECOG pri zaradení do štúdie

ISS štádium myelómu v čase diagnózy

Nedostupné
Predchádzajúce SRE
Plánovaná autológna
krvotvorných buniek

transplantácia

Antimyelómová
(novým liekom)

v

liečba

prvej

línii

Demografické charakteristiky a charakteristika súvsiace s ochorením na začiatku liečby boli vo
všeobecnosti dobre vyvážené medzi skupinami pacientov s denosumabom a kyselinou zoledrónovou.
Teraeutická ramená boli vyvážené v porovnaní s východiskovými charakteristikami ochorenia, ktoré
môžu ovplyvniť prežitie pacientov vrátane plánovanej autológnej transplantácie PBSC, štádia ISS a
skupiny primárnej antimyelómovej liečby. Väčšina pacientov mala v minulosti SRE (66,0% u
denosumabu, 67,2% pri kyseline zoledrónovej), čo ich vystavovalo vysokému riziku následnej udalosti.
Primárnym kľúčovým cieľom štúdie bolo dokázanie non-inferiority denosumabu voči kyseline
zoledrónovej v čase do prvej príhody súvisiacej so skeletom (SRE, skeletal related events ) počas
štúdie.
Sekundárne kľúčové ciele zahŕňali posúdenie superiority v ukazovateľoch: čas do prvej SRE, čas do
prvej a následnej SRE, celkové prežívanie, bezpečnosť a tolerabilita.
Preddefinované exploratórne ciele zahŕňali PFS a ďalšie ukazovatele progresie ochorenia a
antiresorpčná účinnosť.
Príhody súvisiace so skeletom (SRE) boli definované ako niektorá z nasledujúcich udalostí:
- patologická zlomenina (vertebrálna alebo nevertebrálna),
- ožarovanie kosti (vrátane použitia rádioizotopov),
- chirurgický výkon na kosti,
- kompresia miechy.
Výsledky štúdie
Primárny cieľový ukazovateľ: čas do prvej udalosti súvisiacej so skeletom, definovaný ako čas v dňoch
od dátumu randomizácie do dátumu prvej SRE.
Denosumab dosiahol v štúdii primárny koncový cieľ: jeho podávanie bolo non-inferiórne v porovnaní
s podávaním kyseliny zoledrónovej pri sledovaní času do prvej SRE počas štúdie (HR = 0,98, 95% CI:
0,85 – 1,14, p = 0,01) (Obrázok 14).
Obrázok 14 Kaplan-Meierova krivka času do prvej udalosti súvisiacej so skeletom
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Medián času do prvej SRE v štúdii bol 22,8 mesiacov (95% CI: 14,7 – nedosiahnuté) v skupine
pacientov liečených denosumabom a 23,98 mesiacov (95% CI: 16,6 – 33,3) v skupine pacientov
liečených kyselinou zoledrónovou. V oboch ramenách bol porovnateľný počet pacientov, ktorí boli
postihnutí prvou SRE: 43,8% pacientov (95% CI: 40,5 – 47,1) v skupine s denosumabom a 44,6%
pacientov (95% CI: 41,3 – 47,9) v skupine s kyselinou zoledrónovou (Tabuľka 4).
Najčastejšou SRE boli patologické zlomeniny v oboch skupinách (85,9% v ramene denosumabu, 82,0%
v ramene s kyselinou zoledrónovou).
60% všetkých prvých SRE sa vyskytlo počas prvých troch mesiacov trvania štúdie a 81% príhod sa
vyskytlo počas 6 mesiacov.
Tabuľka 4 Vyhodnotenie účinnosti (primárnych ukazovateľov) – štúdia 20090482
XGEVA
(N = 859)
Prvá SRE
Počet pacientov, ktorí mali SRE (%)
Medián času do SRE (mesiace)
Pomer rizika (95 % CI)

Kyselina zoledrónová
(N = 859)

376 (43,8)

383 (44,6)

22,8 (14,7; NE)

23,98 (16,56; 33,31)

0,98 (0,85; 1,14)

Sekundárne cieľové ukazovatele
Superiorita času do prvej SRE: väčšina SRE sa vyskytla počas prvých troch mesiacov trvania štúdie,
podávanie antirezorpčnej terapie muselo byť z tohto dôvodu dostatočne dlhé na to, aby sa mohli zistiť
rozdiely medzi oboma liečebnými ramenami. Z tohto dôvodu bola vykonaná post-hoc orientačná
analýza po 15 mesiacoch (približne 1 rok po väčšine prvých SRE). V tejto analýze denosumab preukázal
lepšiu účinnosť v čase do prvej SRE v porovnaní s kyselinou zoledrónovou: HR = 0,66, p = 0,039
(Obrázok 15).
Obrázok 15 Kaplan-Meierova krivka denosumabu pre čas do prvej udalosti súvisiacej so skeletom –
"landmark" (míľniková) analýza po 15 mesiacoch v porovnaní s kyselinou zoledrónovou
u pacientov s novo diagnostikovaným MM”
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CI, interval spoľahlivosti, HR, hazard ratio – pomer rizika
Zdroj: Raje et al, 2018

Výsledky účinnosti denosumabu v sekundárnych a exploratórnych ukazovateľov sumarizuje Tabuľka 5.
Niekoľko sekundárnych a exploratórnych ukazovateľov Štúdie 482 poukazuje na skutočnosť, že
denosumab má silné antiresorpčné účinky v kostnom metabolizme. Sekundárny koncový ukazovateľ
superiorita v ukazovateli čas do prvej a následnej SRE (pomer výskytu = 1,01; 95% CI 0,89 až 1,15; p
= 0,84) nebol dosiahnutý, avšak nesignifikatný rozdiel znamená, že denosumab poskytuje silné
antiresorpčné účinky podobné tým, ktoré boli pozorované pri kyseline zoledrónovej.
Tabuľka 5 Vyhodnotenie účinnosti (sekundárne a exploratórne ukazovatele) – štúdia 20090482
Denosumab
(N = 859)

Kyselina zoledrónová
(N = 859)

565

565

0,66

0,66

SEKUNDÁRNE UKAZOVATELE
Prvá a následná SREa
Celkový počet SRE
Priemerný počet príhod na pacienta
Pomer

výskytub

(95 % CI;

p-hodnotac)

1,01 (0,89 -1,15); p = 0,84

EXPLORATÓRNE UKAZOVATELE
Čas do prvej symptomatickej SREa
Pacienti so symptomatickou SRE
v primárnej cut-off analýze, n (%)
Medián
Hazard ratio (pomer rizika) (95 % CI; phodnota)
Výskyt skeletálnej morbidity za rok v štúdiia, d

103 (12,0)

123 (14,3)

NE

NE

0,87 (0,67 – 1,13); p = 0,29

Počet príhod

572

576

Priemer (SD)

0,61 (±1,26)

0,62 (±1,46)

0,00

0,00

22,14 (14,26 - NE)

21,32 (13,86 - 29,7)

Medián
Prvá SRE alebo hyperkalcémia v štúdiia
Medián času (mesiace)
Hazard ratio (pomer rizika) (95 % CI; phodnota)

0,98 (0,85 - 1,12); p = 0,71
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Prvé ožarovanie kosti
Pacienti s ≥1ožarovaním kostí n (%)

47 (5,5)

Pomer rizika (95 % CI)

62 (7,2)

0,78 (0,53 - 1,14); p = 0,19

Ročná incidencia SRE v prepočte na subjekto-roky
Počet subjekto-rokove
N (r)f

1 285,6

1 289,4

764 (59,4)

804 (62,4)

Celkové prežívanie
Hazard ratio (pomer rizika) (95 % CI)

0,90 (0,70 - 1,16)

CI, interval spoľahlivosti; HCM, hyperkalcémia pri malignite; HR, pomer rizika; n, počet udalostí; všetky udalosti vyskytujúce sa v
štúdii sú započítané; NE, nie je možné odhadnúť; Q4W, raz za 4 týždne; r, počet udalostí na 100 subjektov-rokov (n / Subj-yrs *
100); SD, štandardná odchýlka; SRE, príhoda súvisiaca so skeletom
a
Do úvahy sa započítavajú iba udalosti, ktoré sa vyskytli ≥ 21 dní po predchádzajúcej udalosti. U pacientov s mnohopočetným
myelómom SRE zahŕňajú patologické zlomeniny, kompresiu miechy, nutnosť ožarovania kosti (pri bolesti alebo hroziacich
zlomeninách) alebo chirurgické zákroky na kosti.
b
Na základe modelu Andersen-Gilla stratifikovaného podľa randomizačných stratifikačných faktorov; pomer <1 zvýhodňuje
denosumab.
c
p-hodnoty boli upravené kvôli zohľadneniu multiplicity podľa stratégie hierarchického testovania: najprv sa testuje nulová
hypotéza pre primárny koncový ukazovateľ a ak je zamietnutá, potom prebieha testovanie sekundárnych koncových
ukoazovateľov podľa Hochbergovho postupu.
d
Miera skeletálnej morbidity za rok je definovaná ako počet SRE za subjeto-roky u subejktov v riziku, ktorý sa vypočítava na
základe celkového času subjektov strávených v riziku.
e
Celkový počet subjekto-rokov v štúdii podľa definovaných ako obdobie od dátumu randomizácie do dátumu konca liečby alebo
dátumu cut-off pre primárne ukazovatele, podľa toho, čo nastane skôr.
f
n = počet udalostí; všetky udalosti vyskytujúce sa v štúdii sa počítajú; r = počet udalostí na 100 subjektov-rokov (n / Subj-yrs *
100).
Zdroj: Raje a kol., 2018; Amgen, data on file, 2017, SPC lieku Xgeva

Celkové prežívanie (OS): po vyhodnotení 121 úmrtí v skupine s denosumabom a 129 úmrtí v skupine
s kyselinou zoledrónovou bolo podobné medzi oboma ramenami v štúdii (medián celkového prežívania
49,5 mesiaca (95% CI: NE – NE) pri denosumabe vs NE (95% CI: NE – NE) pri kyseline zoledrónovej;
HR 0,90, 95% CI: 0, 70 – 1,16; p = 0,41 (Obrázok 16).
Prežívanie bez progresie ochorenie (PFS): po 219 prípadoch prežitia bez progresie v skupine pacientov
liečených denosumabom a 260 prípadoch pacientov liečených kyselinou zoledrónovou bolo prežitie bez
progresie 46,1 mesiacov (95%CI: 34,3 – NE) v ramene denosumabu v porovnaní s 35,4 mesiacov
(95%CI: 30,2 – NE) pri kyseline zpledrónovej, HR = 0,82, 95%CI: 0,68 – 0,99, p = 0,036 Obrázok 16B).
Obrázok 16 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia (B)
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Záver – OST a MM
Integrovaná analýza troch pivotných štúdií porovnávajúcich účinnosť denosumabu a kyseliny
zoledrónovej u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti preukázala, že RANKL
inhibícia denosumabom zabezpečuje vynikajúcu účinnosť v prevencii príhod súvisiacich so skeletom
(SRE) u pacientov s kostnými metastázami. Denosumab v tejto integrovanej analýze predĺžil čas do
vzniku prvej SRE o viac ako 8 mesiacov a udržal si prevahu aj pri viacnásobných SRE. Súčasne bolo
významne znížené riziko vzniku prvých a následných SRE.
V integrovanej analýze pre iné solídne tumory alebo mnohopočetný myelóm bol predĺžený čas do vzniku
prvej SRE na denosumabe o viac ako 4 mesiace a takisto bol denosumab účinnejší aj pri viacnásobných
SRE s významným znižením ich vzniku.
Výhodou podávania denosumabu je možnosť jeho použitia aj u pacientov so zníženou činnosťou
obličiek bez nevyhnutnosti redukovania dávky, rovnako nie je potrebný monitoring renálnych funkcií
počas liečby. Nezanedbateľnou prednosťou je aj nižší výskyt akútnych reakcií pri podávaní lieku
a výraznejšia supresia kostných nádorových markerov, čo sa prejavuje v antiresorpčnom pôsobení na
kostnú remodeláciu.
Celkové prežívanie a prežívanie bez progresie ochorenia je porovnateľné v oboch sledovaných
skupinách liečených buď denosumabom alebo kyselinou zoledrónovou.
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U pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom bol denosumab non-inferiórny
v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v čase vzniku prvej SRE ako aj ostatných sekundárnych
ukazovateľov.
Významným prínosom je dlhšie prežívanie bez progresie ochorenia. Mechanizmus pôsobenia
denosumabu, anti-RANKL sprostredkovaný efekt a ovplyvnenie osteoklastov spolu so zlepšeným
profilom nežiadúcich vedľajších účinkov naznačujú, že denosumab môže byť ďalšou možnosťou pre
štandardnú starostlivosť o pacientov s uvedeným ochorením a postihnutím kostí.
Podľa odporúčaní ESMO je denosumab, inhibítor osteoklastovej aktivity, dôležitým prvkom v liečbe
metastatického ochorenia kostí – s úrovňou dôkazu podľa EBM IA. Tiež je v týchto odporúčaniach
potvrdená superiorita denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v prevencii kostného
ochorenia spôsobeného solídnymi tumormi – s úrovňou dôkazu IB (Obrázok 17).
Obrázok 17 Odporúčania ESMO (2014)

ZHRNUTIE
▪

Denosumab je ľudská monoklonálna protilátka (IgG2), ktorá sa viaže na RANKL
s vysokou afinitou a špecificitou, pričom zabraňuje interakcii RANKL/RANK. Reakcia
vedie k poklesu počtu a funkcie osteoklastov, čím sa znižuje kostná resorpcia
a deštrukcia kosti

▪

Liek XGEVA preukázal vysokú účinnosť v prevencii a liečbe príhod súvisiacich so
skeletom, v oddialení času vzniku prvých príhod súvisiacich so skeletom, prvých
a následných príhod súvisiacich so skeletom.

▪

V štúdií pre iné solídne tumory alebo mnohopočetný myelóm bolo dokázané predĺženie
oddialenia vzniku prvej SRE (udalosti súvisiacej so skeletom) o 4,2 mesiaca (medián
vzniku prvej SRE 20,6 mesiacov v skupine s denosumabom vs 16,3 mesiacov v skupine
s kyselinou zoledrónovou)

▪

Riziko vzniku prvej SRE bolo pri podávaní denosumabu znížené o 17 %. Riziko vzniku
prvej a následnej SRE bolo podávaním denosumabu znížené o 10%.

▪

Denosumab znížil celkový počet SRE a znižuje aj ročnú mieru skeletálnej morbidity – pri
podávaní denosumabu sa vyskytne priemerne 0,44 príhod/pacienta/rok, pri podávaní
kyseliny zoledrónovej je priemerný počet 0,49 príhod/pacienta/rok.

▪

V integrovanej analýze zo všetkých štúdií bolo dokázané predĺženie oddialenia vzniku
prvej SRE (udalosti súvisiacej so skeletom) o 8,2 mesiaca (medián vzniku prvej SRE 27,6
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mesiacov v skupine
zoledrónovou)

s denosumabom

vs 19,4

mesiacov

v skupine

s kyselinou

▪

Riziko vzniku prvej SRE bolo pri podávaní denosumabu znížené o 17%. Riziko vzniku
prvej a následnej SRE bolo podávaním denosumabu znížené o 18%.

▪

Denosumab znížil celkový počet SRE (1296 vs 1566) a znižuje aj ročnú mieru skeletálnej
morbidity – pri podávaní denosumabu sa vyskytne priemerne 0,48 príhod/pacienta/rok,
pri podávaní kyseliny zoledrónovej je priemerný počet 0,57 príhod/pacienta/rok.

▪

U pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom denosumab
preukázal non-inferioritu voči kyseline zoledrónovej v dosiahnutí času do vzniku prvej
SRE

▪

Celkové prežívanie a čas do progresie ochorenia boli porovnateľné v oboch sledovaných
ramenách v štúdiách, bez štatisticky významného rozdielu

▪

Podávanie denosumabu nevyžaduje monitoring renálnych funkcií a nie je potrebná
redukcia dávky z dôvodu zníženej funkcie obličiek

▪

Jednoduchá a nezaťažujúca subkutánna aplikácia jedenkrát za štyri týždne predurčuje
dobrú kompliance zo strany pacienta pri dlhodobej liečbe

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.

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:
Tabuľka 6 Náklady na lieky denosumab vs. komparátory
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Tabuľka 7 Náklady na podávanie liekov denosumab vs. komparátory

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.

POPIS ANALÝZY A MODELOV

Cieľ
Cieľom analýzy nákladovej efektívnosti prezentovanej v tomto reporte je zhodnotiť nákladovú
efektívnosť denosumabu (DMAB) v porovnaní s ďalšími troma zástupcami zo skupiny bisfosfonátov
v prevencii príhod súvisiacich so skeletom (SRE) u pacientov s kostnými metastázami spojenými so
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solídnymi tumormi inými ako karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty (OST) a u pacientov s
mnohopočetným myelómom (MM) v podmienkach klinickej praxe na Slovensku.
Indikácia
Nákladová efektívnosť denosumabu bola hodnotená v terapeutickej indikácii: prevencia príhod
súvisiacich so skeletom (patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy alebo chirurgický
zákrok na kosti) u pacientov s kostnými metastázami spojenými so solídnymi tumormi inými ako
karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty (OST) a u dospelých s mnohopočetným myelómom (MM) v
podmienkach klinickej praxe na Slovensku. To je plne v súlade s platnou registrovanou indikáciou v EÚ,
podľa ktorej je denosumab indikovaný ako prevencia príhod súvisiacich so skeletom (patologická
fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých s
pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti (SPC XGEVA, 2018).
Populácia
Analýza nákladovej užitočnosti simuluje zdravotnú starostlivosť o bežného pacienta spojenými so
solídnymi tumormi, inými ako karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty a s MM, v súlade s platnou
indikáciou lieku.
Model v indikácii OST vychádza z údajov analýzy podskupín Štúdie 244 - pivotnej štúdie fázy III,
zameranej na účinnosť a bezpečnosť denosumabu podávaného každé 4 týždne v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou, podávanou takisto každé 4 týždne u pacientov s kostnými metastázami spojenými so
solídnymi tumormi, inými ako karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty alebo u pacientov s
mnohopočetným myelómom (Henry DH., Costa L., et al., 2011). Použité metódy a výsledky analýzy
podskupiny pacientov s inými solídnymi tumormi (napr. vylučujúc pacientov s mnohopočetným
myelómom) boli publikované samostatne (Henry D., Vadhan-Raj S., et al., 2014).
Model v indikácii MM vychádza z údajov primárnej analýzy Štúdie 482 - pivotnej štúdie fázy III,
zameranej na účinnosť a bezpečnosť denosumabu podávaného každé 4 týždne v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou, podávanou takisto každé 4 týždne u pacientov s novodiagnostikovaným MM (Raje N.,
Terpos E., et al., 2018).
Intervenčná liečba
Predmetom porovnávania je denosumab, ľudská monoklonálna protilátka (IgG2), ktorej cieľom je
RANKL (transmembránový alebo rozpustný proteín). Denosumab je registrovaný na prevenciu príhod
súvisiacich so skeletom (SRE) u dospelých s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti a na
liečbu dospelých a dospievajúcich s vyvinutým skeletom s obrovskobunkovým kostným nádorom (SPC
XGEVA, 2018).
Denosumab preukázal vyššiu účinnosť v zmysle zníženia rizika rozvoja prvých a následných SRE v
porovnaní s kyselinou zoledrónovou v troch randomizovaných, kontrolovaných štúdiách u pacientov s
pokročilým karcinómom prostaty (rate ratio (RR) do rozvoja prvých a následných SRE: 0.82, 95%CI:
0.71-0.94, adjustované p=0.008) (Fizazi K., Carducci M., et al., 2011) u pacientov s pokročilým
karcinómom prsníka (RR: 0.77; 95% CI: 0.66-0.89; p=0.001) (Stopeck AT., Lipton A., et al., 2010) a u
pacientov s inými solídnymi tumormi (okrem MM) (RR: 0.85; 95 % CI: 0.72–1.00: p =0.048) (Henry DH.,
Costa L., et al., 2011). U pacientov s novodiagnostikovaným MM denosumab preukázal non-inferioritu
v prevencii príhod súvisiacich so skeletom v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v pivotnej klinickej
štúdii fázy III. Podľa výsledkov vopred špecifikovanej analýzy denosumab predlžuje čas do progresie
ochorenia (PFS): rozdiel v mediáne PFS bol 10,7 mesiacov, HR [95%CI]: 0.82 [0.68, 0.99] deskriptívne
p=0.036 v porovnaní s kyselinou zoledrónovou (Raje N., Terpos E., et al., 2018).
Odporúčaná dávka denosumabu je 120 mg podávaného vo forme jednorazovej subkutánnej injekcie
jedenkrát každé 4 týždne. Dávkovanie je v súlade s dizajnom Štúdie 244 a 482.
Komparátory
Pre účely analýzy bola kyselina zoledrónová (ZOL) zvolená ako hlavný komparátor.
a) OST
V roku 2017 na Slovensku bola podľa výsledkov analýzy z údajov zverejnených Inštitútom zdravotnej
politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017 kyselina zoledrónová najpredpisovanejšou
farmakologickou liečbou (56% liečených pacientov) v prevencii príhod súvisiacich so skeletom u
pacientov s kostnými metastázami spojenými s ostatnými solídnymi tumormi, hoci je jej použitie
obmedzené indikačným obmedzením na druhú líniu liečby. Navyše je kyselina zoledrónová jediné
liečivo na ochorenie kostí (BTA, bone targeting agents), pre ktoré existujú výsledky priamych
porovnávacích štúdií (head-to-head) účinnosti a bezpečnosti s denosumabom u pacientov s inými
solídnymi tumormi.
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Ako komparátory boli zvolené aj kyselina pamidrónová (PAM) a kyselina klodrónová (CLO) ako
bisfosfonáty, ktoré podľa analýzy zo zverejnených údajov Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na stránke
MZ SR z roku 2017 užívalo 28% (PAM) a 12% (CLO) pacientov s kostnými metastázami spojenými so
solídnymi tumormi na Slovensku (analýza z údajov Inštitútu zdravotnej politiky, Ministerstvo
zdravotníctva SR, 2017).
b) MM
V roku 2017 bola na Slovensku kyselina zoledrónová najpredpisovanejšou farmakologickou liečbou
(77% liečených pacientov) v prevencii príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s mnohopočetným
myelómom, hoci jej použitie je obmedzené na druhú líniu liečby (Inštitút zdravotnej politiky, Ministerstvo
zdravotníctva SR, 2017). Navyše je kyselina zoledrónová jediné liečivo na ochorenie kostí (BTA), pre
ktoré existujú výsledky priamych porovnávacích štúdií (head-to-head) účinnosti a bezpečnosti s
denosumabom u pacientov s MM.
Ako komparátory boli zvolené aj kyselina pamidrónová (PAM) a kyselina klodrónová (CLO) ako
bisfosfonáty, ktoré podľa údajov z roku 2017 užívalo 7% (PAM) a 19% (CLO) pacientov s MM na
Slovensku (Inštitút zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017).
c) popis komparátorov v OST a MM
Kyselina zoledrónová
Kyselina zoledrónová (ZOMETA®, v súčasnosti k dispozícii aj ako generické náhrady), bisfosfonát
určený na intravenózne použitie, je indikovaná ako prevencia príhod súvisiacich so skeletom u
dospelých pacientov s postihnutím kostí pri pokročilých malignitách (SPC Zometa, 2015). Odporúčaná
dávka je 4 mg každé 3 až 4 týždne. O liečbe pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má
uvažovať len po vyhodnotení rizík a prospešnosti liečby. U pacientov s metastázami v kostiach, ktorí
majú pred začatím liečby mierne až stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek, definované ako klírens
kreatinínu (CrCl) 30 - 60 ml/min, sa odporúča zníženie dávky na 3.0 až 3.5 mg. Použitie kyseliny
zoledrónovej sa neodporúča u pacientov, ktorí majú pred začatím liečby ťažké poškodenie funkcie
obličiek, definované u tejto skupiny pacientov ako klírens kreatinínu (CrCl)<30ml/min.
Kyselina pamidrónová
Kyselina pamidrónová, podobne ako kyselina zoledrónová, je bisfosfonát určený na intravenózne
použitie a indikovaná ako liečba príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s kostnými metastázami
spojenými s rakovinou prsníka alebo mnohopočetným myelómom, ako prídavná liečba k špecifickej
protinádorovej liečbe (SPC Pamidronate Disodium, 2016). Odporúčaná dávka je 90 mg podávaná ako
jednorazová infúzia každé 3 týždne. Dávka 90 mg sa musí zvyčajne podať ako 2-hodinová infúzia v 250
ml infúzneho roztoku. Tak ako u kyseliny zoledrónovej, podávanie kyseliny pamidrónovej sa neodporúča
u pacientov, ktorí majú pred začatím liečby ťažké poškodenie funkcie obličiek, definované u tejto skupiny
pacientov ako klírens kreatinínu (CrCl)<30ml/min. U pacientov s metastázami v kostiach, ktorí majú
pred začatím liečby stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek sa odporúča zníženie dávky.
Kyselina klodrónová
Kyselina klodrónová patrí do skupiny bisfosfonátov. Je určená na perorálne použitie v liečbe osteolýzy
a hyperkalciémie spôsobenej malígnym ochorením, v liečbe osteolytických lézií u pacientov s kostnými
metastázami spojenými s rakovinou prsníka alebo mnohopočetným myelómom (SPC CLASTEON,
2017). Denná odporúčaná dávka sú 4 kapsuly (1600 mg). Podobne ako u ostatných bisfosfonátov, pred
aj počas liečby kyselinou klodrónovou je potrebné starostlivo sledovať hladiny kreatinínu a vápnika v
sére a hladiny fosfátov.
Časový horizont
Aby boli obsiahnuté všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou a klinickými dôsledkami pri
liečbe denosumabom u pacientov s inými solídnymi tumormi (OST), použil sa celoživotný časový
horizont korešpondujúci s 200 cyklami po 28 dní v modeli. To je v súlade Metodickou pomôckou pre
vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, podľa ktorého časový horizont rozboru má byť
dostatočne dlhý na obsiahnutie všetkých významných klinických dôsledkov ako aj dôsledkov na
náklady, ktoré priamo súvisia s liekom alebo inou technológiou, ktorá podlieha rozboru.
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U pacientov s MM sa použil časový horizont korešpondujúci 500 cyklom v trvaní 28 dní v modeli.
Diskontná sadzba
V predkladanej analýze sa budúce prínosy pre zdravie a náklady korigujú diskontnou sadzbou 5 %
(Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, 2012).
Výsledky modelu
V modeli nákladovej efektívnosti sa porovnávajú a jasne uvádzajú výsledky celkových nákladov a
celkových zdravotných prínosov jednotlivých porovnávaných liekov s cieľom získať prírastkový pomer
nákladov a užitočnosti. V modeli sa zohľadňovali celkové diskontované náklady pre každého
komparátora, rozdelené do niekoľkých kategórií (náklady spojené s obstarávaním lieku, náklady na
podanie lieku vrátane nákladov na laboratórne vyšetrenia, náklady spojené s manažmentom výskytu
príhod súvisiacich so skeletom a s výskytom závažných nežiaducich účinkov a náklady spojené so
starostlivosťou a monitoringom pacienta). V scenárovej analýze pre MM boli zadefinované dodatočné
náklady vynaložené na systémovú protinádorovú liečbu mnohopočetného myelómu. V stave po
progresii ochorenia sa v modeli aplikovala konštantná, priemerná cena liečby MM na 1 cyklus až do
úmrtia pacienta. Táto priemerná cena sa stanovila spriemerovaním priemerných nákladov spojených s
každou líniou liečby, berúc do úvahy čas trvania liečby v každej línii, tiež podiel pacientov
prechádzajúcich do respektívnej línie liečby a dĺžku trvania remisie po absolvovaní jednotlivých línií
liečby. Pre jednotlivé línie sa priemerné náklady na cyklus spojené s liečbou vyčíslovali podľa
špecifíkácií daných liečob platných na Slovensku (% pacientov liečených každým možným režimom)
vyplývajúcich z Reportu o využívaní vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným
myelómom na Slovensku. Na tieto náklady sa aplikovali ceny liekov na základe ÚZP. Zo spomínaného
Reportu však nie je možné zíkať údaje o dĺžke trvania liečby (Ondrušová M., Chudej J., et al., 2018).
Preto sa dĺžka trvania liečby kalkulovala podľa údajov z Registra Monoklonálnych gamapatií (RMG)
obsahujúceho údaje o pacientoch s MM z reálnej praxe (Registry of Monoclonal Gammopathies, 2018).
Hlavný zdravotný prínos v analýze bol vyjdrený prostredníctvom štandardizovaných o kvalitu
upravených rokov života (QALY). Cieľom bolo získať prírastkový pomer nákladov a užitočnosti (ICUR)
∆
daný nákladmi na získané QALY: 𝐼𝐶𝑈𝑅 = 𝐶 , kde ∆𝐶 predstavuje dodatočné (inkrementálne) náklady
∆𝑈

vynaložené na liečbu denosumabom v porovnaní so štandardne používanou liečbou inými
komparátormi (rozdiel medzi celkovými nákladmi liečby denosumabom a nákladmi spojenými s
kyselinou zoledrónovou). ∆𝑈 predstavuje prírastok QALY pri porovnaní dvoch liečob. Výsledky analýzy
sa často interpretujú aj ako čistý peňažný prínos (NMB) definovaný ako 𝑁𝑀𝐵 = 𝜆 ∗ Δ𝑈 − Δ𝐶 , kde 𝜆 je
ochota platiča platiť za získané QALY. Výsledok NMB > 0 € možno interpretovať ako: liečba daným
liekom je nákladovo efektívna pri stanovenej prahovej hodnote ICUR.
Výpočet prahovej hodnoty
Jedným z kritérií pri zaraďovaní nových liekov do systému úhrad na Slovensku je zavedenie prahovej
hodnoty nákladov na QALY priamo do zákona, 93/2018 (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky, 2018). Ochota platiť pri prahovej hodnote sa kalkuluje pomocou viackritériovej rozhodovacej
analýzy (MCDA) zohľadňujúcej 5 kritérií (klinický prínos posúdený 4 zahraničnými odborníkmi, počet
medicínskych intervencií použitých v tej istej indikácii zaradených do systému úhrad, predpokladané
predaje očakávané v prvých 12 mesiacoch po zaradení lieku do systému úhrad, získané QALY a či sa
jedná o tzv. “orphan” liek).
a) OST
V danej indikácii predstavuje hranica ochoty platiť za jeden získaný rok života 29 777 €: predmetná
liečba je považovaná za nákladovo efektívnu v porovnaní so štandardne používanou liečbou, ak pomer
dodatočných nákladov a prínosu ICUR spĺňa zákonom definovanú požiadavku – musí byť nižší ako je
prahová hodnota. Ochota platiť pri stanovenej prahovej hodnote sa získala porovnaním denosumabu s
váženými priemermi 3 komparátorov v analýze (kyselina zoledrónová, kyselina pamidrónová a kyselina
klodrónová) na základe spotreby a podielu liekov v predmetnej indikácii v roku 2017.
Výpočet koeficientu prahovej hodnoty lieku Xgeva v diagnóze OST spolu s uvedením kritérií
a overiteľných zdrojov:
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1. Klinický prínos preukázaný rozhodnutím príslušného orgánu iného členského štátu
- liek získal hodnotenie ASMR I, ASMR II alebo ASMR III od Národnej autority pre
zdravotníctvo (Haute Autorité de Santé - HAS) vo Francúzsku v požadovanej indikácii alebo
skutočnosť, že je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov verejného zdravotného poistenia::
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65243459
Áno, je uhrádzaný
-

liek získal hodnotenie „podstatný/ (erheblich) alebo „značný“ (beträchtlich) skorý prínos
od Federálneho spoločného výboru (Gemeinsame Bundesausschuss – G-BA) v Nemecku
v požadovanej indikácii alebo alebo skutočnosť, že je v rovnakej indikácii uhrádzaný z
prostriedkov verejného zdravotného poistenia:
Áno – nové indikácie sú automaticky uhrádzané (print screen v prílohe + SPC z Nemecka)

-

lieku bol uznaný klinický prínos od Škótskej liekovej agentúry (Scottish Medicines
Consortium – SMC) v Škótsku, alebo ak je liek v Škótsku uhrádzaný z verejného
zdravotného poistenia v posudzovanej indikácii:
http://www.healthcareimprovementscotland.org/programmes/nice_guidance_and_scotland/mta_
resources/appraisal_265.aspx?iru=FV15K62K54
Áno

-

lieku bol uznaný klinický prínos od Národného inštitútu pre hodnotenie kvality zdravia
a zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence – NICE) v Anglicku,
alebo je liek v Anglicku uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia v posudzovanej
indikácii:
https://www.nice.org.uk/guidance/ta265
Áno

Počet krajín z prílohy Vyhlášky, kde je odporúčanie agentúry v oblasti hodnotenia zdravotníckych
technológií, alebo skutočnosť, že posudzovaný liek je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia: 4
Počet bodov: 0
2. Dostupnosť iných liekov v požadovanej indikácii uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia zaradených v zozname kategorizovaných liekov:
Počet liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia zaradených v zozname
kategorizovaných liekov v požadovanej indikácii: 4: kyselina ibandrónová, kyselina zoledrónová,
kyselina pamidrónová a kyselina klodrónová
Počet bodov: -0,6
3. Vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Ročná suma úhrad (za prvých 12 mesiacov) za dg. OST: 397 623 (spolu za nové indikácie MM,
a OST: 765 865 €) – t.j. spolu za nové indikácie v intervale 0,5-1 mil. €
zdroj: FEK rozbor lieku bod 7.
Počet bodov: +0,25
4. Počet získaných QALY pri použití posudzovaného lieku oproti získaným rokom života
štandardizovanej kvality pri použití medicínskej intervencie
Počet získaných QALY: 0,07*
Zdroj: FEK rozbor lieku bod 6.
Počet bodov: -2
5. Skutočnosť, či ide o liek zaradený do registra spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia
(Orphan)
Liek nie je zaradený do registra spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia (Orphan)
Počet bodov: 0
Xgeva dg. OST- Kritérium:
1. Odporúčanie príslušnej agentúry alebo skutočnosť, že liek je
uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia v krajinách FR,
GE, UK, SC – počet krajín
2. Počet medicínskych intervencií
3. Suma úhrad počas prvých 12 mesiacov od zaradenia lieku
4. Počet pridaných QALY*

Hodnota

Počet bodov v MCDA

4

0

4
0,5-1 mil. €
0,07

-0,6
+0,25
-2
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5. Orfan status
Spolu počet bodov v MCDA
Základný ICUR (35*912 €)
ICUR na základe MCDA

nie

0
-2,35

31 920 €
29 777 €

35
32,65

*vážený priemer z prírastku QALY u všetkých 3 komparátorov:
Dg. OST
Základný scenár - spolu QALY
Prírastok QALY (DMAB vs komparátor)
Podiel pacientov (%)
Vážený priemer prírastok QALY

DMAB
0,3162

ZOL

PAM

CLO

0,2650

0,2093

0,2285

0,0512

0,1069

0,0878

56%

28%
0,07

12%

Zdroj: základný scenár CUA analýzy (CE-model)

Ak by sa brala najnižšia hodnota prírastku QALY, neovplyvní to výsledok - zostáva rovnaká prahová
hodnota.
Súčet bodov podľa hodnotiacich kritérií je: -2,35. Koeficient prahovej hodnoty pre Xgevu v dg.
OST: 35 – 2,35 = 32,65. Referenčná priemerná mesačná mzda za rok 2016 zverejnená Štatistickým
úradom Slovenskej republiky je 912 EUR. Prahová hodnota pre Xgevu v posudzovanej indikácii
OST za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je 29 777 €/QALY.
b) MM
V danej indikácii predstavuje hranica ochoty platiť za jeden získaný rok života 30 005 €: predmetná
liečba je považovaná za nákladovo efektívnu v porovnaní so štandardne používanou liečbou, ak pomer
dodatočných nákladov a prínosu ICUR spĺňa zákonom definovanú požiadavku – musí byť nižší ako je
prahová hodnota. Ochota platiť pri stanovenej prahovej hodnote sa získala porovnaním denosumabu s
váženými priemermi 3 komparátorov v analýze (kyselina zoledrónová, kyselina pamidrónová a kyselina
klodrónová) na základe spotreby a podielu liekov v predmetnej indikácii v roku 2017.
Výpočet koeficientu prahovej hodnoty lieku Xgeva v diagnóze MM spolu s uvedením kritérií
a overiteľných zdrojov:
1. Klinický prínos preukázaný rozhodnutím príslušného orgánu iného členského štátu
-

liek získal hodnotenie ASMR I, ASMR II alebo ASMR III od Národnej autority pre zdravotníctvo
(Haute Autorité de Santé - HAS) vo Francúzsku v požadovanej indikácii alebo skutočnosť, že je
v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov verejného zdravotného poistenia::
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65243459
Nie je hradený

-

liek získal hodnotenie „podstatný/ (erheblich) alebo „značný“ (beträchtlich) skorý prínos
od Federálneho spoločného výboru (Gemeinsame Bundesausschuss – G-BA) v Nemecku
v požadovanej indikácii alebo alebo skutočnosť, že je v rovnakej indikácii uhrádzaný z
prostriedkov verejného zdravotného poistenia:
Áno – nové indikácie sú automaticky uhrádzané (print screen v prílohe + SPC z Nemecka)

-

lieku bol uznaný klinický prínos od Škótskej liekovej agentúry (Scottish Medicines Consortium
– SMC) v Škótsku, alebo ak je liek v Škótsku uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia
v posudzovanej indikácii:
Nie

-

lieku bol uznaný klinický prínos od Národného inštitútu pre hodnotenie kvality zdravia
a zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence – NICE) v Anglicku,
alebo je liek v Anglicku uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia v posudzovanej
indikácii:
Nie

Počet krajín z prílohy Vyhlášky, kde je odporúčanie agentúry v oblasti hodnotenia zdravotníckych
technológií, alebo skutočnosť, že posudzovaný liek je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia: 1
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Počet bodov: -0,75
2. Dostupnosť iných liekov v požadovanej indikácii uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia zaradených v zozname kategorizovaných liekov:
Počet liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia zaradených v zozname
kategorizovaných liekov v požadovanej indikácii: 4: kyselina ibandrónová, kyselina zoledrónová,
kyselina pamidrónová a kyselina klodrónová
Počet bodov: -0,6
3. Vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Ročná suma úhrad (za prvých 12 mesiacov) za dg. MM: 368 242 € (spolu za nové indikácie MM,
a OST: 765 865 €) – t.j. spolu za nové indikácie v intervale 0,5-1 mil. €
zdroj: FEK rozbor lieku bod 7.
Počet bodov: +0,25
4. Počet získaných QALY pri použití posudzovaného lieku oproti získaným rokom života
štandardizovanej kvality pri použití medicínskej intervencie
Počet získaných QALY: 0,22*
Zdroj: FEK rozbor lieku bod 6.
Počet bodov: -1
5. Skutočnosť, či ide o liek zaradený do registra spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia
(Orphan)
Liek nie je zaradený do registra spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia (Orphan)
Počet bodov: 0
Xgeva dg. MM - Kritérium:
1. Odporúčanie príslušnej agentúry alebo skutočnosť, že liek je
uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia v krajinách FR,
GE, UK, SC – počet krajín
2. Počet medicínskych intervencií
3. Suma úhrad počas prvých 12 mesiacov od zaradenia lieku
4. Počet pridaných QALY*
5. Orfan status
Spolu počet bodov v MCDA

Hodnota

Počet bodov v MCDA

1

-0,75

4
0,5-1 mil. €
0,22
nie

-0,6
+0,25
-1
0
-2,1

31 920 €
30 005 €

35
32,9

Základný ICUR (35*912 €)
ICUR na základe MCDA

*vážený priemer z prírastku QALY u všetkých 3 komparátorov:
Dg. MM
Základný scenár - spolu QALYs

DMAB

PAM

CLO

3,0283

2,9330

2,9290

Prírastok QALYs (DMAB vs komparátor)

0,2000

0,2954

0,2994

Podiel pacientov (%)

74,7%

6,5%
0,22

18,6%

Vážený priemer prírastok QALYs

3,2284

ZOL

Zdroj: základný scenár CUA analýzy (CE-model)

Ak by sa brala najnižšia hodnota prírastku QALY (0,200), neovplyvní to výsledok - prahová hodnota je
síce nižšia - na úrovni 29 549 €, ale liek spĺňa nákladovú efektívnosť- ICUR pri všetkých komparátoch
je pod prahovou hodnotou.
Súčet bodov podľa hodnotiacich kritérií je: -2,1. Koeficient prahovej hodnoty pre Xgevu v dg.
MM 35 – 2,1 = 32,9. Referenčná priemerná mesačná mzda za rok 2016 zverejnená Štatistickým
úradom Slovenskej republiky je 912 EUR. Prahová hodnota pre Xgevu v posudzovanej indikácii
MM za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je 30 005 €/QALY.
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2.

POUŽITÉ METÓDY A VSTUPY

Śtruktúra modelov
a) Štruktúra modelu v OST
Model nákladovej užitočnosti denosumabu u pacientov s inýmy solídnymi tumormi je založený na 3
stupňovom modeli prežívania - Markovov model. Dokáže nasimulovať starostlivosť o priemerného
pacienta s kostnými metastázami spojenými so solídnymi tumormi, s rizikom rozvoja príhod súvisiacich
so skeletom. Štruktúra modelu je rovnaká pre denosumab aj komparátora, Obrázok 18. Berie do úvahy
3 zdravotné stavy - “na liečbe liečivom na ochorenie kostí (BTA, napr. denosumab alebo komparátor zo
skupiny bisfosfonátov)”, “bez liečby liečivom na ochorenie kostí (BTA)” a smrť. Pacienti vstupujú do
modelu v zdravotnom stave “na liečbe liečivom na ochorenie kostí BTA” (s výnimkou pacientov v ramene
liečenom komparátorom, ktorí nie sú vhodní na liečbu BTA z dôvodu poškodenia funkcie obličiek).
Obrázok 18 Štruktúra modelu v OST

BTA, liečivo na liečbu ochorenia kostí

b) Štruktúra modelu v MM
Model nákladovej užitočnosti denosumabu u pacientov s inýmy solídnymi nádormi je založený na 5
stupňovom modeli prežívania - semi-Markovovom modeli. Dokáže nasimulovať správanie priemerného
pacienta s novodiagnostikovaným MM, s rizikom rozvoja príhod súvisiacich so skeletom a/alebo s
rizikom progresie ochorenia. Štruktúra modelu je rovnaká pre denosumab aj komparátora, Obrázok 19.
Berie do úvahy 5 zdravotných stavov - “MM pred progresiou”, “na liečbe liečivom na ochorenie kostí
(BTA, napr. denosumab alebo komparátor zo skupiny bisfosfonátov)”, “bez liečby liečivom na ochorenie
kostí (BTA)” a smrť. Progresia ochorenia a prerušenie liečby BTA sú modelované nezávisle. Pacienti
vstupujú do modelu v zdravotnom stave “MM pred progresiou“ a “na liečbe liečivom na ochorenie kostí
BTA” (s výnimkou pacientov v ramene liečenom komparátorom, ktorí nie sú vhodní na liečbu BTA z
dôvodu poškodenia funkcie obličiek).
Obrázok 19 Štruktúra modelu v MM
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BTA, liečivo na liečbu ochorenia kostí; MM, mnohopočetný myelóm; SRE, príhody súvisiace so skeletom

Pacienti s MM v štádiu pred progresiou sú rizikoví z dôvodu rozvoja progresie ochorenia (potom
prechádzajú do stavu po progresii MM) a smrti. V štádiu po progresii je kvalita života pacientov s MM
zhoršená a náklady na sledovanie týchto pacientov sú vyššie v porovnaní s pacientmi v stave pred
progresiou ochorenia. Prechod zo stavu pred progresiou MM do stavu po progresii MM znázorňujú
krivky prežívania PFS (prežívanie bez progresie ochorenia).
Ďalšie predpoklady k štruktúre modelov
Pacienti prechádzajú z jedného zdravotného stavu do druhého každé 4 týždne (1 cyklus v modeli = 28
dní). Je to v súlade s dávkovacou schémou denosumabu a kyseliny zoledrónovej v Štúdii 482 aj v súlade
s dávkovaním v SPC liekov. Podľa platného SPC sa kyselina zoledrónová (ZOL) a kyselina
pamidrónová (PAM) odporúča podávať každé 3 až 4 týždne. Pre účely modelu bolo zvolené dávkovanie
každé 4 týždne, čo je v súlade s dizajnom Štúdie 244 a 482.
Riziko rozvoja príhod súvisiacich so skeletom (SRE) je nižšie u pacientov na liečbe BTA v porovnaní s
pacientmi bez BTA liečby a závisí od druhu podávanej liečby. Spôsob podávania BTA liečby
(subkutánne, intravenózne) môže vplývať na kvalitu života pacientov. Liečba BTA je spojená s výskytom
závažných nežiaducich účinkov. V prípade kyseliny klodrónovej (CLO) sa bralo do úvahy, že perorálne
podanie lieku nemá vplyv na zníženie kvality života. V tomto zdravotnom stave pacienti zotrvávajú do
prerušenia liečby alebo smrti. Pacienti, ktorí už nepodstupujú liečbu BTA majú zvýšené riziko rozvoja
príhod súvisiacich so skeletom, ale nehrozia u nich závažné nežiaduce účinky spojené s liečbou a
takisto znížená kvalita ich života v dôsledku spôsobu podávania BTA liekov je bezpredmetná.
Pri modelovaní počtu príhod súvisicich so skeletom ako aj výskytu závažných nežiaducich účinkov v
každom cykle sa použila konštantná prepočítavacia miera špecifická pre pacientov na liečbe BTA alebo
bez liečby BTA podľa podielu pacientov v jednotlivých stavoch (na liečbe BTA alebo bez liečby BTA).
Pre plynulý prechod z jedného zdravotného stavu do druhého sa použila úprava na polovičný cyklus.
Na začiatku každého cyklu v modeli sa podávala liečba BTA.
Aby sa zohľadnili rozdielne ekonomické a humanistické úskalia spojené s rozvojom príhod súvisiacich
so skeletom (SRE), boli tieto rozdelené do 4 kategórií: patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia
miechy alebo chirurgický zákrok na kosti. Predpokladá sa, že rozdelenie SRE podľa jednotlivých typov
ostáva konštantné. Priemerné náklady a úbytok QALY spojený s rozvojom SRE je v modeli vyjadrený
ako vážený priemer špecifických nákladov a úbytkov QALY spojených so SRE podľa pomeru v
jednotlivých kategóriách SRE a aplikovaný ako jednorazový náklad/úbytok QALY v čase výskytu
závažných nežiaducich udalostí.
Zo závažných nežiaducich účinkov sa pre účely analýzy brali do úvahy: osteonekróza čeľuste,
hypokalciémia a renálna toxicita, ktoré sú klinicky významné pre denosumab, aj pre komparátory zo
skupiny bisfosfonátov. Podobne, ako v prípade SRE, dopad na náklady a dopad na kvalitu života
spojené s výskytom závažných nežiaducich účinkov bol vyjadrený ako jednorazový náklad/úbytok QALY
v čase výskytu závažných nežiaducich udalostí.
Nasledujúce časti popisujú klinické, ekonomické vstupy a vstupy ovplyvňujúce kvalitu života, ktoré boli
použité v modeli.
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Klinické parametre
a) OST
Úmrtnosť
Pravdepodobnosť úmrtia v závislosti od času podľa celkovej úmrtnosti bola v modeli odhadovaná na
základe kriviek celkového prežívania (OS), ktoré boli získané poolovaním OS dát zo Štúdie 244
obidvoch skupín pacientov liečených denosumabom a kyselinou zoledrónovou. Nepozoroval sa žiadny
štatisticky významný rozdiel v celkovom prežívaní pacientov medzi oboma liečebnými ramenami u
pacientov s inými solídnymi tumormi, čo potvrdzuje aj publikácia od Henry et al. 2014 (Henry D.,
Vadhan-Raj S., et al., 2014).
Pretože krivky celkového prežívania (OS) boli neúplné (napr. nie u všetkých pacientov došlo k úmrtiu
počas štúdie), v modeli sa krivky prežívania zafixovali podľa štandardných parametrov prežívania a
potom sa celkové prežívanie extrapolovalo na celé časové obdobie použité v modeli.
Celkové prežívanie sa modelovalo podľa generalizovanej gamma distribúcie založenej na porovnávaní
iných parametrických modelov využívajúcich exponenciálnu, Weibullovu, generalizovanú gamma, loglogistickú a log-normálnu distribúciu. Zohľadňovala sa štatistická zhoda (na základe AIC meraní Akaike Information Criterion), vizuálna zhoda a dôveryhodnosť dlhodobej extrapolácie. Keďže
prognóza pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov je nelichotivá, celková mortalita
pacientov z iných príčin (napr. starnutie populácie) sa nebrala do úvahy.
Očakávaná priemerná dĺžka života (nediskontovaná) v modeli bola 1.72 roka. Porovnanie kriviek
prežívania v analýze a originálnych Kaplan-Meierových kriviek je Obrázok 20.
Obrázok 20 Celkové prežívanie v modeli využívajúce generalizovanú gamma distribúciu v porovnaní s
Kaplan-Meierovou krivkou zo Štúdie 244 (nezahŕňa pacientov s MM)

Príhody súvisiace so skeletom (SRE) – miery a distribúcie
Štúdia 244 slúžila ako podklad údajov pre celkovú mieru rozvoja príhod súvisiacich so skeletom (SRE)
u pacientov liečených denosumabom alebo kyselinou zoledrónovou (s výnimkou pacientov s
mnohopočetným myelómom), a to rozdelené podľa jednotlivých typov SRE. Z viacerých zdrojov sa
získali pomerné hodnoty (rate ratios), ktoré sa aplikovali na derivované miery SRE pre kyselinu
zoledrónovú. Tie isté hodnoty boli použité aj pre kyselinu pamidrónovú a klodrónovú, nakoľko pre tieto
komparátory neexistujú priame porovnávacie (head to head) dáta.
V oboch liečebných ramenách sa použila rovnaká miera rozvoja SRE u pacientov, ktorí prerušili BTA
liečbu (alebo ju nikdy nepodstúpili). Miera rozvoja SRE ostáva konštatná počas celej doby trvania
konkrétneho zdravotného stavu. V konečnom dôsledku boli hodnoty SRE prispôsobené tak, aby riziko
výskytu príhod súvisiacich so skeletom v reálnej praxi bolo vyššie v porovnaní s klinickými skúšaniami.
Detailnejšie je postup popísaný nižšie.
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Miery rozvoja SRE na podklade Štúdie 244
Údaje o mierach SRE u pacientov liečených denosumabom alebo kyselinou zoledrónovou boli získané
zo Štúdie 244 (s výnimkou pacientov s mnohopočetným myelómom) (Amgen data on file, report z
klinickej Štúdie 244). V každom liečebnom ramene sa celkový počet príhod SREu pacientov vydelil
počtom rizikových rokov, aby sa získala ročná miera výskytu SRE pokiaľ je pacient liečený. Získané
údaje pre ročné miery SRE sú zosumarizované v Tabuľka 8.
Sekundárnym cieľovým ukazovateľom v Štúdii 244 bol čas do prvej a následnej SRE, avšak do úvahy
sa nebrali SRE, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas nasledujúcich 21 dní od výskytu predchádzajúcej
SRE. Je to z dôvodu, aby sa nezarátavali také SRE, ktoré majú priamu súvislosť s prvou SRE. Výsledky
modelovej analýzy však reflektujú na ekonomické a humanistické úskalia spojené s liečbou z pohľadu
pacientov aj platcov. Napríklad náklady na operáciu zlomeniny budú pravdepodobne vyššie ako náklady
spojené so starostlivosťou o zlomeninu, ktorá nevyžaduje operačný zákrok.
Tabuľka 8 Miery výskytu SRE na podklade Štúdie 244
Rizikové roky/pacient
Počet SRE
Ročná miera rozvoja SRE

DMAB rameno
591,1
469
469/591,1=0,793

ZOL rameno
571,5
535
535/571,5=0,936

DMAB: denosumab, SRE: prihody súvisiace so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová

Miery výskytu SRE pre kyselinu pamidrónovú, kyselinu klodrónovú a pacientov bez liečby
ochorenia kostí
Na základe Štúdie 244 nemožno odhadnúť miery výskytu SRE pokiaľ pacient neabsolvuje liečbu BTA,
alebo pokiaľ je liečený kyselinou pamidrónovou alebo kyselinou klodrónovou. Preto sa v tejto analýze
použili odhady z iných publikovaných zdrojov
Ročné miery rozvoja SRE u pacientov liečených kyselinou pamidrónovou
Neexistuje žiadna klinická štúdia preukazujúca účinnosť kyseliny pamidrónovej u pacientov s inými
solídnymi tumormi: ani SLR (systematic literature review) publikovaných výsledkov o účinnosti
denosumabu u pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov, vykonané v roku 2013 na
podnet Národného inštitútu excelencie zdravia a zdravotnej starostlivosti (NICE), neidentifikovalo žiadnu
štúdiu o účinnosti kyseliny pamidrónovej u pacientov s inými solídnymi tumormi (Ford JA., Jones R., et
al., 2013). SLR prehľad však identifikoval 2 štúdie porovnávajúce kyselinu zoledrónovú a kyselinu
pamidrónovú u pacientov s karcinómom prsníka, vrátane jedného reportu preukazujúceho čas
(vyjadrený ako pomerné hodnoty – rate ratios (RR)) do výskytu prvej a následnej príhody SRE 0.80
(95% CI: 0.66-0.97) ( Rosen LS., Gordon D., et al., 2003). Podobné výsledky výskytu SRE príhod
(vyjadrené ako RR) boli získané u pacientov s mnohopočetným myelómom, na základe SLR prehľadu
a network meta-analýz pre kyselinu zoledrónovú v porovnaní s kyselinou pamidrónovou (RR: 0.81, 95%
CI: 0.52-1.14) (Mhaskar R., Kumar A., et al., 2017). Preto sa za účelom tejto analýzy brala do úvahy
hodnota RR 0.80 pre kyselinu zoledrónovú v porovnaní s kyselinou pamidrónovou. Inverzné hodnoty
RR pre kyselinu pamidrónovú v porovnaní s kyselinou zoledrónovou (1/0.80=1.25) sa aplikovali na
mieru výskytu SRE príhod pre kyselinu zoledrónovú, a tak ročná miera výskytu SRE pri liečbe kyselinou
pamidrónovou sa odhaduje na 1.170.
Ročné miery rozvoja SRE u pacientov liečených kyselinou klodrónovou
Podobne ako u kyseliny pamidrónovej, neexistuje žiadna klinická štúdia preukazujúca účinnosť kyseliny
klodrónovej u pacientov s inými solídnymi tumormi. Podľa Ford et al. 2013 (Ford JA., Jones R., et al.,
2013) ani u pacientov s karcinómom prsníka a karcinómom prostaty nemožno previesť kvantitatívne
porovnanie na základe výsledkov existujúcich štúdií.
Keďže údaje chýbajú, stanovila sa miera výskytu SRE pre kyselinu klodrónovú na úroveň kyseliny
pamidrónovej. Je to konzervatívny prístup, nakoľko kyselina klodrónová je v porovnaní s kyselinou
pamidrónovou a zoledrónovou považovaná za menej účinnú bisfosfonátovú liečbu. U pacientov s
mnohopočetným myelómom boli zistené hodnoty podporujúce tento predpoklad, pomerné hodnoty (rate
ratio RR) SRE pre kyselinu zoledrónovú, kyselinu pamidrónová a kyselinu klodrónovú vs placebo boli
0.57, 0.71 a 0.78 (Mhaskar R., Kumar A., et al., 2017).
Ročné miery rozvoja SRE u pacientov bez BTA liečby
Miera výskytu SRE u pacientov bez liečby bola odvodená z miery výskytu SRE pre kyselinu zoledrónovú
(0.936), na ktorú sa aplikoval RR 1/0.74=1.35 (Ford JA., Jones R., et al., 2013). Ročná miera výsyktu
SRE u pacientov bez liečby sa odhaduje na 1.265.
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Adjustácia SRE podľa údajov z reálnej praxe
Údaje z reálnej praxe ukazujú, že miera výskytu SRE u pacientov liečených kyselinou zoledrónovou je
vyššia v porovnaní s klinickými štúdiami. Ako možný dôvod sa javí, že pacienti zaradení do klinických
štúdií sú prísnejšie sledovaní a disciplinovanejší v užívaní liečby ako v reálnom živote. Táto skutočnosť
bola v modeli zohľadnená použitím korektívneho faktora pre reálnu prax – násobnej konštanty pre
všetky miery SRE, ktorej hodnota 2,84 bola odvodená z ad-hoc analýz podľa Hechmati et al. 2013
(Hechmati G., Cure S., et al., 2013) a porovnávala sa s hodnotami SRE pozorovanými v štúdiách s
denosumabom u pacientov so solídnymi nádormi. Adjustácia pomocou tohto korektívneho faktora bola
už v minulosti publikovaná v dvoch štúdiách nákladovej užitočnosti denosumabu v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou u pacientov s kostnými metastázami zo solídnych nádorov v Českej republike (Cristino
J., Finek J., et al., 2017) a u pacientov s mnohopočetným myelómom v USA (Raje N., Roodman GD.,
et al., 2018).
Miery výskytu SRE použité v modeli
Ročné miery výskytu SRE u pacientov počas liečby denosumabom, kyselinou zoledrónovou, kyselinou
pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a u pacientov bez liečby BTA, adjustované podľa údajov z reálnej
praxe boli pre účely modelu prevedené na mieru výskytu SRE pre 1 cyklus tak, že sa vydelila ročná
miera počtom cyklov za rok, napr. 365.25/28. Výsledná ročná miera výskytu SRE a miera výskytu SRE
pre 1 cyklus v modeli je uvedená v Tabuľka 9.
Tabuľka 9 Ročná miera výskytu SRE a miera výskytu SRE pre 1 cyklus v modeli, adjustácia podľa
údajov z reálnej praxe
Miera výskytu
SRE pre 1 cyklus
v modeli

DMAB
0,173

ZOL
0,204

PAM
0,255

Bez liečby
0,275

CLO
0,255

CLO: kyselina klodrónová, DMAB: denosumab, PAM: kyselina pamidrónová, SRE: príhody súvisiace so skeletom, ZOL:
kyselina zoledrónová

Distribúcia SRE
Údaje o výskyte SRE v modeli boli poolované podľa jednotlivých typov SRE. Nakoľko každý typ možnej
príhody súvisiacej so skeletom má svoj špecifický charakter, bolo nutné rozlišovať medzi nimi. Za týmto
účelom sa aplikovala distribúcia výskytu SRE podľa typu (patologická fraktúra, ožarovanie kosti,
kompresia miechy alebo chirurgický zákrok na kosti) na základe Štúdie 244. Výsledky boli v štúdii
podobné pre obe liečebné ramená (Rosen LS., Gordon D., et al., 2003). Poolovaním údajov SRE z
dvoch ramien sa odvodila jednoduchá distribučná konštatnta SRE, nezávisle od podávanej liečby
V Tabuľka 10 je uvedená distribúcia SRE v dvoch liečebných ramenách získaná poolovaním dát a
relatívne rozdelenie podľa typu SRE za účelom hodnotenia nákladov a úbytkov QALY v modeli.
Tabuľka 10 Distribúcia výskytu SRE podľa typu na základe výsledkov Štúdie 244
Typ SRE
Patologická fraktúra
Ožarovanie kosti
Chirurgický zákrok na kosti
Kompresia miechy
Spolu

Poolované ramená (%)
(N=1,597)
315
577
62
50
1,004

% zo všetkých SRE
31.4%
57.5%
6.2%
5.0%
100.0%

SRE: príhody súvisiace so skeletom

Prerušenie liečby a kompliancia
Prerušenie liečby BTA je v modelovej analýze zohľadnené na základe špecifických údajov o liečbe zo
Štúdie 244 (s výnimkou pacientov s mnohopočetným myelómom). 4-týždňová pravdepodobnosť
prerušenia BTA liečby (podávanie BTA liečby jedenkrát každé 4 týždne), označené ako 𝑝4𝑊 sa rátala z
počtu pacientov, ktorí prerušili liečbu z akéhokoľvek dôvodu (okrem prerušenia z dôvodu úmrtia, ktoré
je tiež v modeli zohľadnené), značené ako 𝑛𝐷 , a počtu rizikových rokov/pacient (napr. follow up štúdie),
značené ako 𝑇𝑟 , podľa nasledovného vzorca.
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𝑛𝐷
28
∗
)
𝑇𝑟 365.25
Výsledky sumarizuje Tabuľka 11. Keďže údaje o pravdepodobnosti prerušenia liečby kyselinou
pamidrónovou a kyselinou klodrónovou chýbajú, boli pre ne aplikované tie isté údaje ako v prípade
kyseliny zoledrónovej.
𝑝4𝑊 = 1 − exp (−

Tabuľka 11 Pravdepodobnosť prerušenia liečby prepočítaná na základe výsledkov Štúdie 244 (s
výnimkou pacientov s mnohopočetným myelómom)
DMAB
Pacienti, ktorí prerušili liečbu (z akéhokoľvej dôvodu, okrem úmrtia)
Rizikové roky/pacient (roky počas follow up)
Pravdepodobnosť prerušenia BTA liečby v 1 cykle modelu

ZOL

366

359

591,1

571,5

0,0464

0,0470

BTA: liečivo na liečbu ochorenia kostí, DMAB: denosumab, ZOL: kyselina zoledrónová

Relatívna intenzita dávkovania (dodržiavanie dávkovacieho režimu zo strany pacienta), teda
kompliance sa tiež brala do úvahy. Podiel podaných dávok daného liečiva sa prepočítal ako pomer
medzi počtom skutočne absolvovaných podaní a počtom podaní plánovaných počas celého trvania
liečby (od prvej dávky po poslednú plánovanú dávku). Podľa výsledkov Štúdie 244, pacientom v ramene
liečenom kyselinou zoledrónovou bolo podaných 84.6% predpísaných i.v. infúzií a pacientom liečených
denosumabom 88.2% predpísaných injekcií subkutánne (Amgen data on file, Report z klinickej štúdie
244).
Keďže údaje o kompliance liečby kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou chýbajú, boli pre ne
aplikované tie isté údaje ako v prípade kyseliny zoledrónovej
Výskyt závažných nežiaducich účinkov
Vo všeobecnosti, výskyt nežiaducich účinkov počas liečby denosumabom a kyselinou zoledrónovou bol
porovnateľný, ako preukázali tri klinické štúdie fázy III, v ktorých sa porovnávala klinická účinnosť a
bezpečnosť denosumabu s kyselinou zoledrónovou u pacientov s kostnými metastázami spojenými s
rakovinou prsníka (Stopeck AT., Lipton A., et al., 2010), s rakovinou prostaty (Fizazi K., Carducci M., et
al., 2011) a inými solídnymi tumormi (Henry DH., Costa L., et al., 2011). V Štúdii 244, celkový výskyt
nežiaducich účinkov stupňa ≥ 3 podľa kritérií National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC)
bol porovnateľný v oboch liečebných ramenách (ZOL: 80%, DMAB: 77%, p=0.10), ako aj výskyt
závažných nežiaducich účinkov (ZOL: 66%, DMAB: 63%, p=0.16) (Henry DH., Costa L., et al., 2011).
Do úvahy sa brali jedine závažné nežiaduce účinky spojené s liečbou denosumabom u pacientov so
solídnymi tumormi, konkrétne osteonekróza čeľuste, hypokalciémia, bezprostredná reakcia súvisiaca s
podaním lieku a renálna toxicita.
Miera výskytu závažných nežiaducich účinkov počas 1 cyklu bola kalkulovaná podobným spôsobom
ako miera výskytu príhod súvisiacich so skeletom (SRE) – pomocou celkového počtu pacientov, u
ktorých sa zaznamenal závažný nežiaduci účinok a počtu rizikových rokov /pacient z poolovanej analýzy
troch klinických štúdií fázy III, nakoľko výskyt závažných nežiaducich účinkov nebol frekventovaný.
Tabuľka 12 zhŕňa vstupy a výsledky výpočtov pre výskyt závažných nežiaducich účinkov v každom
liečebnom ramene. V modeli sa predpokladalo, že miera výskytu závažných nežiaducich účinkov je
konštatná a iba u pacientov aktuálne podstupujúcich liečbu BTA.
Do modelu nebol explicitne zahrnutý potenciálny dopad závažných nežiaducich účinkov na úmrtie alebo
prerušenie liečby. Ten sa bral do úvahy pri celkovej mortalite a pravdepodobnosti prerušenia liečby.
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Tabuľka 12 Miera ročného výskytu vybraných závažných nežiaducich účinkov podľa liečebných skupín,
získaná poolovaním dát z troch klinických štúdií fázy III s denosumabom u pacientov so solídnymi
tumormi
DMAB

ZOL

(rizikové roky/pacient:
3096,3)

(rizikové roky/pacient:
3045,6)

Osteonekróza čeľuste

52 (0,017)

37 (0,012)

Bezprostredná reakcia súvisiaca s podaním lieku
(počas prvých 3 dní od podania prvej dávky)

2 (0,001)

17 (0,006)

Hypokalciémia

41 (0,013)

18 (0,006)

Renálna toxicita

82 (0,026)

102 (0,033)

Celkovo

177 (0,057)

174 (0,057)

Závažné nežiaduce účinky
N (ročná miera výskytu/osoba)

DMAB: denosumab, ZOL: kyselina zoledrónová

b) MM
Úmrtnosť
Pravdepodobnosť úmrtia v závislosti od času podľa celkovej úmrtnosti bola v modeli odhadovaná na
základe kriviek celkového prežívania (OS), ktoré boli získané poolovaním OS dát zo Štúdie 482
obidvoch skupín pacientov liečených denosumabom a kyselinou zoledrónovou. Nepozoroval sa žiadny
štatisticky významný rozdiel v celkovom prežívaní pacientov medzi oboma liečebnými ramenami,
napriek tomu krivky celkového prežívania hovoria v prospech denosumabu v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou (HR: 0.90, 95%CI: 0.70-1.16, p=0.41).
Pretože krivky celkového prežívania (OS) boli neúplné (napr. nie u všetkých pacientov došlo k úmrtiu
počas štúdie), v modeli sa krivky prežívania zafixovali podľa štandardných parametrov prežívania a
potom sa celkové prežívanie extrapolovalo na celé časové obdobie použité v modeli.
Celkové prežívanie sa modelovalo podľa Weibullovej distribúcie založenej na porovnávaní iných
parametrických modelov využívajúcich exponenciálnu, Weibullovu, generalizovanú gamma, loglogistickú a log-normálnu distribúciu. Zohľadňovala sa štatistická zhoda (podľa AIC meraní - Akaike
Information Criterion), vizuálna zhoda a dôveryhodnosť dlhodobej extrapolácie. Aby sa zaručilo, že
riziko úmrtia v akomkoľvek bode modelu je vyššie ako riziko úmrtia v populácii pacientov v rovnakom
priemernom veku, ktorí nemajú MM, vykonala sa korekcia na podklade údajov zo štatistickej ročenky
Slovenskej republiky z roku 2017 (Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017). Pravdepodobnosť úmrtia
v každom cycle sa tak porovnávala s príslušnou pravdepodobnosťou úmrtia v celkovej populácii v
rovnakom veku (priemerný vek v analýze začínal na úrovni 63.4 rokov, z toho na začiatku bolo 54%
mužov, čo je v súlade s populáciou zo Štúdie 482).
Rovnaké celkové prežívanie ako pri liečbe kyselinou zoledrónovou sa predpokladalo u pacientov
liečených kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a tiež u pacientov nepodstupujúcich liečbu
na ochorenie kostí (BTA).
Očakávaná priemerná dĺžka života (nediskontovaná) v modeli bola 8.57 rokov. Porovnanie kriviek
prežívania v analýze a originálnych Kaplan-Meierových kriviek je na Obrázok 21.
Obrázok 21 Celkové prežívanie v modeli využívajúce generalizovanú gamma distribúciu v porovnaní s
Kaplan-Meierovou krivkou zo Štúdie 244 (nezahŕňa pacientov s MM)
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KM: Kaplan Meierova krivka OS: celkové prežívanie

PFS – prežívanie bez progresie ochorenia
PFS bol do Štúdie 482 zahrnutý ako vopred špecifikovaný cieľový ukazovateľ. PFS sa definovalo ako
čas od randomizácie do prvej celkovej progresie ochorenia zaznamenanej skúšajúcim, alebo ako úmrtie
z akejkoľvek príčiny, ku ktorému dôjde počas liečby. Progresia ochorenia sa posudzovala podľa kritérií
Medzinárodnej myelómovej pracovnej skupiny (IMWG).
V ramene pacientov liečených denosumabom sa dosiahol medián PFS 46.1 mesiacov (95%CI: [34.3;
neodhadnuteľné]) v porovnaní s 35.4 mesiacmi (95%CI [30.2; neodhadnuteľné]) v ramene s kyselinou
zoledrónovou, čo je o 10.7 mesiacov dlhší PFS u pacientov liečených denosumabom (HR: 0.82 (0.68,
0.99), deskriptívna hodnota p: 0.036) (Raje N., Terpos E., et al., 2018).
PFS sa zaznamenávalo nezávisle pre obe liečebné ramená (denosumab vs kyselina zoledrónová).
Predpokladalo sa, že PFS u pacientov liečených kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou ako
aj u neliečených pacientov, bude zhodné s PFS pacientov liečených kyselinou zoledrónovou.
Podobne ako celkové prežívanie (OS), aj PFS sa modelovalo podľa Weibullovej distribúcie založenej
na porovnávaní iných parametrických modelov využívajúcich exponenciálnu, Weibullovu,
generalizovanú gamma, log-logistickú a log-normálnu distribúciu. Pre štatistické vyhodnotenie sa
použila generalizovaná gamma distribúcia založená na štatistickej zhode (podľa kritérií Akaike
Information Criterion (AIC)), viziálnej zhode, dôveryhodnosti dlhodobej extrapolácie a spoľahlivosti za
účelom reprodukcie rozdielu v mediáne PFS = 10.7 mesiacov dosiahnutom v Štúdii 482.
V modeli sa použila stredná hodnota času do progresie ochorenia alebo úmrtia 63.8 mesiacov pre
denosumab a 46.7 mesiacov v ostatných liečebných ramenách. Krivky PFS použité v modeli v
porovnaní s Kaplan-Meierovými krivkami zo Štúdie 482 znázorňuje Obrázok 22.
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Obrázok 22 Kaplan Meierove krivky PFS a krivky PFS podľa nezávislej generalizovanej gamma
distribúcie a vygenerované celkové prežívanie (OS) poolovaním ramien

Den: denosumab, KM: Kaplan Meierova krivka, OS: celkové prežívanie, PFS: čas do progresie ochorenia, ZA: kyselina
zoledrónová

Príhody súvisiace so skeletom (SRE) – miery a distribúcie
Štúdia 482 slúžila ako podklad údajov pre celkovú mieru rozvoja príhod súvisiacich so skeletom (SRE)
u pacientov liečených denosumabom alebo kyselinou zoledrónovou, a to rozdelené podľa jednotlivých
typov SRE. Z viacerých zdrojov sa získali pomerné hodnoty (rate ratios), ktoré sa aplikovali na
derivované miery SRE pre kyselinu zoledrónovú. Tie isté hodnoty boli použité aj pre kyselinu
pamidrónovú a klodrónovú, nakoľko pre tieto komparátory neexistujú priame porovnávacie (head to
head) dáta.
V oboch liečebných ramenách sa použila rovnaká miera rozvoja SRE u pacientov, ktorí prerušili BTA
liečbu (alebo ju nikdy nepodstúpili). Miera rozvoja SRE ostáva konštatná počas celej doby trvania
konkrétneho zdravotného stavu. V konečnom dôsledku boli hodnoty SRE prispôsobené tak, aby riziko
výskytu príhod súvisiacich so skeletom v reálnej praxi bolo vyššie v porovnaní s klinickými skúšaniami.
Detailnejšie popísané v nasledovných podkapitolách.
Miery SRE na podklade Štúdie 482
Údaje o mierach SRE u pacientov liečených denosumabom alebo kyselinou zoledrónovou boli získané
zo Štúdie 482 (Raje N., Roodman GD., et al., 2018). V každom liečebnom ramene sa celkový počet
príhod SRE u pacienta vydelil počtom rizikových rokov, aby sa získala ročná miera rozvoja SRE pokiaľ
je pacient liečený. Získané údaje pre ročné miery SRE sú zosumarizované viď
Tabuľka 13.
Sekundárnym cieľovým ukazovateľom v Štúdii 482 bol čas do prvej a následnej SRE, avšak do úvahy
sa nebrali SRE, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas nasledujúcich 21 dní od výskytu predchádzajúcej
SRE. Je to z dôvodu, aby sa nezarátavali také SRE, ktoré majú priamu súvislosť s prvou SRE. Výsledky
modelovej analýzy však reflektujú na ekonomické a humanistické úskalia spojené s liečbou z pohľadu
pacientov aj platičov. Napríklad náklady na operáciu zlomeniny budú pravdepodobne vyššie ako
náklady spojené so starostlivosťou o zlomeninu, ktorá nevyžaduje operačný zákrok.
Tabuľka 13 Miery SRE zo Štúdie 482
Rizikové roky/pacient
Počet SRE
Ročná miera rozvoja SRE

DMAB rameno

ZOL rameno

1 285,6

1 289,4

764

804

764/1 285,6=0,594

804/571,5=0,624
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DMAB: denosumab, SRE: príhoda súvisiaca so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová

Miery výskytu SRE pre kyselinu pamidrónovú, kyselinu klodrónovú a pacientov bez liečby
ochorenia kostí
Na základe Štúdie 482 nemožno odhadnúť miery výskytu SRE pokiaľ pacient neabsolvuje liečbu BTA,
alebo pokiaľ je liečený kyselinou pamidrónovou alebo kyselinou klodrónovou. Preto sa v tejto analýze
použili odhady z iných publikovaných zdrojov.
Ročné miery rozvoja SRE u pacientov liečených kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a u
pacientov bez liečby ochorenia kostí
Na výpočet mier výskytu SRE u pacientov liečených kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a
pacientov bez liečby BTA sa čerpalo z toho istého zdroja: aktualizovanej network meta-analýzy z roku
2017, hodnotiacej účinnosť a bezpečnosť liečby bisfosfonátmi u pacientov s mnohopočetným
myelómom (Mhaskar R., Kumar A., et al., 2017).
Výskyt SRE (vyjadrený ako pomerné hodnoty – rate ratios (RR)) sa sledoval u pacientov liečených
kyselinou zoledrónovou, kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a placebom, ktoré neskôr
reprezentovalo pacientov bez liečby BTA. Do úvahy sa brali pomerné hodnoty SRE (RR) jednotlivých
liečob v porovnaní s kyselinou zoledrónovou, nakoľko spomínané liečby boli súčasťou Štúdie 482, aj
tejto network meta-analýzy. Pomerné hodnoty (rate ratio RR) SRE pre kyselinu zoledrónovú vs kyselina
pamidrónová, pre kyselinu zoledrónovú vs kyselina klodrónová a pre kyselinu zoledrónovú vs placebo
boli 0.81 (95% CI: 0.52-1.14), 0.72 (95% CI: 0.41-1.02) a 0.57 (0.0.37-0.76) (Mhaskar R., Kumar A., et
al., 2017). Inverzné hodnoty RR sa vynásobili ročnou mierou SRE pre kyselinu zoledrónovú a tak ročná
miera výskytu SRE pri liečbe kyselinou pamidrónovou sa odhaduje na 0.770, pri kyseline klodrónovej
na 0.866 a u pacientov, ktorí sú neliečení alebo liečbu BTA prerušili 1.094.
Adjustácia SRE podľa údajov z reálnej praxe a SRE použité v modeli
Pre adjustáciu SRE podľa údajov z reálnej praxe boli použité rovnaké predpoklady ako pri OST,
popísané vyššie. Ročné miery výskytu SRE u pacientov počas liečby denosumabom, kyselinou
zoledrónovou, kyselinou pamidrónovou, kyselinou klodrónovou a u pacientov bez liečby BTA,
adjustované podľa údajov z reálnej praxe boli pre účely modelu prevedené na mieru výskytu SRE pre
1 cyklus tak, že sa vydelila ročná miera počtom cyklov za rok, napr. 365.25/28. Výsledná ročná miera
výskytu SRE a miera výskytu SRE pre 1 cyklus v modeli je uvedená v Tabuľka 14.
Tabuľka 14 Ročná miera výskytu SRE a miera výskytu SRE pre 1 cyklus v modeli, adjustácia podľa
údajov z reálnej praxe
Miera výskytu
SRE pre 1 cyklus
v modeli

DMAB
0,129

ZOL
0,136

PAM
0,168

Bez liečby
0,331

CLO
0,189

CLO: kyselina klodrónová, DMAB: denosumab, PAM: kyselina pamidrónová, SRE: príhody súvisiace so skeletom, ZOL: kyselina
zoledrónová

Distribúcia SRE
Údaje o výskyte SRE v modeli boli poolované podľa jednotlivých typov SRE. Nakoľko každý typ možnej
príhody súvisiacej so skeletom má svoj špecifický charakter, bolo nutné rozlišovať medzi nimi. Za týmto
účelom sa aplikovala distribúcia výskytu SRE podľa typu (patologická fraktúra, ožarovanie kosti,
kompresia miechy alebo chirurgický zákrok na kosti) na základe Štúdie 482. Výsledky boli v štúdii
podobné pre obe liečebné ramená (Raje N., Roodman GD., et al., 2018). Poolovaním údajov SRE z
dvoch ramien sa odvodila jednoduchá distribučná konštatnta SRE, nezávisle od podávanej liečby.
Tabuľka 15 uvádza distribúciu SRE v dvoch liečebných ramenách získaná poolovaním dát a relatívne
rozdelenie podľa typu SRE za účelom hodnotenia nákladov a úbytkov QALY v modeli. Dáta boli
publikované (Raje N., Roodman GD., et al., 2018).
Tabuľka 15 Distribúcia výskytu SRE podľa typu na základe výsledkov Štúdie 482
Typ SRE
Patologická fraktúra
Ožarovanie kosti

Poolované ramená (%) (N=1
597)
1 280
174

% zo všetkých SRE
42.8%
38.8%
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Chirurgický zákrok na kosti
Kompresia miechy
Spolu

104
10
1 568

11.1%
6.6%
100.0%

SRE: príhoda súvisiaca so skeletom

Prerušenie liečby a kompliance
Prerušenie liečby BTA je v modelovej analýze zohľadnené na základe špecifických údajov o liečbe zo
Štúdie 482. 4-týždňová pravdepodobnosť prerušenia BTA liečby (podávanie BTA liečby jedenkrát každé
4 týždne), označené ako 𝑝4𝑊 sa rátala s pomocou rovnakého vzorca, ako bolo popísané pri OST.
Výsledky sumarizuje Tabuľka 16. Keďže údaje o pravdepodobnosti prerušenia liečby kyselinou
pamidrónovou a kyselinou klodrónovou chýbajú, boli pre ne aplikované tie isté údaje ako v prípade
kyseliny zoledrónovej.
Tabuľka 16 Pravdepodobnosť prerušenia liečby prepočítaná na základe výsledkov Štúdie 482
DMAB
Pacienti, ktorí prerušili liečbu (z akéhokoľvej dôvodu, okrem úmrtia)

ZOL

268

271

Rizikové roky/pacient (roky počas follow up)

1 204,1

1 205,4

Pravdepodobnosť prerušenia BTA liečby v 1 cykle modelu

0,0169

0,0171

BTA: liečivo na liečbu ochorenia kostí, DMAB: denosumab, ZOL: kyselina zoledrónová

Relatívna intenzita dávkovania (dodržiavanie dávkovacieho režimu zo strany pacienta), teda
kompliance sa tiež brala do úvahy, rovnako ako pri OST. Podľa výsledkov Štúdie 482, pacientom v
ramene liečenom kyselinou zoledrónovou bolo podaných 85.4% predpísaných i.v. infúzií a pacientom
liečených denosumabom 88.1% predpísaných injekcií subkutánne (Raje N., Roodman GD., et al.,
2018). Keďže údaje o kompliance liečby kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou chýbajú, boli
pre ne aplikované tie isté údaje ako v prípade kyseliny zoledrónovej.
Výskyt závažných nežiaducich účinkov
Vo všeobecnosti, výskyt nežiaducich účinkov počas liečby denosumabom a kyselinou zoledrónovou bol
porovnateľný, ako preukázala Štúdia 482 (Raje N., Terpos E., et al., 2018) a tri klinické štúdie fázy III, v
ktorých sa porovnávala klinická účinnosť a bezpečnosť denosumabu s kyselinou zoledrónovou u
pacientov s kostnými metastázami spojenými s rakovinou prsníka (Stopeck AT., Lipton A., et al., 2010),
s rakovinou prostaty (Fizazi K., Carducci M., et al., 2011) a inými solídnymi tumormi (Henry DH., Costa
L., et al., 2011). V Štúdii 482, celkový výskyt nežiaducich účinkov stupňa ≥ 3 bol porovnateľný v oboch
liečebných ramenách (ZOL: 67%, DMAB: 66%), ako aj výskyt závažných nežiaducich účinkov (ZOL:
47%, DMAB: 47%) (Raje N., Terpos E., et al., 2018).
Do úvahy sa brali jedine závažné nežiaduce účinky spojené s liečbou denosumabom alebo
bisfosfonátmi, konkrétne osteonekróza čeľuste, hypokalciémia a renálna toxicita.
Miera výskytu závažných nežiaducich účinkov počas 1 cyklu bola kalkulovaná podobným spôsobom
ako miera výskytu príhod súvisiacich so skeletom (SRE) – pomocou celkového počtu pacientov, u
ktorých sa zaznamenal závažný nežiaduci účinok a počtu rizikových rokov /pacient zo Štúdie 482. Táto
Štúdia bola pre tento účel dostatočná a dôležitá, kvôli vysokému počtu pacientov (N=859 v každej
skupine).
Tabuľka 17 zhŕňa vstupy a výsledky výpočtov pre výskyt závažných nežiaducich účinkov v každom
liečebnom ramene. V modeli sa predpokladalo, že miera výskytu závažných nežiaducich účinkov je
konštatná a iba u pacientov aktuálne podstupujúcich liečbu BTA.
Do modelu nebol explicitne zahrnutý potenciálny dopad závažných nežiaducich účinkov na úmrtie alebo
prerušenie liečby. Ten sa bral do úvahy pri celkovej mortalite a pravdepodobnosti prerušenia liečby.
Tabuľka 17 Miera ročného výskytu vybraných závažných nežiaducich účinkov podľa liečebných skupín
v Štúdii 482 (výsledky primárnej analýzy)
Závažné nežiaduce účinky
N (ročná miera/osoba)

DMAB

ZOL

(rizikové roky/pacient:
1286,1)

(rizikové roky/pacient:
1289,5)
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Osteonekróza čeľuste
Hypokalciémia
Renálna toxicita*
Celkovo

6 (0,005)
8 (0,006)
22 (0,017)
36 (0,028)

2 (0,002)
2 (0,002)
27 (0,021)
31 (0,024)

DMAB: denosumab, ZOL: kyselina zoledrónová
* zahŕňa akútne poškodenie funkcie obličiek, zlyhanie obličiek a poruchu funkcie obličiek

Pacienti nevhodní na liečbu bisfosfonátmi
Z dôvodu možnej renálnej toxicity, nie je liečba bisfosfonátmi vhodná pre pacientov s poruchou funkcie
obličiek. Podľa platných SPC liekov, liečba kyselinou zoledrónovou a kyselinou pamidrónovou sa
neodporúča u pacientov s hodnotami klírens kreatinínu CrCl<30ml/min, úprava dávkovania je potrebná
u pacientov, ak klírens kreatinínu klesne pod hladinu CrCl 60ml/min (SPC Zometa, 2015), (SPC
Pamidronate Disodium, 2016). Úprava dávkovania v prípade kyseliny klodrónovej je potrebná u
pacientov s hodnotami klírens kreatinínu CrCl < 50ml/min (SPC CLASTEON, 2017).
To je dôvod, prečo liečba bisfosfonátmi nie je indikovaná niektorým pacientom, ktorí by mohli inak
profitovať z liečby BTA. Podľa výsledkov observačnej štúdie realizovanej v 5 krajinách EÚ (Franúzsko,
Nemecko, Taliansko, Španielsko a UK), ktorá sledovala manažment kostných metastáz a osteolytických
lézií u pacientov so solídnymi nádormi alebo hematologickými malignitami, 13% pacientov s
hematologickými malignitami (prevažne s mnohopočetným myelómom) by lekári nikdy neindikovali
liečbu bisfosfonátmi. Až u 39% pacientov z nich nemohla byť liečba bisfosfonátmi indikovaná z dôvodu
poruchy funkcie obličiek.
Je nepravdepodobné, že by bol denosumab eliminovaný prostredníctvom metabolických mechanizmov
pečene. Pretože nie je nefrotoxický (stupeň poruchy funkcie obličiek nemá žiadny vplyv na
farmakokinetiku denosumabu), úprava dávky z dôvodu poruchy funkcie obličiek nie je potrebná.
Model počíta s tým, že 5.5% pacientov (13%*39%/((1-13%)+13%*39%) v ramene s bisfosfonátmi
(kyselina zoledrónová, pamidrónová a klodrónová) ostáva bez liečby. Podobne ako pacienti, ktorí
prerušili liečbu BTA, tak aj pacienti bez liečby sú vysoko rizikoví z hľadiska rozvoja príhod súvisiacich
so skeletom (SRE) a nepredstavujú náklady na BTA liečbu alebo riziko výskytu nežiaducich účinkov.
Vstupné údaje o kvalite života
a) OST
Východiskové úrovne užitočnosti
Úroveň užitočnosti 0,58 bola odvodená z použitia medzinárodne odporúčaných dotazníkov EQ-5D
(dotazníky súvisiace so zdravím založené na užitočnosti) distribuovaných pacientom s inými solídnymi
tumormi počas Štúdie 244. Od tejto hladiny, o ktorej sa predpokladá, že ostane konštantná, boli
odpočítané úbytky QALY súvisiace s výskytom SRE a závažných nežiaducich účinkov a s podávaním
liekov. Tie sú jednotlivo popísané v nasledovných podkapitolách.
Úbytky (tzv. dekrementy) QALY v súvislosti s výskytom SRE (príhody súvisiace so skeletom)
Úbytky QALY (o kvalitu upravené roky života) sa aplikovali jednorazovo v čase výskytu SRE,
zohľadňujúc vplyv na kvalitu života počas trvania SRE príhody.
Úbytky QALY v súvislosti s výskytom SRE kolísali v závislosti od typu SRE, teda podľa toho, či sa
jednalo o: patologickú fraktúru, ožarovanie kosti, kompresiu miechy alebo chirurgický zákrok na kosti.
Dopad rozvoja SRE na HR-QoL sa hodnotil pomocou metódy časového kompromisu (TTO), ako
popisuje Matza et al. 2014 (Matza LS., Chung K., et al., 2014). V tejto štúdii sa u pacientov z UK a
Kanady posudzovali rôzne zdravotné stavy vzhľadom k výskytu SRE a sekundárne vzhľadom k
nádorovému ochoreniu postihujúceho kosti.
Tabuľka 18 sumarizuje úbytky QALY súvisiace s výskytom jednotlivých typov SRE použitých v modeli
a takisto vážený priemer SRE podľa distribúcie SRE.
Tabuľka 18 Úbytky QALY v závislosti od jednotlivých typov SRE
Úbytok QALY podľa typu SRE

Typ SRE
Patologická

fraktúraa

0,080

Ožarovanie kostib

0,110

Chirurgický zákrok na kosti

0,150
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Kompresia miechyc

0,535

Priemerný úbytok QALY v súvislosti s výskytom
SREd

0,124

QALY: o kvalitu upravené roky života, SRE: príhoda súvisiaca so skeletom
a
Priemerné úbytky QALY v súvislosti so zlomeninou nohy, ramena a rebra
b
Predpokladá liečbu trvajúcu 2 týždne, s 5 kontrolami/návštevami počas 1 týždňa
c
Predpoklad: 50/50 - pomer kompresie miechy bez ochrnutia a kompresie miechy vedúcej k paralýze.
d
Vypočítané na základe vážených priemerov úbytkov QALY pomocou distribúcie SRE podľa typu

Úbytok QALY v súvislosti s podaním lieku
Pomocou metódy časového kompromisu (TTO) sa hodnotil aj dopad spôsobu podávania BTA liečby
indikovanej na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom pridávanej k štandardnej systémovej
protinádorovej liečbe (subkutánne alebo intravenózne podanie). Neužitočnosť pre podanie formou
subkutánnej injekcie jedenkrát každé 4 týždne bola 0.015 a neužitočnosť pre podanie formou i.v. infúzie
raz za mesiac bola 0.027 (Matza LS., Cong Z., et al., 2013). Tieto hodnoty sa vydelili počtom podaní
lieku za rok (365.25/28≈13.04), čím sa získali úbytky QALY pre každý cyklus, ktorý pacient zotrváva na
BTA liečbe (0.0011 pre s.c. injekciu a 0.0021 pre i.v. infúziu).
Stanovené úbytky QALY pre s.c. podanie sa aplikovali u pacientov liečených denosumabom a úbytky
QALY stanovené pre i.v. podanie u pacientov liečených kyselinou zoledrónovou a pamidrónovou.
Nakoľko kyselina klodrónova je liek určený na vnútorné použitie, nepredpokladalo sa, že p.o. podanie
by mohlo mať dopad na zníženie kvality života týchto pacientov, podobne ako u pacientov bez liečby
BTA.
Úbytok QALY v súvislosti s výskytom závažných nežiaducich účinkov
Úbytky QALY v súvislosti s výskytom závažných nežiaducich účinkov sa stanovili jednotlivo pre každý
nežiaduci účinok: osteonekrózu čeľuste, hypokalciémiu, bezprostrednú reakciu súvisiacu s podaním
lieku a renálnu toxicitu. Podobne ako pri SRE príhodách, aj tu sa aplikovali na počet odhadovaných
závažných nežiaducich účinkov vyskytujúcich sa v každom cykle.
Pre meranie zdravotného stavu sa v analýze výpočty QALY odvodili z použitia medzinárodne
odporúčaných dotazníkov EQ-5D (dotazníky súvisiace so zdravím založené na užitočnosti)
distribuovaných pacientom počas Štúdie 244 (odhady realizované pomocou gamma log modelu).
Vynásobením priemernou dobou trvania nežiaduceho účinku sa získali úbytky QALY (Oxford
Outcomes, Technical report 2362).
Tabuľka 19 uvádza úbytky QALY, ako aj priebežné kroky (úbytok užitočnosti a priemerná doba trvania
liečby).
Tabuľka 19 Úbytky QALY v súvislosti s výskytom závažnych nežiaducich účinkov
Závažný nežiaduci účinok
Osteonekróza čeľuste
Hypokalciémia
Renálna toxicita

Úbytok užitočnosti
(gamma log model)
0,036
0,113
0,221

Priemerná doba trvania
závažného nežiaduceho
účinku (dni)
93
27
27

Úbytok QALY
0,010
0,008
0,015

QALY: o kvalitu upravené roky života

b) MM
Mnohopočetný myelóm – hodnoty užitočnosti pred progresiou ochorenia a po progresii
Úrovne užitočnosti v stavoch pred progresiou a po progresii ochorenia boli odvodené pomocou analýzy
užitočnosti nákladov porovnávajúcej liečbu chemoterapiou u pacientov s mnohopočetným myelómom v
klinickom štádiu II/III (van Agthoven M, Segeren CM, et al., 2004). Hodnota = 0,800 bola zvolená pre
pacientov v stave pred progresiou ochorenia. K tejto hodnote sa aplikoval úbytok užitočnosti 19,5%, aby
sa získali hladiny užitočnosti u pacientov, ktorých ochorenie sprogredovalo. U pacientov s
mnohopočetným myelómom v stave po progresii sa použila hodnota 0,644.
Úbytky QALY v súvislosti s výskytom SRE (príhody súvisiace so skeletom)
Úbytky QALY (o kvalitu upravené roky života) sa aplikovali jednorazovo v čase výskytu SRE,
zohľadňujúc vplyv na kvalitu života počas trvania SRE príhody, kde sa rovnako ako pri OST vychádzalo
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z publikácie Matza LS., Chung K., et al., 2014. Predpokladalo sa, že výskyt SRE znižuje kvalitu života
pacientov s mnohopočetným myelómom minimálne takisto ako u pacientov so solídnym tumorom.
Tabuľka 20 sumarizuje úbytky QALY súvisiace s výskytom jednotlivých typov SRE použitých v modeli
a takisto vážený priemer SRE podľa distribúcie SRE.
Tabuľka 20 Úbytky QALY v závislosti od jednotlivých typov SRE
Typ SRE

Úbytok QALY podľa typu SRE

Patologická fraktúraa

0,080

Ožarovanie kostib

0,110

Chirurgický zákrok na kosti

0,150

Kompresia miechyc

0,535

Priemerný úbytok QALY v súvislosti s
výskytom SREd

0,091

QALY: o kvalitu upravené roky života, SRE: príhoda súvisiaca so skeletom
a
Priemerné úbytky QALY v súvislosti so zlomeninou nohy, ramena a rebra
b
Predpokladá liečbu trvajúcu 2 týždne, s 5 kontrolami/návštevami počas 1 týždňa
c
Predpoklad: 50/50 - pomer kompresie miechy bez ochrnutia a kompresie miechy vedúcej k paralýze.
d
Vypočítané na základe vážených priemerov úbytkov QALY pomocou distribúcie SRE podľa typu

Úbytok QALY v súvislosti s podávaním lieku a úbytok QALY v súvislosti s výskytom závažných
nežiaducich účinkov
Použili sa rovnaké vstupné údaje ako pri OST.
Ekonomické parametre
Do modelu nákladovej užitočnosti sú zahrnuté všetky náklady spojené s prevenciou a manažmentom
príhod súvisiacich so skeletom. U pacientov s mnohopočetným myelómom boli zahrnuté aj náklady
súvisiace so sledovaním a starostlivosťou o pacienta v stave pred progresiou a po nej.
V predkladanej analýze sa zohľadňovali nasledovné náklady:
1. Náklady spojené s obstarávaním BTA liekov (denosumab, kyselina zoledrónová, kyselina
pamidrónová a kyselina klodrónová) pri OST aj MM
2. Náklady súvisiace s podávaním lieku (BTA) a s laboratórnymi vyšetreniami pri OST aj MM
3. Náklady spojené s manažmentom rozvoja príhod súvisiacich so skeletom (SRE) pri OST aj MM
4. Náklady spojené s manažmentom výskytu závažných nežiaducich účinkov pri OST aj MM
5. Náklady na monitoring pacienta s mnohopočetným myelómom v stave pred progresiou a po
progresii ochorenia
Parametre použité v modeli sú popísané v nasledujúcich podkapitolách.
Náklady, ktoré priamo nesúviseli s liečbou BTA (napr. náklady na manažment a protinádorovú liečbu)
sa v analyze nezohľadňovali.
Náklady súvisiace s liekmi a ich podaním
Náklady spojené s obstarávaním liekov – 28 dňový cyklus podávania
Náklady spojené s obstarávaním liekov na liečbu ochorenia kostí (BTA) vychádzali z dĺžky trvania
jedného cyklu v modeli – 28 dní.
Denosumab, kyselina zoledrónová a kyselina pamidrónová sa v modeli podávali jedenkrát každé 4
týždne, podobne ako bol dizajnovaný dávkovací režim v Štúdii 244 a v Štúdii 482 pre denosumab a
kyselinu zoledrónovú. Je to konzervatívny prístup, nakoľko podľa platných SPC liekov sa odporúča
podávať kyselinu zoledrónovú a kyselinu pamidrónovú každé 3 až 4 týždne, čo predstavuje vyšší počet
podaní. Každé 4 týždne sa podávala jednorazová injekcia denosumabu, kyseliny zoledrónovej a
pamidrónovej (s.c. alebo i.v.). V prípade kyseliny klodrónovej to znamenalo respektívny počet kapsúl
užívaných denne počas 28-dňového cyklu. Hoci sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek odporúča
zníženie dávky kyseliny zoledrónovej a kyseliny pamidrónovej, tento fakt sa explicitne nezohľadňoval,
nakoľko to nemá vplyv na náklady spojené s obstarávaním liekov (ak sa pri odporúčanom dávkovaní
berie do úvahy aj odpad).

44

Náklady na lieky korešpondujú s nákladmi na úhradu liekov podľa zoznamu kategorizovaných liekov
MZ SR platného v septembri 2018 (Ministerstvo zdravotníctva SR, Zoznam kategorizovaných liekov,
2018). Sumár nákladov spojených s obstrávaním liekov v modeli pre všetky 4 komparátory je zhrnutý v
Tabuľka 21.
Tabuľka 21 Náklady na obstarávanie liekov určených na liečbu ochorenia kostí (BTA)
Komparátor

Názov lieku

Balenie

DMAB

XGEVA

sol inj 1x 0,7 ml/120 mg (liek.
Inj.skl)

ZOL

Kyselina zoledrónová
Sandoz 4 mg/100 ml
infúzny roztok

PAM
CLO

ÚZP/
balenie (€)

Dávkovani
e počas 28dňového
cyklu

Náklady
na 28dňový
cyklus (€)

246,38 120 mg

246,38

sol inf 1x100 ml/4 mg
(fľ.inf.plast.)

35,77 4 mg

35,77

Pamifos

con inf 1x30 ml/90 mg
(liek.inj.skl.)

129,98 90 mg

129,98

SINDRONAT 400 mg

cps dur 120x400 mg
(blis.PVC/Al)

112 cps
85,8 (4*400 mg
denne)

80,08

CLO: kyselina klodrónová, DMAB: denosumab, PAM: kyselina pamidrónová, ZOL: kyselina zoledrónová

Náklady spojené s podávaním lieku
Náklady spojené s podávaním lieku počas 28-dňového cyklu boli kalkulované ako priemerná cena jednej
dávky lieku získaná zo všetkých zdravotných poisťovní (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky, Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty, 2004).
Cena spojená s podaním subkutánnej injekcie denosumabu bola 1,54 € (Kód výkonu 252). Cena
intravenóznej infúzie kyseliny zoledrónovej a pamidrónovej podávanej menej ako 30 minút a dlhšie ako
30 minút (4,40 € – Kód výkonu 271 a 6,16 € Kód výkonu 272) zohľadňovala aj cenu za infúzny vak (0,89
€ a 1,15 €) a cenu za prevedenie testu na stanovenie klírens kreatinínu (Kód výkonu 3638, 0,36 € podľa
platných SPC liekov).
Kyselina klodrónová nepredstavuje žiadne náklady spojené s podávaním lieku, nakoľko je určená na
vnútorné použitie (p.o.). Zohľadňovali sa však náklady na prevedenie testu na stanovenie klírens
kreatinínu. Celkové náklady spojené s podávaním liekov a laboratórnych vyšetrení počas 28-dňového
cyklu liečby sumarizuje Tabuľka 22.
Tabuľka 22 Náklady na podávanie lieku a laboratórne vyšetrenia
Ceny získané zo zdravotných
poisťovní (€)
1,54

Komparátor
DMAB

Prostriedky použité pre 28-dňový cyklus
Subkutánna injekcia

ZOL

Intravenózna infúzia podávaná menej ako 30 min
+ infúzny vak + vyšetrenie klírens kreatinínu
Intravenózna infúzia podávaná viac ako 30 min +
infúzny vak + vyšetrenie klírens kreatinínu

5,65

Laboratórne vyšetrenie klírens kreatinínu

0,36

PAM
CLO

7,67

CLO: kyselina klodrónová, DMAB: denosumab, HIC: zdravotná poisťovňa, PAM: kyselina pamidrónová, ZOL: kyselina
zoledrónová

Vo finále sa k nákladom spojeným s obstarávaním a podaním lieku brala do úvahy aj kompliance
(predpokladá sa rovnaká kompliance pre všetky bisfosfonáty). Tieto náklady sa aplikovali na pacientov
žijúcich na začiatku každého liečebného cyklu, pretože sa predpokladá, že aj lieky budú podané na
začiatku každého cyklu.
Náklady spojené s manažmentom príhod súvisiacich so skeletom (SRE)
Na výpočet nákladov spojených s rozvojom príhod súvisiacich so skeletom sa použil mikro-kalkulačný
prístup: jednotkové ceny špecifické pre Slovenskú republiku sa aplikovali na ceny/zdroje z reálnej praxe
vo svete. Zdroje na zdravotnú starostlivosť v závislosti od typu SRE boli odvodené z Európskej
prospektívno/retrospektívnej observačnej štúdie (zahŕňa pacientov z Nemecka, Talianska, Španielska
a UK) vykonanej za účelom zistenia nákladov spojených s manažmentom zdravotnej starostlivosti
spojenej s patologickou fraktúrou, ožarovaním kosti, kompresiou miechy alebo chirurgickým zákrokom
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na kosti u pacientov s kostnými metastázami spojenými s mnohopočetným myelómom alebo solídnymi
tumormi (Hoefeler H., Duran I., et al., 2014). Keďže bol zaznamenaný nízky výskyt SRE príhod v každej
krajine (najmä kompresie miechy), priemerné náklady z týchto 4 krajín sa brali ako náklady relevantné
na manažment SRE aj u pacientov na Slovensku.
Pri každom type SRE sa zohľadňoval priemerný počet hospitalizácií, počet ambulantných návštev a
priemerný počet procedurálnych výkonov podľa výsledkov v spomínaných 4 krajinách. Jednotková cena
korešponduje s nákladmi na hospitalizáciu pacientov počas ústavnej zdravotnej starostlivosti a nákladmi
za výkony zdravotných poisťovní (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Zoznam výkonov a
ich bodové hodnoty, 2004).
Podrobný výpočet nákladov na SRE sa nachádza v samostatnej prílohe k Farmako-ekonomickému
rozboru.
Výsledné náklady spojené s výskytom SRE príhod uvádza Tabuľka 23.
Tabuľka 23 Náklady spojené s manažmentom príhod SRE podľa jednotlivých typov
Typ SRE

Náklady spojené s manažmentom SRE

Patologická fraktúra

1 590,58

Ožarovanie kosti

4 702,24

Chirurgický zákrok na kosti

2 902,33

Kompresia miechy

4 069,41

SRE: príhody súvisiace so skeletom

Náklady spojené s manažmentom závažných nežiaducich účinkov
V modeli sa zohľadňovali náklady spojené iba s výskytom závažných nežiaducich účinkov.
Predpokladalo sa, že všetky budú vyžadovať hospitalizáciu pacienta (jedine v prípade výskytu
hypokalciémie bude hospitalizácia nutná len u 50% pacientov, viď. nižšie). V prípade osteonekrózy
čeľuste sa počítalo s hospitalizáciou na špecializovanom oddelení maxilofaciálnej chirurgie, a v prípade
ak sa vyskytne aj nefrotoxicita, k nákladom sa pridala hospitalizácia na internom oddelení.
Na výpočet nákladov spojených s s výskytom hypokalciémie sa použil mikro-kalkulačný prístup, kedy
sa náklady vypočítali ako priemer z niektorých lokálnych klinických pracovísk, 797,27 €.
Tabuľka 24 Náklady spojené s manažmentom závažných nežiaducich účinkov podľa typu NÚ
Závažný nežiaduci účinok
Osteonekróza čeľuste

Náklady spojené s manažmentom závažných nežiaducich
účinkov (€)
1 055,20

Hypokalciémia

797,27

Renálna toxicita
Bezprostredná reakcia súvisiaca s podaním
lieku pri OST

818,73
1 758,73

Náklady na monitoring pacienta s mnohopočetným myelómom pred progresiou a po progresii
ochorenia
Pri nákladoch spojených s monitoringom a manažmentom pacienta s mnohopočetným myelómom sa
vychádzalo z údajov publikovaných v roku 2018, týkajúcich sa využívania vybranej zdravotnej
starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) na Slovensku (Ondrušová M., Chudej J.,
et al., 2018).
Náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou o pacienta s MM pred progresiou ochorenia boli 577,50
€ (44,27 € na 1 cyklus).
U pacientov, ktorých ochorenie sprogredovalo a sú stale živí, sa do úvahy berú štandardné náklady na
best supportive care (BSC). Ich ročná výška činí 1 009,12 € (resp. 77,36 € na jeden 28-dňový cyklus).
Vo výpočtoch nie sú zahrnuté náklady na systémovú liečbu mnohopočetného myelómu.
V scenárovej analýze pre MM boli zahrnuté dodatočné náklady vynaložené na systémovú protinádorovú
liečbu mnohopočetného myelómu. V stave po progresii ochorenia sa v modeli aplikovala konštantná,
priemerná cena liečby MM na 1 cyklus až do úmrtia pacienta. Táto priemerná cena sa stanovila
46

spriemerovaním priemerných nákladov spojených s každou líniou liečby, berúc do úvahy čas trvania
liečby v každej línii, tiež podiel pacientov prechádzajúcich do respektívnej línie liečby a dĺžku trvania
remisie po absolvovaní jednotlivých línií liečby. Pre jednotlivé línie sa priemerné náklady na cyklus
spojené s liečbou vyčíslovali podľa špecifíkácií daných liečob platných na Slovensku (% pacientov
liečených každým možným režimom) vyplývajúcich z Reportu o využívaní vybranej zdravotnej
starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku. Na tieto náklady sa aplikovali
ceny liekov na základe ÚZP. Zo spomínaného Reportu však nie je možné zíkať údaje o dĺžke trvania
liečby (Ondrušová M., Chudej J., et al., 2018). Preto sa dĺžka trvania liečby kalkulovala podľa údajov z
Registra Monoklonálnych gamapatií (RMG) obsahujúceho údaje o pacientoch s MM z reálnej praxe
(Registry of Monoclonal Gammopathies, 2018).Odhadovaná dĺžka trvania prvolíniovej liečby bola 6,3
mesiaca (zaokrúhlene 7 modelových cyklov) s priemernými nákladmi na 28-dňový cyklus vo výške
2 494,64 €. Po progresii ochorenia, čas strávený od zahájenia liečby v 2. línii až po ukončenie liečby v
4. línii bol priemerne 60,9 mesiacov. Výška celkových nákladov spojených s liečbou po progresii
ochorenia činila 50 604 €, čo predstavuje priemerné náklady na 1 cyklus po progresii 764,59 €.
Analýza senzitivity
Jednosmerná deterministická analýza senzitivity
Analýzy senzitivity sú dôležitý spôsob ako analyzovať dopad nepresnosti/neurčitosti v modeli, aby sa
overila konečná užitočnosť nákladov. V súlade s odporúčaniami pre farmakoekonomické rozbory liekov
na Slovensku (Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínskoekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej
potraviny, 2012) sa zvolila jednosmerná analýza senzitivity, podľa ktorej bolo potrebné
parametre/premenné použité v modeli, ktoré sú zdrojom neistoty meniť v intervale ±30%. Jednocestné
analýzy senzitivity sa vykonali na všetky neurčité vstupné parametre pri použití krajných hodnôt. To
znamená, že sa sledovala zmena hodnoty jednej premennej cez rozsah prijateľných hodnôt počas
udržiavania konštatných hodnôt ostatných parametrov.
Výsledky sú znázornené tabuľkovo aj graficky v Tornado diagrame. Os y pretína os x v bode
charkterizujúcom základný scenár. Výsledok jednosmernej analýzy senzitivity odhaduje parameter s
najväčším vplyvom na výsledok modelovania. Výsledky s najmenším vplyvom sú znázornené
bledomodrou a výsledky s najväčším vplyvom tmavomodrou farbou. Vstupy sú zoradené od parametra
s najväčším vplyvom na vrchu až po parameter s najmenším vplyvom na spodku Tornado diagramu.
Výsledky v Tornado diagrame sú prezentované ako čistý peňažný prínos NMB (net monetary benefit),
nie ako ICUR (prírastkový pomer nákladov a užitočnosti), pretože v mnohých scenároch sa liečba
denosumabom spájala s nižšími nákladmi a vyššími QALY (alebo naopak) v porovnaní s komparátorom,
čo by viedlo k situácii, kedy interpretácia ICUR nie je jednoznačná (nebolo by možné rozlíšiť situácie
dominantná vs dominovaná situácia). Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity sú prezentované
v tabuľkách vo forme ICUR.
Jediný parameter, ktorý sa v analýze nemenil, boli obstarávacie ceny liekov, nakoľko sa nepovažovali
za neurčité.
Analýza citlivosti sa vykonávala jednotlivo pre každé z troch porovnávaní (denosumab vs kyselina
zoledrónová, denosumab vs kyselina pamidrónová, denosumab vs kyselina klodrónová).
3.

VÝSLEDKY

a) Výsledky základného scenára v indikácii OST
U pacientov liečených denosumabom sa pozoroval nižší výskyt príhod súvisiacich so skeletom v
porovnaní s bisfosfonátmi: v porovnaní s kyselinovou zoledrónovou o 0,35, s kyselinou pamidrónovou
o 0,80 a v porovnaní s kyselinou klodrónovou o 0,80 menší výskyt SRE počas celého časového obdobia
použitého v analýze. Užitočnosť liečby denosumabom bola vyššia, daná prírastkom zisku QALY 0,05,
0,09 and 0,11 pre denosumab v porovanní s kyselinou zoledrónovou, kyselinou pamidrónovou a
kyselinou klodrónovou počas celého časového horizontu Tabuľka 25, Tabuľka 26, Tabuľka 27.
V porovnaní s kyselinou zoledrónovou bola liečba denosumabom len o niečo nákladnejšia (613 € počas
časového horizontu v analýze (18 585 € vs 17 972 €) (Tabuľka 25). Vyššie náklady spojené s liečbou
denosumabom (1 902 €) boli čiastočne kompenzované úsporou v nákladoch na manažment SRE
(-1 259 €) a nákladoch na podanie lieku (-113 €). Náklady spojené s podávaním liekov a manažmentom
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závažných nežiaducich účinkov boli v oboch liečebných ramenách veľmi podobné (-31 € a +1 €).
Záverom, liečba denosumabom bola nákladovo efektívnejšia v porovnaní s kyselinou zoledrónovou, pri
hranici ochoty platiť na QALY 29 777 €, je ICUR 11 969 € (čistý peňažný prínos, NMB: 912 €).
V porovnaní s kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou boli celkové náklady na liečbu
denosumabom nižšie, čistá úspora bola 1 746 € a 1 299 € počas časového horizontu v analýze (Tabuľka
26 a Tabuľka 27). Táto skutočnosť je daná vyššími nákladmi na lieky - kyselinu pamidrónovú a kyselinu
klodrónovú v porovnaní s kyselinou zoledrónovou a ich nižšou účinnosťou v prevencii príhod súvisiacich
so skeletom, čo sa premietlo do dodatočných nákladov na manažment SRE príhod. Záverom, liečba
denosumabom bola nákladovo efektívna (dominantná stratégia) v porovnaní s kyselinou pamidrónovou
aj kyselinou klodrónovou, daná nižšími nákladmi a vyšším ziskom QALY (čistý peňažný prínos, NMB
4 929 €, resp. 3 912 €).
Analýza konzistentne preukázala, že liečba denosumabom je nákladovo efektívna v porovnaní s tromi
liekmi zo skupiny bisfosfonátov (kyselina zoledrónová, kyselina pamidrónová a kyseliona klodrónová)
pri stanovení prahovej hodnoty nákladov na QALY 29 777 €. Pri porovnaní denosumabu s váženým
priemerom všetkých troch komparátorov na základe spotreby liekov na Slovensku v roku 2017 sa
potvrdila dominantná pozícia pre denosumab (dosiahnutá úspora 324 € a prírastok QALY: 0,07).
Tabuľka 25 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou
DMAB

ZOL

DMAB vs ZOL

Celkové náklady

€ 18 585

€ 17 972

€ 613

Náklady na lieky

€ 2 182

€ 280

€ 1 902

Náklady spojené s podávaním lieku

€ 14

€ 44

-€ 31

Náklady na manažment SRE

€ 16 352

€ 17 611

-€ 1 259

Náklady na manažment SAE

€ 37

€ 37

€1

Roky života

1,54

1,54

0,00

QALY

0,316

0,265

0,051

Počet SRE

4,56

4,91

-0,35

Náklady

Zdravotné prínosy

Nákladová užitočnosť DMAB vs ZOL
€ 11 969

ICUR (Náklady na získané QALY)
Čistý peňažný

€ 912

prínos†

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 29 777 €
DMAB: denosumab, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE: príhody súvisiace
so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová

Tabuľka 26 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní
s kyselinou pamidrónovou
DMAB

PAM

DMAB vs PAM

Celkové náklady

€ 18 585

€ 20 331

-€ 1 746

Náklady na lieky

€ 2 182

€ 1 017

€ 1 166

Náklady spojené s podávaním lieku

€ 14

€ 60

-€ 46

Náklady na manažment SRE

€ 16 352

€ 19 218

-€ 2 866

Náklady na manažment SAE

€ 37

€ 37

€1

Roky života

1,54

1,54

0,00

QALY

0,316

0,209

0,107

Počet SRE

4,56

5,36

-0,80

Náklady

Zdravotné prínosy

Nákladová užitočnosť DMAB vs PAM
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Dominantná stratégia

ICUR (Náklady na získané QALY)
Čistý peňažný

€ 4 929

prínos†

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 29 777 €
DMAB: denosumab, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE: príhody súvisiace
so skeletom, PAM: kyselina pamidrónová

Tabuľka 27 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní
s kyselinou klodrónovou
DMAB

CLO

DMAB vs CLO

Celkové náklady

€ 18 585

€ 19 884

-€ 1 299

Náklady na lieky

€ 2 182

€ 626

€ 1 556

Náklady spojené s podávaním lieku

€ 14

€3

€ 11

Náklady na manažment SRE

€ 16 352

€ 19 218

-€ 2 866

Náklady na manažment SAE

€ 37

€ 37

€1

Roky života

1,54

1,54

0,00

QALY

0,316

0,228

0,088

Počet SRE

4,56

5,36

-0,80

Náklady

Zdravotné prínosy

Nákladová užitočnosť DMAB vs CLO
ICUR (Náklady na získané QALY)
Čistý peňažný prínos†

Dominantná
€ 3 912

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 29 777 €
DMAB: denosumab, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE: príhody súvisiace
so skeletom, CLO: kyselina klodrónová

b) Výsledky základného scenára MM
U pacientov liečených denosumabom sa pozoroval nižší výskyt príhod súvisiacich so skeletom v
porovnaní s bisfosfonátmi: v porovnaní s kyselinovou zoledrónovou o 0,44, s kyselinou pamidrónovou
o 1,49 a v porovnaní s kyselinou klodrónovou o 2,18 menší výskyt SRE počas celého časového obdobia
použitého v analýze. Navyše liečba denosumabom odďaľuje čas do progresie ochorenia, v priemere
o 10,5 mesiaca. Užitočnosť liečby denosumabom v tomto prípade bola vyššia, daná prírastkom zisku
QALY 0,200, 0,296 a 0,299 pre denosumab v porovanní s kyselinou zoledrónovou, kyselinou
pamidrónovou a kyselinou klodrónovou počas celého časového horizontu (Tabuľka 28, Tabuľka 29 a
Tabuľka 30).
V porovnaní s kyselinou zoledrónovou bola liečba denosumabom nákladnejšia (5 319 € počas časového
horizontu v analýze (44 179 € vs 38 861 €). Vyššie náklady spojené s liečbou denosumabom (+6 697
€) boli čiastočne kompenzované úsporou v nákladoch na manažment SRE (-900 €), nákladoch na
podanie lieku (-113 €) a nákladoch na monitoring pacientov s mnohopočetným myelómom (-379 €).
Náklady na manažment závažných nežiaducich účinkov boli v oboch liečebných ramenách veľmi
podobné (+14 €). Záverom, liečba denosumabom bola nákladovo efektívnejšia v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou, pri hranici ochoty platiť na QALY 30 005 €, je ICUR 26 591 € (čistý peňažný prínos,
NMB: 683 €).
V porovnaní s kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou boli celkové náklady na liečbu
denosumabom len o niečo vyššie (432 € and 655 €) počas časového horizontu v analýze (Tabuľka 29
a Tabuľka 30). Tento menší rozdiel (v porovnaní s výsledkom analýzy pre denosumab vs kyselina
zoledrónová) je výsledkom vyšších nákladov na lieky - kyselinu pamidrónovú a kyselinu klodrónovú v
porovnaní s kyselinou zoledrónovou (3 708 € a 2 284 € počas trvania liečby, oproti 1 020 € pre kyselinu
zoledrónovú) a nižšej účinnosti v prevencii príhod súvisiacich so skeletom, čo sa premietlo do
dodatočných nákladov na manažment SRE príhod. Záverom, liečba denosumabom bola nákladovo

49

efektívnejšia v porovnaní s kyselinou pamidrónovou aj kyselinou klodrónovou pri prahovej hodnote 30
005 € na QALY, ICUR 1 461 € resp. 2 187 € (čistý peňažný prínos, NMB 8 435 €, resp. € 8 426 €).
Analýza konzistentne preukázala, že liečba denosumabom je nákladovo efektívnejšia v porovnaní s
tromi liekmi zo skupiny bisfosfonátov (kyselina zoledrónová, kyselina pamidrónová a kyseliona
klodrónová) pri stanovení prahovej hodnoty nákladov na QALY 30 005 €: pri porovnaní denosumabu s
váženým priemerom všetkých troch komparátorov na základe spotreby liekov na Slovensku v roku 2017
bol dosiahnutý ICURIQALY 18 385 € (prírastkové náklady: 4 131 €, prírastok QALY: 0,225).
Tabuľka 28 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou
DMAB

ZOL

DMAB vs ZOL

Celkové náklady

€ 44 179

€ 38 861

€ 5 319

Náklady na lieky

€ 7 718

€ 1 020

€ 6 697

€ 48

€ 161

-€ 113

Náklady na manažment SRE

€ 31 847

€ 32 748

-€ 900

Náklady na manažment SAE

€ 64

€ 51

€ 14

€ 4 502

€ 4 881

-€ 379

Roky života

6,26

6,26

0,00

QALY

3,228

3,028

0,200

Počet SRE

15,62

16,06

-0,44

Mesiace (stredná hodnota) PFS

50,4

39,9

10,5

Náklady

Náklady spojené s podávaním lieku

Náklady na monitoring ochorenia MM
Zdravotné prínosy

Nákladová užitočnosť DMAB vs ZOL
Náklady na získané QALY
Čistý peňažný

prínos†

€ 26 591
€ 683

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 30 005 €
DMAB: denosumab, MM: mnohopočetný myelóm, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE:
príhody súvisiace so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová
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Tabuľka 29 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní s kyselinou
pamidrónovou
DMAB

PAM

DMAB vs PAM

Celkové náklady

€ 44 179

€ 43 748

€ 432

Náklady na lieky

€ 7 718

€ 3 708

€ 4 010

€ 48

€ 219

-€ 171

Náklady na manažment SRE

€ 31 847

€ 34 889

-€ 3 042

Náklady na manažment SAE

€ 64

€ 51

€ 14

€ 4 502

€ 4 881

-€ 379

Roky života

6,26

6,26

0,00

QALY

3,228

2,933

0,296

Počet SRE

15,62

17,11

-1,49

Mesiace (stredná hodnota) PFS

50,4

39,9

10,5

Náklady

Náklady spojené s podávaním lieku

Náklady na monitoring ochorenia MM
Zdravotné prínosy

Nákladová užitočnosť DMAB vs PAM
Náklady na získané QALY

€ 1 461

Čistý peňažný prínos†

€ 8 435

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 30 005 €
DMAB: denosumab, MM: mnohopočetný myelóm, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE:
príhody súvisiace so skeletom, PAM: kyselina pamidrónová

Tabuľka 30 Výsledky hodnotenia nákladovej užitočnosti liečby denosumabom v porovnaní s kyselinou
klodrónovou
DMAB

CLO

DMAB vs CLO

Celkové náklady

€ 44 179

€ 43 525

€ 655

Náklady na lieky

€ 7 718

€ 2 284

€ 5 433

€ 48

€ 10

€ 38

Náklady na manažment SRE

€ 31 847

€ 36 299

-€ 4 451

Náklady na manažment SAE

€ 64

€ 51

€ 14

€ 4 502

€ 4 881

-€ 379

Roky života

6,26

6,26

0,00

QALY

3,228

2,929

0,299

Počet SRE

15,62

17,80

-2,18

Mesiace (stredná hodnota) PFS
Nákladová užitočnosť DMAB vs
CLO
Náklady na získané QALY

50,4

39,9

10,5

Náklady

Náklady spojené s podávaním lieku

Náklady na monitoring ochorenia MM
Zdravotné prínosy

Čistý peňažný

prínos†

€ 2 187
€ 8 326

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 30 005 €
DMAB: denosumab, MM: mnohopočetný myelóm, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky, SRE:
príhody súvisiace so skeletom, CLO: kyselina klodrónová

Analýzy sensitivity
a) Výsledky DSA v indikácii OST
Výsledky analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou
sú znázornené na tornado diagrame ako čistý peňažný prínos NMB (hranica ochoty platiť na Obrázok
23 a ako ICUR v Tabuľka 31.
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V tejto analýze bolo potrebné parametre/premenné použité v modeli, ktoré sú zdrojom neistoty meniť v
intervale ±30%. Parametre s najväčším vplyvom na výsledok modelovania nákladovej užitočnosti
denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou boli vstupné parametre pre miery výskytu príhod
súvisiacich so skeletom SRE. Denosumab bol v dominantnej pozícii ak sa hodnoty jeho mier výskytu
SRE menili v intervale -30% alebo ak sa menili hodnoty pre kyselinu zoledrónovú v intervale +30%.
Kyselina zoledrónová bola v dominantnej pozícii ak sa hodnoty jej mier výskytu SRE menili v interval 30% alebo ak sa menili hodnoty pre denosumab v intervale +30%. Ostatné parameter mali menší vplyv
na výsledok modelovania nákladovej užitočnosti a denosumab vykazoval nákladovú užitočnosť
konzistentne pri stanovenej prahovej hodnote nákladov na QALY pri všetkých výsledných hodnotách
testovaných parametrov (Obrázok 23, Tabuľka 31).
Značné výkyvy hodnôt pozorované pre miery výskytu SRE boli väčšinou umelo vytvorené, nakoľko sa
parametre menili vo veľkom rozsahu ±30% oproti východiskovým hodnotám, čo je v súlade s
odporúčaniami (Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku,
medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru
dietetickej potraviny, 2012). Pri použití 95% intervalu spoľahlivosti v Štúdii 244 boli hodnoty ročnej miery
výskytu SRE pre denosumab 0,722-0,865 a pre kyselinu zoledrónovú 0,857-1,015. Pri použití 95%
intervalu spoľahlivosti bol rozsah možných výsledkov signifikantne menší v porovnaní s rozsahom
neistoty ±30% (0,555-1,031 pre denosumab a 0,655-1,217 pre kyselinu zoledrónovú).
Porovnanie parametrov pri použití modelového variačného rozsahu a 95% intervalu spoľahlivosti
v analýze senzitivity znázorňuje Tabuľka 31.
Silnou stránkou prevedenej DSA analýzy bolo, že sa vstupné parametre menili vo veľkom rozsahu a
dosiahnutý ICUR pre denosumab bol v prevažnej väčšine testovaných scenárov nižší ako prahová
hodnota € 29 777 na získané QALY v porovnaní so všetkými komparátormi (kyselinou zoledrónovou,
pamidrónovou aj klodrónovou).
Výsledky analýzy senzitivity DSA pre porovnanie denosumabu a kyseliny pamidrónovej a denosumabu
s kyselinou klodrónovou sú podobné.
Obrázok 23 Tornado diagram - Výsledok jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre
denosumab v porovnaní s kyselinou zoledrónovou - (vyjadrené ako čistý peňažný prínos)
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Použité skratky:BP: bisfosfonát, dekr: úbytok, DMAB: denosumab, GG: generalizovaná gamma distribúcia, iv: intravenózny,
NMB: čistý peňažný prínos, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina pamidrónová, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR: rate
ratio – miera výskytu, sc: subkutánny, SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámky: (1) Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné menia
 30% oproti hodnotám v základnom scenári (2) Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota
nákladov na QALY 29 777 € (3) Tornado diagram len pre 15 parametrov s najväčším vplyvom na výsledky (4) NMB > € 0 možno
interpretovať ako: liečba denosumabom je nákladovo efektívna pri stanovenej prahovej hodnote. NMB < € 0 možno interpretovať
ako: liečba denosumabom nie je nákladovo efektívna pri stanovenej prahovej hodnote

Tabuľka 31 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní s kyselinou zoledrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)

Parameter
ICUR – základný scenár

ICUR najnižšie
ICUR najvyššie
hodnoty
hodnoty
€ 11 969

Diskontná sadzba - náklady

€ 12 093

€ 11 850

Diskontná sadzba – zdravotné výstupy

€ 11 841

€ 12 095

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB

dominantná

dominovaná

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

dominovaná

dominantná

Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

€ 25 996

€ 3 656

Miera RR výskytu SRE bez liečby vs ZOL

€ 19 316

€ 6 567
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Ročná miera výskytu SAE - DMAB

€ 11 716

€ 12 223

Ročná miera výskytu SAE - Bisfosfonáty

€ 12 218

€ 11 722

Celkové prežívanie OS, gamma distribúcia - priesečník

€ 15 768

€ 11 016

Celkové prežívanie OS, gamma distribúcia - škála

€ 12 055

€ 11 906

Celkové prežívanie OS, gamma distribúcia - tvar

€ 11 949

€ 11 989

Miera kompliance - Denosumab

dominantná

€ 17 706

Miera kompliance - Bisfosfonáty

€ 13 867

€ 10 817

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB

€ 5 257

€ 21 291

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty

€ 23 277

€ 6 247

% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi

€ 13 206

€ 10 798

Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB

€ 11 889

€ 12 049

Náklady súvisiace s podaním lieku - ZOL

€ 12 228

€ 11 710

Náklady spojené s manažmentom - patologická faktúra

€ 12 997

€ 10 942

Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti

€ 17 533

€ 6 405

Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti

€ 12 338

€ 11 600

Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy

€ 12 386

€ 11 552

Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste
Náklady spojené s manažmentom – bezprostredná
reakcia súvisiaca s podaním lieku

€ 11 944

€ 11 994

€ 12 003

€ 11 935

Náklady spojené s manažmentom - hypokalciémia

€ 11 942

€ 11 996

Náklady spojené s manažmentom - renálna toxicita

€ 11 984

€ 11 954

Východisková hladina užitočnosti

€ 11 969

€ 11 969

Úbytok QALY - patologická faktúra

€ 12 621

€ 11 381

Úbytok QALY – ožarovanie kosti

€ 13 760

€ 10 591

Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti

€ 12 202

€ 11 745

Úbytok QALY – kompresia miechy

€ 12 664

€ 11 347

Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste

€ 11 967

€ 11 972

Úbytok QALY - hypokalciémia

€ 11 966

€ 11 972

Úbytok QALY – renálna toxicita

€ 11 973

€ 11 965

Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)

€ 11 211

€ 12 837

Úbytok QALY na IV podanie (ZOL, PAM)

€ 13 480

€ 10 763

Použité skratky: BP: bisfosfonáty, decr: úbytok, discount: discontinuation, CLO: kyselina klodrónová, DMAB: denosumab, GG:
generalizovaná gamma distribúcia, IV: intravenózne, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina
pamidrónová, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR: rate ratio = miera výskytu, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC:
subkutánne, SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICUR korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári.

Tabuľka 32 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní kyselinou pamidrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)

Parameter
ICUR – základný scenár
Diskontná sadzba - náklady
Diskontná sadzba – zdravotné výstupy
Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB
Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL
Miera RR výskytu SRE PAM vs ZOL
Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

ICUR najnižšia
ICUR najvyššia
hodnota
hodnota
dominantná
dominantná
dominantná
dominantná

dominantná

dominantná

€ 640
dominantná

€ 57 130
€ 28 389
dominantná

dominantná
dominantná
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Miera RR výskytu SRE bez liečby vs ZOL
Ročná miera výskytu SAE - DMAB
Ročná miera výskytu SAE- bisfosfonáty
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie - priesečník
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie- škála
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie - tvar
Miera kompliance - DMAB
Miera kompliance - bisfosfonáty
Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB
Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty
% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi
Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB
Náklady súvisiace s podaním lieku - PAM
Náklady spojené s manažmentom - patologická fraktúra
Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti
Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti
Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy
Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste
Náklady spojené s manažmentom – bezprostredná reakcia
súvisiaca s podaním lieku
Náklady spojené s manažmentom - Hypokalciémia
Náklady spojené s manažmentom – renálna toxicita
Východisková hladina užitočnosti
Úbytok QALY – patologická fraktúra
Úbytok QALY – ožarovanie kosti
Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti
Úbytok QALY - kompresia miechy
Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste
Úbytok QALY - hypokalciémia
Úbytok QALY – renálna toxicita
Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)
Úbytok QALY na IV podanie (ZOL, PAM)

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

Použité skratky: BP: bisfosfonáty, decr: úbytok, discount: prerušenie, DMAB: denosumab, GG: generalizovaná gamma
distribúcia, IV: intravenózne, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina pamidrónová, QALY: o kvalitu
upravené roky života, RR: rate ratio = miera výskytu, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánne, SRE: príhody súvisiace
so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICUR korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári

Tabuľka 33 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní s kyselinou klodrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)
Parameter
ICUR – základný scenár
Diskontná sadzba - náklady
Diskontná sadzba – zdravotné výstupy
Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB

ICUR najnižšie
ICUR najvyššie
hodnoty
hodnoty
Dominantná
dominantná
dominantná
dominantná

dominantná

dominantná

€ 18 171
dominantná

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

dominovaná

Miera RR pre výskyt SRE CLO vs ZOL

€ 262 552
dominantná

Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

dominantná
dominantná
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Miera RR pre výskyt SRE bez liečby vs ZOL
Ročná miera výskytu SAE - DMAB
Ročná miera výskytu SAE - bisfosfonáty
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie - priesečník
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie- škála
Celkové prežívanie OS podľa gamma distribúcie - tvar
Miera kompliance - DMAB
Miera kompliance - BPs
Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB
Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty
% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi
Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB
Náklady súvisiace s podaním lieku - CLO
Náklady spojené s manažmentom - patologická fraktúra
Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti
Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti
Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy
Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste
Náklady spojené s manažmentom – bezprostredná reakcia
súvisiaca
s podaním lieku
Náklady spojené s manažmentom - Hypokalciémia
Náklady spojené s manažmentom – renálna toxicita
Východisková hladina užitočnosti
Úbytok QALY – patologická fraktúra
Úbytok QALY – ožarovanie kosti
Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti
Úbytok QALY - kompresia miechy
Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste
Úbytok QALY - hypokalciémia
Úbytok QALY – renálna toxicita
Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)
Úbytok QALY na IV podanie (ZOL, PAM)

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná
dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

dominantná

Použité skratky: BP: bisfosfonáty, CLO: kyselina klodrónová, decr: úbytok, discount: prerušenie, DMAB: denosumab, GG:
generalizovaná gamma distribúcia, IV: intravenózne, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, QALY: o kvalitu
upravené roky života, RR: rate ratio = miera výskytu, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánne, SRE: príhody súvisiace
so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICUR korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári

b) Výsledky DSA v indikácii MM
Výsledky analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou
sú znázornené na tornado diagrame ako čistý peňažný prínos NMB (hranica ochoty platiť – viď Obrázok
24 a výpočet hodnoty ICUR – viď Tabuľka 34).
V tejto analýze bolo potrebné parametre/premenné použité v modeli, ktoré sú zdrojom neistoty meniť v
intervale ±30%. Parametre s najväčším vplyvom na výsledok modelovania nákladovej užitočnosti
denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou boli vstupné parametre pre projekciu kriviek
prežívania PFS, miery výskytu príhod súvisiacich so skeletom SRE a východiskové hladiny užitočnosti
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pre progresiu pacientov s mnohopočetným myelómom. Ostatné parametre mali menší vplyv na
výsledok modelovania nákladovej užitočnosti.
Značné výkyvy hodnôt pozorované pri PFS krivkách, mierach výskytu SRE a pri východiskových
úrovniach užitočnosti (ale aj pri iných modelových parametroch) boli väčšinou umelo vytvorené, nakoľko
sa parametre menili vo veľkom rozsahu ±30% oproti východiskovým hodnotám, čo je v súlade s
odporúčaniami (Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku,
medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru
dietetickej potraviny, 2012). V mnohých prípadoch sa variačný rozsah ±30% ukázal ako dôležitejší než
interval spoľahlivosti, pretože rozsah možných výsledkov bol väčší. Porovnanie parametrov pri použití
modelového variačného rozsahu a 95% intervalu spoľahlivosti v analýze senzitivity znázorňuje Tabuľka
34.
Tabuľka 34 Porovnanie parametrov s najväčším vplyvom na výsledok nákladovej užitočnosti: variačný
rozsah 30% vs 95% interval spoľahlivosti
Hodnoty
základného
scenára
0,594

Rozsah ±30%
0,416-0,773

95% CI
0,552-0,636

0,624

0,436-0,811

0,580-0,667

PFS GG DMAB - mu

4,01

2,81-5,21

3,78-4,24

PFS GG bisfosfonáty - mu

3,87

2,71-5,03

3,72-4,02

Parameter
Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB
Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

CI: interval spoľahlivosti, DMAB: denosumab, PFS: prežívanie do progresie ochorenia, GG: generalizovaná gamma distribúcia,
SRE: príhody súvisiace so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová
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Obrázok 24 Tornado diagram - Výsledok jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre
denosumab v porovnaní s kyselinou zoledrónovou - (vyjadrené ako čistý peňažný prínos)

Použité skratky:BPs: bisfosfonát, dekr: úbytok, DMAB: denosumab, GG: generalizovaná gamma distribúcia, MM: mnohopočetný
myelóm, NMB: čistý peňažný prínos, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina pamidrónová, PFS: prežívanie do progresie
ochorenia, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR: rate ratio = miera výskytu, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánny,
SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámky: (1) Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné menia
 30% oproti hodnotám v základnom scenári (2) Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota
nákladov na QALY 30 005 € (3) Tornado diagram len pre 15 parametrov s najväčším vplyvom na výsledky (4) NMB > € 0 možno
interpretovať ako: liečba denosumabom je nákladovo efektívna pri stanovenej prahovej hodnote. NMB < € 0 možno interpretovať
ako: liečba denosumabom nie je nákladovo efektívna pri stanovenej prahovej hodnote

Tabuľka 35 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní s kyselinou zoledrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)

Parameter
ICUR – základný scenár
Diskontná sadzba – náklady
Diskontná sadzba – zdravotné výstupy

ICUR najnižšie
ICUR najvyššie
hodnoty
hodnoty
€ 26 591
€ 27 410

€ 25 816

€ 23 961

€ 29 262
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€ 7 840

€ 106 406

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

€ 130 630

€ 6 755

Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

€ 29 733

€ 23 807

Miera RR výskytu SRE bez liečby vs ZOL

€ 22 188

€ 29 343

Ročná miera výskytu SAE - DMAB

€ 26 457

€ 26 726

Ročná miera výskytu SAE - Bisfosfonáty

€ 26 702

€ 26 481

Celkové prežívanie OS, Weibullova distribúcia - priesečník

€ 95 490

€ 31 409

Celkové prežívanie OS, Weibullova distribúcia - škála

€ 28 468

€ 25 436

dominovaná

€ 8 504

PFS GG DMAB - sigma

€ 34 537

€ 21 237

PFS GG DMAB – Q

€ 20 686

€ 35 805

PFS GG bisfosfonáty - mu

€ 8 157

dominovaná

PFS GG bisfosfonáty - sigma

€ 24 261

€ 32 078

PFS GG bisfosfonáty - Q

€ 37 278

€ 20 858

Miera kompliance - DMAB

€ 14 178

€ 32 630

Miera kompliance - bisfosfonáty

€ 31 120

€ 24 352

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB

€ 19 958

€ 34 744

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty

€ 44 316

€ 18 806

% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi

€ 27 684

€ 25 545

Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB

€ 26 519

€ 26 664

Náklady súvisiace s podaním lieku - ZOL

€ 26 833

€ 26 350

Náklady spojené s manažmentom - patologická faktúra

€ 27 452

€ 25 731

Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti

€ 26 937

€ 26 246

Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti

€ 26 719

€ 26 464

Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy

€ 26 609

€ 26 574

Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste

€ 26 578

€ 26 605

Náklady spojené s manažmentom - hypokalciémia

€ 26 576

€ 26 607

Náklady spojené s manažmentom - renálna toxicita

€ 26 600

€ 26 583

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM pred progresiou

€ 25 831

€ 27 352

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM po progresii

€ 27 920

€ 25 263

Východisková hladina užitočnosti (pred MM progresiou)

dominovaná

€ 12 951

Úbytok užitočnosti po progresii MM

€ 33 464

€ 22 061

Úbytok QALY - patologická faktúra

€ 27 794

€ 25 488

Úbytok QALY – ožarovanie kosti

€ 26 811

€ 26 382

Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti

€ 26 769

€ 26 416

Úbytok QALY – kompresia miechy

€ 26 650

€ 26 533

Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste

€ 26 588

€ 26 595

Úbytok QALY - hypokalciémia

€ 26 587

€ 26 595

Úbytok QALY – renálna toxicita

€ 26 596

€ 26 588

Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)

€ 25 228

€ 28 110

Úbytok QALY na IV podanie (ZOL, PAM)

€ 29 175

€ 24 428

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB

PFS GG DMAB - mu

Použité skratky:BP: bisfosfonáty, DMAB: denosumab, GG: generalizovaná gamma distribúcia, IV: intravenózne, MM:
mnohopočetný myelóm, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina pamidrónová, PFS: prežívanie do
progresie, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR: rate ratio = miera výskytu, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánne,
SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICUR korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári
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Tabuľka 36 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní s kyselinou pamidrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)
Parameter
ICUR – základný scenár

ICUR najnižšia
ICUR najvyššia
hodnota
hodnota
€ 1 461

Diskontná sadzba – náklady

€ 1 383

€ 1 514

Diskontná sadzba – zdravotné výstupy

€ 1 344

€ 1 576

dominantná

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

€ 31 499

€ 18 710
dominantná

Miera RR výskytu SRE PAM vs ZOL

€ 26 350

dominantná

Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

€ 5 276

dominantná

dominantná

€ 2 352

Ročná miera výskytu SAE - DMAB

€ 1 394

€ 1 527

Ročná miera výskytu SAE- bisfosfonáty

€ 1 513

€ 1 408

Celkové prežívanie OS, Weibullova distribúcia - priesečník

€ 6 194

€ 1 877

Celkové prežívanie OS, Weibullova distribúcia - škála

€ 1 630

€ 1 356

dominovaná

dominantná

€ 2 173

€ 906

€ 845

€ 2 276

dominantná

dominantná

PFS GG bisfosfonáty - sigma

€ 1 228

€ 1 965

PFS GG bisfosfonáty - Q

€ 2 393

€ 864

Miera kompliance - DMAB

dominantná

€ 5 094

Miera kompliance - bisfosfonáty

€ 5 794

dominantná

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB

€ 1 155

€ 1 775

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty

€ 2 308

€ 965

% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi

€ 1 520

€ 1 403

Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB

€ 1 412

€ 1 510

Náklady súvisiace s podaním lieku - PAM

€ 1 683

€ 1 239

Náklady spojené s manažmentom - patologická fraktúra

€ 3 428

dominantná

Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti

€ 2 251

€ 670

Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti

€ 1 752

€ 1 169

Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy

€ 1 500

€ 1 421

Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste

€ 1 451

€ 1 470

Náklady spojené s manažmentom - Hypokalciémia

€ 1 450

€ 1 471

Náklady spojené s manažmentom – renálna toxicita

€ 1 466

€ 1 455

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB

Miera RR výskytu SRE bez liečby vs ZOL

PFS GG DMAB - mu
PFS GG DMAB - sigma
PFS GG DMAB - Q
PFS GG bisfosfonáty - mu

€ 946

€ 1 975

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM po progresii

€ 2 360

€ 562

Východisková hladina užitočnosti (pred MM progresiou)

€ 5 087

€ 853

Úbytok užitočnosti po progresii MM

€ 1 697

€ 1 282

Úbytok QALY – patologická fraktúra

€ 1 621

€ 1 329

Úbytok QALY – ožarovanie kosti

€ 1 489

€ 1 435

Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti

€ 1 483

€ 1 439

Úbytok QALY - kompresia miechy

€ 1 468

€ 1 453

Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste

€ 1 461

€ 1 461

Úbytok QALY - hypokalciémia

€ 1 461

€ 1 461

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM pred progresiou
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Úbytok QALY – renálna toxicita

€ 1 461

€ 1 461

Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)

€ 1 409

€ 1 516

Úbytok QALY na IV podanie (ZOL, PAM)

€ 1 554

€ 1 378

Použité skratky: BP: bisfosfonáty, decr: úbytok, discount: discontinuation, DMAB: denosumab, GG: generalizovaná gamma
distribúcia, IV: intravenózne, MM: mnohopočetný myelóm, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, PAM: kyselina
pamidrónová, PFS: prežívanie do progresie, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR = miera výskytu: rate ratio, SAE:
závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánne, SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICUR korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári

Tabuľka 37 Výsledky jednosmernej analýzy senzitivity nákladovej užitočnosti pre denosumab v
porovnaní s kyselinou klodrónovou (vyjadrené ako prírastkový pomer nákladov a užitočnosti, ICUR)
Parameter
ICER – základný scenár

ICUR najnižšie
ICUR najvyššie
hodnoty
hodnoty
€ 2 187

Diskontná sadzba - náklady

€ 2 139

€ 2 214

Diskontná sadzba – zdravotné výstupy

€ 2 014

€ 2 358

dominantná

€ 19 578

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - ZOL

€ 41 169

Miera RR pre výskyt SRE CLO vs ZOL

€ 34 392

dominantná
dominantná

Prepočítavací faktor SRE podľa údajov z reálnej praxe vo svete

€ 8 300

dominantná

€ 664

€ 3 093

Ročná miera výskytu SAE - DMAB

€ 2 121

€ 2 254

Ročná miera výskytu SAE - bisfosfonáty

€ 2 240

€ 2 134

Celkové prežívanie OS Weibullova distribúcia - priesečník

€ 8 005

€ 2 655

Ročná miera výskytu SRE (neadjustované) - DMAB

Miera RR pre výskyt SRE bez liečby vs ZOL

€ 2 379

€ 2 069

dominovaná

dominantná

PFS GG DMAB - sigma

€ 3 009

€ 1 544

PFS GG DMAB - Q

€ 1 473

€ 3 128

dominantná

dominovaná

PFS GG bisfosfonáty - sigma

€ 1 917

€ 2 770

PFS GG bisfosfonáty - Q

€ 3 262

€ 1 496

Miera kompliance - DMAB

dominantná

€ 5 786

Celkové prežívanie OS Weibullova distribúcia - škála
PFS GG DMAB - mu

PFS GG bisfosfonáty - mu

Miera kompliance - BPs

€ 4 487

€ 876

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - DMAB

€ 1 754

€ 2 631

Pravdepodobnosť prerušenia liečby/cyklus - bisfosfonáty

€ 3 258

€ 1 556

% pacientov nevhodných na liečbu bisfosfonátmi

€ 2 265

€ 2 111

Náklady súvisiace s podaním lieku - DMAB

€ 2 139

€ 2 235

Náklady súvisiace s podaním lieku - CLO

€ 2 197

€ 2 177

Náklady spojené s manažmentom - patologická fraktúra

€ 5 029

dominantná

Náklady spojené s manažmentom - ožarovanie kosti

€ 3 329

€ 1 045

Náklady spojené s manažmentom – chirurgický zákrok na kosti

€ 2 608

€ 1 766

Náklady spojené s manažmentom – kompresia miechy

€ 2 244

€ 2 130

Náklady spojené s manažmentom – osteonekróza čeľuste

€ 2 178

€ 2 196

Náklady spojené s manažmentom - Hypokalciémia

€ 2 177

€ 2 197

Náklady spojené s manažmentom – renálna toxicita

€ 2 193

€ 2 181

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM pred progresiou

€ 1 679

€ 2 695

Ročné náklady na monitoring ochorenia MM po progresii

€ 3 075

€ 1 299
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Východisková hladina užitočnosti (pred MM progresiou)

€ 7 384

€ 1 284

Úbytok užitočnosti po progresii MM

€ 2 535

€ 1 923

Úbytok QALY – patologická fraktúra

€ 2 552

€ 1 913

Úbytok QALY – ožarovanie kosti

€ 2 248

€ 2 131

Úbytok QALY – chirurgický zákrok na kosti

€ 2 236

€ 2 140

Úbytok QALY - kompresia miechy

€ 2 203

€ 2 171

Úbytok QALY – osteonekróza čeľuste

€ 2 187

€ 2 187

Úbytok QALY - hypokalciémia

€ 2 187

€ 2 187

Úbytok QALY – renálna toxicita

€ 2 187

€ 2 187

Úbytok QALY na SC podanie (DMAB)

€ 2 111

€ 2 269

Použité skratky: BP: bisfosfonáty, CLO: kyselina klodrónová, decr: úbytok, discount: discontinuation, DMAB: denosumab, GG:
generalizovaná gamma distribúcia, MM: mnohopočetný myelóm, ONJ: osteonekróza čeľuste, OS: celkové prežívanie, PFS:
prežívanie do progresie, QALY: o kvalitu upravené roky života, RR: rate ratio, SAE: závažné nežiaduce účinky, SC: subkutánne,
SRE: príhody súvisiace so skeletom, Tx: liečba, ZOL: kyselina zoledrónová
Poznámka: Najnižšie a najvyššie dosiahnuté hodnoty ICER korešpondujú so scenárom, podľa ktorého sa vstupné premenné
menia  30% oproti hodnotám v základnom scenári

Výsledky scenárovej analýzy so zahrnutím
nákladov
spojených so systémovou
(protinádorovou) liečbou mnohopočetného myelómu
V prípade, ak by sme do nákladov zahrnuli systémovú liečbu mnohopočetného myelómu, denosumab
by bol dominantný v porovnaní s kyselinou zoledrónovou, úspora by činila 3 248 € počas celého
časového horizontu. Úspory na systémovú liečbu mnohopočetného myelómu vo výške 8 567 € boli
odôvodnené tým, že liečba denosumabom u pacientov s mnohopočetným myelómom odďaľuje čas do
progresie ochorenia, čím sa odďaľuje čas do zahájenia ďalších nákladných línií systémovej liečby
mnohopočetného myelómu (Tabuľka 38).
Z tohto dôvodu, pri celkovom posudzovaní nákladov na liečbu mnohopočetného myelómu, je
denosumab považovaný za “náklady šetriaci” v zdravotnom systéme na Slovensku.
Tabuľka 38 Výsledky scenárovej analýzy nákladovej užitočnosti zohľadňujúcej pozitívny dopad
denosumabu na náklady spojené so systémovou liečbou mnohopočetného myelómu
DMAB

ZOL

DMAB vs ZOL

Celkové náklady

€ 82 440

€ 85 688

-€ 3 248

Náklady na lieky

€ 7 718

€ 1,020

€ 6 697

€ 48

€ 161

-€ 113

Náklady na manažment SRE

€ 31 847

€ 32 748

-€ 900

Náklady na manažment SAE

€ 64

€ 51

€ 14

Náklady na monitoring ochorenia MM

€ 4 502

€ 4 881

-€ 379

Náklady na systémovú liečbu MM

€ 38 261

€ 46 827

-€ 8 567

Roky života

6,26

6,26

0,00

QALY

3,228

3,028

0,200

Počet SRE

15,62

16,06

-0,44

Mesiace (stredná hodnota) PFS
Nákladová užitočnosť DMAB vs
ZOL
Náklady na získané QALY

50,4

39,9

10,5

Náklady

Náklady súvisiace s podaním lieku

Zdravotné prínosy

Čistý peňažný

prínos†

Dominantný segment (nižšie náklady, vyšší prínos)
€ 9 249

†Pri výpočte čistého peňažného prínosu sa zohľadňovala prahová hodnota nákladov na QALY 30 005 €
DMAB: denosumab, MM: mnohopočetný myelóm, QALY: o kvalitu upravené roky života, SAE: závažné nežiaduce účinky,
SRE: príhody súvisiace so skeletom, ZOL: kyselina zoledrónová
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4.

ZÁVER ANALÝZY UŽITOČNOSTI NÁKLADOV

a) záver OST
Cieľom analýzy nákladovej efektívnosti prezentovanej v tomto reporte je zhodnotiť nákladovú užitočnosť
denosumabu (DMAB) v porovnaní s ďalšími troma zástupcami zo skupiny bisfosfonátov v prevencii
príhod súvisiacich so skeletom (SRE) u pacientov s kostnými metastázami spojenými so solídnymi
tumormi inými ako karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty (OST) v podmienkach klinickej praxe na
Slovensku.
Podľa výsledkov analýzy, liečba denosumabom predstavovala dominantnú stratégiu v porovnaní
s kyselinou pamidrónovou aj kyselinou klodrónovou, danú nižšími nákladmi a vyšším ziskom QALY. Aj
v porovnaní s kyselinou zoledrónovou bola liečba denosumabom nákladovo efektívna, dosiahnutý ICUR
11 969 € je pod hranicou prahovej hodnoty pre nákladovú užitočnosť 29 777 €/QALY (pod hranicou
ochoty platiť za 1 QALY). Analýza konzistentne preukázala, že liečba denosumabom je účinnejšia a
menej nákladná (dosiahnutá úspora 324 € a prírastok QALY na úrovni 0,07) pri porovnaní denosumabu
s váženým priemerom všetkých troch komparátorov používaných u pacientov s kostnými metastázami
zo solídnych tumorov, iných ako je karcinóm prsníka a karcinóm prostaty vypočítanom podľa podielov
pacientov.
V analýze senzitivity boli menené parametre/premenné použité v modeli, ktoré sú zdrojom neistoty
v intervale ±30%, čo je v súlade s legislatívou. Najväčší vplyv na výsledok modelovania nákladovej
užitočnosti denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou mal vstupný parameter- stupeň výskytu
príhod súvisiacich so skeletom (SRE). Výkyvy týchto hodnôt v rozpätí ±30% pre účely analýzy senzitivty
sú príliš vysoké, v skutočnosti ich neistota má oveľa menší rozsah nepresnosti. Ostatné parametre mali
menší vplyv na výsledok modelovania nákladovej užitočnosti a denosumab vykazoval nákladovú
užitočnosť v porovnaní s 3 komparátormi konzistentne pri stanovenej prahovej hodnote nákladov na
QALY pri všetkých výsledných hodnotách testovaných parametrov.
Ako zdroj klinických parametrov použitých v analýze slúžila medzinárodná randomizovaná,
kontrolovaná pivotná klinická štúdia fázy III porovnávajúca denosumab s kyselinou zoledrónovou.
Ekonomické ukazovatele boli kalkulované na základe lokálnych dát - publikovaných údajov o využívaní
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, čo opodstatňuje využitie tejto analýzy nákladovej
užitočnosti v podmiekach klinickej praxe na Slovensku. Neexistujú priame porovnania denosumabu s
kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou. Avšak rôzne porovnania bisfosfanátov preukazujú pri
liečbe kyselinou zoledrónovou v porovnaní s ostatnými bisfosfonátmi vyššiu účinnosť u pacientov s
kostnými metastázami zo solídnych tumorov a zároveň je i menej nákladná v porovnaní s kyselinou
klodrónovou aj kyselinou pamidrónovou v SR. Tým pádom je tu minimálna pochybnosť /neurčitosť o
nákladovej užitočnosti denosumabu v porovaní s týmito dvoma liečebnými alternatívami v klinickej praxe
na Slovensku.
b) záver MM
Cieľom analýzy nákladovej efektívnosti prezentovanej v tomto reporte bolo zhodnotiť nákladovú
užitočnosť denosumabu (DMAB) v porovnaní s ďalšími troma zástupcami zo skupiny bisfosfonátov
v prevencii príhod súvisiacich so skeletom (SRE) u pacientov s mnohopočetným myelómom v
podmienkach klinickej praxe na Slovensku.
Liečba denosumabom je považovaná za nákladovo efektívnu v porovnaní s 3 štandardne používanými
bisfosfonátmi na Slovensku pri prahovej hodnote nákladov na QALY 30 005 € stanovenej pomocou
MCDA analýzy: dosiahnutý ICUR v porovnaní s kyselinou zoledrónovou, kyselinou pamidrónovou a
kyselinou klodrónovou bol 26 591 €, 1 461 € a 2 187 €. Pre liečbu denosumabom sa v porovnaní s
váženým priemerom 3 komparátorov založenom na podieli pacientov dosiahol ICUR 18 385 €, teda
signifikantne nižší ako je stanovená prahová hodnota 30 005 €.
V analýze senzitivity bolo potrebné parametre/premenné použité v modeli, ktoré sú zdrojom neistoty
meniť v intervale ±30%, čo je v súlade s legsilatívou. Parametre s najväčším vplyvom na výsledok
modelovania nákladovej užitočnosti denosumabu v porovnaní s kyselinou zoledrónovou boli vstupné
parametre pre projekciu kriviek prežívania PFS, miery výskytu príhod súvisiacich so skeletom SRE a
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východiskové hladiny užitočnosti pre progresiu pacientov s mnohopočetným myelómom. Výkyvy týchto
vstupných parametrov v rozpätí ±30% pre účely analýzy senzitivty sú príliš vysoké, v skutočnosti ich
neistota má oveľa menší rozsah nepresnosti.
Ako zdroj klinických parametrov použitých v analýze slúžila randomizovaná, kontrolovaná klinická štúdia
fázy III porovnávajúca denosumab s kyselinou zoledrónovou. Ekonomické ukazovatele boli kalkulované
na podklade publikovaných údajov o využívaní zdrojov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike,
čo opodstatňuje využitie tejto analýzy nákladovej užitočnosti v podmiekach klinickej praxe na Slovensku.
Neexistujú priame porovnania denosumabu s kyselinou pamidrónovou a kyselinou klodrónovou. Liečba
kyselinou zoledrónovou sa v porovnaní s ostatnými bisfosfonátmi vyznačuje vyššou účinnosťou u
pacientov s mnohopočetným myelómom a zároveň je menej nákladná v porovnaní s kyselinou
klodrónovou aj kyselinou pamidrónovou na Slovensku. Tým pádom je tu minimálna pochybnosť
/neurčitosť o nákladovej užitočnosti denosumabu v porovaní s týmito dvoma liečebnými alternatívami v
podmienkach klinickej praxe na Slovensku
Prístup v analýze nákladovej užitočnosti denosumabu u pacientov s mnohopočetným myelómom bol
konzervatívny. Nákladovú efektívnosť denosumabu podporila scenárová analýza. Podľa výsledkov
vopred špecifikovanej analýzy Štúdie 482, liečba denosumabom u pacientov s mnohopočetným
myelómom preukázateľne odďaľuje čas do progresie ochorenia, čo má potenciálny vplyv na úspory v
nákladoch na systémovú liečbu MM. V takomto prípade, pri celkovom posudzovaní nákladov na liečbu
mnohopočetného myelómu, možno denosumab považovať za “nákladovo šetriaci” v zdravotnom
systéme na Slovensku.
7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
Cieľ analýzy
Cieľom analýzy je vyčíslenie dodatočných nákladov spojených so zavedením lieku XGEVA
(denosumab) vs. bisfosfonáty (BPs) pri liečbe pacientov s kostnými metastázami z iných solídnych
tumorov (OST), ako sú karcinóm prsníka alebo karcinóm prostaty, pri liečbe pacientov s
mnohopočetným myelómom (MM) do klinickej praxe za účelom splnenia požiadaviek k zaradeniu do
Zoznamu kategorizovaných liekov k 1.4.2019. Analýza bola vykonaná z pohľadu platcu, t.j. zdravotných
poisťovní.
Dávkovanie lieku je v súlade s platným SPC a/alebo so štandardnými liečebnými postupmi v prevencii
SRE u pacientov s kostnými metastázami z OST a pacientov s MM. Analýza zodpovedá nákladom na
lieky a nákladom na podávanie liekov na liečbu ochorenia kostí (BTA, bone targeting agents).
Zohľadňuje tiež náklady na manažment príhod súvisiacich so skeletom (SRE, skeletal-related events),
pretože predstavujú významnú ekonomickú zaťaž vyplývajúcu z kostných metastáz u pacientov s OST
a MM. Miery SRE, compliance pacienta, náklady na lieky a podávanie liekov, ako aj náklady na
manažment SRE sú zohľadnené v analýze dopadu na rozpočet. Pri jednotkových nákladoch (vrátane
nákladov na lieky) sa predpokladalo, že zostanú konštantné počas celého časového horizontu analýzy.
Vo vopred špecifikovanej analýze randomizovanej kontrolovanej klinickej štúdie fázy III, ktorá
porovnávala denosumab vs. kyselinu zoledrónovú u pacientov s novodiagnostikovaným MM (rozdiel v
mediáne PFS bol 10,7 mesiaca v prospech denosumabu, pomer rizika: 0,82 (95%CI: 0,68-0,99),
p=0,036) boli pozorované u pacientov s mnohopočetným myelómom potenciálne úspory nákladov na
monitorovanie ochorenia MM a nákladov na antimyelómovú liečbu v dôsledku dlhodobého prežívania
bez progresie spojeného s denosumabom vs. kyselinou zoledrónovou (Raje N., Terpos E., et al., 2018).
Metodika
V zmysle vyhlášky MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku pri
výpočte vychádzame z cien liekov platných v deň podania farmako-ekonomického rozboru podľa
Zoznamu kategorizovaných liekov platného 1. septembra do 30. septembra 2018.
V analýze bol použitý 5-ročný časový horizont. Dopad na rozpočet bol počítaný na roky 2019-2023.
Najskorší predpokladaný dátum pre zaradenie lieku Xgeva do Zoznamu kategorizovaných liekov je od
1.4.2019, z tohto dôvodu nepredpokladáme žiadnych liečených pacientov v roku 2018. V dopade na
rozpočet nebola uplatňovaná diskontácia nákladov.
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Analýza dopadu na rozpočet vychádza z kalkulácie rozdielu výdavkov v dvoch sledovaných scenároch:
1. bez zavedenia lieku XGEVA (denosumab) do klinickej praxe;
2. so zavedením lieku XGEVA (denosumab) do klinickej praxe na prevenciu SRE u pacientov s OST
alebo MM.
Cieľová skupina pacientov
Dopad denosumabu na rozpočet bol hodnotený pre nasledujúce indikácie: prevencia SRE (vrátane
patologickej zlomeniny, ožarovania kosti, kompresie miechy alebo chirurgického zákroku na kosti) u
dospelých
- s kostnými metastázami z OST;
- s MM.
Denosumab je v súčasnosti v Európe indikovaný v súlade s platným SPC na prevenciu SRE u
dospelých pacientov s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti a liečbu dospelých a
dospievajúcich s vyvinutým skeletom s obrovskobunkovým kostným nádorom (SPC Xgeva, 2018).
Populácia pacientov zahrnutá do analýzy dopadu na rozpočet zahŕňa pacientov s inými solídnymi
tumormi (hlavne pacientov s kolorektálnym karcinómom, karcinómom z renálnych buniek, karcinómom
močového mechúra a karcinómom pľúc) a mnohopočetným myelómom (MM). Vstupy populácie do
analýzy dopadu na rozpočet predstavujú celkovú vhodnú populáciu pacientov pre každú indikáciu v
každom roku časového horizontu modelu.
Počet pacientov vhodných na liečbu bisfosfonátmi alebo denosumabom bol založený na verejne
dostupných údajoch o úhradách zdravotných poisťovní za lieky v roku 2017 na Slovensku (Inštitút
zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017). Uplatnil sa predpoklad, že kontinuálne počas
roka sa bude liečiť 50% pacientov, a to z toho dôvodu, aby sa zohľadnila skutočnosť, že pacienti
prerušujú alebo začínajú liečbu v priebehu roka, a preto sa v priemere neliečia celý rok nepretržite.
Pomer 50% pacientov, ktorí sa v priebehu roka liečili kontinuálne zo všetkých identifikovaných pacientov
presne zodpovedá reálnej spotrebe bisfosfonátov (BPs) v eurách zodpovedajúcej nákladom na úrovni
približne ~700 000 € pre OST a MM v roku 2017, čo zohľadňuje ročné náklady u pacientov s diagnózou
OST a MM podľa predšpecifikovaných diagnóz patriacich do OST a MM podľa MKCH-10. Zohľadnila
sa RDI - relatívna intenzita dávky v súlade s analýzou užitočnosti nákladov. Predpokladalo sa, že 7,3%
pacientov sa nelieči bisfosfonátmi v dôsledku poškodenia funkcie obličiek (Lebret T., Casas A., et al.,
2017).
Tabuľka 39 Populácia pacientov vhodná na liečbu
Počet pacientov

Počet ID pacientov

% Podiel pacientov

Diagnóza

OST

MM

OST

MM

Kyselina zoledrónová

646

816

55,6%

74,7%

323

408

Kyselina pamidrónová

326

71

28,1%

6,5%

163

36

Kyselina klodronová

145

203

12,5%

18,6%

73

102

44
1 161

3
1 093

3,8%
100,0%

0,3%
100,0%

22
581

2
548

7,30%

5,50%

Kyselina ibandrónová
Súčet pacientov

Neliečení pacienti v dôsledku poškodenia funkcie obličiek (%)
Počet pacientov
Celková vhodná populácia na denosumab alebo BPs

Kontinuálne liečení pacienti
počas celého roka (50% z
celkového počtu
identifikovaných pacientov)
OST
MM

46

32

627

580

V nasledujúcich rokoch predpokladáme stabilnú populáciu pacientov na základe stálej (dokonca mierne
klesajúcej) spotreby v baleniach u pacientov liečených bifosfonátmi (BPs) schválenými pre onkologické
diagnózy (t.j. s vylúčením balení schválených pre osteoporózu) a lieku Xgeva na Slovensku (Inštitút
zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017).
Počet pacientov vhodných na liečbu denosumabom pre každý rok časového horizontu bol určený za
predpokladu 40% penetrácie lieku Xgeva v roku 2023 s kontinuálnym nárastom v horizonte rokov 2019
- 2023.
Využil sa konzervatívny prístup s cieľom zamedziť zložitosti a zabezpečiť lepšiu transparentnosť
výpočtov. Nahrádzanie denosumabu bolo proporčné podľa podielu pacientov, ktorí boli liečení BPs v
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roku 2017. V klinickej praxi je pravdepodobné, že penetrácia denosumabu bude vyššia u pacientov
liečených kyselinou pamidrónovou alebo klodronóvou v porovnaní s kyselinou zoledrónovou, pretože
tieto liečebné možnosti sú spojené s nižšou účinnosťou a sú nákladnejšie ako kyselina zoledrónová.
Preto sa predpokladá, že dopad na rozpočet je mierne nadhodnotený, nakoľko denosumab v praxi by
vo vyššej miere nahradil drahšie a menej účinné lieky.
Tabuľka 40 Odhadovaný podiel pacientov s/bez denosumabu v OST
Počet pacientov

Q1/2019

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

Scenár bez denosumabu v OST
Celková vhodná
populácia
627
Kyselina zoledrónová
303
Kyselina pamidrónová
176

627

627

627

627

627

303
176

303
176

303
176

303
176

303
176

Kyselina klodronová
Kyselina ibandrónová

78
24

78
24

78
24

78
24

78
24

78
24

Neliečení pacienti v
46
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Scenár s denosumabom v OST

46

46

46

46

46

0%

20%

30%

35%

38%

40%

627
0

627
125

627
188

627
219

627
238

627
251

303
176

242
141

212
123

197
115

188
109

182
106

78
24

63
19

55
17

51
15

49
15

47
14

46

37

32

30

28

27

2020

2021

2022

2023

580
400
38
108
2
32

580
400
38
108
2
32

580
400
38
108
2
32

580
400
38
108
2
32

580
400
38
108
2
32

20%

30%

35%

38%

40%

580
116
320
30
86
2
26

580
174
281
26
75
2
22

580
203
260
24
70
2
21

580
220
248
23
67
2
20

580
232
239
23
65
2
19

Penetrácia denosumabu
Celková vhodná
populácia
Denosumab
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Kyselina ibandrónová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek

Tabuľka 41 Odhadovaný podiel pacientov s/bez denosumabu v MM
Počet pacientov

Q1/2019

Scenár bez denosumabu v MM
Celková vhodná
populácia
580
Kyselina zoledrónová
400
Kyselina pamidrónová
38
Kyselina klodronová
108
Kyselina ibandrónová
2
Neliečení pacienti v
32
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Scenár s denosumabom
v MM
Penetrácia denosumabu
0%
Celková vhodná
populácia
580
Denosumab
0
Kyselina zoledrónová
400
Kyselina pamidrónová
38
Kyselina klodronová
108
2
Kyselina ibandrónová
Neliečení pacienti v
32
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek

Q2Q4/2019
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Náklady na lieky
Náklady na lieky za 28-dňový liečebný cyklus
Náklady na lieky na liečivá určené na ochorenia kostí (BTA, bone targeting agents) sa vypočítali na
základe 28-dňového cyklu zodpovedajúceho dĺžke modelového cyklu v analýze užitočnosti nákladov.
Predpokladá sa, že podávanie denosumabu, kyseliny zoledrónovej (ZOL) a kyseliny pamidrónovej
(PAM) je každé 4 týždne (Q4W, every 4 weeks), podobne ako pri dávkovaní v dvoch randomizovaných
kontrolovaných klinických štúdií (Štúdia 244 a 482), ktoré porovnávali denosumab s kyselinou
zoledrónovou. Podanie Q4W predstavuje konzervatívny predpoklad, pretože v súlade s platným SPC
sa môže ZOL a PAM podávať každé 3 až 4 týždne, čo by viedlo k vyššiemu počtu podaní. Schéma
podávania Q4W zodpovedala jednorazovej injekcii, v prípade CLO zodpovedalo podávanie Q4W počtu
tabliet potrebných na 28-dňovú liečbu. Hoci sa pri ZOL a PAM odporúča zníženie dávky u pacientov s
poškodením funkcie obličiek, náklady na obstaranie lieku boli rovnaké ako pri bežnom dávkovaní po
zohľadnení odpadu injekčného lieku.
Náklady na lieky zodpovedali nákladom podľa Zoznamu kategorizovaných liekov od 1.9.2018 a sú
uvedené – viď. Tabuľka 42.
Tabuľka 42 Náklady na lieky pri liečivách BTA
Úhrada za
balenie (€)

Dávkovanie
počas 28dňového
cyklu

Náklady za
28-dňový
cyklus (€)

Komparátor Názov lieku

Balenie

DMAB

XGEVA

sol inj 1x ,7 ml/120 mg (liek.
Inj.skl)

246,38

120 mg

246,38

ZOL

Kyselina zoledrónová
Sandoz 4 mg/100 ml
infúzny roztok

sol inf 1x100 ml/4 mg
(fľ.inf.plast.)

35,77

4 mg

35,77

PAM

Pamifos

con inf 1x30 ml/90 mg
(liek.inj.skl.)

129,98

90 mg

129,98

112 cps
(4*400 mg
80,08
denne)
CLO: Kyselina klodronová, DMAB: denosumab, PAM: Kyselina pamidrónová, ZOL: Kyselina zoledrónová
CLO

SINDRONAT 400 mg

cps dur 120x400 mg
(blis.PVC/Al)

85,8

Náklady na podávanie liekov za 28-dňový liečebný cyklus
Náklady na podávanie za 28-dňový liečebný cyklus sa získali vynásobením bodov na výkony
(Nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov) a priemerných cien zdravotných
poisťovní zverejnených na ich webových sídlach.
Pre denosumab sa počítalo s nákladmi na subkutánnu injekciu (kód výkonu 252, 1,54 €).
V prípade ZOL a PAM sa započítali náklady spojené s intravenóznymi infúziami trvajúcimi menej ako
30 minút a viac ako 30 minút (4,40 € - kód výkonu 271 a 6,16 € - kód výkonu 272), náklady na infúzny
vak (0,89 € a 1,15 € na základe Zoznamu kategorizovaných liekov) a testu hladiny kreatinínu v sére
(kód výkonu 3638 v sume 0,36 €, v súlade s platným SPC). Pre CLO neboli zohľadnené náklady na
podávanie, pretože sa podáva perorálne, ale boli zohľadnené náklady na určenie hladiny klírensu
kreatinínu v sére. Celkové náklady na podanie lieku a laboratórne testy za 28-dňový liečebný cyklus –
viď. Tabuľka 43.
Tabuľka 43 Náklady na podávanie liekov a náklady súvisiace s laboratórnymi testami pri liečbe BTA
Komparátor

Použitie zdrojov na 28-dňový cyklus

DMAB

Subkutánna injekcia
Intravenózna infúzia trvajúca menej ako 30 minút +
infúzny vak + laboratórny test na určenie hladiny
klírensu kreatinínu v sére
Intravenózna infúzia trvajúca menej ako 30 minút +
infúzny vak + laboratórny test na určenie hladiny
klírensu kreatinínu v sére
laboratórny test na určenie hladiny klírensu
kreatinínu v sére

ZOL

PAM
CLO

Zodpovedajúce náklady podľa
HIC (€)
1,54
5,65

7,67
0,36

CLO: Kyselina klodronová, DMAB: denosumab, HIC: zdravotné poisťovne, PAM: Kyselina pamidrónová, ZOL: Kyselina
zoledrónová
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Náklady na lieky a podávanie liekov vrátane RDI
Priemerná relatívna intenzita dávky (RDI) sa zohľadnila a zahrnula do výpočtov v súlade s analýzami
užitočnosti nákladov. Vypočítané náklady na lieky a podávanie liekov s príslušnou relatívnou intenzitou
dávky sú uvedené v Tabuľka 44.
Tabuľka 44 Relatívna intenzita dávky denosumabu a bisfosfonátov a náklady za 28-dňový liečebný
cyklus s RDI
RDI (% užitých
dávok)

MM - Náklady
na lieky za
28-dňový
cyklus s RDI

88,10%

OST Náklady na
lieky za 28dňový cyklus
s RDI
217,31

85,40%

30,26

84,60%

85,40%

84,60%

85,40%

OST

MM

Denosumab (XGEVA)

88,20%

Kyselina zoledrónová

84,60%

Kyselina
pamidrónová
Kyselina klodronová

MM - Celkové
náklady na
28-dňový
cyklus s RDI

217,06

OST Celkové
náklady na
28-dňový
cyklus s RDI
218,67

30,55

35,04

35,37

109,96

111

116,45

117,55

67,75

68,39

68,05

68,7

218,42

Náklady na namanažment SRE a ročné miery SRE
Výsledné náklady na jednu udalosť SRE sú zhrnuté v Tabuľka 45.
Tabuľka 45 Náklady na manažment SRE na udalosť, podľa typu SRE
Náklady na manažment SRE na udalosť (€)

Typ SRE
Patologická fraktúra

1 590,58

Ožarovanie kosti

4 702,24

Chirurgický zákrok na kosti

2 902,33

Kompresia miechy

4 069,41

SRE: Príhoda súvisiaca so skeletom

Tabuľka 46 prezentuje priemerné vážené náklady na udalosť SRE pre každý typ SRE v súvislosti
s príslušnou malignitou (OST, MM). Tabuľka 47 poskytuje súhrn vybraných ročných mier SRE, ktoré
boli zahrnuté do dopadu na rozpočet spolu s tými, v súlade s analýzami užitočnosti nákladov.
Tabuľka 46 Náklady na namanažment SRE podľa typu SRE
poolovaná distribúcia SRE
Typ SRE

Náklady na manažment
SRE na udalosť (€)
1 590,58

OST

MM

Patologická fraktúra

31,4%

81,6%

Ožarovanie kosti

57,5%

11,1%

Chirurgický zákrok na kosti

6,2%

6,6%

2 902,33

5,0%
3 583,31

0,6%
2 038,69

4 069,41

Kompresia miechy
Náklady na SRE

X

4 702,24

Tabuľka 47 Ročné miery SRE
Ročné miery SRE

OST

MM

Denosumab (XGEVA)
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová

2,253
2,659
3,323
3,323
3,593

1,688
1,771
2,186
2,460
3,107

Bez liečby
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Výsledky
a) OST
Podrobné výpočty sú uvedené v tabuľkách nižšie pre náklady na lieky (Tabuľka 48), náklady na lieky
spolu s nákladmi na podávanie liekov Tabuľka 49, a náklady na manažment SRE (Tabuľka 50). Rozdiel
dvoch scenárov so zavedením denosumabu a bez zavedenia denosumabu v OST je zhrnutý – viď.
Tabuľka 51.
V porovnaní s bisfosfonátmi bola liečba denosumabom spojená s mierne vyššími nákladmi na liek.
Vzniknuté vyššie náklady na liek denosumab boli plne kompenzované úsporou v nákladoch na
manažment SRE, a to z dôvodu zníženia počtu SRE, v porovnaní s liečbou BPs alebo bez liečby.
Úspory v nákladoch na podávanie lieku v dôsledku nižších nákladov na podávanie denosumabu neboli
významné. Výsledkom toho je, že denosumab predstavuje nákladovo šetriacu liečebnú možnosť
u pacientov s OST v prevencii SRE v porovnaní so štandardnou liečbou.
Tabuľka 48 Náklady na lieky s/bez denosumabu v OST v rokoch 2019 – 2023
Náklady na lieky

Q1/2019

Scenár bez denosumabu v OST
Kyselina zoledrónová
29 799
Kyselina pamidrónová
62 897
Kyselina klodronová
17 175
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
109 870
Scenár s denosumabom v OST
Denosumab
Kyselina zoledrónová
29 799
Kyselina pamidrónová
62 897
Kyselina klodronová
17 175
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
109 870
Rozdiel
-

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

89 396
188 691
51 524

119 194
251 588
68 699

119 194
251 588
68 699

119 194
251 588
68 699

119 194
251 588
68 699

-

-

-

-

-

329 611

439 481

439 481

439 481

439 481

264 847
71 398
151 168
41 615

531 106
83 397
175 826
48 441

618 682
77 496
164 390
44 918

672 357
73 955
155 813
43 157

709 083
71 595
151 525
41 395

-

-

-

-

-

529 028
199 417

838 769
399 288

905 486
466 005

945283
505802

973598
534117

Celková suma úhrad XGEVA za prvých 12 mesiacov (apríl 2018-marec 2020) je 397 623 € v OST.

Tabuľka 49 Náklady na lieky a podávanie liekov s/bez denosumabu v OST v rokoch 2019 – 2023
Náklady na lieky +
náklady na podávanie
Q1/2019
liekov
Scenár bez denosumabu v OST
Kyselina zoledrónová
34 506
Kyselina pamidrónová
66 609
Kyselina klodronová
17 251
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
118 366
Scenár s denosumabom v OST
Denosumab
Kyselina zoledrónová
34 506
Kyselina pamidrónová
66 609
Kyselina klodronová
17 251
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
118 366
Rozdiel
-

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

103 517
199 828
51 752

138 023
266 438
69 003

138 023
266 438
69 003

138 023
266 438
69 003

138 023
266 438
69 003

355 097

473 463

473 463

473 463

473 463

266 504
82 677
160 090
4 800

534 429
96 570
186 204
48 656

622 553
89 737
174 093
45 117

676 565
85 638
165 010
43 348

713 520
82 905
160 468
41 579

551 070
195 973

865 859
392 396

931 501
458 038

970 560
497 097

998 472
525 009
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Tabuľka 50 Udalosť v súvislosti s SRE a náklady v OST
SRE udalosť

Q2Q4/2019

Q1/2019

Scenár bez denosumabu v OST
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
Scenár s denosumabom v OST
Denosumab
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
Rozdiel v počte udalostí
Úspory v manažmente
SRE

2020

2021

2022

2023

201
146
65

604
439
194

806
585
259

806
585
259

806
585
259

806
585
259

41

124

165

165

165

165

454

1 361

1 815

1 815

1 815

1 815

201
146
65

211
483
351
157

424
564
409
183

493
524
382
169

536
500
362
163

566
484
352
156

41

100

115

108

101

97

0

1 302
-59

1 694
-121

1 677
-138

1 662
-153

1655
-160

0

-211 415

-433 580

-494 496

-548 246

-573 329

454

Tabuľka 51 Súhrn dopadu na rozpočet v OST
Udalosti v súvislosti s
Q1/2019
SRE a náklady na SRE
Scenár bez denosumabu v OST
Náklady na lieky
109 870
Náklady na podávanie
8 495
liekov

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

329 611

439 481

439 481

439 481

439 481

25 486

33 982

33 982

33 982

33 982

Celkové náklady na SRE
1 626 821
Náklady na lieky
1 745 187
Scenár s denosumabom v OST
Náklady na lieky
109 870
Náklady na podávanie
8 495
liekov

4 876 881
5 231 978

6 503 702
6 977 165

6 503 702
6 977 165

6 503 702
6 977 165

6 503 702
6 977 165

529 028

838 769

905 486

945 283

973 598

22 042

27 090

26 015

25 278

24 874

Celkové náklady na SRE

1 626 821

4 665 466

6 070 122

6 009 206

5 955 456

5 930 373

Celkové náklady
Dopad na rozpočet
denosumabu v OST

1 745 187
-

5 216 536
- 15 442

6 935 981
- 41 184

6 940 707
- 36 458

6 926 016
- 51 149

6 928 844
- 48 320

b) MM
Podrobné výpočty sú uvedené v tabuľkách nižšie, pre náklady na lieky (Tabuľka 52), náklady na lieky
a ich podanie (Tabuľka 53), SRE a s nimi súvisiace náklady (Tabuľka 54).
Rozdiel dvoch scenárov so zavedením denosumabu a bez zavedenia denosumabu v MM je zhrnutý –
viď. Tabuľka 55.
V porovnaní s bisfosfonátmi bola liečba denosumabom spojená s mierne vyššími nákladmi na liek.
Vzniknuté vyššie náklady na liek denosumab boli čiastočne kompenzované tým, že dochádza k úspore
v nákladoch na manažment SRE, a to z dôvodu zníženia počtu SRE, v porovnaní s liečbou BPs. Úspory
v nákladoch na podávanie liekov denosumab vs. ZOL a PAM neboli významné. Výsledkom toho je, že
dopad úhrady denosumabu na rozpočet u pacientov s MM nie je významný.
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Tabuľka 52 Náklady na lieky s/bez denosumabu v MM v rokoch 2019 - 2023
Náklady na lieky

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

119 145
41 126
72 015

158 860
54 834
96 020

158 860
54 834
96 020

158 860
54 834
96 020

158 860
54 834
96 020

232 285

309 714

309 714

309 714

309 714

39 715
13 709
24 005

245 495
95 316
32 468
57 345

490 990
111 599
37 518
66 680

572 821
103 259
34 632
62 235

620 792
98 493
33 189
59 568

654 653
94 919
33 189
57 790

77 428

430 623

706787

772947

812041

840550

Q1/2019
Scenár bez denosumabu v MM
Kyselina zoledrónová
39 715
Kyselina pamidrónová
13 709
Kyselina klodronová
24 005
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
77
428
Celkovo
Scenár s denosumabom v MM
Denosumab
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
Rozdiel

-

198 338

397 074

463 234

502 328

530 837

Celková suma úhrad XGEVA za prvých 12 mesiacov (apríl 2018-marec 2020) je 368 242 € v MM.

Tabuľka 53 Náklady na lieky a podávanie liekov s/bez denosumabu v MM v rokoch 2019 - 2023
Náklady na lieky +
náklady na podávanie
liekov
Q1/2019
Scenár bez denosumabu v MM
Kyselina zoledrónová
45 981
Kyselina pamidrónová
14 517
Kyselina klodronová
24 114
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
84 612
Celkovo
Scenár s denosumabom v MM
Denosumab
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
Rozdiel

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

137 943
43 552
72 341

183 924
58 070
96 455

183 924
58 070
96 455

183 924
58 070
96 455

183 924
58 070
96 455

253 836

338 449

338 449

338 449

338 449

45 981
14 517
24 114

247 033
110 354
34 383
57 605

494 066
129207
39 732
66 983

576 410
119 551
36 676
62 517

624 681
114 033
35 147
59 838

658 755
109 895
35 147
58 052

84 612

449 376

729 987

795 154

833 699

861 848

195 539

391 539

456 705

495 251

523 400

2021

2022

-

2023

Tabuľka 54 Udalosť v súvislosti s SRE a náklady v MM
Udalosti v súvislosti s
SRE a náklady na SRE
Q1/2019
Scenár bez denosumabu v MM
Kyselina zoledrónová
177
Kyselina pamidrónová
21
Kyselina klodronová
66
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
25
funkcie obličiek
289
Celkovo

Q2Q4/2019

2020

2023

531
62
199

708
83
266

708
83
266

708
83
266

708
83
266

75

99

99

99

99

867

1 157

1 157

1 157

1 157
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Scenár s denosumabom v MM
Denosumab
Kyselina zoledrónová
Kyselina pamidrónová
Kyselina klodronová
Neliečení pacienti v
dôsledku poškodenia
funkcie obličiek
Celkovo
Rozdiel v počte udalostí
Úspory v manažmente
SRE

177
21
66

147
425
49
159

294
498
57
185

343
460
52
172

371
439
50
165

392
423
50
160

25

61

68

65

62

59

289
0

840
-27

1101
-56

1093
-64

1088
-69

1084
-73

0

-55 045

-11 4167

-130 476

-140 670

-148 824

Tabuľka 55 Súhrn dopadu na rozpočet v MM
Udalosti v súvislosti s
SRE a náklady na SRE
Q1/2019
Scenár bez denosumabu v MM

Q2Q4/2019

2020

2021

2022

2023

Náklady na lieky
Náklady na podávanie
liekov

77 428

232 285

309 714

309714

309714

309714

7 184

21 551

28 735

28735

28735

28735

589 182
Celkové náklady na SRE
673 794
Celkové náklady
Scenár s denosumabom v MM

1 767 546
2 021 382

2 358 766
2 697 215

2 358 766
2 697 215

2 358 766
2 697 215

2 358 766
2 697 215

77 428

430 623

706 787

772 947

812 041

840 550

7 184

18 752

23 200

22 206

21 658

21 298

589 182

1 712 501

2 244 600

2 228 290

2 218 097

2 209 942

673 794
-

2 161 877
140 495

2 974 587
277 372

3 023 444
326 229

3 051 796
354 581

3 071 790
374 575

Náklady na lieky
Náklady na podávanie
liekov
Celkové náklady na SRE
Celkové náklady
Dopad na rozpočet
denosumabu v MM

Záver
Cieľom analýzy je vyčíslenie dopadu na rozpočet v súvislosti so zavedením denosumabu ako novej
možnosti liečby na prevenciu SRE pre dve populácie pacientov: pacienti s kostnými metastázami z iných
solídnych tumorov ako karcinóm prsníka a karcinóm prostaty a pacienti s mnohopočetným myelómom.
Zavedenie denosumabu v dvoch indikáciách nemal významný dopad na rozpočet, náklady sa
pohybovali v rozmedzí od 264 847 € v 1. roku až 709 083 € v 5. roku pre OST a v rozmedzí od 245 495
€ v 1. roku až 654 653 € v 5. roku pre MM. Pri nahrádzaní iných liečebných možností denosumabom
boli preukázané nižšie náklady na podávanie lieku a lepšia účinnosť v prevencii SRE, čo vedie k šetreniu
prostriedkov na manažment SRE. Z toho vyplýva, že denosumab celkovo predstavuje mierne
nákladovo šetriacu liečebnú možnosť u pacientov s OST v systéme zdravotnej starostlivosti
(šetrenie vo výške od 15 442 € v 1.roku po šetrenie do výšky 48 320 € v 5. roku) a u pacientov
s MM nepredstavuje významný dopad na rozpočet (náklady vo výške od 140 495 € v 1.roku po
úroveň 374 575 € v 5. roku).
Uvedené výpočty vychádzajú z konzervatívneho prístupu. Predpokladá sa, že náhradzanie
denosumabu je priamo úmerné k aktuálnym podielom pacientov na jednotlivých bifosfonátoch. Kvôli
vyšším nákladom na liečbu s PAM a CLO spojenými s nižšou účinnosťou v porovnaní so ZOL, spolu
s neprítomnosťou nefrotoxicity denosumabu je pravdepodobné, že nákladová efektívnosť novej
alternatívy – denosumabu bude v skutočnosti vyššia čo celkovo bude viesť k úspore.
Analýza tiež nezahrnula potenciálne úspory v nákladoch na monitoring pri MM a významnejšie úspory
pri finančne náročných nákladoch na antimyelómovú liečbu, ktoré súvisia s oddialením progresie na
základe rozdielu v mediáne PFS 10,7 mesiaca v prospech denosumabu vs. kyseliny zoledrónovej u
pacientov s MM podľa výsledkov vopred špecifikovanej analýzy klinickej štúdie 482.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá a
nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
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Tabuľka 56 Spotreba lieku XGEVA vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku po zaradení do Zoznamu
kategorizovaných liekov
Rok
XGEVA 120 mg in OST

2018
0

2019
1 075

2020
2 156

2021
2 511

2022
2 729

2023
2 878

XGEVA 120 mg in MM

0

996

1 993

2 325

2 520

2 657

Spolu

0

2 071

4 148

4 836

5 249

5 535
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10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch
Európskej únie vyjadrená v percentách:
100 % úhrada: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo.
70 % úhrada: Česká republika.
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.
Klinická účinnosť u pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov
Účinnosť a bezpečnosť lieku XGEVA podávaného subkutánne v dávke 120 mg každé 4 týždne boli
porovnávané s účinnosťou kyseliny zoledrónovej podávanej v dávke 4 mg každé 4 týždne v krátkej
intravenóznej infúzii v niekoľkých randomizovaných, dvojito zaslepených, aktívne kontrolovaných
štúdiách u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti, ktorí neboli liečení
intravenóznymi bisfosfonátmi. Všetky tieto štúdie mali rovnaký dizajn.
Do štúdií boli zaraďovaní dospelí pacienti vo veku ≥18 rokov, s výkonnostným stavom ECOG 0 – 2,
predpokladanou dĺžkou života ≥6 mesiacov, s dokumentovanou najmenej jednou kostnou metastázou,
adekvátnymi orgánovými funkciami a bez predchádzajúcej liečby bisfosfonátmi.
Pacienti s anamnézou osteonekrózy čeľuste alebo osteomyelitídy čeľuste, aktívnym ochorením zubov
alebo čeľuste, ktoré si vyžaduje chirurgický zákrok v ústach, nevyliečeným chirurgickým zákrokom
zubov/úst alebo akýmkoľvek plánovaným invazívnym stomatologickým zákrokom alebo iným
chirurgickým výkonom na kostiach, s plánovanou radiačnou liečbou alebo nízkou hodnotou klírensu
kreatinínu neboli vhodní na zaradenie do týchto štúdií.
Vo všetkých troch štúdiách boli pacienti randomizovaní v pomere 1 : 1 do liečebného ramena s
podávaním denosumabu (dávka 120 mg subkutánne raz za štyri týždne) a kontrolenj skupiny s
podávaním kyseliny zolendrónovej (dávka 4 mg v krátkej intravenóznej infúzii jedenkrát za štyri týždne).
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Všetci pacienti boli poučení o nevyhnutnosti užívania vápnika a vitamínu D.
Primárnym kľúčovým ukazovateľom vo všetkých štúdiách bolo posúdenie non-inferiority času do prvej
príhody súvisiacej so skeletom (SRE, skeletal related events).
Sekundárnymi kľúčovými ukazovateľmi vo všetkých štúdiách bolo posúdenie superiority času do prvej
príhody súvisiacej so skeletom a superiority času do prvej a následnej príhody súvisiacej so skeletom.
Ďalšími sledovanými ukazovateľmi boli ročná miera SRE, miera kostnej morbidity, celkové prežívanie,
prežívanie bez progresie, bezpečnosť.
Príhoda súvisiaca so skeletom (SRE) je považovaná niektorá z nasledujúcich udalostí:
- patologická zlomenina (vertebrálna alebo nevertebrálna),
- ožarovanie kostí (vrátanie liečby izotopmi),
- chirurgický zákrok na kosti,
- kompresia miechy.
Štúdia 2005036 – pacienti s pokročilým karcinómom prsníka (Stopeck A.T., Lipton A., et al., 2010)
Do štúdie bolo zaradených 2046 pacientov, 1026 do ramena s podávaním denosumabu, 1020
s podávaním kyseliny zoledrónovej. Charakteristiky pacientov v oboch skupinách boli vyvážené,
vrátane veku, postmenopouzálneho statusu, ECOG výkonnosti, kostných a viscerálnych metastáz či
hormonálneho statusu základného ochorenia. Trvanie štúdie od zaradenia prvých pacientov trvalo
približne 34 mesiacov.
Výsledky štúdie
Denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej SRE o 18% v porovnaní so skupinou liečenou kyselinou
zoledrónovou (HR 0,82, 85%CI: 0,71 – 0,95, p < 0,001 non-inferiorita, p < 0,01 superiorita) (Obrázok
25A). Účinok liečby denosumabom bol v porovnaní s kyselinou zoledrónovou počas celého obdobia
konzistentný.
Medián času do prvej SRE bol 26,4 mesiacov pre rameno liečené kyselinou zoledrónovou, v ramene
liečenom denosumabom nebol doteraz dosiahnutý. Denosumab znížil riziko vzniku viacnásobných SRE
(čas do prvej a následnej SRE) o 23% v porovnaní so skupinou liečenou kyselinou zoledrónou (pomer
rizika 0,77; 95% CI: 0,66 – 0,89; p < 0,001) (Obrázok 25B).
Obrázok 25 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE (A) a času do prvej a následnej SRE (B)
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Denosumab znížil priemernú skeletálnu morbiditu (definovanú ako pomer SRE na pacienta vydelené
rizikovým časom vzniku SRE pre pacienta) o 22% v porovnaní so skupinou s kyselinou zoledrónovou:
0,45 prípadov pre denosumab vs 0,58 prípadov pre kyselinu zoledronátovou na pacienta za rok, p =
0,004.
Celkové prežívanie (OS): HR 0,95, 95%CI: 0,81 – 1,11, p = 0,49 (Obrázok 26A) a prežívanie bez
progresie ochorenia (PFS): HR 1,00, 95%CI: 0,89 – 1,11, p = 0,93 (Obrázok 26B) boli podobné v oboch
sledovaných skupinách.
Obrázok 26 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a čas do progresie ochorenia (B)
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Liečba denosumabom viedla k významnejšej supresii kostných tumoróznych markerov v porovnaní
s kyselinou zoledrónovou.
Štúdia 20050103 – pacienti s hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty (Fizazi K., Carducci M., et
al.,2011)
Do štúdie bolo zaradených 1 901 pacientov, 950 do ramena s podávaním denosumabu, 951 do ramena
s podávaním kyseliny zoledrónovej. Okrem všeobecných kritérií sa pre zaradenie do tejto štúdie
vyžadovalo potvrdenie zlyhania najmenej jednej hormonálnej liečby rastúcou hodnotou prostatického
špecifického antigénu a konečnou hodnotou sérového testosterónu 0,4 µg/l alebo vyššou počas 8
týždňov od randomizácie (<1,72 nmol/l pri chemickej alebo chirurgickej kastrácii). Demografické
a klinické charakteristiky pacientov boli vyvážené a porovnateľné medzi oboma sledovanými skupinami.
Výsledky štúdie
Denosumab významne predĺžil čas do vzniku prvej SRE, o 18% v porovnaní s kyselinou zoledrónovou,
rozdiel medzi oboma skupinami bol 3,6 mesiacov. Medián času do vzniku prvej SRE v skupine
pacientov liečených denosumabom bol 20,7 mesiacov (95% CI: 18,8 – 24,9) v porovnaní so 17,7
mesiacov v skupine pacientov liečených kyselinou zoledrónovou (95% CI: 15,0 – 19,4), HR 0,82, 95%
CI: 0,71 – 0,95, p = 0,0002 pre non-inferioritu, p = 0,008 pre superioritu (Obrázok 27).
Obrázok 27 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE
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Denosumab rovnako signifikantne predĺžil čas prvej a následnej SRE a o 18% znížil relatívne riziko
vzniku SRE v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí dotávali kyselinu zoledrónovú RR 0,82, 95% CI:
0,71 – 0,94; p = 0,004 pre non-inferioritu, p = 0,0085 pre inferioritu (Obrázok 28).
Obrázok 28 Kaplan-Meierova krivka času prvej a následnej SRE

Celkové prežívanie (OS) (Obrázok 29A) a prežívanie bez progresie (PFS) (Obrázok 29B)
nevykazovalo signifikantné rozdiely medzi oboma skupinami.
Obrázok 29 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia
(B)
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Štúdia 20050244 – pacienti s inými solídnymi tumormi a mnohopočetným myelómom (Henry D.H.,
Costa L., et al., 2011)
Do štúdie bolo zaradených 1 776 pacientov, 886 bolo randomizovaných do liečebného ramena
s denosumabom, 890 pacientov bolo v skupine s kyselinou zoledrónovou.
Do štúdie boli zaradení pacienti s malobunkovým a nemalobunkovým karcinómom pľúc, karcinómom
obličky, močového mechúra, hrubého čreva, rekta, mnohopočetným myelómom a ďalšími solídnymi
tumormi. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich štúdiach, demografické a klinické charakteristiky
pacientov v oboch ramenách štúdie boli vyvážené a porovnateľné.
Výsledky štúdie
Denosumab bol non-inferiórny v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v čase oddialenia prvej SRE: HR
0,84, 95% CI: 0,71 – 0,98, p < 0,0007 (Obrázok 30), čo znamená 16% zníženie rizika. Medián času do
vzniku prvej SRE bol 20,6 mesiacov v skupine liečenej denosumabom a 16,3 mesiacov pre skupinu
s kyselinou zoledrónovou.
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Obrázok 30 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE

Denosumab znížil o 10% relatívne riziko vzniku SRE v porovnaní s liečbou kyselinou zoledrónovou; RR
0,90, 95% CI: 0,77 – 1,04, p = 0,14, čo nie je štatisticky signifikantné (Obrázok 31).
Obrázok 31 Kaplan-Meierova krivka času prvej a následnej SRE

Celková progresia ochorenia je ďalším dôležitým exploratórnym ukazovateľom. Xgeva oddialila
progresiu u pacientov s MM compared v porovnaní s kyselinou zoledrónovou.
Celkové prežívanie (OS): HR 0,95, 95% CI: 0,83 – 1,08, p = 0,43 (Obrázok 32A) a progresia ochorenia
(PFS) HR 1,00, 95% CI: 0,89 – 1,12, p = 1,0 (Obrázok 32B) boli podobné v oboch skupinách pacientov.
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Obrázok 32 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia
(B)

Post hoc analýza skúmala celkové prežívanie s použitím stratifikácie pre 3 typy nádorov
(nemalobunkový karcinóm pľúc, mnohopočetný myelóm a iné). Celkové prežívanie bolo dlhšie pre
denosumab v prípade nemalobunkového karcinómu pľúc: HR 0,79, 95 % CI: 0,65 – 0,95, n = 702
a dlhšie pre kyselinu zoledrónovú v prípade mnohopočetného myelómu: HR 2,26, 95 % CI: 1,13 – 4,50,
n = 180 a podobné medzi denosumabom a kyselinou zoledrónovou v prípade iných typov nádorov HR
1,08, 95 % CI: 0,90 – 1,30, n = 894).
Pacienti liečení denosumabom vykazovali významnejšiu supresiu kostných nádorových markerov než
pacienti liečení kyselinou zoledrónovou.
Kombinovaná analýza troch pivotných, randomizovaných klinických štúdií fázy III (Lipton A., Fizazi K.,
et al., 2012)
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Štúdia spracováva údaje o pacientoch z troch predchádzajúcich pivotných, identicky navrhnutých,
randomizovaných, dvojito zaslepených, aktívne kontrolovaných klinických štúdií fázy III s diagnózou
pokročilého karcinómu prsníka, hormonálne rezistentného karcinómu prostaty, iných solídnych tumorov
a mnohopočetného myelómu. End-pointy (kľúčové ukazovatele zahŕňali čas do prvej udalosti súvisiacej
so skeletom (SRE), čas do prvej a následnej (viacnásobnej) SRE, čas do progresie ochorenie, celkové
prežívanie a nežiadúce vedľajšie účinky.
V štúdii boli vyhodnotené údaje od 5 723 pacientov (2 862 pacientov liečených denosumabom a 2 861
pacientov liečených kyselinou zoledrónovou.
Výsledky štúdie
Denosumab bol superiórny v porovnaní s kyselinou zoledrónovou v redukcii rizika vzniku SRE o 17%,
HR 0,83, 95%CI: 0,76 – 0,90, p < 0,001 pre oba testy: non-inferiórny a superiórny (Obrázok 33).
Obrázok 33 Kaplan-Meierova krivka času do prvej SRE

Medián času do vzniku prvej SRE bol 27,66 mesiacov (95% CI: 24,21 – nedosiahnutý) pre denosumab
v porovnaní s 19,45 mesiacov (95% CI: 18,53 – 21,24) pre kyselinu zoledrónovú, predĺženie v 8,21
mesiacov v prospech denosumabu.
Denosumab bol tiež superiórny voči kyseline zoledrónovej v redukcii rizika vzniku
a viacnásobných SRE o 18%, RR 0,82, 95% CI: 0,75 – 0,89, p <0,001 (Obrázok 34).

následných
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Obrázok 34 Kaplan-Meierova krivka času prvej a následnej SRE

Denosumab signifikantne predĺžil čas do vzniku prvej SRE alebo vzniku hyperkalcémie (26,58 mesiacov
pre denosumab vs 19,35 mesiacov pre kyselinu zoledrónovú, HR 0,83, 95% CI: 0,76 – 0,90, p < 0,001.
Denosumab významne predĺžil čas vzniku všetkých typov SRE. Najvýraznejší účinok bol pri
patologických zlomeninách a ožarovaní kostí (Obrázok 35). Podobná účinnosť bola preukázaná aj pri
predĺžení času do vzniku prvej a následnej SRE.
Počet pacientov, u ktorých sa vyvinula hyperkalcémia, bol 36 (1,3%) v skupine s denosumabom a 53
(1,9%) v skupine s kyselinou zoledrónovou.
Obrázok 35 Čas do vzniku prvej SRE podľa typu SRE

Progresia ochorenia a celkové prežívanie bolo podobné v oboch sledovaných skupinách.
Na rozdiel od kyseliny zoledrónovej denosumab nevyžadoval monitorovanie renálnych funkcií ani
redukciu dávky na základe stavu obličiek. Podávanie denosumabu nebolo sprevádzané akútnymi
reakciami na podanie lieku.
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Tabuľka 57 Sumárne vyhodnotenie účinnosti denosumabu a kyseliny zoledrónovej u pacientov
s pokročilým nádorovým ochorením postihujúcom kosti
Štúdia 2005036
karcinóm prsníka
(Stopeck A.T.,
Lipton A., et al.,
2010)

1 026

kyselina
zoledró–
nová
1 020

NR

26,4

XGEVA
N (počet
Prvá SRE
Medián času
(mesiace)
Rozdiel v mediáne
času (mesiace)
HR (95 % CI)/ RRR
(%)
Non-inferiorita/
Superiorita
p-hodnoty
Podiel osôb (%)

Štúdia 20050103
iné solídne tumory
alebo mnohopočetný
myelóm
(Fizazi K., Carducci
M., et al.,2011)

886

kyselina
zoledró–
nová
890

20,6

16,3

XGEVA

Štúdia 20050103
karcinóm prostaty
(Fizazi K., Carducci
M., et al.,2011)

950

kyselina
zoledró–
nová
951

20,7

17,1

XGEVA

Kombinovaná
analýza pri
pokročilých
nádoroch (Lipton
A., Fizazi K., et al.,
2012)

2 862

kyselina
zoledró–
nová
2 861

27,6

19,4

XGEVA

NA

4,2

3,5

8,2

0,82 (0,71; 0,95)/18

0,84 (0,71; 0,98)/16

0,82 (0,71; 0,95)/18

0,83 (0,76; 0,90)/17

< 0,0001†/ 0,0101†

0,0007†/ 0,0619†

0,0002†/ 0,0085†

< 0,0001/< 0,0001

30,7

36,5

31,4

36,3

35,9

40,6

32,6

37,8

0,46

0,60

0,44

0,49

0,52

0,61

0,48

0,57

Prvá a následná SRE*
Priemerný
počet/pacient
Pomer výskytu
(95 % CI)/ RRR (%)
Superiorita
p-hodnota
SMR na rok

0,77 (0,66; 0,89)/23

0,90 (0,77; 1,04)/10

0,82 (0,71; 0,94)/18

0,82 (0,75; 0,89)/18

0,0012†

0,1447†

0,0085†

< 0,0001

0,45

0,58

Prvá SRE alebo HCM
Medián času
NR
25,2
(mesiace)
HR (95 % CI)/ RRR
0,82 (0,70; 0,95)/18
(%)
Superiorita
0,0074
p-hodnota
Prvé ožarovanie kosti
Medián času
NR
NR
(mesiace)
HR (95 % CI)/ RRR
0,74 (0,59; 0,94)/26
(%)
Superiorita
0,0121
p-hodnota

0,86

1,04

0,79

0,83

0,69

0,81

19,0

14,4

20,3

17,1

26,6

19,4

0,83 (0,71; 0,97)/17

0,83 (0,72; 0,96)/17

0,83 (0,76; 0,90)/17

0,0215

0,0134

< 0,0001

NR

NR

NR

28,6

NR

33,2

0,78 (0,63; 0,97)/22

0,78 (0,66; 0,94)/22

0,77 (0,69; 0,87)/23

0,0256

0,0071

< 0,0001

NR = nedosiahnutý; NA = neaplikovateľné; HCM = hyperkalciémia nádorového ochorenia; SMR = miera skeletálnej morbidity;
HR = pomer rizika; RRR = zníženie relatívneho rizika;
†
Upravené p-hodnoty (koncové ukazovatele prvej SRE a prvej a následnej SRE)
*Tvorí časom všetky príhody súvisiace so skeletom; počítajú sa len príhody vyskytujúce sa ≥ 21 dní po predchádzajúcej príhode

Klinická účinnosť u pacientov s mnohopočetným myelómom
Štúdia 20090482 – pacienti s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom (Raje N., Terpos E.,
et al., 2018)
Medzinárodná, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia fázy III,
do ktorej boli zaradení pacienti vo veku ≥18 rokov so symptomatickým novodiagnostikovaným
mnohopočetným myelómom, ktorí mali aspoň jednu dokumentovanú lytickú kostnú léziu, ECOG status
0 – 2, klírens kreatinínu >30ml/min.
Do štúdie bolo zaradených 1 718 pacientov, ktorí boli randomizovaní v pomere 1 : 1 do ramena
s podávaním Xgevy v dávke 120 mg subkutánne každé 4 týždne resp. s podávaním kyseliny
zoledrónovej v dávke 4 mg v intravenóznej infúzii každé štyri týždne. Charakteristiku pacientov
rovnomerne vyváženú v oboch ramenách ukazuje Tabuľka 58.
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Tabuľka 58 Demografická a klinická charakteristika pacientov – štúdia 20090482
XGEVA
(n=859)

Kyselina zoledrónová
(n=859)

Muži

462 (54%)

473 (55%)

Ženy

397 (46%)

386 (45%)

Vek (roky)

63 (29-91)

63 (31-89)

<65

472 (55%)

464 (54%)

≥65

387 (45%)

395 (46%)

≥75

141 (16%)

132 (15%)

0

263 (31%)

259 (30%)

1

400 (47%)

413 (48%)

2

196 (23%)

187 (22%)

I

272 (32%)

275 (32%)

II

307 (36%)

326 (38%)

III

257 (30%)

232 (27%)

23 (3%)

26 (3%)

567 (66%)

577 (67%)

468 (54%)

468 (54%)

825 (96%)

821 (96%)

Pohlavie

ECOG pri zaradení do štúdie

ISS štádium myelómu v čase diagnózy

Nedostupné
Predchádzajúce SRE
Plánovaná autológna
krvotvorných buniek

transplantácia

Antimyelómová
(novým liekom)

v

liečba

prvej

línii

Primárnym kľúčovým cieľom štúdie bolo dokázanie non-inferiority denosumabu voči kyseline
zoledrónovej v čase do prvej príhody súvisiacej so skeletom (SRE, skeletal related events) počas štúdie.
Sekundárne kľúčové ciele zahŕňali superioritu času do prvej SRE, superioritu času do prvej a následnej
SRE a celkové prežívanie.
Príhody súvisiace so skeletom (SRE) boli definované ako niektorá z nasledujúcich udalostí:
- patologická zlomenina (vertebrálna alebo nevertebrálna),
- ožarovanie kosti (vrátane použitia rádioizotopov),
- chirurgický výkon na kosti,
- kompresia miechy.
Výsledky štúdie
Primárny cieľový ukazovateľ: čas do prvej udalosti súvisiacej so skeletom, definovaný ako čas v dňoch
od dátumu randomizácie do dátumu prvej SRE.
Denosumab dosiahol v štúdii primárny koncový cieľ: jeho podávanie bolo non-inferiórne v porovnaní
s podávaním kyseliny zoledrónovej pri sledovaní času do prvej SRE počas štúdie (HR = 0,98, 95% CI:
0,85 – 1,14, p = 0,01) (Obrázok 36).
Obrázok 36 Kaplan-Meierova krivka času do prvej udalosti súvisiacej so skeletom
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Medián času do prvej SRE v štúdii bol 22,8 mesiacov (95% CI: 14,7 – nedosiahnuté) v skupine
pacientov liečených denosumabom a 24,0 mesiacov (95% CI: 16,6 – 33,3) v skupine pacientov
liečených kyselinou zoledrónovou. V oboch ramenách bol porovnateľný počet pacientov, ktorí boli
postihnutí prvou SRE: 43,8% pacientov (95% CI: 40,5 – 47,1) v skupine s denosumabom a 44,6%
pacientov (95% CI: 41,3 – 47,9) v skupine s kyselinou zoledrónovou (Tabuľka 59).
Najčastejšou SRE boli patologické zlomeniny v oboch skupinách (85,9% v ramene denosumabu, 82,0%
v ramene s kyselinou zoledrónovou).
60% všetkých prvých SRE sa vyskytlo počas prvých troch mesiacov trvania štúdie a 81% príhod sa
vyskytlo počas 6 mesiacov.
Tabuľka 59 Vyhodnotenie účinnosti (primárnych ukazovateľov) – štúdia 20090482

Prvá SRE
Počet pacientov, ktorí mali SRE (%)
Medián času do SRE (mesiace)
Pomer rizika (95 % CI)

XGEVA
(N = 859)

Kyselina zoledrónová
(N = 859)

376 (43,8)
22,8 (14,7; NE)

383 (44,6)
23,98 (16,56; 33,31)

0,98 (0,85; 1,14)

Sekundárne cieľové ukazovatele
Superiorita času do prvej SRE: väčšina SRE sa vyskytla počas prvých troch mesiacov trvania štúdie,
podávanie antirezorpčnej terapie muselo byť z tohto dôvodu dostatočne dlhé na to, aby sa mohli zistiť
rozdiely medzi oboma liečebnými ramenami. Z tohto dôvodu bola vykonaná post-hoc preliminárna
analýza po 15 mesiacoch (približne 1 rok po väčšine prvých SRE). V tejto analýze denosumab preukázal
lepšiu účinnosť v čase do prvej SRE v porovnaní s kyselinou zoledrónovou: HR = 0,66, p = 0,039
(Obrázok 37).
Obrázok 37 Kaplan-Meierova krivka času do prvej udalosti súvisiacej so skeletom – post.hoc analýza
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Superiorita času do prvej SRE a času do následnej SRE: pomer rizika 1,01, 95% CI: 0,89 – 1,15, p =
0,84. Tieto údaje ako aj niekoľko ďalších sledovaných ukazovateľov (hyperkalcémia, potreba ožarovania
kostí) poukazujú na skutočnosť, že denosumab má silné antiresorpčné účinky v kostnom metabolizme.
Výsledky účinnosti denosumabu na SRE sumarizuje Tabuľka 60.
Tabuľka 60 Vyhodnotenie účinnosti (sekundárnych ukazovateľov) – štúdia 20090482
Denosumab
(N = 859)

Kyselina zoledrónová
(N = 859)

Celkový počet SRE

565

565

Priemerný počet príhod/pacientov

0,66

0,66

Prvá a následná SRE

Pomer rizika (95 % CI)

1,01 (0,89; 1,15); p = 0,84

Miera skeletálnej morbidity za rok
Počet príhod
Miera skeletálnej morbidity
Medián

572

576

0,61 (±1,26)

0,62 (±1,46)

0,00

0,00

22,14 (14,26; NE)

21,32 (13,86; 29,7)

Prvá SRE alebo hyperkalcémia
Medián času (mesiace)
Pomer rizika (95 % CI)

0,98 (0,85; 1,12); p = 0,71

Prvé ožarovanie kosti
Pacienti s ≥1ožarovaním kostí n (%)
Pomer rizika (95 % CI)

47 (5,5)

62 (7,2)

0,78 (0,53; 1,14); p = 0,19

Celkové prežívanie
Pomer rizika (95 % CI)

0,90 (0,70; 1,16)

Celkové prežívanie (OS): po vyhodnotení 121 úmrtí v skupine s denosumabom a 129 úmrtí v skupine
s kyselinou zoledrónovou bolo podobné medzi oboma ramenami v štúdii (medián celkového prežívania
49,5 mesiaca (95% CI: NE – NE) pri denosumabe vs NE (95% CI: NE – NE) pri kyseline zoledrónovej;
HR 0,90, 95% CI: 0, 70 – 1,16; p = 0,41 (Obrázok 38A).
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Prežívanie bez progresie ochorenie (PFS): po 219 prípadoch prežitia bez progresie v skupine pacientov
liečených denosumabom a 260 prípadoch pacientov liečených kyselinou zoledrónovou bolo prežitie bez
progresie vyššie o 10,7 mesiaca v ramene s denosumabom [exploratórny koncový ukazovateľ; HR =
0.82; 95%CI: 0,68 – 0,99; deskriptívna hodnota p = 0,036] (Obrázok 38B).
Obrázok 38 Kaplan-Meierova krivka celkového prežívania (A) a prežívania bez progresie ochorenia
(B)

Údaje o bezpečnosti
Nežiaduce účinky
Súhrn profilu bezpečnosti
Po podaní XGEVY bola veľmi často hlásená hypokalciémia, najmä v prvých 2 týždňoch. Hypokalciémia
môže byť ťažká a symptomatická. Zníženia hodnôt sérového kalcia sa zvyčajne dostatočne zvládli
suplementáciou vápnikom 7 a vitamínom D. Najčastejšou nežiaducou reakciou pri liečbe XGEVOU je
muskuloskeletálna bolesť. U pacientov používajúcich XGEVU sa často pozorovali prípady osteonekrózy
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čeľuste (SPC Xgeva, 2011).
Tabuľka 61 Nežiaduce reakcie zaznamenané u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením
postihujúcim kosti, s mnohopočetným myelómom alebo s obrovskobunkovým kostným nádorom
Trieda orgánových systémov podľa
MedDRA
Poruchy imunimého systému

Poruchy metabolizmu a výživy

Trieda frekvencie

Nežiaduce reakcie

Zriedkavé

Precitlivenosť na liečivo1

Zriedkavé

Anafvlaktická reakcia1

Veľmi časté

Hypokalciémia1-2

Časté

Hypofosfatémia
Hyperkalciémia po ukončení liečby u
pacientov s obrovskobunkovým kostným
nádorom'

Menej časté
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a
mediastína
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a
spojivového tkaniva

Veľmi časté

Dyspnoe

Veľmi časté

Hnačka

Časté

Extrakcia zuba

Časté

Hyperhidróza

Veľmi časté

Muskuloskeletálna bolesť1

Časté

Osteonekróza čeľuste1

Zriedkavé

Atypické fraktúry' femuru1

Neznáme

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu3,4

1 Pozri časť Opis vybraných nežiaducich reakcií
2 Pozri časť Iné osobitné populácie
3 Pozri časť 4.4
4 Skupinový účinok
Zdroj: (SPC Xgeva, 2011).

Opis vybraných nežiaducich reakcií (SPC Xgeva, 2011)
Hypokalciémia
Vyšší výskyt hypokalciémie medzi osobami liečenými denosumabom v porovnaní s kyselinou
zoledrónovou sa pozoroval v klinických skúšaniach zameraných na prevenciu SRE.
Najvyšší výskyt hypokalciémie sa pozoroval v štúdii fázy III u pacientov s mnohopočetným myelómom.
Hypokalciémia bola hlásená u 16,9 % pacientov liečených XGEVOU a u 12,4 % pacientov liečených
kyselinou zoledrónovou. Zníženie sérových hladín vápnika 3. stupňa sa vyskytlo u 1,4 % pacientov
liečených XGEVOU a u 0,6 % pacientov liečených kyselinou zoledrónovou. Zníženie sérových hladín
vápnika 4. stupňa sa vyskytlo u 0,4 % pacientov liečených XGEVOU a u 0,1 % pacientov liečených
kyselinou zoledrónovou.
V troch aktívne kontrolovaných klinických skúšaniach fázy III u pacientov s pokročilým nádorovým
ochorením postihujúcim kosti sa u 9,6 % pacientov liečených XGEVOU a u 5,0 % pacientov liečených
kyselinou zoledrónovou zaznamenala hypokalciémia.
Zníženie sérových hladín vápnika 3. stupňa sa vyskytovalo u 2,5 % pacientov liečených XGEVOU a u
1,2 % pacientov liečených kyselinou zoledrónovou. Zníženie sérových hladín vápnika 4. stupňa sa
vyskytovalo u 0,6 % pacientov liečených XGEVOU a u 0,2 % pacientov liečených kyselinou
zoledrónovou (pozri časť 4.4).
V dvoch klinických skúšaniach fázy II s jednou skupinou u pacientov s obrovskobunkovým kostným
nádorom bola hypokalciémia hlásená u 5,7 % pacientov. Žiadne nežiaduce udalosti sa nepovažovali za
závažné.
Po uvedení lieku na trh sa zaznamenala závažná symptomatická hypokalciémia (vrátane fatálnych
prípadov), pričom väčšina prípadov sa vyskytovala počas prvých týždňov po začatí liečby. Príklady
klinických prejavov závažnej symptomatickej hypokalciémie zahŕňali predĺženie QT intervalu, tetániu,
kŕče a poruchy duševného stavu (vrátane kómy) (pozri časť 4.4). Príznaky hypokalciémie v klinických
štúdiách zahŕňali parestéziu alebo stuhnutosť svalov, zášklby, spazmy a svalové kŕče.
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Osteonekróza čeľuste (ONJ)
V klinických skúšaniach bol výskyt ONJ vyšší pri dlhšom trvaní expozície; ONJ bola diagnostikovaná aj
po ukončení liečby XGEVOU, pričom väčšina prípadov sa vyskytla do 5 mesiacov po podaní poslednej
dávky. Pacienti s predchádzajúcou anamnézou ONJ alebo osteomyelitídy čeľuste, s aktívnym
ochorením zubov alebo čeľuste vyžadujúcim chirurgický zákrok v ústach, s nezahojeným zubným
chirurgickým zákrokom alebo zákrokom v ústach alebo s akýmkoľvek plánovaným invazívnym
stomatologickým zákrokom boli vylúčení z klinických skúšaní.
Vyšší výskyt ONJ medzi osobami liečenými denosumabom v porovnaní s kyselinou zoledrónovou sa
pozoroval v klinických skúšaniach zameraných na prevenciu SRE. Najvyšší výskyt ONJ sa pozoroval v
skúšaní fázy III u pacientov s mnohopočetným myelómom. V dvojito zaslepenej fáze liečby tohto
skúšania bola ONJ potvrdená u 5,9 % pacientov liečených XGEVOU (medián expozície 19,4 mesiaca;
rozmedzie 1 – 52) a u 3,2 % pacientov liečených kyselinou zoledrónovou. Po ukončení dvojito
zaslepenej fázy liečby tohto skúšania bola incidencia potvrdenej ONJ, upravená na pacientoroky (počet
udalostí na 100 pacientorokov), v skupine s XGEVOU (medián expozície 19,4 mesiaca; rozmedzie 1 –
52) počas prvého roka liečby 2,0 %, v druhom roku 5,0 % a potom 4,5 % ročne. Medián času do ONJ
bol 18,7 mesiaca (rozmedzie: 1 – 44).
V primárnych fázach liečby troch aktívne kontrolovaných klinických skúšaní fázy III u pacientov s
pokročilým nádorovým ochorením postihujúcim kosti sa u 1,8 % pacientov liečených XGEVOU (medián
expozície 12,0 mesiaca; rozmedzie 0,1 – 40,5) a u 1,3 % pacientov liečených kyselinou zoledrónovou
potvrdila ONJ. Klinické charakteristiky týchto prípadov boli medzi skupinami podobné. Medzi osobami
s potvrdenou ONJ mala väčšina (81 % v oboch liečených skupinách) v anamnéze extrakciu zuba, slabú
ústnu hygienu a/alebo používanie dentálneho aparátu. Väčšina osôb dostávala alebo predtým dostala
chemoterapiu.
Klinické skúšania u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty zahŕňali rozšírenie liečebnej fázy
XGEVY (medián celkovej expozície 14,9 mesiaca; rozmedzie 0,1 – 67,2). ONJ bola potvrdená u 6,9 %
pacientov s karcinómom prsníka a s karcinómom prostaty počas fázy predĺženia liečby. Celková
incidencia (počet udalostí na 100 pacientorokov) potvrdenej ONJ upravená na pacientoroky bola počas
prvého roka liečby 1,1 %, v druhom roku 3,7 % a potom 4,6 % ročne. Medián času do ONJ bol 20,6
mesiaca (rozmedzie: 4 – 53).
V dvoch klinických skúšaniach fázy II s jednou skupinou u pacientov s obrovskobunkovým kostným
nádorom sa ONJ vyskytovala u 2,3 % (12 z 523) pacientov liečených XGEVOU (medián celkovej
expozície 20,3 mesiaca; rozmedzie: 0 – 83,4). Incidencia ONJ upravená na pacientoroky bola 0,2 %
počas prvého roka liečby a 1,7 % počas druhého roka. Medián času do ONJ bol 19,4 mesiaca
(rozmedzie: 11 – 40). Na základe trvania expozície neexistuje dostatok údajov u pacientov s
obrovskobunkovým kostným nádorom na vyhodnotenie rizika ONJ po 2 rokoch.
V klinickom skúšaní fázy III u pacientov s nemetastatickým karcinómom prostaty (populácia pacientov,
ktorým XGEVA nie je indikovaná) a pri dlhšej expozícii liečbe až do 7 rokov bola incidencia potvrdenej
ONJ upravená na pacientoroky počas prvého roka liečby 1,1 %, v druhom roku 3,0 % a potom 7,1 %
ročne.
Hypersenzitívne reakcie súvisiace s liekom
Po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených XGEVOU zaznamenali príhody precitlivenosti na liečivo
vrátane zriedkavých príhod anafylaktických reakcií. Atypické fraktúry femuru V programe klinického
skúšania sa zriedkavo zaznamenali atypické fraktúry femuru u pacientov liečených denosumabom
(pozri časť 4.4).
Muskuloskeletálna bolesť
Po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených XGEVOU zaznamenala muskuloskeletálna bolesť
vrátane závažných prípadov. V klinických skúšaniach bola muskuloskeletálna bolesť veľmi častá v
oboch liečebných skupinách, s denosumabom aj kyselinou zoledrónovou. Muskuloskeletálna bolesť
vedúca k prerušeniu skúmanej liečby bola menej častá

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
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vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania
farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.
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