Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a
úradné určenie ceny lieku

Typ žiadosti A1P

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Držiteľ registrácie:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:

Novartis Europharm Limited, Írsko

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Írsko

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

Novartis Slovakia, s.r.o
Žižkova 22B
811 02 Bratislava
Slovenská republika

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

Časť B

Ing. Eva Ottinger, MSc.
eva.ottinger@novartis.com
+421 2 50706226, +421 905 919 980

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
3691D, Beovu 120 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj, intravitreálne
použitie, 1x0,165 ml/19,8 mg (striek.inj.napl.skl.)
2. ATC kód liečiva: S01LA06
3. Identifikácia lieku uvedením položky alebo podpoložky colného sadzobníka: 3002150000
4. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv:
Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 120 mg brolucizumabu*.
*Brolucizumab je fragment humanizovanej monoklonálnej protilátky Fv s jedným reťazcom (scFv)
vytvorenej v bunkách Escherichia coli rekombinantnou DNA technológiou.
Beovu 120 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 19,8 mg brolucizumabu v 0,165 ml roztoku. Poskytuje
využiteľné množstvo na podanie jednorazovej dávky 0,05 ml roztoku, ktorá
obsahuje 6 mg brolucizumabu.
Úplný zoznam pomocných látok:
citrát sodný
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sacharóza
polysorbát 80
voda na injekcie
5. Typ lieku:
X ORIGINÁLNY LIEK
1. GENERICKÝ LIEK
2. GENERICKÝ LIEK
3. GENERICKÝ LIEK
1. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
2. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
3. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
6. Registračné číslo:

EU/1/19/1417/001

Dátum ukončenia platnosti rozhodnutia o registrácii lieku:
7. Návrh úradne určenej ceny lieku (cena od výrobcu alebo
dovozcu):
8. Prepočet navrhovanej úradne určenej ceny na maximálnu cenu
lieku vo verejnej lekárni:

13.02.2025

Časť C

565,00 EUR
668,62 EUR

Štandardná dávka liečiva (ŠDL)

1. Veľkosť dennej definovanej dávky (DDD) určenej Svetovou
zdravotníckou organizáciou:

Nie je uvedená

2. Návrh veľkosti ŠDL:

1 DF

3. Počet navrhovaných ŠDL v jednom balení lieku:

1

4. Odôvodnenie návrhu štandardnej dávky liečiva, ak sa návrh odlišuje od dennej definovanej
dávky liečiva určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou:
Veľkosť ŠDL je stanovená v súlade s §3 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 435/2011 ako priemerný počet
kusov liekovej formy na jeden deň liečby alebo jeden cyklus liečby. Podľa SPC je odporúčaná dávka
brolucizumabu pri jednom podaní 6 mg, podá sa teda jedna naplnená injekčná striekačka. Veľkosť DF
je navrhnutá v súlade s existujúcimi referenčnými skupinami s obsahom intravitreálne podávaných antiVEGF liečiv uhrádzaných v rovnakej indikácii.

Časť D

Návrh zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov

1. Návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek: 668,62 EUR
2. Odôvodnenie návrhu maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek:
Podľa farmakoekonomického rozboru vykonaného v súlade so Zákonom č. 363/2011, Vyhláškou č.
422/2011; Vyhláškou č. 93/2018 a s Metodickou pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického
rozboru lieku spĺňa liek Beovu pri navrhovanej úhrade kritériá na zaradenie do zoznamu
kategorizovaných liekov podľa § 7 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona 363/2011, pretože v porovnaní s
relevantnými komparátormi pri takejto úhrade preukázal nákladovú efektívnosť.
3. Návrh indikačného obmedzenia:
Hradená liečba sa u pacientov s vlhkou formou VPDM môže indikovať za predpokladu splnenia
nasledujúcich kritérií:
a)
Vstupná zraková ostrosť v rozmedzí 20/25 – 20/200, u monokulov 20/25 – 20/320
b)
Preukázaná aktívna subfoveálna neovaskulárna VPDM
c)
Známky aktivity CNV lézie preukázané na OCT a/alebo FAG a/alebo A-OCT
d)
Priložený diagnostický záver k vyšetreniam a snímka OCT a/alebo FAG a/alebo A-OCT
Hradená liečba sa ukončí v nasledujúcich prípadoch:
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a)
Pokiaľ je zraková ostrosť pacienta horšia ako 20/200, u monokulov 20/400
b)
Ak na základe anatomického nálezu v makule nie je možné očakávať ďalší efekt liečby.
Vylučujúcim kritériom liečby je Infarkt myokardu alebo NCMP za obdobie predchádzajúcich 3 mesiacov.
Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza maximálne 7 dávok brolucizumabu (podávané
intravitreálne) do jedného oka v prvom roku liečby a maximálne 6 dávok brolucizumabu do jedného oka
za rok v nasledujúcich rokoch.
Hradená liečba sa môže indikovať: na lôžkových očných oddeleniach nemocníc a očných pracoviskách
jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Pracovisko musí spĺňať tieto kritériá:
- Liečbu musia vykonávať najmenej dvaja atestovaní lekári
- Pracovisko má potrebné technické vybavenie na diagnostiku a monitoring vlhkej formy
VPDM , ETDRS optotyp, funduskameru na farebnú fotografiu fundu a fluoresceínovú angiografiu, OCT
a/alebo Angio OCT
- Sterilnú operačnú sálu na podávanie antiVEGF liečby
- V prípade, že pracovisko nevykonáva pars plana vitrektómiu, musí mať zazmluvnené
vitreoretinálne pracovisko na riešenie prípadných komplikácií intravitreálnej antiVEGF
Navrhujeme spôsob úhrady: A
4. Návrh preskripčného obmedzenia na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára: OPH
5. Návrh obmedzenia úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas: ÁNO
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Časť E

Úradne určená cena lieku v iných členských štátoch EÚ

Uvádza sa v príslušnej národnej mene. Platí, že ak sa v členskom štáte nenachádza úradne
určená cena lieku totožnej veľkosti balenia, ako je veľkosť balenia lieku, ktorého európska
referenčná cena sa určuje, tak sa uvedie úradne určená cena, veľkosť a jednotková cena toho
balenia, ktoré má po prepočte najnižšiu jednotkovú cenu v zmysle § 2 písm. f) zákona č.
363/2011 Z. z.
Prepočet cien na menu euro sa vykoná na základe kurzu vypočítaného ako aritmetický priemer
denných referenčných výmenných kurzov vyhlásených Európskou centrálnou bankou za obdobie
dvanástich mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa žiadosť podáva.
Členský štát

Belgicko

Úradne určená cena lieku

EUR

Prepočet na
jednotkovú
cenu lieku
EUR

Bulharsko

1163,72 BGN 595,01 EUR

EUR

Česká republika

15570,83 CZK 588,36 EUR

EUR

Cyprus

843,70 EUR

EUR

Dánsko

6200,00 DKK 831,76 EUR

EUR

Estónsko
Fínsko
Francúzsko

EUR

EUR

1073,01 EUR

EUR

EUR

EUR

Grécko

745,98 EUR

EUR

Holandsko

757,26 EUR

EUR

Chorvátsko

HRK

Írsko

EUR

EUR

Litva

EUR

EUR

Lotyšsko

EUR

EUR

625,90 EUR

EUR

Luxembursko

EUR

EUR

Maďarsko

HUF

Malta

EUR

EUR

867,35 EUR

EUR

Nemecko

EUR

EUR

Poľsko

PLN

Portugalsko

EUR

EUR

847,00 EUR

EUR

Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko

RON
EUR

Švédsko

SEK

Taliansko

EUR

EUR

847,00 EUR

Španielsko

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

679,99 EUR

Európska referenčná cena lieku

Veľkosť
balenia/počet
kusov v balení

EUR
EUR

603,09 EUR
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Zoznam členských štátov EÚ, v ktorých má liek úradne určenú cenu spolu
s uvedením overiteľných zdrojov údajov o cene lieku podľa § 94 ods. 8
zákona
Vypĺňa sa, ak ide o liek podľa § 16 ods. 7 zákona, t.j. ak predmetom žiadosti je originálny liek a
v žiadnom členskom štáte EÚ nie sú registrované lieky iných držiteľov registrácie, ktoré by sa
vyznačovali rovnakou kombináciou liečiva, liekovej formy a množstva liečiva v jednej dávke lieku.
Časť F

Na účely preukazovania úradne určenej ceny originálneho lieku podľa § 16 ods. 7 zákona sa na
počet kusov liekovej formy v balení lieku neprihliada.
1. členský štát: Česká republika Overiteľný zdroj údajov: http://www.sukl.cz/seznam-leciv-apzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
2. členský
štát:
Bulharsko
Overiteľný
zdroj
údajov:
http://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml
3. členský štát: Luxembursko
Overiteľný zdroj údajov:
http://legilux.public.lu/search/B/?fulltext=&sort_type=datePublication&only_memorials=false
&statut=en_vigueur&page_size=25&only_consolidated=false&sort_order=DESC&thematiqu
e=liste
4. členský štát: Taliansko
Overiteľný zdroj údajov: https://www.gazzettaufficiale.it/
5. členský štát: Grécko
Overiteľný zdroj údajov: http://www.moh.gov.gr/articles/timesfarmakwn/deltia-timwn

Časť G

Podmienená úhrada

V zmysle § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
3 555 272 EUR
V zmysle § 15 ods. 3 písm. a) v spojení s § 10 ods. 3 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 24 po sebe
nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov:
11 196 474 EUR
V zmysle § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
21 639 054 EUR
Bližšie vysvetlenie výpočtu je uvedené v časti 7 a 8 priloženého farmako-ekonomického rozboru,
resp. v prílohách odpovede na výzvu č. S07979-2021-OKC-19297
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Časť H

Zmluva so zdravotnou poisťovňou

ÁNO
X NIE

Príloha č.1

Údaje o účinnosti lieku podložené výsledkami klinických skúšok

BROLUCIZUMAB (BEOVU)
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Brolucizumab (liek Beovu) je nové liečivo indikované na liečbu nVPDM. Ide o fragment
humanizovanej monoklonálnej protilátky Fv s jedným reťazcom (scFv) s molekulovou
hmotnosťou ~26 kDa, ktorý inhibíciou väzby VEGF-A potláča proliferáciu endotelových
buniek, a tým zmenšuje patologickú neovaskularizáciu a znižuje permeabilitu ciev.
Na základe výsledkov predklinických štúdií je možné očakávať, že brolucizumab vďaka
väčšiemu množstvu liečiva podaného v jednej injekcii bude vykazovať rýchlu
penetráciu do tkaniva, čím sa dosiahne vysoká vitreálna koncentrácia liečiva.
Systémové koncentrácie sú však nízke, čo vedie k nízkemu výskytu systémových
nežiaducich udalostí.
Väčšie množstvo liečiva v jednej dávke v kombinácii s vysokou väzbovosťou
zabezpečuje dlhodobý účinok liečby. Podľa SPC je liek Beovu možné po troch
úvodných dávkach podaných v mesačnom intervale ďalej dávkovať v režime každých
8 týždňov alebo každých 12 týždňov v závislosti od aktivity ochorenia. Liek Beovu tak
predstavuje jedinú anti-VEGF terapiu, ktorá má v SPC po nasycovacej dávke explicitne
uvedenú možnosť 12-týždňového dávkovacieho intervalu.
Účinnosť a bezpečnosť lieku Beovu bola u pacientov s nVPDM overovaná v štúdiách
fázy III HAWK a HARRIER.
Liek Beovu preukázal v oboch štúdiách non-inferioritu v porovnaní s afliberceptom 2
mg q8w v primárnych a sekundárnych ukazovateľoch týkajúcich sa zrakovej ostrosti
a to pri dlhších intervaloch podávania.
V štúdiách HAWK a HARRIER bolo u 56 % a 51 % pacientov s liekom Beovu preukázané
výhradné udržanie dávkovania v intervale podávania každých 12 týždňov (q12w) od
úvodnej fázy do 48. týždňa. Ak pacient v prvom q12w cykle nepotreboval prejsť na režim
podávania každých 8 týždňov (q8w), jeho pravdepodobnosť zachovať si režim
dávkovania q12w bola viac ako 80 %.
Liek Beovu bol v oboch štúdiách superiórne účinnejší v zmysle kontroly retinálnych
tekutín a aktivity ochorenia v porovnaní s afliberceptom. V porovnaní s afliberceptom
sa pozorovala výraznejšia redukcia CST a taktiež výrazne menšia variabilita CST
v čase. V prípade afliberceptu dochádzalo k výkyvom CST. Tieto zistenia boli platné pre
16., 48. aj 96. týždeň sledovania.
Liek Beovu bol v klinických štúdiách všeobecne dobre tolerovaný.
Liek Beovu preukázal potenciál naplniť vyššie popísanú nenaplnenú potrebu liečby
v oblasti nVPDM. V porovnaní s afliberceptom viedol liek Beovu pri porovnateľnej
účinnosti v zmysle ukazovateľov zrakovej ostrosti a bezpečnosti, k superiórne lepšej
kontrole anatomických parametrov (retinálne tekutiny, CST), ktoré sú považované za
prediktory zdravia tkaniva sietnice. Okrem toho má liek Beovu potenciál znížiť
frekvenciu podávania intravitreálnych injekcií, čím napĺňa jednu z najvýznamnejších
potrieb pacientov s nVPDM.

Liek Beovu obsahuje účinnú látku brolucizumab - fragment humanizovanej monoklonálnej
protilátky Fv s jedným reťazcom (scFv) s molekulovou hmotnosťou ~26 kDa. Zvýšená intenzita
signálov cez dráhu vaskulárneho endotelového rastového faktora A (VEGF-A) sa spája s
patologickou angiogenézou v očiach a edémom sietnice. Brolucizumab sa viaže s vysokou afinitou
na izoformy VEGF-A (napr. VEGF110, VEGF121 a VEGF165), čím bráni naviazaniu VEGF-A na jeho
receptory VEGFR-1 a VEGFR-2. Inhibíciou väzby VEGF-A potláča brolucizumab proliferáciu
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endotelových buniek, a tým zmenšuje patologickú neovaskularizáciu a znižuje permeabilitu ciev
(1; 2). Mechanizmus účinku je zobrazený na obrázku nižšie.
Obrázok 1 Mechanizmus účinku brolucizumabu (2)

Brolucizumab bol navrhnutý na dosiahnutie väčšieho množstva liečiva v jednej injekcii, ktoré
vykazuje rýchlu penetráciu do tkaniva a rýchly systémový klírens pripisovaný malej
molekulovej veľkosti (26 kDa). Jedna dávka brolucizumabu obsahuje väčšie množstvo liečiva ako
jedna dávka ranibizumabu alebo afliberceptu, čo zabezpečuje väčšiu väzbovú schopnosť
brolucizumabu. V porovnaní s jednou dávkou afliberceptu sa pri podaní jednej dávky brolucizumabu
dodáva približne 12-násobne viac molekúl liečiva v rovnakom objeme (3).
Predklinické štúdie (zvieracie modely) preukázali, že brolucizumab rýchlo preniká do sietnice (4;
5). Anti-VEGF liečivá musia preniknúť hustou bunkovou sieťou, ktorá tvorí sietnicu, aby sa inhiboval
rast nových krvných ciev v RPE. Zatiaľ čo okulárne polčasy ranibizumabu, afliberceptu a
brolucizumabu sú podobné, brolucizumab má menšiu molekulovú hmotnosť (26 kDa v porovnaní
s 97-115 kDa [aflibercept] a 48 kDa [ranibizumab]). Táto menšia veľkosť môže podľa predklinických
údajov uľahčiť rýchlejšiu a účinnejšiu distribúciu liečiva zo sklovca do sietnice, kde dosahuje
vysoké terapeutické koncentrácie (4; 5). Predklinické štúdie tiež preukázali, že zatiaľ čo retinálna
expozícia brolucizumabu je vysoká, systémová expozícia je nízka, čo vedie k priaznivému
bezpečnostnému profilu (6). Preukázalo sa, že systémová eliminácia brolucizumabu je vysoká
pričom v predklinických štúdiách boli sérové koncentrácie brolucizumabu >6000-krát nižšie ako
vitreálne koncentrácie (5).
Obrázok 2 Porovnanie molekúl anti-VEGF liečiv (3)

Kombináciou vysokej väzbovej aktivity a väčšieho množstva liečiva v jednej dávke sa
dosahuje dlhotrvajúci efekt brolucizumabu (7; 6). Liek Beovu je preto prvým liekom
s obsahom anti-VEGF, ktorý má v SPC po nasycovacej dávke (jedna injekcia každý mesiac po
dobu troch mesiacov) explicitne uvedenú možnosť podávania v 12-týždňovom režime. V zmysle
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SPC je odporúčaná dávka 6 mg brolucizumabu, podávaná ako intravitreálna injekcia každé 4 týždne
(mesačne) pri prvých 3 dávkach. Neskôr môže lekár individualizovať liečebné intervaly na základe
aktivity choroby stanovenej prostredníctvom zrakovej ostrosti a/alebo anatomických parametrov. U
pacientov bez aktivity ochorenia sa má zvážiť liečba každých 12 týždňov (3 mesiace). U pacientov s
aktivitou ochorenia sa má zvážiť liečba každých 8 týždňov (2 mesiace). Lekár môže ešte individuálne
upraviť intervaly medzi podaniami na základe aktivity ochorenia (1).
Účinnosť a bezpečnosť lieku Beovu u pacientov s nVPDM bola overovaná najmä v štúdiách
fázy III HAWK a HARRIER (8) u pacientov s nVPDM.
Štúdie HAWK a HARRIER (8) boli 2-ročné, randomizované, zaslepené, multicentrické štúdie
fázy III. Pacienti vhodní na zaradenie do štúdie boli vo veku 50 a viac rokov bez predchádzajúcej
liečby, ktorí mali diagnosticky preukázané nasledovné klinické parametre: aktívne CNV lézie
sekundárne ovplyvňujúce centrálne podpole (kruhová plocha s priemerom okolo 1 mm okolo
foveálneho centra pri zobrazovaní); CNV lézie (stanovené pomocou fluoresceínovej angiografie)
zasahujúce > 50 % celkovej plochy lézie; IRF a/alebo SRF ovplyvňujúce centrálne podpole
(stanovené pomocou optickej koherentnej topografie, OCT) spektrálnej domény a najlepšie
korigovanú zrakovú ostrosť (BCVA) medzi 78 a 23 písmenami podľa Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS písmená). U pacientov nemohla byť evidovaná žiadna fibróza alebo
geografická atrofia ovplyvňujúca centrálne podpole. Pacienti boli randomizovaní v štúdii HAWK v
pomere 1:1:1 do skupín s brolucizumabom 3 mg, brolucizumabom 6 mg (liek Beovu) alebo
afliberceptom 2 mg a v štúdii HARRIER v pomere 1:1 na liečbu liekom Beovu v dávke 6 mg alebo
afliberceptom 2 mg. Na začiatku prebehla úvodná fáza s aplikovaním injekcií v týždňoch 0, 4 a 8
(nasycovacia fáza). Po tejto fáze sa brolucizumab podával každých 12 týždňov (q12w), pokiaľ sa
nezistila aktivita ochorenia, ktorá viedla k trvalej úprave na každých 8 týždňov (q8w) (súhrnne
uvádzané ako režim q12w/q8w). Aflibercept bol podávaný v režime q8w. Dizajn štúdií je znázornený
na obrázku nižšie.
Obrázok 3 Dizajn štúdií HAWK a HARRIER (9)

DAA= hodnotenie aktivity ochorenia; q8w= 8-týždňový dávkovací interval; q12w= 12-týždňový dávkovací interval.
a
Režim udržiavacieho dávkovania brolucizumabu sa označuje ako „q12w/q8w“, pričom interval liečby sa mohol upraviť podľa
individuálnej potreby liečby pacienta na základe aktivity ochorenia. Všetci pacienti začali s dávkovacím režimom q12w a na
dávkovanie q8w sa prešlo iba po hodnotení aktivity choroby (DAA). DAA vykonávali zaslepení investigátori pri vopred
určených návštevách. Keď boli pacienti prevedení na dávkovací režim q8w, zostali v tomto režime až do konca štúdie (týždeň
96/ukončenie). Prítomnosť aktivity ochorenia bola stanovená podľa uváženia zaslepeného investigátora a podporená
odporúčaním protokolu založeným na funkčných a anatomických kritériách. Ďalšie DAA sa realizovali v dôsledku žiadosti
regulačnej zdravotníckej autority realizovali iba v štúdii HARRIER v týždňoch 28, 40, 52, 64, 76 a 88.

Hlavným cieľom štúdií HAWK aj HARRIER bolo preukázať, že liek Beovu (q12w/q8w) je noninferiórny v porovnaní s afliberceptom s pevnou dávkovacou schémou v zmysle zmeny v
BCVA od začiatku štúdie do 48. týždňa. Aby sa preukázala non-inferiorita, bolo potrebné aby
hodnota dolného limitu 95 % intervalu spoľahlivosti bola väčšia ako -4 písmená.
Primárnym ukazovateľom v štúdiách bola zmena BCVA v 48. týždni sledovania od začiatku štúdie.
Kľúčovými sekundárnymi ukazovateľmi boli: zmena v BCVA od začiatku štúdie do obdobia od 36.
do 48. týždňa (použila sa priemerná hodnota tohto obdobia, aby sa zohľadnili rozdiely v časovaní
liečby), počet pacientov liečených režimom q12w v 48. týždni (iba liek Beovu) a počet pacientov
liečených režimom q12w v 48. týždni, u ktorých nebolo potrebné režim zmeniť po prvom q12w cykle
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(cieľom tohto ukazovateľa bolo zhodnotiť prediktívnu hodnotu prvého q12w cyklu na zotrvanie na
tomto režime až do 48. týždňa).
Medzi ďalšie sekundárne ukazovatele patrilo hodnotenie zmeny od začiatku štúdie v BCVA
(vrátane zisku/straty BCVA 15 písmen), CST, stavu tekutín SRF/IRF a sub-RPE a prítomnosti aktivity
ochorenia v 16. týždni (definícia aktivity ochorenia sa nachádza v časti 11 tohto rozboru, Chyba!
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.).
Ukazovatele bezpečnosti zahŕňali výskyt a charakteristiky nežiaducich udalostí a zmien okulárnych
a neokulárnych parametrov vyvolaných liečbou.
Účinnosť brolucizumabu bola hodnotená aj v štúdiách SEE (fázy I a II) (10) a OSPREY (fázy II) (6),
ktoré sú bližšie popísané v časti 11 tohto farmakoekonomického rozboru.
Liek Beovu v porovnaní s afliberceptom preukázal v štúdiách HAWK a HARRIER noninferioritu v primárnom a kľúčových sekundárnych ukazovateľoch zmeny v BCVA oproti
východiskovej hodnote v 48. týždni ako aj v období 36-48 týždňa liečby.
V štúdii HAWK pacienti randomizovaní na liečbu liekom Beovu získali v zrakovej ostrosti zlepšenie
v parametri počtu písmen (dávka 3 mg: +6,1, dávka 6 mg +6,6 písmen) oproti pacientom
s afliberceptom (+6,8 písmen, p-hodnota non-inferiority <0,001, 95 % CI: -2,5 až 1,3, resp. -2,1 až
1,8).
V štúdii HARRIER pacienti s liečbou liekom Beovu v dávke 6 mg získali +6,9 písmen verzus + 7,6
písmen u pacientov na liečbe afliberceptom (95 % CI: -2,4 až 1,0, p-hodnota non-inferiority <0,001),
tabuľka nižšie. Vo všeobecnosti neboli tieto výsledky ovplyvnené východiskovou hodnotou BCVA ani
vekom.
Výsledky sekundárneho ukazovateľa preukázali, že liek Beovu bol tiež non-inferiórny voči
afliberceptu v LS (metóda najmenších štvorcov) zmene BCVA (priemer za obdobie od 36. do
48. týždňa) oproti východiskovej hodnote v oboch štúdiách (HAWK: brolucizumab 3 mg vs.
aflibercept 2 mg, +6,2 oproti +6,7 písmen; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -2,4 až 1,3; p-hodnota pre
non-inferioritu <0,001 a Beovu v dávke 6 mg verzus aflibercept 2 mg, +6,7 vs. +6,7 písmen; 95
% CI pre rozdiel v liečbe, -1,9 až 1,9; p-hodnota pre non-inferioritu <0,001; HARRIER: Beovu v
dávke 6 mg verzus aflibercept 2 mg, +6,5 vs. +7,7 písmen; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -2,8 až
0,5; p-hodnota pre non-inferioritu <0,001), tabuľka nižšie.
Podiel sledovaných očí v štúdii, ktoré získali 15 a viac písmen od východiskovej hodnoty do 48.
týždňa bol 25,2 % (brolucizumab 3 mg), 33,6 % (Beovu v dávke 6 mg) a 25,4 % (aflibercept 2 mg)
v štúdii HAWK a 29,3 % a 29,9 % (Beovu v dávke 6 mg a aflibercept 2 mg) v štúdii HARRIER, tabuľka
nižšie.
Tabuľka 1 Prehľad výsledkov primárneho a sekundárnych ukazovateľov štúdií HAWK a HARRIER, populácia
FAS, LOCF (8)
Ukazovateľ
Brolucizumab
3 mg
(N=358)

HAWK
Beovu
6 mg
(N=360)

Primárny ukazovateľ
Zmena v BCVA oproti začiatku do 48. týždňa
Písmená, LS priemer (SE)
6,1 (0,69)
6,6 (0,71)
Rozdiel LS priemeru (Beovu vs aflibercept)
Rozdiel (SE)
-0,6 (0,98)
-0,2 (1,00)
95 % CI
-2,5; 1,3
-2,1; 1,8
P-hodnota non-inferiority
(1- stranná, hranica: 4
<0,001
<0,001
písmená)
Sekundárne ukazovatele
Zmena v BCVA v období od 36. do 48. týždňa oproti začiatku štúdie
Písmená, LS priemer (SE)
6,2 (0,67)
6,7 (0,68)
Rozdiel LS priemeru (Beovu vs aflibercept)
Rozdiel (SE)
-0,5 (0,95)
0,0 (0,96)
95 % CI
-2,4 to 1,3
-1,9 to 1,9
P-hodnota non-inferiority
(1- stranná, hranica: 4
<0,001
<0,001
písmená)
Pacienti so ziskom ≥15
písmen od začiatku do 48.
25,2
33,6
týždňa, %

Aflibercept
2 mg
(N=360)

HARRIER
Beovu
Aflibercept
6 mg
2 mg
(N=370)
(N=369)

6,8 (0,71)

6,9 (0,61)

7,6 (0,61)

-

-0,7 (0,86)
-2,4; 1,0

-

-

<0,001

-

6,7 (0,68)

6,5 (0,58)

7,7 (0,58)

-

-1,2 (0,82)
-2,8 to 0,5

-

-

<0,001

-

25,4

29,3

29,9
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BCVA=najlepšie korigovaná zraková ostrosť, CI= interval spoľahlivosti, FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set),
LS= veľkosť najmenších štvorcov, LOCF=posledné vykonané meranie (last observation carried forward), N= veľkosť súboru,
SE=štandardná chyba

U pacientov liečených liekom Beovu bola zaznamenaná štatisticky významne nižšia
prítomnosť SRF a/alebo IRF v 16. týždni aj v 48. týždni sledovania v porovnaní s pacientami
liečenými afliberceptom a tieto výsledky zostali zachované až do týždňa 96.
IRF a/alebo SRF boli prítomné v menšom podiele očí liečených liekom Beovu v porovnaní s očami
liečenými afliberceptom v 16. týždni v štúdii HAWK (3 mg, 41,8 % oproti 52,0 %; 95 % CI pre rozdiel
v liečbe, 17,3 % až 2,5 %; p = 0,003 a 6 mg, 33,9 % oproti 52,2 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe,
25,3 % až 10,9 %; p <0,001) a v štúdii HARRIER (29,4 % oproti 45,1 %; 95 % CI pre rozdiel v
liečbe, 22,9 % až 9,0 %; p <0,001); podobné výsledky boli pozorované v 48. týždni v štúdii
HAWK (3 mg, 34,1 % oproti 44,7 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 17,4 % až 3,3 %; p = 0,002 a 6
mg, 31,2 % oproti 44,6 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 20,7 % až 6,1 %; p <0,001) a v štúdii
HARRIER (25,8 % vs. 43,9 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 24,9 % až 11,8 %; p <0,001), štatistická
významnosť superiority lieku Beovu voči afliberceptu bola potvrdená v štúdii HAWK (8). V obidvoch
štúdiách pri skupinách s liekom Beovu v porovnaní s ramenami s afliberceptom boli pozorované
trvalo nižšie podiely pacientov s SRF a/alebo IRF až do 96. týždňa, čo naznačuje dlhodobý
účinok (9; 11).
Obrázok 4 Vplyv liečby na prítomnosť intraretinálnej a subretinálnej tekutiny v 16., 48. a 96. týždni v štúdiách
HAWK a HARRIER, FAS, LOCF (8; 9; 11)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward)

V oboch štúdiách sa preukázalo, že u pacientov s liekom Beovu v dávke 6 mg sa výskyt
tekutiny sub-retinálneho pigmentového epitelu zaznamenal v štatisticky významne menšom
podiele očí v porovnaní s pacientami liečenými afliberceptom, a to v týždňoch 16, 48 aj 96.
V týždni 16 sa tekutina sub-RPE vyskytovala v 20 % očí liečených brolucizumabom 3 mg, 19 % očí
liečených liekom Beovu v dávke 6 mg a 27 % očí liečených afliberceptom 2 mg v štúdii HAWK
a v 16 % očí liečených liekom Beovu v dávke 6 mg, resp. 24 % očí liečených afliberceptom 2 mg
v štúdii HARRIER (8).
V 48. týždni bola tekutina sub-RPE prítomná v menšom podiele očí liečených liekom Beovu
v dávke 6 mg v porovnaní s očami liečenými afliberceptom v štúdii HAWK (13,5 % oproti 21,6 %;
95 % CI pre rozdiel v liečbe, 13,6 % až 2,7 %; p = 0,004) a v štúdii HARRIER (12,9 % oproti 22,0
%; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 13,8 % až 3,9 %; p <0,001) (8).
Nižší podiel pacientov s tekutinou sub-RPE v ramene s liekom Beovu v dávke 6 mg v porovnaní
s ramenom s afliberceptom 2 mg bol udržiavaný až do 96. týždňa (HAWK aj HARRIER) (9; 11).
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Obrázok 5 Vplyv liečby na prítomnosť tekutiny sub-retinálneho pigmentového epitelu (RPE) v štúdiách HAWK
a HARRIER, FAS, LOCF (8; 9; 11)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward)

Liek Beovu preukázal v porovnaní s afliberceptom 2 mg superioritu v znížení CST od začiatku
štúdie do 16. a 48. týždňa, pričom rozdiely sa zachovali aj v 96. týždni. Pri lieku Beovu sa
v porovnaní s afliberceptom pozorovala aj menšia variabilita CST, ktorá je indikátorom lepšej
kontroly retinálnych tekutín, ktorá by mohla byť prínosnou pre zdravie tkaniva sietnice v
dlhodobej perspektíve.
Zvýšenie CST (zmena hrúbky sietnice v centrálnom podpoli) u pacientov s nVPDM je dôležitým
ukazovateľom abnormálnej akumulácie tekutín a opuchov a môže mať za následok znížené
videnie. Zníženie CST teda indikuje kontrolu aktivity ochorenia. Zmena v CST z východiskovej
hodnoty do 16., 48. a 96. týždňa bola vopred špecifikovaným sekundárnym koncovým ukazovateľom
pre štúdie HAWK a HARRIER.
Výraznejšie zníženie CST do 16. týždňa oproti hodnotám zo začiatku štúdie bolo pozorované
u pacientov liečených liekom Beovu v dávke 6 mg oproti afliberceptu v štúdii HAWK (priemer
LS; -161,4 vs. -133,6 mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -45,1 až -10,5; p <0,001) aj v štúdii HARRIER
(priemer LS; -174,4 vs. -134,2 mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -58,9 až -21,6; p <0,001) (8).
Podobné výsledky boli pozorované v 48. týždni v štúdii HAWK (priemer LS; -172,8 oproti -143,7
mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -47,6 až -10,4; p = 0,001) aj v štúdii HARRIER (priemer LS; -193,8
oproti -143,9 mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -68,9 až -30,9; p <0,001), s preukázanou štatistickou
významnosťou v porovnaní s afliberceptom v štúdii HAWK. Priemerný rozdiel v znížení CST oproti
východiskovým hodnotám v období od 36. do 48. týždňa medzi liekom Beovu v dávke 6 mg a
afliberceptom bol v oboch štúdiách numericky vyšší pre liek Beovu, bez dosiahnutia štatistickej
významnosti v štúdii HAWK (8).
Tieto redukcie v CST sa opätovne potvrdili výsledkami z 96. týždňa v oboch štúdiách HAWK
(p = 0,0057) a HARRIER (p <0,0001) (9; 11).
Obrázok 6 Zmena od východiskovej hodnoty v ukazovateli CST do 96. týždňa, štúdia HAWK, FAS, LOCF (8;
9; 11)
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FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward),
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru; CST= hrúbka centrálneho podpoľa
Ukazovateľ bol vopred špecifikovaný ako sekundárny ukazovateľ v protokoloch oboch štúdií. Konfirmatórna analýza
superiority v týždňoch 16 a 48 bola plánovaná iba v štúdii HAWK. Pre štúdiu HAWK sú uvedené jednostranné p-hodnoty, pre
konfirmatórnu analýzu superiority sa za štatisticky významné považovali jednostranné p-hodnoty <0,005 upravené na
multiplicitu (pre CST); p-hodnoty v týždni 96 sú uvedené iba informatívne
a
brolucizumab 3 mg vs. aflibercept 2 mg; bbrolucizumab 6 mg vs. aflibercept 2 mg

Obrázok 7 Zmena od východiskovej hodnoty v ukazovateli CST do 96. týždňa, štúdia HARRIER, FAS, LOCF
(8; 9; 11)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward);
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru; CST= hrúbka centrálneho podpoľa
Ukazovateľ bol v štúdii HARRIER vopred špecifikovaný ako sekundárny. P-hodnoty sú uvedené informatívne

Z obrázkov vyššie vyplýva, že pri použití lieku Beovu dochádzalo k menšej variácii
v porovnaní s výkyvmi, ktoré možno pozorovať na grafe pre aflibercept. Menšia variabilita
hodnôt CST je indikátorom lepšej kontroly retinálnych tekutín, ktorá by mohla byť prínosnou pre
zdravie tkaniva sietnice v dlhodobej perspektíve (12; 8).
Tieto anatomické výsledky brolucizumabu boli konzistentné s vizuálnymi výsledkami, pretože zmena
v BCVA sa rovnako udržala do 96. týždňa od východiskovej hodnoty (9; 11).
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Obrázok 8 Zmena v BCVA do 96. týždňa v štúdiách HAWK a HARRIER, FAS, LOCF (9; 11)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward);
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru
a
hranica non-inferiority = 4 písmená, analyzované pomocou ANOVA modelu s nasledujúcimi faktormi fixných efektov:
kategória začiatočného BCVA (≤ 55, 56–70, ≥ 71 písmen), veková kategória (< 75,≥ 75 rokov) a liečba.

V štúdii HAWK bolo zaslepene uskutočnených 7 018 kontrol aktivity ochorenia (DAA) s 1084
identifikovanými pacientmi s aktivitou ochorenia vo všetkých liečebných ramenách. V 71,4 %
prípadoch boli anatomické príznaky aktivity choroby prítomné buď samostatne (38,5 %), alebo v
kombinácii s funkčnými príznakmi (35,6 %). V štúdii HARRIER bolo vykonaných celkom 9 028 DAA,
pričom vo všetkých liečebných ramenách bolo identifikovaných 1 431 pacientov s aktivitou ochorenia.
V 67,7 % prípadoch boli anatomické parametre aktivity choroby prítomné buď samostatne (41,9 %)
alebo v kombinácii s funkčnými parametrami (25,8 %) (9).
Z výsledkov vyplýva, že retinálna tekutina bola prítomná vo väčšine prípadov aktívneho ochorenia.
Táto skutočnosť zdôrazňuje dôležitosť monitorovania tekutiny ako príznaku opakujúcej sa aktivity
ochorenia. Tiež zdôrazňuje dôležitosť lepšej kontroly tekutín, ktorú vykazuje liek Beovu v
porovnaní s afliberceptom, pretože lepšia kontrola tekutín naznačuje väčšiu kontrolu aktivity
ochorenia (9).
Liek Beovu preukázal superiórnu účinnosť vo výsledkoch týkajúcich sa veľkosti lézií CNV.
Ako sekundárny výsledok sa analyzovali aj zmeny vo veľkosti lézií CNV od východiskových
hodnôt do 12., 48. a 96. týždňa. Prítomnosť lézie CNV je indikátorom aktívnej choroby nVPDM.
Preto neprítomnosť lézií alebo zníženie veľkosti lézií demonštruje, že aktivita ochorenia je
kontrolovaná. U pacientov s liekom Beovu v dávke 6 mg bolo pozorované zníženie veľkosti
lézií CNV. V 12. a 48. týždni bol počet pacientov s léziami CNV (za léziu sa považovala každá lézia
s veľkosťou > 0 mm2) nižší v skupine s liekom Beovu v dávke 6 mg v porovnaní so skupinou s
afliberceptom 2 mg (9).
U pacientov s liekom Beovu v dávke 6 mg sa do 12. a 48. týždňa pozorovala výraznejšia redukcia
veľkosti lézií v porovnaní s východiskovou hodnotou ako u pacientov s afliberceptom 2 mg (týždeň
16: p = 0,0024 [HAWK], p = 0,0859 [HARRIER]; týždeň 48: p = 0,0344) [HAWK], p = 0,1207
[HARRIER]). Najväčší rozdiel v priemernom znížení veľkosti lézií medzi liečbami sa zistil v 96. týždni
(p = 0,0022 [HAWK], p = 0,0366 [HARRIER]) (9).
Liek Beovu preukázal superioritu v porovnaní s afliberceptom v parametroch aktivity
ochorenia. V štúdiách HAWK a HARRIER sa v 16. týždni v ramene s liekom Beovu v porovnaní
s afliberceptom pozorovala 30 % redukcia v počte pacientov s aktívnym ochorením.
V štúdii HAWK sa aktívne ochorenie (hodnotené prostredníctvom funkčných a anatomických
parametrov CST, stavu tekutín SRF/IRF a sub-RPE) v 16. týždni pozorovalo u 28,1 % pacientov s
brolucizumabom 3 mg, u 24,0 % pacientov s liekom Beovu v dávke 6 mg a 34,5 % pacientov
s afliberceptom 2 mg. V štúdii HARRIER sa aktivita ochorenia pozorovala u 22,7 % pacientov
s liekom Beovu v dávke 6 mg a 32,2 % pacientov s afliberceptom 2 mg. Štatisticky významné
rozdiely v aktivite ochorenia boli pozorované medzi liekom Beovu v dávke 6 mg a afliberceptom 2
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mg (HAWK: p = 0,0013; HARRIER: p = 0,0021), pričom v oboch prípadoch sa pozorovala
približne 30 % redukcia v proporcii výskytu aktívnej choroby v 16. týždni štúdií.
Obrázok 9 Proporcia pacientov podľa liečebných ramien so zaznamenanou aktivitou ochorenia v 16. týždni
štúdií HAWK a HARRIER, FAS, na základe (8)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), V prípade chýbajúcich údajov alebo údajov ovplyvnených nedostatočnou
účinnosťou alebo bezpečnosťou bol pacient pridelený do kategórie režimu q8w, v iných prípadoch bol pacient cenzorovaný
a
Vopred špecifikovaný ukazovateľ v štúdiách HAWK a HARRIER, pričom v štúdii HAWK bol definovaný ako ukazovateľ
v konfirmatórnej analýze superiority. Jednostranná p-hodnota adjustovaná na multiplicitu, pri ktorej sa superiorita považovala
za signifikantnú bola p=0,01.

V štúdiách HAWK a HARRIER bolo u 56 % a 51 % pacientov s liekom Beovu v dávke 6 mg
preukázané výhradné udržanie dávkovania v intervale q12w od úvodnej fázy do 48. týždňa.
Ak pacient v prvom q12w cykle nepotreboval prejsť na režim q8w, jeho pravdepodobnosť
zachovať si režim dávkovania q12w bola viac ako 80 %.
V štúdii HAWK bola pravdepodobnosť udržania dávkovania v intervale každých 12 týždňov
(q12w) od úvodnej fázy do 48. týždňa 49,4 % (95 % CI 43,9 % až 54,6 %) pre brolucizumab 3 mg
a 55,6 % (95 % CI 50,2 % až 60,8 %) pacientov liečených liekom Beovu v dávke 6 mg. V štúdii
HARRIER dosiahlo tento ukazovateľ 51,0 % (95 % CI 45,7 % až 56,1 %) pacientov s liekom
Beovu v dávke 6 mg.
Obrázok 10 Proporcie pacientov, ktorí si zachovali dávkovanie q12w v štúdiách HAWK a HARRIER, FAS
(odhad z Kaplan-Meierovej analýzy metódou „efficacy/safety“) (13)

*V prípade chýbajúcich údajov alebo údajov ovplyvnených nedostatočnou účinnosťou alebo bezpečnosťou bol pacient
pridelený do kategórie režimu q8w, v iných prípadoch bol pacient cenzorovaný

U pacientov, ktorí nepotrebovali v iniciálnom q12w cykle prechod na režim q8w, sa zistila
vysoká prediktívna hodnota zotrvania na režime q12w až do týždňa 48. Pravdepodobnosť
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zotrvať na režime q12w do 48. týždňa v prípade, že pacient nepotreboval prechod na režim q8w bola
v štúdii HAWK 80,9 % pre brolucizumab 3 mg, 85,4 % pre liek Beovu v dávke 6 mg a v štúdii
HARRIER 81,7 % pre liek Beovu v dávke 6 mg, obrázok nižšie.
Obrázok 11 Pravdepodobnosť pacientov, ktorí v iniciálnom q12w cykle nepotrebovali prejsť na q8w režim
zotrvať na režime q12w do týždňa 48 v štúdiách HAWK a HARRIER, FAS (odhad z Kaplan-Meierovej analýzy
metódou „efficacy/safety“) (9)

*V prípade chýbajúcich údajov alebo údajov ovplyvnených nedostatočnou účinnosťou alebo bezpečnosťou bol pacient
pridelený do kategórie režimu q8w, v iných prípadoch bol pacient cenzorovaný

Spomedzi pacientov, ktorí dokončili 48. týždeň liečby liekom Beovu v dávke 6 mg v režime q12w, si
takéto dávkovanie zachovalo do 96. týždňa 82 % pacientov v štúdii HAWK a 75 % pacientov v štúdii
HARRIER (9; 11).
Liek Beovu bol v štúdiách HAWK a HARRIER všeobecne dobre tolerovaný.
Najbežnejšie očné NU boli spojivkové krvácanie (brolucizumab 3 mg a 6 mg; štúdia HAWK) a znížená
ostrosť zraku (aflibercept; štúdia HAWK, obidve liečby; štúdia HARRIER). Medzi ďalšie NU patrila
uveitída a iritída (2,2 % pre každú NU) pri liečbe liekom Beovu v dávke 6 mg oproti 0,3 % a 0 % pri
liečbe s afliberceptom v štúdii HAWK; zodpovedajúce podiely v štúdii HARRIER boli v oboch
ramenách <1 %. Približne 90 % prípadov uveitídy a iritídy bolo mierne až stredne závažných a boli
liečené pomocou lokálnych kortikosteroidov/antiinfekčných liekov; väčšina bola vyriešená bez
následkov. Výskyt zvýšeného vnútroočného tlaku bol podobný pri lieku Beovu a aflibercepte (2,5 %
- 3,2 % a 2,2 % - 2,4 %, v uvedenom poradí). Výskyt závažných očných NU bol nízky v oboch
liečebných skupinách; stav bez akejkoľvek NU bol evidovaný u > 1 % očí.
Tabuľka 2 Prehľad výsledkov bezpečnosti zo štúdií HAWK a HARRIER (8)
Ukazovateľ
Brolucizumab
3 mg
(N=358)
Pacienti s ≥1 NU, n (%)
Okulárne
175 (48,9)
Neokulárne
242 (67,6)
Pacienti s ≥1 závažnou NU, n (%)
Okulárne
5 (1,4)
Neokulárne
47 (13,1)
Pacienti so stratou ≥15
písmen od začiatku do 48.
5,9
týždňa, n (%)
Úmrtie, n (%)
4 (1,1)
Pacienti s ≥1 neokulárnou
arteriálnou
11 (3,1)
tromboembolickou
udalosťou, n (%)

HAWK
Beovu
6 mg
(N=360)

Aflibercept
2 mg
(N=360)

HARRIER
Beovu
Aflibercept
6 mg
2 mg
(N=370)
(N=369)

179 (49,7)
232 (64,4)

170 (47,2)
258 (71,7)

122 (33,0)
219 (59,2)

119 (32,2)
211 (57,2)

11 (3,1)
47 (13,1)

3 (0,8)
68 (18,9)

9 (2,4)
35 (9,5)

4 (1,1)
43 (11,7)

6,4

5,5

3,8

4,8

4 (1,1)

6 (1,7)

3 (0,8)

4 (1,1)

6 (1,7)

10 (2,8)

6 (1,6)

8 (2,2)
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SÚHRN
Liek Beovu v dávke 6 mg v štúdiách HAWK a HARRIER preukázal prostredníctvom kľúčových
primárnych a sekundárnych ukazovateľov non-inferioritu k afliberceptu v zmysle zmeny
v zrakovej ostrosti pričom sa zaznamenala superiorita v kontrole retinálnych tekutín a aktivity
ochorenia. Pri použití lieku Beovu v dávke 6 mg dochádzalo k výraznejšej redukcii a menšej
následnej variácii hodnôt CST v porovnaní s výkyvmi, ktoré boli pozorované v prípade
afliberceptu. Menšia variabilita hodnôt CST je indikátorom lepšej kontroly retinálnych tekutín,
ktorá by mohla byť prínosnou pre zdravie tkaniva sietnice v dlhodobej perspektíve (12; 8; 11).
Pri súčasne používaných anti-VEGF, najmä v dlhších intervaloch podávania je táto variabilita
výraznejšia (14; 8; 11).
Liek Beovu 6 mg bol navyše asociovaný s vysokou proporciou pacientov, ktorí zotrvali do konca
dvojročného obdobia štúdií na 12-týždňovom režime podávania lieku, pričom u pacientov, ktorí
nepotrebovali skrátenie režimu na 8-týždňový v prvom 12-týždňovom cykle, bola pravdepodobnosť
zotrvať na režime q12w do konca 48. týždňa viac ako 80 %.
Na základe vyššie uvedených zistení je možné konštatovať, že liek Beovu v dávke 6 mg má
potenciál naplniť vyššie popísanú nenaplnenú potrebu v liečbe nVPDM, pretože pri noninferiórnom účinku v porovnaní s afliberceptom v zmysle ukazovateľov zrakovej ostrosti a pri
porovnateľných bezpečnostných parametroch dosahuje liek Beovu lepšiu kontrolu
retinálnych tekutín a aktivity ochorenia. Zároveň umožňuje u veľkého počtu pacientov znížiť
dávkovaciu frekvenciu na 12-týždňový interval, čo prinesie zefektívnenie manažmentu liečby
pacientov s nVPDM.
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Príloha č.2

Prehľad významných porovnávacích klinických skúšok
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Účinnosť a bezpečnosť brolucizumabu bola u pacientov s nVPDM overovaná v štúdiách fázy I/II
(SEE) a II (OSPREY) a v štúdiách fázy III HAWK a HARRIER.
Štúdia SEE (1)
Štúdia SEE bola šesťmesačná, prospektívna, multicentrická, randomizovaná kontrolovaná štúdia
fázy I a II, ktorej cieľom bolo vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti rôznych dávok brolucizumabu v
porovnaní s ranibizumabom u pacientov s VPDM. Štúdia sa uskutočnila v 51 centrách v USA,
Európe, Izraeli a Austrálii. Do štúdie bolo zaradených 194 pacientov. Zaradení pacienti boli bez
predchádzajúcej liečby nVPDM, vo veku ≥ 50 rokov, s primárnou subfoveálnou CNV sekundárnou
k VPDM. Pacienti boli zaradení do ramien podľa dávok: intravitreálna injekcia (IVT) brolucizumabu v
dávkach 0,5 mg/50 μl, 3 mg/50 μL, 4,5 mg/75 μL a 6 mg/100 μL; a rameno s ranibizumabom s IVT
dávkou 0,5 mg/50 μl.
Štúdia sa uskutočnila v dvoch fázach:
1. fáza zvyšovania dávky brolucizumabu na maximálnu možnú dávku (maximal feasible dose, MFD)
pre IVT aplikáciu (6 mg)
2. fáza užívania MFD
Vo fáze zvyšovania dávky boli pacienti náhodne rozdelení v pomere 5:2 na aplikáciu brolucizumabu
(0,5 mg, 3 mg alebo 4,5 mg) alebo ranibizumabu. Vo fáze MFD boli pacienti v prvej fáze
randomizovaní v pomere 1:1 na užívanie 4,5 mg brolucizumabu alebo 0,5 mg ranibizumabu
a následne v ďalšej fáze boli náhodne rozdelení v pomere 5:30:35:9 na užívanie brolucizumabu 0,5
mg, 3 mg alebo 6 mg alebo ranibizumabu 0,5 mg.
Primárny koncový ukazovateľ v štúdii bola zmena hrúbky centrálneho podpoľa (CST) z
východiskovej hodnoty po 4. týždeň, meraná pomocou SD-OCT (porovnaním 4,5 mg a 6 mg
brolucizumabu a 0,5 mg ranibizumabu).
Sekundárny koncový ukazovateľ bolo trvanie účinku liečby merané ako čas od prvej injekcie do
podania inej následnej štandardnej terapie (post baseline therapy, PBT) podľa kritérií definovaných
v protokole.
Výsledky
Brolucizumab preukázal v primárnom koncovom ukazovateli non-inferioritu v zmene CST od
východiskovej hodnoty do 4. týždňa v porovnaní s ranibizumabom.
Ukazovateľ CST bol vybraný ako neinvazívne a objektívne hodnotenie anatomickej odpovede na
liečbu, pretože v časovom bode 4 týždňa je citlivejší ako BCVA. Pokiaľ ide o primárny ukazovateľ,
brolucizumab preukázal štatistickú nevýznamnosť v porovnaní s ranibizumabom v priemernej zmene
CST v 4. týždni pre skupiny s dávkami 4,5 a 6,0 mg (hranica non-inferiority: 40 μm, jednostranná phodnota = 0,05). Rozdiel v zmene CST v 4. týždni v porovnaní s ranibizumabom bol 22,86 μm (90 %
CI, -9,28 až 54,99) pre ranibizumab a 19,40 μm (95 % CI, -9,00 až 47,80) pre brolucizumab 4,5 a 6,0
mg, obrázok nižšie.
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Obrázok 1 Zmena v CST v štúdii SEE (1)

† Cenzorovanie v čase podania PBT s LOCF použitým za cenzorované a chýbajúce hodnoty.
CST= hrúbka centrálneho podpoľa; LOCF= posledné vykonané pozorovanie; SE= štandardná chyba

Medián času do podania PBT bol vyšší ako pri ranibizumabe, čo naznačuje trvalejšiu odpoveď na
brolucizumab ako ranibizumab.
Brolucizumab v dávke 6 mg sa spájal so zvýšením mediánu času do aplikácie nasledujúcej liečby o
30 dní. Medián času do podania PBT bol v skupinách s brolucizumabom v dávke 4,5 a 6,0 mg 60 a
75 dní a v skupine s ranibizumabom 45 dní.
Obrázok 2 Medián času do nasledujúcej dávky po iniciálnej dávke v štúdii SEE (1)

Bezpečnostný profil brolucizumabu bol v súlade so známymi anti-VEGF terapiami, bez nových
nálezov. Nezaznamenali sa žiadne úmrtia pacientov a v ramenách brolucizumabu žiadny pacient
neodstúpil zo štúdie kvôli NU (1).
Najčastejšie hlásené NU pre skupiny s brolucizumabom 4,5 a 6,0 mg boli krvácanie zo spojoviek,
bolesť očí a spojivková hyperémia; väčšina z týchto udalostí bola miernej intenzity a vymizla v
priebehu niekoľkých dní bez potreby liečby.
Záver: V štúdii SEE brolucizumab preukázal v primárnom koncovom ukazovateli non-inferioritu v
zmene CST od východiskovej hodnoty do 4. týždňa v porovnaní s ranibizumabom. Vyšší medián
času do podania PBT v ramene s brolucizumabom 6,0 mg naznačuje trvalejšiu odpoveď na liečbu
pri brolucizumabe ako ranibizumabe.
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Štúdia OSPREY (2)
Štúdia OSPREY bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická, dvojramenná štúdia fázy II
porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť brolucizumabu s afliberceptom u pacientov s nVPDM. Do
štúdie bolo zapojených 50 centier v USA. Participanti zaradení do štúdie boli pacienti s nVPDM vo
veku 50 a viac rokov, a boli randomizovaní v pomere 1:1 na aplikáciu intravitreálnej injekcie
brolucizumabu 6 mg q12w (od 32. týždňa) alebo afliberceptu 2 mg q8w. Na účely zaslepenia sa v
prípade potreby podávala simulovaná liečba, ako je opísané nižšie. Spolu bolo do štúdie zahrnutých
99 pacientov.
Inklúznymi kritériami pre zahrnutie pacientov do štúdie boli:
• Pacienti vo veku 50 rokov a viac v čase skríningu
• Neliečená a aktívna choroidálna neovaskulárna lézia spôsobená VPDM v sledovanom oku
• Potvrdené prenikanie tekutiny na základe nálezu na FA a dôkaz subretinálnej, intraretinálnej
alebo tekutiny pod retinálnym pigmentovým epitelom pomocou SD-OCT v sledovanom oku.
• Celková plocha choroidálnej neovaskulárnej lézie (vrátane klasických aj okultných komponentov)
musí zasahovať > 50 % celkovej plochy lézií v oku štúdie
• Subretinálne krvácanie – ak bol prítomné, nesmelo zasiahnuť foveu a nesmelo prekročiť 50 %
rozsahu lézie v sledovanom oku.
• BCVA stanovené pomocou ETDRS, medzi 73 a 23 písmenami vrátane, v sledovanom oku
• Ďalšie oko pacienta muselo mať BCVA 20 písmen
Dizajn štúdie OSPREY je uvedený na obrázku nižšie. Všetci pacienti boli hodnotení každý mesiac.
Ak sa investigátor domnieval, že pacient potreboval liečbu pri návšteve, pri ktorej nebola injekcia
naplánovaná, pacientovi mohla byť injekcia podaná.
Obrázok 3 Dizajn štúdie OSPREY (3; 2)

Nezaslepení boli iba hodnotiaci lekári, pracovníci hodnotiaci BCVA a fotografickí technici zostali zaslepení; bInvestigátori
mohli podať injekciu od 40. týždňa ďalej, takže zaslepenie mohlo byť neúplné.
BCVA=najlepšie korigovaná zraková ostrosť; qXw=X-týždenné dávkovanie.
a

Hlavným cieľom štúdie bolo preukázať, že brolucizumab je non-inferiórny v porovnaní
s afliberceptom v zmysle zmeny BCVA z východiskovej hodnoty do 12. týždňa.
Sekundárny ukazovateľ mal za cieľ preukázať, že brolucizumab je non-inferiórny v porovnaní s
afliberceptom vzhľadom na zmenu BCVA od východiskovej hodnoty do 16. týždňa.
Ďalšími vedľajšími cieľmi boli: zmena BCVA od východiskovej hodnoty pri každej kontrole u lekára,
priemerná zmena BCVA od východiskovej hodnoty počas obdobia od 4. do 16. týždňa, od 4. do 24.
týždňa, od 4. do 40. týždňa a od 4. do 56. týždňa, priemerná zmena BCVA z 12. týždňa v období od
16. do 24. týždňa, od 16. do 40. týždňa a od 16. do 56. týždňa, jednomesačné zmeny BCVA po
kontrole, dvojmesačné zmeny BCVA po 1 mesiaci bez liečby v skupine liečenej brolucizumabom a
zmena CST pri každej kontrole v porovnaní so začiatočnou hodnotou.
Výsledky
Brolucizumab preukázal prostredníctvom kľúčových primárnych a sekundárnych ukazovateľov noninferioritu k afliberceptu v zmysle zmeny v BCVA od východiskovej hodnoty do 12. a 16. týždňa.
Počas fázy, v ktorej bol brolucizumab podávaný v režime zodpovedajúcom afliberceptu (t.j. q8w),
bola BCVA pri liečbe brolucizumabom porovnateľná s afliberceptom. Zmena v BCVA v 12. týždni
v porovnaní s východiskovou hodnotou bola 5,75 v prípade brolucizumabu v dávke 6 mg a 6,89
v prípade afliberceptu 2 mg (80 % CI pre rozdiel v liečbe -4,19 až 1,93). V 16. týždni boli hodnoty
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nasledovné: 6,04 brolucizumab a 6,62 aflibercept (80 % CI pre rozdiel v liečbe -3,72 až 2,56).
A výrazné rozdiely sa nepozorovali ani do 40. týždňa.
Obrázok 4 Zmena v BCVA podľa liečby vo fáze q8w v štúdii OSPREY, FAS, LOCF (2; 3)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward)

Brolucizumab vykazoval stabilnejšie zníženie CST ako aflibercept. Výsledky zamerané na aktivitu
ochorenia počas liečebných cyklov q8w naznačujú vyššiu stabilitu ochorenia pri pacientoch liečených
brolucizumabom, o čom svedčí menší počet neplánovaných liečebných postupov oproti afliberceptu
(6 oproti 15). Na základe post hoc analýz sa pozorovalo stabilnejšie zníženie CST pri brolucizumabe
od začiatku štúdie do 40. týždňa ako pri aflibercepte, s menšou fluktuáciou. Okrem toho sa
odstránenie IRF a SRF pozorovalo u vyššieho podielu očí liečených brolucizumabom v porovnaní s
afliberceptom počas fázy podávania q8w.
Liečebná fáza q12w vykazovala potenciál pre dlhodobú účinnosť brolucizumabu.
Približne 50 % pacientov, ktorí dostávali liečbu brolucizumabom v režime q12w, si udržalo zrakovú
ostrosť bez akejkoľvek ďalšej záchrannej liečby. Vývoj BCVA do týždňa 56 je uvedený na obrázku
nižšie. Po druhom cykle q12w bola pozorovaná redukcia v BCVA v ramene brolucizumabu.
Dodatočnou analýzou údajov sa zistilo, že k tomuto poklesu prispelo 7 pacientov s nestabilnou
BCVA, u ktorých sa zaznamenala slabá odpoveď na liečbu už počas nasycovacej fázy a u ktorých
sa tiež zaznamenala dynamická aktivita IRF na začiatku q12w fázy. U dvoch z nich bolo
zaznamenané konkomitantné iné ochorenie študovaného oka (2; 4).
Obrázok 5 Zmena v BCVA do 56 týždňa štúdie OSPREY, FAS, LOCF (2)

BL=začiatok štúdie; FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last
observation carried forward); SE – štandardná chyba priemeru
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Pri režime dávkovania q12w sa udržiavalo výrazné počiatočné zníženie CST pozorované u
pacientov, ktorí dostávali brolucizumab, obrázok nižšie. Tieto výsledky naznačujú, že 12-týždňový
liečebný režim brolucizumabu by mohol byť vhodný u veľkého počtu pacientov. Toto zistenie viedlo
k ďalšiemu testovaniu tohto intervalu v štúdiách HAWK a HARRIER.
Obrázok 6 Zmena v CST od východiskovej hodnoty do 56. týždňa v dávkovacom režme q12w v štúdii OSPREY
(2; 3)

BL= začiatok štúdie; CST= hrúbka centrálneho podpoľa; IQR= interkvartilový rozsah; SE= štandardná chyba priemeru

Bezpečnostný profil brolucizumabu bol počas 56 týždňov liečby podobný ako v prípade afliberceptu,
bez akýchkoľvek neočakávaných udalostí. Desať pacientov liečených brolucizumabom a deväť
liečených afliberceptom malo nefatálne závažné NU. Žiadne závažné NU v skupine s
brolucizumabom sa nepovažovali za súvisiace s liečbou. Okrem toho investigátori nepovažovali
žiadne prerušenie liečby (brolucizumab = 1; aflibercept = 1) za súvisiace s liečbou. K jedinej smrti
došlo po tretej injekcii brolucizumabu: 80-ročný pacient zomrel na ischémiu myokardu a mal
anamnézu hypertenzie, polycytémiu vera s hemachromatózou, splenomegáliou a trombocytopéniou,
ako aj karcinóm semenníkov, prostaty a obličiek. Táto udalosť bola podľa názoru investigátora
vyhodnotená ako závažná a súvisiaca s brolucizumabom (nedá sa vylúčiť príčinná súvislosť).
Najčastejšie sa vyskytujúcou NU bolo krvácanie zo spojoviek (brolucizumab: 5 pacientov; aflibercept:
7 pacientov). Medzi ďalšie bežne uvádzané očné NU patrili znížená zraková ostrosť a oddelenie
sklovca; bežné neokulárne NU zahŕňali infekciu horných dýchacích ciest a infekciu močových ciest.
Záver: Brolucizumab v štúdii OSPREY preukázal prostredníctvom kľúčových primárnych
a sekundárnych ukazovateľov non-inferioritu k afliberceptu v ukazovateli zmeny BCVA.
Brolucizumab tiež vykazoval stabilnejšie zníženie CST ako aflibercept. Liečebný režim q12w pri
brolucizumabe vykazoval potenciál pre dlhodobú účinnosť. Bezpečnostný profil brolucizumabu
podobný ako pri aflibercepte.
ŠTÚDIE HAWK a HARRIER (5)
Štúdie HAWK a HARRIER (5) boli 2-ročné, randomizované, zaslepené, multicentrické štúdie
vykonané na 408 centrách v Severnej, Strednej a Južnej Amerike; Európe; Ázii; Austrálii; a Japonsku.
Všetci pacienti poskytli pred skríningom alebo začatím akýchkoľvek postupov týkajúcich sa štúdie
písomný informovaný súhlas.
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Obrázok 7 Lokalizácia centier zapojených do klinických štúdií HAWK a HARRIER (6)

V štúdii HAWK bolo celkovo zaradených 1 082 pacientov randomizovaných v pomere 1:1:1 na
užívanie 3 mg brolucizumabu (n = 360), 6 mg brolucizumabu (n = 361) a afliberceptu 2 mg (n = 361),
z ktorých 99,6 % dostalo študovanú liečbu a 91,9 % zotrvalo v štúdii do 48. týždňa. Najbežnejším
dôvodom prerušenia liečby bolo vysadenie liečby pacientom a NU.
V štúdii HARRIER bolo celkovo randomizovaných 743 pacientov na brolucizumab 6 mg (n = 372) a
aflibercept 2 mg (n = 371), z ktorých 99,5 % dostalo študovanú liečbu a 95,0 % zotrvalo v štúdii do
48. týždňa.
Inklúzne kritériá spĺňali pacienti vo veku 50 a viac rokov bez predchádzajúcej liečby, ktorí mali
diagnosticky preukázané nasledovné klinické parametre: aktívne choroidálne neovaskulárne lézie
sekundárne ovplyvňujúce centrálne podpole (kruhová plocha s priemerom asi 1 mm okolo
foveálneho centra pri zobrazovaní); choroidálne neovaskulárne lézie (stanovené pomocou
fluoresceínovej angiografie) zasahujúce > 50 % celkovej plochy lézie; IRF a/alebo SRF ovplyvňujúcu
centrálne podpole (stanovené pomocou OCT) spektrálnej domény a BCVA medzi 78 a 23 podľa
ETDRS. U pacientov nemohla byť evidovaná žiadna fibróza alebo geografická atrofia ovplyvňujúca
centrálne podpole.
Na začiatku štúdií prebehla úvodná fáza s aplikovaním injekcií v týždňoch 0, 4 a 8 (nasycovacia
fáza). Po tejto fáze sa podával brolucizumab každých 12 týždňov (q12w), pokiaľ sa nezistila aktivita
ochorenia, ktorá viedla k trvalej úprave na dávkovanie v režime každých 8 týždňov (q8w) (súhrnne
uvádzané ako režim q12w/q8w); aflibercept bol podávaný v režime q8w. Okrem testovania BCVA
bola hodnotená aj aktivita choroby s cieľom identifikovať oči, ktoré si vyžadovali častejšiu liečbu v
intervale q8w. Dizajn štúdií je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok 8 Dizajn štúdií HAWK a HARRIER (7)
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DAA= hodnotenie aktivity ochorenia; q8w= 8-týždňový dávkovací interval; q12w= 12-týždňový dávkovací interval.
a
Režim udržiavacieho dávkovania brolucizumabu sa označuje ako „q12w/q8w“, pričom interval liečby sa mohol upraviť podľa
individuálnej potreby liečby pacienta na základe aktivity ochorenia. Všetci pacienti začali s dávkovacím režimom q12w a na
dávkovanie q8w sa prešlo iba po hodnotení aktivity choroby (DAA). DAA vykonávali zaslepení investigátori pri vopred
určených návštevách. Keď boli pacienti prevedení na dávkovací režim q8w, zostali v tomto režime až do konca štúdie (týždeň
96/ukončenie). Prítomnosť aktivity ochorenia bola stanovená podľa uváženia zaslepeného investigátora a podporená
odporúčaním protokolu založeným na funkčných a anatomických kritériách. Ďalšie DAA sa vyskytli iba v štúdii HARRIER na
žiadosť regulačného zdravotníckeho orgánu v týždňoch 28, 40, 52, 64, 76 a 88.

Hlavným cieľom štúdií HAWK aj HARRIER bolo preukázať, že brolucizumab (q12w/q8w) je noninferiórny v porovnaní s afliberceptom s fixným režimom podávania v zmysle zmeny v BCVA od
začiatku štúdie do 48. týždňa.
Primárnym ukazovateľom v štúdiách bola priemerná zmena BCVA v 48. týždni sledovania od
začiatku štúdie. Kľúčovými sekundárnymi ukazovateľmi boli priemerné zmeny BCVA od začiatku
štúdie do obdobia od 36. do 48. týždňa (aby sa zohľadnili rozdiely v časovaní liečby), počet pacientov
liečených režimom q12w v 48. týždni (iba brolucizumab) a počet pacientov liečených režimom q12w
v 48. týždni, u ktorých nebolo potrebné režim zmeniť po prvom q12w cykle (cieľom tohto ukazovateľa
bolo zhodnotiť prediktívnu hodnotu prvého q12w cyklu na zotrvanie na tomto režime až do 48.
týždňa).
Medzi ďalšie sekundárne ukazovatele patrilo hodnotenie zmeny od začiatku štúdie v BCVA
(vrátane zisku/straty BCVA 15 písmen), CST, stavu tekutín SRF/IRF a sub-RPE a prítomnosti aktivity
ochorenia v 16. týždni (kritériá popísané nižšie).
Ukazovatele bezpečnosti zahŕňali výskyt a charakteristiky nežiaducich udalostí a zmien okulárnych
a neokulárnych parametrov vyvolaných liečbou.
Primárny aj kľúčové sekundárne ukazovatele boli analyzované v celej populácii (full analysis set,
FAS) s použitím prístupu LOCF (last obeservation carried forward – posledný dostupný záznam)
v prípade chýbajúcich hodnôt. Na základe analýzy rozptylu (s premennými kategória začiatočného
BCVA, kategória veku a pridelená liečba považovanými za fixné efekty) bol vypočítaný dvojstranný
95 % interval spoľahlivosti pre rozdiely v liečebných ramenách. Aby sa preukázala non-inferiorita,
bolo potrebné, aby spodný limit tohto intervalu spoľahlivosti bol väčší ako -4 písmená.
Ak boli potvrdené (signifikantné) všetky hypotézy o non-inferiorite súvisiacej s BCVA otestované
hierarchicky podľa dávky (6 mg pred 3 mg) a podľa ukazovateľa (najprv primárny ukazovateľ, potom
sekundárne), bolo možné pristúpiť ku konfirmatórnym analýzam superiority (iba v štúdii HAWK na
základe skúseností zo štúdie HARRIER) v ukazovateľoch redukcie CST, prítomnosti IRF a/alebo
SRF a v aktivite choroby v 16. týždni.
Protokol štúdií poskytoval návod na hodnotenie anatomických a funkčných parametrov aktivity
choroby. Po 16. týždni (prvé hodnotenie aktivity choroby - DAA) bolo usmernenie založené na
poklese BCVA v dôsledku aktivity ochorenia nAMD v porovnaní s 12. týždňom, tabuľka nižšie.
Zaslepený investigátor prijímal konečné rozhodnutia o liečbe na základe klinického úsudku o
anatomických parametroch.
Tabuľka 1 Kritériá DDA v štúdiách HAWK a HARRIER (7)
Týždeň v štúdii
DAA kritériá

-

Pokles v BCVA o ≥ 5 písmen v porovnaní s východiskovou hodnotou

-

Pokles v BCVA o ≥ 5 písmen kvôli aktivite ochorenia v porovnaní s 12.
týždňom

-

Nové alebo zhoršené výsledky v IRF/intraretinálnych cystách v porovnaní s
12. týždňom

Týždne 20, 28a, 32, 40a,
a 44

-

Pokles v BCVA o ≥ 5 písmen kvôli aktivite ochorenia v porovnaní s 12.
týždňom

Týždne 52a, 56, 64a, 68,
76a, 80, 88a, a 92

-

Pokles v BCVA o ≥ 5 písmen kvôli aktivite ochorenia v porovnaní so 48.
týždňom

Týždeň 16

Pokles v BCVA o ≥ 3 písmen a CST zvýšenie ≥ 75 μm v porovnaní s 12.
týždňom

Dodatočné DAA zahrnuté do štúdie HARRIER boli uskutočnené z dôvodu žiadosti regulačného zdravotníckeho orgánu.

a

Celkovo bolo v období medzi decembrom 2014 a májom 2016 randomizovaných do štúdie HAWK 1
082 pacientov a v období od júna 2015 do apríla 2016 bolo do štúdie HARRIER randomizovaných
743 pacientov. V štúdiách neboli pozorované žiadne klinicky významné rozdiely v demografických a
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východiskových očných charakteristikách medzi študovanými ramenami. Priemerná vstupná
hodnota BCVA bola v štúdii HAWK 60,6 písmen a v štúdii HARRIER 61,2 písmen. Približne 25 % očí
zaradených do štúdie malo na začiatku východiskovú hodnotu ≥71 písmen BCVA, čo odráža súčasnú
klinickú prax a je v súlade s inklúznymi kritériami. V štúdii HAWK 91,4 %, 89,8 % a 87,3 % pacientov
liečených brolucizumabom 3 mg, brolucizumabom 6 mg a afliberceptom (v tomto poradí) neprerušilo
liečbu a zostali v štúdii až do 48. týždňa. V štúdii HARRIER 93,3 % a 93,5 % pacientov liečených
brolucizumabom 6 mg a afliberceptom zostalo v štúdii až do 48. týždňa. V oboch štúdiách boli
hlavnými dôvodmi prerušenia liečby ukončenie zo strany pacienta a nežiaduce účinky. V prípade
štúdie HAWK prerušili liečbu pred 48. týždňom 3 pacienti (0,8 %) liečení afliberceptom kvôli
nedostatočnej účinnosti a žiadny pacient s brolucizumabom neprerušil liečbu. V štúdii HARRIER 1
pacient (0,3 %) na liečbe brolucizumabom 6 mg a 2 pacienti (0,5 %) liečení afliberceptom prerušili
štúdiu pred 48. týždňom kvôli nedostatočnej účinnosti.
Výsledky štúdií HAWK a HARRIER do 48.týždňa
V obidvoch štúdiách sa v 48. týždni v každom ramene brolucizumabu preukázala non-inferioritu v
porovnaní s afliberceptom v zmene BCVA oproti začiatku štúdie.
V štúdii HAWK, pacienti zaradení na liečbu brolucizumabom (3 mg, 6 mg) získali v zrakovej ostrosti
zlepšenie v parametri počet písmen +6,1, resp. +6,6 písmen oproti pacientom s afliberceptom, +6,8
písmen (p-hodnota non-inferiority <0,001, 95 % CI: -2,5;1,3, resp. -2,1;1,8). V štúdii HARRIER,
pacienti s liečbou brolucizumabom 6 mg získali +6,9 písmen verzus pacienti na liečbe afliberceptom
+7,6 písmen, 95 % CI: -2,4;1,0, p-hodnota non-inferiority <0,001.
Vo všeobecnosti tieto výsledky neboli ovplyvnené východiskovou hodnotou BCVA ani vekom.
Výsledky sekundárneho ukazovateľa preukázali, že brolucizumab bol tiež non-inferiórny v porovnaní
s afliberceptom v LS (metóda najmenších štvorcov) v priemernej zmene BCVA za obdobie od 36. do
48. týždňa oproti východiskovej hodnote v oboch štúdiách (HAWK: brolucizumab 3 mg vs. aflibercept
2 mg, +6,2 oproti +6,7 písmen; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -2,4 až 1,3; p-hodnota pre non-inferioritu
<0,001 a brolucizumab 6 mg verzus aflibercept 2 mg, +6,7 vs. +6,7 písmen; 95 % CI pre rozdiel v
liečbe, -1,9 až 1,9; p-hodnota pre non-inferioritu <0,001; HARRIER: brolucizumab 6 mg verzus
aflibercept 2 mg, +6,5 vs. +7,7 písmen; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -2,8 až 0,5; p-hodnota pre noninferioritu <0,001).
Podiel sledovaných očí v štúdii, ktoré získali zrakovú ostrosť 15 a viac písmen od východiskovej
hodnoty do 48. týždňa bola 25,2 % (brolucizumab 3 mg), 33,6 % (brolucizumab 6 mg) a 25,4 %
(aflibercept 2 mg) v štúdii HAWK a 29,3 % a 29,9 % (brolucizumab 6 mg a aflibercept 2 mg) v štúdii
HARRIER.
Tabuľka 2 Prehľad výsledkov primárneho a sekundárnych ukazovateľov štúdií HAWK a HARRIER, FAS,
LOCF (5)
Ukazovateľ
Brolucizumab
3 mg
(N=358)

HAWK
Brolucizumab
6 mg
(N=360)

Primárny ukazovateľ
Zmena v BCVA oproti začiatku do 48. týždňa
Písmená, LS priemer
6,1 (0,69)
6,6 (0,71)
(SE)
Rozdiel LS priemeru (Beovu vs aflibercept)
Rozdiel (SE)
-0,6 (0,98)
-0,2 (1,00)
95 % CI
-2,5; 1,3
-2,1; 1,8
P-hodnota non-inferiority
<0,001
<0,001
(1- stranná, hranica: 4
písmená)
Sekundárne ukazovatele
Zmena v BCVA v období od 36. do 48. týždňa oproti začiatku štúdie
Písmená, LS priemer
6,2 (0,67)
6,7 (0,68)
(SE)
Rozdiel LS priemeru (Beovu vs aflibercept)
Rozdiel (SE)
-0,5 (0,95)
0,0 (0,96)
95 % CI
-2,4 to 1,3
-1,9 to 1,9
P-hodnota non-inferiority
<0,001
<0,001
(1- stranná, hranica: 4
písmená)

Aflibercept
2 mg
(N=360)

HARRIER
Brolucizumab
Aflibercept
6 mg
2 mg
(N=370)
(N=369)

6,8 (0,71)

6,9 (0,61)

7,6 (0,61)

-

-0,7 (0,86)
-2,4; 1,0
<0,001

-

6,7 (0,68)

6,5 (0,58)

7,7 (0,58)

-

-1,2 (0,82)
-2,8 to 0,5
<0,001

-
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Pacienti so ziskom ≥15
25,2
33,6
25,4
29,3
29,9
písmen od začiatku do
48. týždňa, %
BCVA=najlepšie korigovaná zraková ostrosť, CI= interval spoľahlivosti, FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set),
LS= najmenšie štvorce, LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward), LS= veľkosť v najmenších
štvorcoch, N= veľkosť súboru, SE=štandardná chyba

V štúdii HAWK bola pri očiach liečených brolucizumabom pravdepodobnosť (Kaplan-Meierove
odhady) udržania dávkovania v intervale q12w od úvodnej fázy do 48. týždňa 49,4 % (dávka 3 mg;
95 % CI pre odhad Kaplan-Meier, 43,9 % až 54,6 %) a 55,6 % (dávka 6 mg; 95 % CI pre odhad
Kaplan-Meier, 50,2 % až 60,8 %) a v štúdii HARRIER 51,0 % (dávka 6 mg; 95 % CI pre odhad
Kaplan-Meier, 45,7 % až 56,1 %). Ak brolucizumabom liečené oko nevykazovalo aktivitu ochorenia
počas prvého intervalu q12w, bola pravdepodobnosť zotrvania v dávkovacom intervale q12w do 48.
týždňa 80,9 % (3 mg; 95 % CI pre odhad Kaplan-Meier, 74,5 % až 85,7 %) a 85,4 % (6 mg; 95 % CI
pre odhad Kaplan-Meier, 79,9 % až 89,5 %) v štúdii HAWK a 81,7 % (6 mg; 95 % CI pre odhad
Kaplan-Meier, 75,8 % až 86,3 %) v štúdii HARRIER.
Obrázok 9 Pravdepodobnosť zachovania liečebného intervalu q12w podľa Kaplan-Meierových kriviek, v
štúdiách HAWK a HARRIER (5)

Každá z hypotéz štúdie HAWK týkajúcich sa non-inferiority súvisiacich s BCVA dosiahla štatistickú
významnosť (p <0,025), preto sa v štúdii HAWK uskutočnilo ďalšie konfirmatórne testovanie
superiority, aby sa vyhodnotila superiorita brolucizumabu, pokiaľ ide o zníženie CST, prítomnosť IRF
a/alebo SRF a prítomnosť aktivity ochorenia v 16. týždni. Obdobie do 16. týždňa umožňovalo
zaslepené dávkovanie s rovnakou frekvenciou podávania (všetky liečebné ramená mali 3 mesiace
trvajúcu nasycovaciu dávku, počas ktorej sa podávala liečba v mesačnom intervale, po ktorých
nasledovalo 8 týždňov pred ďalším podaním liečby).
Aktivita ochorenia sa zaznamenala u menej očí liečených brolucizumabom 6 mg v porovnaní s očami
liečenými afliberceptom v štúdii HAWK (24,0 % oproti 34,5 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 17,1 %
až 3,5 %; p = 0,001) a v štúdii HARRIER (22,7 % oproti 32,2 %; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, 15,8 %
až 3,1 %; p = 0,002), čím sa preukázala superiorita účinku brolucizumabu oproti afliberceptu, obrázok
nižšie.
Obrázok 10 Aktivita ochorenia v 16. týždni sledovania podľa štúdií HAWK a HARRIER (5)

*95 % interval spoľahlivosti (CI) pre rozdiel v liečbe, -13,2 až 0,3; P = 0,033.
ͭ 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -17,1 až -3,5; P = 0,001.
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ǂ

95 % CI pre rozdiel v liečbe, -15,8 až -3,1; P = 0,002, P verzus aflibercept.

Výraznejšia redukcia CST oproti východiskovým hodnotám do 16. týždňa bola pozorovaná v očiach
liečených brolucizumabom v dávke 6 mg oproti afliberceptu v štúdii HAWK (priemer LS; -161,4 oproti
-133,6 mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -45,1 až -10,5; p <0,001) aj v štúdii HARRIER (priemer LS;
-174,4 vs. -134,2 mm; 95 % CI pre rozdiel v liečbe, -58,9 až -21,6; p <0,001). Podobné výsledky boli
pozorované v 48. týždni v štúdii HAWK (priemer LS; -172,8 oproti -143,7 mm; 95 % CI pre rozdiel v
liečbe, -47,6 až -10,4; p = 0,001) a v štúdii HARRIER (priemer LS; -193,8 oproti -143,9 mm; 95 % CI
pre rozdiel v liečbe, -68,9 až -30,9; p <0,001), s preukázanou štatistickou významnosťou v porovnaní
s afliberceptom v štúdii HAWK. Priemerný rozdiel v znížení CST oproti východiskovým hodnotám v
období od 36. do 48. týždňa medzi brolucizumabom 6 mg a afliberceptom bol v oboch štúdiách
numericky vyšší pre brolucizumab, bez dosiahnutia štatistickej významnosti v štúdii HAWK, obrázok
nižšie.
Obrázok 11 Zmena hrúbky sietnice v centrálnom podpoli (CST) v 16. a 48. týždni v štúdiách HAWK a HARRIER
(5)

Výsledky štúdií HAWK a HARRIER do 96. týždňa
V obidvoch štúdiách pri skupinách s brolucizumabom v porovnaní so skupinami s afliberceptom boli
pozorované trvalo nižšie podiely pacientov s SRF a/alebo IRF až do 96. týždňa, čo naznačuje
dlhodobý účinok, obrázok nižšie.
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Obrázok 12 Vplyv liečby na prítomnosť intraretinálnej a subretinálnej tekutiny v 16., 48. a 96. týždni v štúdiách
HAWK a HARRIER, FAS, LOCF (5; 7; 8)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward)

Nižší podiel pacientov s tekutinou sub-RPE v ramene s brolucizumabom v dávke 6 mg v porovnaní
s ramenom s afliberceptom 2 mg bol pozorovaný až do 96. týždňa v oboch štúdiách.
Obrázok 13 Vplyv liečby na prítomnosť tekutiny sub-retinálneho pigmentového epitelu (RPE) v štúdiách HAWK
a HARRIER, FAS, LOCF (5; 7; 8)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward)

Zníženia CST pozorované pri brolucizumabe v dávke 6 mg v prvom roku štúdií HAWK a HARRIER
sa opätovne potvrdili výsledkami z 96. týždňa (HAWK p = 0,0057) a HARRIER (HARRIER p
<0,0001).
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Obrázok 14 Zmena od východiskovej hodnoty v ukazovateli CST do 96. týždňa, štúdia, FAS, LOCF (5; 7; 8)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward),
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru; CST= hrúbka centrálneho podpoľa
Ukazovateľ bol vopred špecifikovaný ako sekundárny ukazovateľ v protokoloch oboch štúdií. Konfirmatórna analýza
superiority v týždňoch 16 a 48 bola plánovaná iba v štúdii HAWK. Pre štúdiu HAWK sú uvedené jednostranné p-hodnoty, pre
konfirmatórnu analýzu superiority sa za štatisticky významné považovali jednostranné p-hodnoty <0,005 upravené na
multiplicitu (pre CST); p-hodnoty v týždni 96 sú uvedené iba informatívne
a
brolucizumab 3 mg vs. aflibercept 2 mg; bbrolucizumab 6 mg vs. aflibercept 2 mg

Obrázok 15 Zmena od východiskovej hodnoty v ukazovateli CST do 96. týždňa, štúdia HARRIER, FAS, LOCF
(5; 7; 8)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward);
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru; CST= hrúbka centrálneho podpoľa
Ukazovateľ bol v štúdii HARRIER vopred špecifikovaný ako sekundárny. P-hodnoty sú uvedené informatívne

Tieto anatomické výsledky boli konzistentné s výsledkami pre zrakovú ostrosť, zmeny v BCVA boli
taktiež zachované, obrázok nižšie.
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Obrázok 16 Zmena v BCVA do 96. týždňa v štúdiách HAWK a HARRIER, FAS, LOCF (7)

FAS=celá analyzovaná populácia (full analysis set), LOCF=posledný zaznamenaný záznam (last observation carried forward);
LS= najmenšie štvorce; SE= štandardná chyba priemeru

Brolucizumab v štúdiách HAWK a HARRIER preukázal superioritu v porovnaní s afliberceptom vo
výsledkoch veľkosti lézií. Ako sekundárny výsledok sa analyzovali zmeny vo veľkosti lézií CNV z
východiskových hodnôt do 12., 48. a 96. týždňa. Prítomnosť lézie CNV je indikátorom aktívnej
choroby nVPDM. Preto neprítomnosť lézií alebo zníženie veľkosti lézií demonštruje, že aktivita
ochorenia je kontrolovaná. U pacientov s brolucizumabom 6 mg bolo pozorované zníženie veľkosti
lézie CNV. V 12. a 48. týždni bol počet pacientov s léziami CNV (za léziu sa považovala každá lézia
s veľkosťou > 0 mm2) nižší v skupine s brolucizumabom 6 mg v porovnaní s afliberceptom 2 mg.
U pacientov s brolucizumabom 6 mg sa veľkosť lézií od začiatku štúdie do 12. a 48. týždňa zmenšila
viac ako v prípade pacientov liečených afliberceptom 2 mg (týždeň 16: p = 0,0024 [HAWK], p =
0,0859 [HARRIER]; týždeň 48: p = 0,0344) [HAWK], p = 0,1207 [HARRIER]). Najväčší rozdiel v
priemernom znížení veľkosti lézií medzi liečbami sa zistil v 96. týždni (p = 0,0022 [HAWK], p = 0,0366
[HARRIER]).
Výsledky bezpečnosti
Brolucizumab bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný a celkový výskyt okulárnych a neokulárnych NU
bol podobný ako pri liečbe afliberceptom. Najbežnejšie očné NU boli spojivkové krvácanie
(brolucizumab 3 a 6 mg; HAWK) a znížená ostrosť zraku (aflibercept; HAWK, obidve liečby;
HARRIER). Medzi ďalšie NU patrila uveitída a iritída (2,2 % pre každú NU) pri liečbe 6 mg
brolucizumabu oproti 0,3 % a 0 % s afliberceptom v štúdii HAWK; zodpovedajúce podiely v štúdii
HARRIER boli v oboch ramenách <1 %. Približne 90 % prípadov uveitídy a iritídy bolo mierne až
stredne závažných a boli liečené pomocou lokálnych kortikosteroidov/antiinfekčných liekov. Väčšina
bola vyriešená bez následkov. Výskyt zvýšeného vnútroočného tlaku bol podobný pri brolucizumabe
a aflibercepte (2,5 % - 3,2 % a 2,2 % - 2,4 %, v uvedenom poradí). Výskyt závažných očných NU bol
nízky v oboch liečebných skupinách; stav bez akejkoľvek NU bol evidovaný u > 1 % očí. Proporcia
očí, u ktorých sa evidovala strata ≥15 písmen v 48. týždni v porovnávaných ramenách podobná.
Výskyt neokulárnych arteriálnych tromboembolických príhod a smrti bol medzi porovnávanými
ramenami podobný.
Tabuľka 3 Prehľad výsledkov bezpečnosti zo štúdií HAWK a HARRIER (5)
Ukazovateľ
Brolucizumab
3 mg
(N=358)
Pacienti s ≥1 NU, n (%)
Okulárne
175 (48,9)
Neokulárne
242 (67,6)
Pacienti s ≥1 závažnou NU, n (%)
Okulárne
5 (1,4)
Neokulárne
47 (13,1)

HAWK
Brolucizumab
6 mg
(N=360)

Aflibercept
2 mg
(N=360)

HARRIER
Brolucizumab
Aflibercept
6 mg
2 mg
(N=370)
(N=369)

179 (49,7)
232 (64,4)

170 (47,2)
258 (71,7)

122 (33,0)
219 (59,2)

119 (32,2)
211 (57,2)

11 (3,1)
47 (13,1)

3 (0,8)
68 (18,9)

9 (2,4)
35 (9,5)

4 (1,1)
43 (11,7)
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Pacienti so stratou ≥15
písmen od začiatku do
48. týždňa, n (%)
Úmrtie, n (%)
Pacienti s ≥1
neokulárnou arteriálnou
tromboembolickou
udalosťou, n (%)

5,9

6,4

5,5

3,8

4,8

4 (1,1)

4 (1,1)

6 (1,7)

3 (0,8)

4 (1,1)

11 (3,1)

6 (1,7)

10 (2,8)

6 (1,6)

8 (2,2)

Záver: Štúdie HAWK a HARRIER preukázali, že brolucizumab je non-inferiórny v porovnaní s
afliberceptom v zmene BCVA oproti východiskovej hodnote v 48. týždni. Brolucizumab bol
v obidvoch štúdiách tiež non-inferiórny voči afliberceptu v zmene BCVA oproti východiskovej hodnote
spriemerovanej za obdobie od 36. do 48. týždňa. Aktivita ochorenia sa zaznamenala u menej očí
liečených v skupine s brolucizumabom v porovnaní s očami v skupine s afliberceptom, čím sa
preukázala superiorita účinku brolucizumabu oproti afliberceptu v tomto ukazovateli. Výraznejšie
zníženie CST oproti východiskovým hodnotám do 16. týždňa bolo pozorované medzi očami liečenými
brolucizumabom v dávke 6 mg oproti afliberceptu. Intraretinálna tekutina IRF/SRF bola prítomná v
menšom množstve očí liečených brolucizumabom v porovnaní s očami liečenými afliberceptom v 16.
týždni. Brolucizumab preukázal lepšiu kontrolu aktivity ochorenia v porovnaní s afliberceptom.
Z hľadiska bezpečnosti bol brolucizumab všeobecne dobre tolerovaný.
Aktualizované údaje o bezpečnosti brolucizumabu z post-marketingovej fázy
V rámci programu monitorovania bezpečnosti brolucizumabu boli v post-marketingovej fáze hlásené
prípady závažnej straty zraku, oklúzie retinálnej artérie a/alebo retinálnej vaskulitídy. Tieto prípady
sú aktuálne bližšie skúmané v spolupráci s nezávislou hodnotiacou komisiou (Safety Review
Committee). Aktuálne známy výskyt týchto nežiaducich udalostí je uvedený v tabuľke nižšie (9). Vo
všetkých prípadoch ide o výskyt nižší ako 1 prípad na 1 000 injekcií.
Tabuľka 4 Prehľad výskytu nežiaducich udalostí, ktoré sú predmetom záujmu (post-marketingová fáza,
kategorizácia navrhnutá SRC, stav k 17.4.2020)* (9)
Nežiaduca udalosť**
Miera výskytu NU vyskytnutých sa v postmarketingovej fáze (na 10 000 injekcií)
Spolu všetky tri NU
5,84 na 10 000 injekcií
Retinálna vaskulitída
1,30 na 10 000 injekcií
Oklúzia retinálnej cievy***
1,95 na 10 000 injekcií
Retinálna vaskulitída + oklúzia retinálnej cievy**
2,60 na 10 000 injekcií
*spontánne post-marketingové hlásenie má niekoľko limitácií, ktoré môžu zahŕňať podhlásenie, nekompletne dokumentované
prípady a prípady bez výsledkov zobrazovacích vyšetrení
**miery výskytu sú diskrétne, v kategóriách nie sú duplicity
***Termín „oklúzia retinálnej cievy“ zahŕňa prípady, keď lekár hlási oklúziu retinálnej artérie, trombózu v retinálnej artérii,
embóliu v retinálnej artérii, retinálnu ischémiu, arteriálne okluzívne ochorenie a oklúziu retinálnej žily

Súhrn
Liek Beovu v klinických štúdiách preukázal bezpečnosť a účinnosť v liečbe pacientov
s nVPDM. V kľúčových štúdiách fázy III HAWK a HARRIER liek Beovu preukázal noninferioritu vo všetkých primárnych a sekundárnych ukazovateľoch súvisiacich so zrakovou
ostrosťou a superioritu v kontrole anatomických ukazovateľoch a aktivity nVPDM
v porovnaní s afliberceptom podávaným v režime q8w. Významná proporcia pacientov
liečených liekom Beovu pritom bola liečená v intervale q12w. Liek Beovu tak na základe
výsledkov klinických štúdií predstavuje účinnú a bezpečnú liečebnú alternatívu pre pacientov
s nVPDM, ktorá je charakterizovaná zvýšenou schopnosťou kontroly retinálnych tekutín a má
potenciál znížiť záťaž kladenú na pacientov aj zdravotnícke systémy, vyplývajúcu z vysokej
frekvencie podávania intravitreálnych injekcií anti-VEGF.
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