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):

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje, 151 85
Švédske kráľovstvo

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

AstraZeneca AB, organizačná zložka
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Slovenská republika

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

Časť B

Pavel Pešek
pavel.pesek@astrazeneca.com
00420606756638

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
2563D, Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v pere, subkutínne podanie, sol ira 1x1
ml/30 mg (striek.inj.napl.skl. v pere)
7363C, Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, subkutánne podanie,
sol iru 1x1 ml/30 mg (striek.inj.napl.skl.)
2. ATC kód liečiva: R03DX10
3. Liečivo obsiahnuté v lieku: benralizumab

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Fasenra je indikovaná ako prídavná udržiavacia liečba dospelým pacientom so závažnou eozinofilnou
astmou, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná napriek liečbe vysokými dávkami inhalačných
kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiacimi β-agonistami. (1)
2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou podľa
klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), ktorí majú
zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov v periférnej krvi
vyšší alebo rovný 0,3.109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom minimálne 1 meranie bolo
vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4 alebo viacerých klinicky závažných
exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie perorálnych/systémových
kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti) v priebehu predchádzajúcich 12
mesiacov napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných glukokortikosteroidov a dlhodobo
účinkujúcich inhalačných beta2-agonistov.
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Ak nedôjde po prvých 12 mesiacoch liečby k zníženiu ročnej frekvencie exacerbácií astmy aspoň o
50%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Odôvodnenie: Návrh rešpektuje IO mepolizumabu platné ku dňu podania žiadosti.
Návrh preskripčného obmedzenia: alergológ a imunológ, pneumológ
3. Epidemiologické údaje:
Priedušková astma (asthma bronchiale, AB) patrí medzi choroby, ktoré právom nazývame civilizačnými
a celosvetovo postihovala v roku 2010 viac ako 300 miliónov jedincov. Dnes sa už udáva, že v roku
2019 trpelo astmou vo svete 339 miliónov ľudí. (2) Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá
zaraďuje astmu medzi najrozšírenejšie chronické ochorenie na svete, predpokladá, že do roku 2025 sa
zvýši celosvetovo počet pacientov až na 400 miliónov. (3)
Aj keď je astma stará ako ľudstvo samo, najväčší nárast tohoto ochorenia sme zaznamenali v priebehu
20. storočia (najmä v jeho II. polovici). Z ochorenia, ktoré postihovalo okolo 0,5 % populácie, sa stala
hrozba postihujúca v niektorých končinách sveta až 25 % populácie. Výskyt medzi jednotlivými krajinami
je veľmi rozdielny, a napriek významným pokrokom v odhaľovaní príčin (genetické pozadie a vplyvy
prostredia, spôsob života), zatiaľ nedokážeme uspokojivo vysvetliť rozptyl prevalencie od 1 do 25%
populácie (údaj z roku 2010), v súčasnosti sa udáva prevalencia na úrovni 1- 18%. (4)
Podľa údajov AAFA má astmu 8,3% obyvateľov USA, pričom aj dnes je prítomné úmrtie na astmu, ktoré
je vekovo špecifické. (5) (Obrázok 1)
Obrázok 1: Ako ľudia starnú, zvyšuje sa ich riziko úmrtia na astmu. Najväčšie riziko úmrtia na astmu majú seniori.
(5)

Podľa odhadov WHO došlo v roku 2016 k 417 918 úmrtiam na astmu. (2)
Tabuľka 1: Prevalencia a incidencia astmy (GBD 2016) (6)

•

Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:

Astma sa vplyvom zhoršujúceho sa životného prostredia a klimatických zmien dotýka 1 zo 17 obyvateľov
Slovenska a predpokladáme, že do roku 2025 ňou bude trpieť 1 z 12 Slovákov,“ hovorí doc. MUDr.
Marta Hájková CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu. (NPZ). V Slovenskej republike sa
odhaduje výskyt astmy na 3-5 % populácie celkovo, u detí na 6-7%. (4) Astma a astmatický stav bola
novozistená v roku 2018 v SR u 10 398 osôb (190,8 na 100 000 obyvateľov), čo je o 825 prípadov menej
ako v roku 2017. Pri astme a astmatických stavoch prevažovali ženy, u ktorých bolo zaznamenaných 6
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032 nových prípadov. Najviac prípadov bolo zistených v ambulanciách sídliacich v Košickom kraji (2
086), najmenej v ambulanciách Žilinského kraja (442). (7)
Celkovo bolo k 31.12.2018 dispenzarizovaných v pneumologických ambulanciách s diagnózou J45.0 –
J45.9 (bronchiálna astma) 99 756 pacientov, 1 830,2 na 100 000 obyvateľov. (7)
Podľa špecifického výstupu o chorobách dýchacej sústavy v špecializovaných ambulanciách v ročnom
výkaze o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie za roky 2013-2019, bolo k 31.12.2019 na
Slovensku dispenzarizovaných (8):
• 19 738 pacientov s dg Asthma bronchiale (J45.0 - J45.9) – intermitentná,
• 34 420 s dg Asthma bronchiale (J45.0 - J45.9) - ľahká perzistujúca,
• 35 863 s dg Asthma bronchiale (J45.0 - J45.9) - stredne ťažká perzistujúca a
•
6 250 pacientov s dg Asthma bronchiale (J45.0 - J45.9) - ťažká perzistujúca. (Obrázok 2)
Obrázok 2: Podiel pacientov astma bronchiale podľa stupňa závažností z ročných výkazov o činnosti ambulancie
pneumológie a ftizeológie. (8)
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Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť SSAKI v roku 2017 (Obrázok 3) podiel
pacientov podľa stupňa závažnosti AB na pracoviskách zúčastnených respondentov predstavoval
56,28% pacientov s ľahkou AB, 37,13% pacientov so stredne ťažkou AB a 6,59% pacientov s ťažkou
AB. Počet pacientov s ťažkou astmou v sledovanej kohorte predstavoval 6,59% pacientov, pričom z
tejto skupiny bolo 45,04% diagnostikovaných ako ťažká eozinofilná AB a 54,96% ako ťažká noneozinofilná AB. Každá bola ďalej diferencovaná na alergickú a nealergickú a následne na kontrolovanú
a nekontrolovanú. (9)
Obrázok 3: Rozdelenie pacientov s ťažkou bronchiálnou astmou v sledovanej kohorte pacientov. (9)
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Porovnaním údajov NCZI a realizovaného prieskumu bolo zistene, že v prípade stredne ťažkej a ťažkej
bronchiálnej astmy boli výsledky prieskumu v súlade s údajmi publikovanými NCZI. Počet pacientov
s ľahkou formou AB bol odlišný (56,28% vs. 34,53% pacientov). Rozdiel mohol byť spôsobený
nesledovaním intermitentnej formy ako samostatnej podskupiny. V údajoch NCZI tvorila ľahká
perzistujúca astma a intermitentná forma spolu 54,28%. (9)
Dosiahnutie lepšej kontroly astmy u pacientov s AB a obzvlášť s ťažkou formou AB je jedným z hlavných
terapeutických cieľov. Skupina pacientov s ťažkou AB tvorí 5-10% celej populácie pacientov s AB,
avšak tato subpopulácia spotrebúva takmer 50% zdrojov použitých na liečbu AB. K tomu, aby bol
tento cieľ dosiahnutý, je dôležité systematické posudzovanie pacientov s ťažkou astmou, identifikácia
bariér liečby a spúšťačov jednotlivých symptómov astmy, vrátane komorbidít a NU, keďže ich výskyt je
zodpovedný za ďalšie zvýšenie nákladov na liečbu AB. V prieskume realizovanom na Slovensku sa
potvrdilo, že pokiaľ ma pacient ťažký typ eozinofilnej astmy, predstavuje skupinu pacientov s najvyšším
dopadom na systém verejného zdravotníctva v liečbe bronchiálnej astmy. Tieto náklady ďalej stúpajú v
prípade, že pacient nie je kontrolovaný, ďalej sa navyšujú ak sa k tomu pridáva stredne ťažká alebo
ťažká exacerbácia. Na to, aby boli tieto náklady lepšie manažovateľné je potrebne, zlepšenie
diagnostikovania komorbidít a minimalizácia výskytu NU správnym manažmentom liečby. Cieľom je
diferencovať skutočne ťažkú refraktérnu astmu a pacientov s ťažko kontrolovateľnou astmou u ktorých
sú symptómy poháňané inými faktormi ako astmou. (9)
Mortalita
Napriek stále sa zlepšujúcej dostupnej starostlivosti môže AB s ťažkými exacerbáciami vedúcimi
k hospitalizácii viesť k zvýšenej úmrtnosti.
Watson L, et all publikovali v roku 2007 výsledok retrospektívneho sledovania úmrtnosti pacientov s AB
s exacerbáciami, ktoré viedli k hospitalizácii (dg J45). Sledovali obdobie 2000 – 2001 a 2004 až 2005
a všetky oblasti a nemocnice v Austrálii. Zistili, že táto populácia mala oproti bežnej populácii zvýšené
riziko úmrtia, na čo je vždy potrebné myslieť. (10)
V roku 2013 publikoval Roberts et al (11) mortalitné údaje súvisiace s astmou „Časové trendy v
úmrtnosti 30 dní po hospitalizácii pre astmu u dospelých v Škótsku: Retrospektívna kohortová štúdia od
roku 1981 do roku 2009.
Tabuľka 2 Logistické regresné modely pre 30 dňovú úmrtnosť po prijatí na astmu (upravené pre vekovú skupinu,
pohlavie, ročnú sociálno-ekonomickú depriváciu, komorbidity) .a (11)
Unadjusted
ratio

odds

Lower 95% CI,
upper 95% CI

Adjusted odds
ratio

Lower
95% CI,
upper 95%
CI

Age group 18-24
Age group 25e34

1.0 (reference)
1.0

0.5, 1.8

1.0 (reference)
1.1

Age group 35-44
Age group 45-54
Age group 55-64
Age group 65+

1.4
3.1
8.9
19.6

0.8, 2.5
1.8, 5.2
5.4, 14.6
12.1, 31.8

1.4
2.4
6.3
12.3

0.7, 2.7
1.3, 4.4
3.6, 11.1
7.1, 21.3

0.6, 2.2

Carstairse-Morris index of Socioeconomic deprivation
1st quintile (least deprived)
2nd quintile

1.0 (reference)
1.3

0.2, 1.7

1.0 (reference)
1.4

1.1, 1.9

3rd quintile
4th quintile
5th quintile (most deprived)
Emergency admission
Asthma hospitalisation in last 12 months
Comorbidity
Diabetes

1.1
0.9
1.0
0.9
0.9

0.2, 1.4
0.1, 1.2
0.1, 1.2
0.7, 1.1
0.7, 1.0

1.3
1.1
1.1
1.2
0.9

1.0, 1.8
0.8, 1.4
0.9, 1.5
0.9, 1.6
0.8, 1.1

2.1

1.6, 2.6

1.1

0.8, 1.5

Cancer
Coronary heart disease
Essential hypertension
Cerebrovascular disease
Renal failure
Respiratory infections
Cor pulmonale
Respiratory failure

5.2
4.1
1.4
3.8
5.9
1.7
8.3
5.2

4.1, 6.6
3.6, 4.7
1.2, 1.8
2.9, 4.9
4.3, 8.2
1.5, 2.0
5.7, 12.3
4.2, 6.6

2.6
1.6
0.8
1.5
2.5
1.5
1.9
4.0

2.0, 3.5
1.4, 2.0
0.6, 1.0
1.0, 2.1
1.7, 3.9
1.1, 1.8
1.1, 3.2
3.0, 5.3

a Referenčná skupina pozostávala z mužov vo veku 18 rokov v kvintile 1 podľa deprivácie (posledných deprivovaných) v roku
1981, nie núdzového prijatia a žiadnych komorbidít.
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Obrázok 4 Upravené* a neupravené odds pomery pravdepodobnosti do 30 dní po prijatí na hospitalizáciu kvôli
astme. (11)

Mortalita v 30 dňoch po hospitalizácii na astmu v Škótsku je nižšia ako 1%. Je to porovnateľné s
mortalitou v iných častiach Spojeného kráľovstva. Pravdepodobnosť úmrtia 30 dní po hospitalizácii kvôli
astme sa zvýšila s vekovou skupinou a bola spojená s komorbidným respiračným zlyhaním, rakovinou,
zlyhaním obličiek, cor pulmonale, ischemickou chorobou srdca a respiračnou infekciou. Mortalita v 30
dňoch klesla. V súlade s inými štúdiami mohol byť tento pokles čiastočne spôsobený zlepšenými
usmerneniami a protokolmi a liečbou astmy počas posledných 30 rokov v Škótsku. (11)

•

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

Priedušková astma je podmienená chronickým zápalom dolných dýchacích ciest s účasťou rôznych
buniek (lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov a iných), ktorý vedie k hyperreaktivite priedušiek. Výsledkom
sú klinické prejavy v zmysle opakujúcich sa epizód dýchavice a piskotov, tiesne na hrudníku a kašľa,
zvlášť v noci a nad ránom. Symptómy sa zvyčajne združujú s variabilnou obštrukciou, ktorá je
reverzibilná buď spontánne alebo vplyvom liečby, spočiatku úplne, neskôr s istým stupňom ireverzibility.
(4)
Astma je (4):
• chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest – zvyčajne celoživotné
• celosvetovo postihuje viac ako 300 miliónov jedincov
• základom dlhodobej liečby je kontinuálna liečba zápalu
• kontrolu nad ochorením možno dosiahnuť iba kombináciou farmakologickej liečby a
celkového manažmentu, ktorý vychádza zo spolupráce pacienta (jeho rodiny) s lekárom
a zahŕňa:
• monitorovanie choroby pacientom
• používanie písomného „akčného plánu“ (rozpis každodennej kontrolujúcej
a uvoľňujúcej liečby, opatrenia v prípade zhoršenia stavu).
Bronchiálnu astmu podľa stupňa závažnosti delíme na (4):
- intermitentnú, ľahkú perzistujúcu, stredne ťažkú perzistujúcu, ťažkú perzistujúcu.
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Obrázok 5: Klasifikácia astmy podľa stupňa závažnosti (4)

Podľa stupňa kontroly ju delíme na (4):
 kontrolovanú, čiastočne kontrolovanú, nekontrolovanú.
Obrázok 6: Klasifikácia astmy podľa stupňa kontroly (4)

Na výskum a liečbu astmy sa každoročne vynakladajú nemalé prostriedky. Napriek uvedenému však aj
v roku 2017 platilo, že asi 10 % pacientov odpovedá na štandardnú farmakologickú liečbu nedostatočne
a asi 3 – 5 % pacientov patrí do skupiny tzv. ťažko liečiteľnej/kontrolovateľnej astmy. (12)
K liečbe astmy aj v súčasnosti pristupujeme stupňovito – podľa krokov 1 – 5. (12)
Liečbou :
1. kroku je podávanie SABA podľa potreby (p. p.) pri ťažkostiach. Takáto liečba v monoterapii je vhodná
iba pre pacientov, ktorí potrebujú inhaláciu uvoľňovača menej ako 1-krát týždenne, spotreba sa
dlhodobo nezvyšuje. SABA p. p. sú súčasťou liečby pri všetkých ďalších krokoch (s výnimkou fixnej
kombinácie ICS s formoterolom, v ktorej sa sama táto kombinácia používa aj ako uvoľňovač).
2. krokom je nízka dávka ICS, alternatívne, najmä u detí, monoterapia LTRA; výnimočne monoterapia
teofylínom s riadeným uvoľňovaním (dospelí – v prípade nemožnosti použiť ICS).
3. krokom je kombinácia nízkej dávky ICS s LABA, alternatívou (menej vhodnou) je stredná alebo
vysoká dávka ICS, prípadne kombinácia nízkej dávky ICS s LTRA alebo teofylínom.
4. krokom je stredná alebo vysoká dávka ICS v kombinácii s LABA, prípadne s LTRA alebo teofylínom,
možno použiť aj trojkombináciu: stredne vysoká až vysoká dávka IKS + LABA + LTRA – pri ťažkej
perzistujúcej astme.
5. krokom – ide o individuálnu liečbu, s možnosťou pridania tiotrópia, alebo podľa fenotypu pacienta
aj biologickú liečbu (anti-IgE, anti-IL-5)
Cieľom liečby je minimalizovať symptómy, udržať ochorenie pod kontrolou, minimalizovať riziko
exacerbácií a zabrániť zhoršovaniu pľúcnych funkcií. Pri každej kontrole treba liečbu prehodnotiť. Ak
u pacienta trvá úplná kontrola nad ochorením minimálne 3 mesiace, je možné sa pokúsiť o redukciu
liečby – opäť stupňovite o jeden krok naspäť.
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Biologická liečba astmy sa týkala doteraz len úzkej skupiny pacientov. V posledných rokoch sa
používala len u pacientov s najťažšou formou alergickej astmy. V období posledných piatich rokov sa
však rozširujú indikačné možnosti biologickej liečby čím sa zvyšuje počet pacientov, ktorým môže byť
táto liečba ponúknutá a zmenou aplikačnej formy sa presúva biologická liečba z centier do klinickej
praxe a na použitie tejto liečby v domácom prostredí. (13)
Biologická liečba ťažkej astmy so zápalom Th2 výrazne ovplyvnila klinický obraz tohto ochorenia.
Pacienti s nekontrolovanou astmou ktorých zaraďujeme do 4-5 stupňa podľa GINA klasifikácie majú
nízku kvalitu života. Tento stav vedie k strate sebestačnosti pacientov, k psychickým poruchám
a morbidite a následne snahe stabilizovať stav pacienta čo vedie často k polypragmázii, ktorá je nie
vždy úspešná a tak dochádza k navýšeniu komorbidít, dochádza k ochoreniam pažeráka,
k sekundárnym ochoreniam ako sú diabetes mellitus, obezita, osteoporóza, imunosupresia, OSA. (14)
Rozširovanie možností liečby astmy o biologiká súvisí s nárastom poznatkov o patogenéze jej
jednotlivých foriem. Medzi jednotlivými pacientmi sú v etiológii, spúšťačoch, klinickom obraze
a odpovedi na liečbu významné rozdiely. Jednotlivé formy astmy nazývame fenotypmi a endotypmi
astmy. V súčasnosti vieme rozlíšiť niekoľko charakteristických skupín (klastrov) astmatikov: astma
alergická (sprostredkovaná IgE) – nealergická (non-IgE), astma eozinofilová – non-eozinofilová
(neutrofilová), astma s obezitou, astma so skorým/ neskorým nástupom. (12) Kľúčovú úlohu v zápalovej
patológii astmy hrajú eozinofily a práve preto tie boli cieľom novej biologickej liečby pacientov s
eozinofilnou astmou. Vzhľadom na ústrednú úlohu interleukínu (IL) -5 v životnom cykle eozinofilov bolo
vyvinutých niekoľko terapií namierených proti dráhe IL-5, vrátane anti-IL-5 protilátok mepolizumabu a
reslizumabu a IL-5 receptora α (IL-5). 5Rα) - nasmerovaná cytolytická protilátka benralizumab. Liečba
znižujúca eozinofily predstavuje relatívne novú triedu liečby astmy a je potrebné porozumieť ich
dlhodobej účinnosti a bezpečnosti. (15)
IgE protilátky a eozinofily prispievajú k patogenéze u jednotlivých astmatikov rôznou mierou. Hoci sú
u alergických astmatikov so skorým nástupom choroby súčasťou patogenézy, paradoxne, aj keď je
eozinofilový zápal jednou z čŕt zápalu sprostredkovaného Th2 lymfocytmi, úloha eozinofilov je
u mnohých limitovaná. Naopak, pri astme s neskorým nástupom býva ich úloha významná, niekedy
dokonca ťažisková. Typ astmy s neskorším začiatkom a rôznym stupňom eozinofílie máva závažnejší
priebeh ako skorý (atopický) typ. Rozdelenie na tieto 2 základné fenotypy je praktické, treba si však
uvedomiť, že vzhľadom na komplexnú genetiku astmy, aj tieto sa môžu ďalej deliť na viaceré endotypy,
zatiaľ však na podrobnejšie delenie chýbajú rutinné markery. Vyšetrovanie eozinofílie v spúte potvrdilo
bunkovú heterogenitu pacientov s astmou, preto neprekvapí, že liečba monoklonovými anti-IL-5
protilátkami sa ukázala jednoznačne účinná iba u selektovaných pacientov s kortikodependentnou
astmou a opakovane potvrdenou eozinofíliou v spúte vyše 2,5 % . Keďže meranie eozinofílie v spúte
nie je súčasťou každodennej rutiny, navyše eozinofília je u astmatika systémový prejav, záujem sa
sústredil na hodnotu eozinofilov v periférnej krvi. Aká hodnota eozinofílie v krvi sa považuje u astmatika
za „pozitívnu“, t. j. pri splnení ďalších indikačných kritérií za indikačnú na prípadnú anti-IL-5 liečbu?
Ukázalo sa, že senzitivita počtu eozinofilov v krvi viac ako 0,3 G/l detegovať eozinofilový fenotyp astmy
je 59 %, špecificita je 65 %, presnosť 63 % a pozitívna prediktívna hodnota je 50 %.
Na Slovensku sa v roku 2017 kedy prichádzala na trh biologická liečba 10 rokov používala anti-IgE
liečba omalizumabom. Dá sa povedať, že po počiatočnom rezervovanom prístupe sa z tejto prídavnej
liečby (krok 5 GINA) stala rutinná súčasť liečby závažnej alergickej astmy – na Slovensku bolo touto
liečbou liečených v roku 2017 vyše 600 pacientov. V súčasnosti je u pacientov s eozinofilovou astmou
so závažným, na štandardnú liečbu refraktérnym priebehom súčasťou smerníc aj prídavná anti-IL5
liečba. (12)
V najnovších odporúčaniach (GINA) sa v liečbe pacientov s ťažkou perzistujúcou astmou odporúča
liečba biologickými liekmi. U pacientov s ťažkou eozinofilnou astmou, ktorá nie je dostatočne
kontrolovaná napriek liečbe vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo
pôsobiacimi β-agonistami sa odporúča liečba reslizumabom alebo benralizumabom.
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Obrázok 7 zobrazuje manažment biologickej liečby, ako je uvedený v posledných odporúčaniach z roku
2020 (GINA 2020).
Obrázok 7: Manažment biologickej liečby AB podľa GINA 2020

•

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

Zaradenie predpokladáme do ZKL platného od 1.8.2021 s očakávaným počtom pacientov 30.
•

Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Predpokladaný počet pacientov liečených liekom Fasenra v nasledujúcich piatich rokoch po roku,
v ktorom sa predkladá farmako-ekonomický rozbor, je uvedený v tabuľke nižšie (viď Tabuľka 3).
Tabuľka 3: Predpokladaný počet pacientov liečených liekom Fasenra v rokoch 2022 – 2026
ROK
2022
2023
2024
2025
2026
Počet pacientov
72
72
72
72
72
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4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných
parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:
Benralizumab (Fasenra) (1)
Mechanizmus účinku
Benralizumab je protieozinofilová, humanizovaná, afukozylovaná monoklonálna protilátka (IgG1,
kappa). S vysokou afinitou a špecificitou sa viaže na alfa podjednotku ľudského receptora pre
interleukín-5 (IL-5Rα). K expresii receptora pre IL-5 dochádza špecificky na povrchu eozinofilov a
bazofilov. Absencia fukózy na Fc fragmente benralizumabu vedie k vysokej afinite voči receptorom
FcγRIII na imunitných efektorových bunkách ako sú NK bunky (natural killer, NK). To vedie k
apoptóze eozinofilov a bazofilov prostredníctvom bunkami sprostredkovanej cytotoxicity závislej od
protilátky (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC), čo znižuje eozinofilový zápal.
Farmakodynamické účinky
Účinok na eozinofily v krvi
Liečba benralizumabom vedie k takmer úplnej deplécii eozinofilov v krvi v priebehu 24 hodín po
podaní prvej dávky, ktorá pretrváva počas liečby. Deplécia eozinofilov v krvi je sprevádzaná znížením
eozinofilných granulárnych proteínov, eozinofilného neurotoxínu (eosinophil derived neurotoxin,
EDN) a eozinofilného katiónového proteínu (eosinophil cationic protein, ECP) a znížením počtu
bazofilov v krvi.
Účinok na eozinofily v sliznici dýchacích ciest
Účinok benralizumabu na eozinofily v sliznici dýchacích ciest u astmatických pacientov so zvýšeným
počtom eozinofilov v spúte (aspoň 2,5 %) sa hodnotil v 12-týždňovej, randomizovanej, dvojito
zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy 1 s dávkou 100 alebo 200 mg benralizumabu
subkutánne. V tejto štúdii sa pozoroval medián zníženia počtu eozinofilov v sliznici dýchacích ciest
o 96 % oproti východiskovej hodnote v skupine liečenej benralizumabom v porovnaní so znížením o
47 % v skupine s placebom (p = 0,039).
Obrázok 8: Mechanizmus účinku (prevzatý z Tan et al. (16) a Eosinophils in Health and Disease (17))

ADCC = bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky; Fc = konštantná oblasť; IL-5R = receptor interleukínu-5;
IL-5Ra = receptor a pre interleukín 5; NK = prirodzený zabijak

Účinnosť a bezpečnosť
Účinnosť Fasenry sa hodnotila v 3 randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných
klinických skúšaniach - 1.skúšanie SIROCCO, 2.skúšanie CALIMA, 3.skúšanie ZONDA. Do
sledovania bolo v týchto 3 skúšaniach zaradených celkovo 2730 pacientov vo veku 12 až 75 rokov
a sledovanie prebiehalo 28 do 56 týždňov.
Štúdia SIROCCO (NCT01928771) (18)
Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdiu fázy 3. Štúdia Sirocco prebiehala
v 17 krajinách, 374 miestach.
Do sledovania bolo zaradených 1205 pacientov vo veku 12–75 rokov s lekárskou diagnózou astmy,
najmenej 1 rok a najmenej dvomi exacerbáciami napriek liečbe vysokými dávkami inhalovaných
kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiacich β2-agonistov (ICS plus LABA) v predchádzajúcom roku.
 Pacienti boli randomizovaní v pomere 1: 1: 1.
 Dostávali buď benralizumab 30 mg(n=400) buď každé 4 týždne (Q4W) alebo každých 8
týždňov(n=398) (Q8W; prvé tri dávky každé 4 týždne) alebo placebo(n=407) každé 4 týždne
(Q4W) po dobu 48 týždňov ako prídavok k ich štandardnej liečbe.
9




V pomere 2:1 podľa krvných eozinofilov (najmenej 300 buniek na μL a menej ako 300 buniek
na μL. 275 pacientov v skupine s benralizumabom 30 mg Q4W a 267 v skupine s
benralizumabom 30 mg Q8W s počtom eozinofilov v krvi najmenej 300 buniek na μL.
Dizajn štúdie a charakteristika pacientov sú uvedené na obrázku 7 a 8 nižšie.

Primárnym cieľom sledovania bol pomer exacerbácii oproti placebu a kľúčový sekundárnym cieľom
bol prebronchodilatačný nútený výdychový objem za 1 s (FEV1) a celkové skóre príznakov astmy v
48. týždni u pacientov s počtom eozinofilov v krvi najmenej 300 buniek na μL.
Obrázok 9: Dizajn štúdie Sirocco. (18)

Obrázok 10: Klinická charakteristika pacientov zaradených do štúdie. (18)
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Účinnosť
Z celkového počtu 1204 pacientov ukončilo sledovanie 1069 pacientov (89%) a 135 pacientov
(11%)
ukončilo liečbu skôr ako bolo ukončené sledovanie. Podiely pacientov ktorí prerušili liečbu, boli vo
všetkých skupinách podobné. Najbežnejší dôvod ukončenia liečby bol z dôvodu - rozhodnutím
pacienta (56 pacientov [5%]).
Oba sledované dávkovacie režimy benralizumabu signifikantne znížili počet exacerbácii astmy v
porovnaní s placebom v 48. týždni. Pre kohortu Q4W, bol pomer oproti placebu 0,55 (95% CI 0,42–
0,71; p <0,0001) a pre kohortu Q8W to bolo 0,49 (0,37 - 0,64; p <0,0001).
Oba dávkovacie režimy benralizumabu významne zlepšili prebronchodilatačného FEV1 u pacientov
v 48. týždni v porovnaní s placebom (priemerná zmena od základnej hodnoty: skupina Q4W 0,106
L, 95% CI 0,016–0,196; skupina Q8W 0,159 L, 0,068–0,249). Porovnávané s placebom sa príznaky
astmy zlepšili režimom Q8W (priemer najmenších štvorcov rozdielu –0,25, 95% CI –0,45 až –0,06),
ale nie režimom Q4W (–0,08, –0,27 až 0,12) (Obrázok 9). Bolo zaznamenané zlepšenie kvality
života pacientov ( obrázok 10).
Obrázok 11: (A) Exacerbácie astmy u jednotlivých skupín pacientov rozdelené podľa východiskovej
koncentrácie eozinofilov v krvi v 48 týždňoch. (B) Zmena východiskovej hodnoty FEV1 podľa východiskovej
hodnoty koncentrácie eozinofilov v krvi. (18)

A

B

Počas 48-týždňového obdobia sa rozchádzali krivky kumulatívneho počtu exacerbácií u pacientov
liečených benralizumabom a placebom už po 4 týždňoch. Čas prvej exacerbácie astmy bol dlhší pre
obe skupiny pacientov liečených benralizumabom v porovnaní s placebom, s pravdepodobnosťou
zníženia exacerbácie astmy o 37% (miera rizika 0,63, 95% CI 0,49–0,82; p = 0,0005) pre skupinu
Q4W a o 40% (0,60, 0,46–0,78; p = 0,0002) pre skupinu Q8W. Prebronchodilatátor FEV1 sa zvyšuje
v porovnaní s východiskovou hodnotou pre pacientov benralizumabu Q8W a bola vyššia v porovnaní
s placebovou skupinou počas liečby (obdobie začínajúce v 4. týždni (p <0,05)). Postbronchodilatátor
FEV1 sa tiež zvýšil v 48. týždni u oboch liečebných režimov (skupina Q4W p = 0,0369; skupina Q8W
(p = 0,0357). Pokles celkového skóre astmy pre skupinu pacientov v režime Q8W začal tiež na
začiatku liečby, pričom pokles bol trvale väčší ako pri liečbe placebom (p <0,05 od 36. týždňa) avšak
rozdiely medzi placebom a benralizumabom v režime Q4W skupiny neboli štatisticky významné.
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Obrázok 12: Zmeny v kvalite života a produktivite súvisiacej so zdravím v 48. týždni (sekundárny cieľ) (18)

Obrázok 13: Zhrnutie výsledkov primárnych a sekundárnych sledovaných cieľov. (18)

Bezpečnosť
Nežiaduce udalosti počas obdobia liečby boli hlásené podobným percentom pacientov, ktorí dostali
benralizumab (574 [72%] z 797) alebo placebo (311 [76%] z 407). Percento pacientov, u ktorých sa
vyskytli nežiaduce udalosti boli podobné aj medzi liečebnými skupinami, bez ohľadu na počiatočné
počty eozinofilov. Najčastejšie nežiaduce udalosti u pacientov liečených benralizumabom boli
zhoršenie astmy (105 [13%]), nazofaryngitída (93 [12%]) a infekcie horných dýchacích ciest (76
[10%]); nežiaduce udalosti súvisiace s astmou boli hlásené proporcionálne menej pacientmi
v skupinách liečenými benralizumabom ako v skupine s placebom. Závažné nežiaduce udalosti
hlásilo podobné percento pacientov v liečebných ramenách a placebovom ramene (benralizumab
99 [12%]) alebo placebo 55 [14%]). Najčastejšou závažnou nežiaducou udalosťou u všetkých
pacientov bolo zhoršenie astmy (31 [8%] v skupine s placebom oproti 22 [5%] v benralizumabe
skupina Q4W vs 24 [6%] v skupine s benralizumabom Q8W); žiadna iná závažná nežiaduca udalosť
sa nestala viac ako 1% pacientov.
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Výsledky štúdie SIROCCO potvrdili účinnosť a bezpečnosť benralizumabu u pacientov s
ťažkou astmou a zvýšenými hodnotami eozinofilov, ktorí nie sú kontrolovaní vysokými
dávkami ICS a LABA. Benralizumab je ďalšou účinnou možnosťou liečby tejto choroby v tejto
populácii pacientov.
Štúdia CALIMA NCT01914757 (19)
Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 3. Štúdia CALIMA prebiehala
v 11 krajinách na 303 miestach.
Do sledovania bolo zaradených 1306 pacientov vo veku 12–75 rokov s lekárskou diagnózou astmy,
najmenej 1 rok a najmenej dvomi exacerbáciami v predchádzajúcom roku napriek liečbe stredne
vysokými alebo vysokými dávkami inhalovaných kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiacich β2agonistov (ICS plus LABA).
 Pacienti boli randomizovaní v pomere 1: 1: 1.
 Dostávali buď benralizumab 30 mg (n=425) a to alebo každé 4 týždne (Q4W) alebo každých
8 týždňov(n=441) (Q8W; prvé tri dávky každé 4 týždne), alebo dostávali placebo(n=440)
každé 4 týždne (Q4W) po dobu 56 týždňov ako prídavok k ich štandardnej liečbe.
 V pomere 2:1 podľa krvných eozinofilov (najmenej 300 buniek na μL a menej ako 300 buniek
na μL. 275 pacientov v skupine s benralizumabom 30 mg Q4W a 267 v skupine s
benralizumabom 30 mg Q8W s počtom eozinofilov v krvi najmenej 300 buniek na μL.
Dizajn štúdie a charakteristika pacientov sú uvedené na obrázkoch nižšie (Obrázok 14, Obrázok 15).
Primárnym cieľom sledovania bol pomer exacerbácii oproti placebu a kľúčový sekundárnym cieľom
bol prebronchodilatačný nútený výdychový objem za 1 s (FEV1) a celkové skóre príznakov astmy
v 56 týždni.
Obrázok 14:Dizajn štúdie CALIMA. (19)
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Obrázok 15: Klinická charakteristika pacientov zaradených do štúdie CALIMA. (19)

Účinnosť
Z celkového počtu 1306 randomizovaných pacientov dokončilo sledovanie a liečbu 1157 (89%)
pacientov. Liečbu prerušilo 149 (11%) pacientov, z toho 116 prerušilo sledovanie v štúdii.
Najbežnejším dôvodom ukončenia liečby bolo rozhodnutie pacienta (63 [42%] zo 149) a dôvody
stiahnutia boli vyvážené naprieč liečebnými skupinami. Všetkých 1306 randomizovaných pacientov
bolo zahrnutých v úplnom súbore analýz.
Liečba benralizumabom viedla k signifikantne nižšej ročnej miere exacerbácie v porovnaní s
placebom, u pacientov s inhalovaním vysokých dávok kortikosteroidov plus LABA so základnými
krvnými eozinofilmi ≥ 300 buniek na μl. Ročná miera exacerbácií bola u pacientov liečených s
režimami benralizumabu Q4W a Q8W, približne 36% (pomer 0,64 [95% CI 0,49–0,85], p = 0,0018)
a 28% (0,72 [0,54–0,95], p = 0,1888) nižšia ako u placeba.
Benralizumab tiež významne zlepšil pre-bronchodilatačné FEV1 (Q4W a Q8W) a celkové skóre
príznakov astmy (iba Q8W) u týchto pacientov.
Liečba benralizumabom (režim Q4W a Q8W) zlepšila skóre ACQ-6 na 56. týždeň v porovnaní s
východiskovou hodnotou u pacientov dostávajúcich vysoké dávky inhalačné kortikosteroidy plus
LABA s východiskovou hodnotou eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek na μL v porovnaní s placebom
(Obrázok 16). AQLQ (S) +12 skóre v 56. týždni sa zlepšilo u pacientov dostávajúcich vysoké dávky
inhalačných kortikosteroidov plus LABA s východiskovou hodnotou eozinofilov ≥ 300 buniek na μl
liečených režimom benralizumabom Q8W v porovnaní s placebom, ale nie pre pacientov liečených
režimom Q4W (Obrázok 17).

14

Obrázok 16: (A) Exacerbácie astmy u jednotlivých skupín pacientov rozdelené podľa východiskovej
koncentrácie eozinofilov v krvi v 48 týždňoch. (B) Zmena východiskovej hodnoty FEV1 podľa východiskovej
hodnoty koncentrácie eozinofilov v krvi. (19)

Obrázok 17: Zlepšenie kvality života a produktivity súvisiacej so zdravím pomocou liečby benralizumabom v 56.
týždni. (19)

15

Obrázok 18: Zhrnutie výsledkov primárnych a sekundárnych sledovaných cieľov. (19)

Bezpečnosť
Počas obdobia liečby zaznamenalo závažné nežiaduce udalosti 145 (11%) pacientov. Menej
v skupine pacientov liečených benralizumabom (85 [10%] z 866) v porovnaní s placebom (60 [14%]
zo 440).
Počas obdobia liečby zomreli štyria (<1%) pacienti. Medzi príčiny smrti patrila samovražda, dopravná
nehoda, smrť (z neznámej príčiny) a rakovina hrubého čreva (n = 1 ). Okrem toho dvaja pacienti
zomreli
počas obdobia po liečbe. Obaja pacienti mali akútny infarkt myokardu (n = 1 v Q4W a placebovej
skupine). O žiadnom z úmrtí sa neuvažovalo ako o úmrtí súvisiacim so sledovanou liečbou.
Najbežnejšími nežiaducimi účinkami boli nazofaryngitída (90 [21%] v skupine Q4W, 79 [18%] v
skupine
Q8W a 92 [21%] v skupine s placebom) a zhoršenie astmy (61 [14%] v skupine Q4W, 47 [11%] v
skupine
Q8W a 68 [15%] v skupine).
Výsledky štúdie CALIMA ukázali, že 56 týždňov prídavnej liečby s benralizumabom 30 mg Q4W a
Q8W významne znížilo ročný výskyt exacerbácie astmy až o 36% u pacientov s ťažkou formou astmy
a so zvýšenými eozinofilmi v krvi.
Rozšírená (spojená) analýza štúdií SIROCCO a CALIMA. (20)
Výsledky štúdií SIROCCO a CALIMA preukázali, že benralizumab v kombinácii s vysokými dávkami
inhalovaných
kortikosteroidov
plus
LABA,
signifikantne
znížili
počet
exacerbácií,
prebronchodilatátorové FEV1 a celkové skóre príznakov astmy vs. placebo pre pacientov s ťažkou,
nekontrolovanou astmou s východiskovým počtom eozinofilov v krvi vyšším ako alebo rovným sa
300 bunkám na μL.
Následnou spoločnou analýzou údajov zo štúdií SIROCCO a CALIMA sa analyzovali výsledky podľa
rozšírených východiskových počtov eozinofilov (≥0, ≥150, ≥300 alebo ≥450 buniek na μl) a podľa
počtu exacerbácií (dve vs. tri alebo viac) počas predchádzajúceho roka.
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Počet exacerbácii pacientov s východiskovým počtom eozinofilov v krvi najmenej 0 buniek na μl bol
1,16 (95% CI 1,05–1,28) oproti pacientom, ktorí dostávali placebo 0,75 (0,66–0,84) u oproti
pacientom, ktorí dostávali benralizumab každých 8 týždňov (pomer výskytu 0,64, 0,55–0,75; p
<0,0001). U pacientov, ktorí dostávali benralizumab každé 4 týždne a u ktorých bol počet eozinofilov
0 alebo viac buniek na μl, bola miera ročných exacerbácií 0,73 (0,65–0,82); v porovnaní s placebom
0,63 (0,54 - 0,74; p <0,0001).
V rámci spojených skúšaní 1 a 2 sa pozoroval numericky väčší pokles výskytu exacerbácií a
významnejšie zlepšenie FEV1 so zvyšujúcim sa východiskovým počtom eozinofilov v krvi.(SPC)
Celkovo sa dá povedať, že keď sa pridá k vysokým dávkam inhalovaných kortikosteroidov
plus liečba LABA benralizumab tak je to ďalší prínos pre pacientov s ťažkou a
nekontrolovanou liečbou astmy a najmenej dvomi exacerbáciami v predchádzajúcom roku.
Zvýšená účinnosť sa pozorovala u pacientov so zvýšenou hladinou eozinofilov v krvi a
anamnézou troch alebo viac exacerbácií ročne.
Štúdia ZONDA NCT02075255 (21)
V 28-týždňovej randomizovanej, kontrolovanej štúdii sa hodnotili účinky benralizumabu u 220
pacientov v dávkovacom režime benralizumab 30 mg (n=72) buď každé 4 týždne (Q4W) alebo
každých 8 týždňov (n=73) (Q8W; prvé tri dávky každé 4 týždne) alebo placebo (n=75) každé 4 týždne.
Celkovo bolo zaradených do sledovania 220 pacientov, z toho 61 % žien (priemerný vek 51 rokov),
ktorí boli denne liečení orálnymi kortikosteroidmi (OCS) v dávke 8 až 40 mg denne, medián 10 mg
pridanými k pravidelnej liečbe vysokými dávkami ICS a LABA s aspoň jedným doplnkovým liekom
na udržiavanie astmy pod kontrolou v 53 % z prípadov.
Primárnym cieľom bola percentuálna zmena v dávke perorálnych glukokortikoidov od východiskovej
hodnoty do 28. týždňa, zatiaľ čo kontrola astmy bude zachovaná u dospelých pacientov s ťažkou
astmou. Ďalšími cieľmi štúdie boli ročná miera exacerbácie astmy, hodnota pľúcnych funkcií a
bezpečnosť. Skúšanie zahŕňalo 8-týždňové nástupné obdobie, počas ktorého bol OCS vytitrovaný
na minimálnu účinnú dávku tak, aby astma ostala pod kontrolou. Pacienti mali počty eozinofilov v krvi
≥ 150 buniek/μl a anamnézu aspoň jednej exacerbácie v priebehu posledných 12 mesiacov.
Obrázok 19: Dizajn štúdie ZONDA

Obidva režimy dávkovania benralizumabu významne znížili počet perorálnych dávok
glukokortikoidov oproti východiskovej hodnote. Zníženie v skupine s benralizumabom bolo 75% v
porovnaní so znížením o 25% v skupine s placebom (P <0,001 pre obe porovnania). Šance na
zníženie perorálnej dávky glukokortikoidov boli viac ako 4-krát vyššie s benralizumabom ako s
placebom. Benralizumab podávaný každé 4 týždne znížil ročnú mieru exacerbácie, ktorá bola o 55%
nižšia v skupine s benralizumabom oproti placebu (okrajová miera, 0,83 vs. 1,83, P = 0,003) a
benralizumab podávaný každých 8 týždňov viedol k ročnej miere exacerbácie, ktorá bola o 70%
nižšia ako miera placeba (okrajová miera, 0,54 oproti 1,83, P <0,001). V sledovanom cieli FEV1 nebol
v porovnaní s placebom ani u jedného dávkovacieho režimu benralizumabu zaznamenaný
signifikantný rozdiel.
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Obrázok 20: A) percentuálna zmena v perorálnej dávke glukokortikoidov oproti východiskovej hodnoty do 28.
týždňa u pacientov, ktorí dostávali benralizumab alebo placebo. B) Kaplan-Meierova kumulatívna krivka
incidencie za čas do prvej exacerbácie u pacientov, ktorí dostávali benralizumab, v porovnaní s tými, ktorí
dostávali placebo.

Frekvencie nežiaducich udalostí boli podobné medzi každou skupinou s benralizumabom a skupinou
s placebom. (Obrázok 21)
Obrázok 21: Profil nežiadúcich účinkov v štúdii ZONDA.

Benralizumab významne znížil dávky perorálnych glukokortikoidov, zatiaľ čo sa udržala
kontrola astmy a to u pacientov, ktorí mali ťažkú astmu, boli na vysokých dávkach
inhalovaného glukokortikoidu a LABA a mali zvýšenú hladinu eozinofilov v krvi.
Pravdepodobnosť zníženia perorálnej dávky glukokortikoidov bola v štúdii ZONDA viac ako
4-násobne vyššia s benralizumabom ako s placebom. Polovica vhodných pacientov (tí, ktorí
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dostávalo východiskovú dávku prednizónu ≤12,5 mg za deň), ktorí dostávali benralizumab,
ukončilo liečbu perorálnymi glukokortikoidmi úplne. Navyše významné zníženie dávky alebo
prerušenie perorálnej liečby glukokortikoidmi u pacientov užívajúcich benralizumab viedlo
k nižšej miere exacerbácií astmy ako mali pacienti, ktorí dostávali placebo. Rovnako bola
u týchto pacientov pozorovaná nižšia miera návštev v nemocnici v súvislosti s exacerbáciou.
Údaje z reálnej klinickej praxe (real-world data) k štúdii Zonda (22)
Štúdia ZONDA vo fáze 3 uvádzala významnú účinnosť pri znížení perorálnych glukokortikoidov
(OCS) pri užívaní benralizumabu. Presné údaje o rozsahu a rýchlosti akéhokoľvek zníženia dávky
OCS s benralizumabom však chýbali. Preto boli pacienti, ktorým bol podaný benralizumab v „ Guy’s
Severe Asthma centre“ vo Veľkej Británii, ktorí vyžadovali nepretržitú OCS v čase začatia liečby
benralizumabom, a ktorí absolvovali liečbu minimálne 24 týždňov, odsledovaní. Dávka OCS a ďalšie
klinické merania boli zaznamenané na začiatku liečby a pri každej návšteve počas podávania
benralizumabu.
Výsledky: Do analýzy bolo zahrnutých 42 pacientov (61,9% žien, priemerný vek 52,1 ± 12,9, 80,9%
atopik, 52,4% nástup dospelých, východisková ročná miera exacerbácie 3,95 ± 3,89, najvyšší počet
eozinofilov v predchádzajúcom roku 630 ± 290 buniek. / mcL). Po začatí liečby benralizumabom sa
stredná dávka OCS znížila o 70% z 10 mg (IQR 5-15 mg) na začiatku liečby na 3 mg (IQR 0-7 mg)
v 24. týždni (p <0,0001). Tento stredný pokles sa dosiahol už v 16. týždni. 33/42 (79%) zostalo v 24.
týždni bez exacerbácií. Priemerný FEV1 sa zvýšil o 145 ± 345 ml (p <0,01), avšak v ACQ-6 alebo
AQLQ nedošlo k významnej zmene. V 24. týždni malo 41/42 pacientov nedetekovateľný počet
eozinofilov v krvi, bez významnej zmeny FeNO.
Benralizumab viedol v klinickej praxi k 70% zníženiu udržiavacej dávky OCS, ktoré sa pozorovalo do
16. týždňa. Napriek tomuto zníženiu zostalo v 24. týždni 79% jedincov bez exacerbácie.
Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť Fasenry (BORA) NCT02258542 (23)
Do následného 56-týždňového predĺženého skúšania bolo zaradených 2123 pacientov zo štúdii
SIROCCO, CALIMA a ZONDA (2 037 dospelých, 86 dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov a
viac). V dlhodobom sledovaní účinnosti a bezpečnosti benralizumabu (štúdia BORA) sa sledovala
ročná miera zhoršenia, funkcia pľúc, ACQ-6, AQLQ(S)+12 a udržiavanie zníženia OCS pri 2
dávkovacích režimoch skúmaných v predchádzajúcich štúdiách.
Pri odporúčanom dávkovacom režime bolo zníženie ročnej miery zhoršení pozorované v
predchádzajúcom placebom kontrolovanom skúšaní SIROCCO a CALIMA (u pacientov s
východiskovým počtom eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl, ktorí užívali vysokú dávku ICS) zachované
počas druhého roka liečby. U pacientov, ktorí dostávali liek Fasenra v predchádzajúcom skúšaní
SIROCCO a CALIMA, bolo 73 % bez zhoršenia v predĺženom skúšaní BORA.
Percento pacientov, ktorí mali akýkoľvek nežiaduci účinok bol podobný medzi SIROCCO alebo
CALIMOU (71–75%; iba skupina s benralizumabom) a BORA (65–71%), rovnako ako percento
pacientov, u ktorých došlo k nežiaducej udalosti, ktorá viedla k ukončeniu liečby (2% v SIROCCO a
CALIMA vs 2–3% v skupine BORA).
Obrázok 22: Kumulatívny počet nových exacerbácií v priebehu času u pacientov s východiskovou hodnotou
eozinofilov v krvi počet ≥ 300 buniek na μL (úplná sada analýzy)
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Obrázok 23: Zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote podľa východiskových počtov eozinofilov v krvi
(kompletný analytický súbor)

Obrázok 24: Zmeny skóre AQLQ (S) +12 podľa východiskového počtu eozinofilov v krvi (celá sada analýzy).

Bezpečnosť zníženia eozinofilov pri použití benralizumabu – integrované analýzy (15)
Eozinofily sú spájané s ochranou hostiteľa proti určitým infekciám a zhubným nádorom, a tak ich
terapeutické zníženie vyvoláva v lekárskej komunite potenciálne obavy na základe výsledkov
retrospektívnych pozorovacích štúdií a predklinických modelov progresie nádoru.
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Pokiaľ ide o odhadovanú kumulatívnu expozíciu pacientov v klinických štúdiách benralizumabom, do
programu klinického vývoja bolo zradených približne 11 377 pacientov z ktorých približne 8088
dostalo benralizumab. Integrované analýzy pacientov s ťažkou astmou (SIROCCO/CALIMA/BORA)
a CHOCHP (GALATHEA/TERRANOVA) publikované v apríli 2020 potvrdili porovnateľný výskyt
malígnych novotvarov medzi skupinami pacientov s benralizumabom a placebom bez zjavnej zmeny
rizika počas druhého roka expozície u pacientov s astmou.
Obrázok 25: Nežiaduce udalosti týkajúce sa novotvaru a malignity v štúdiách fázy III SIROCCO, CALIMA alebo
BORA počas obdobia liečby.

Odporúčania
GINA 2020 (Global Initiative for Asthma)
Prídavná liečba anti-interleukínom-5 / 5R (subkutánny mepolizumab pre pacientov vo veku ≥ 6 rokov;
intravenózne reslizumab u pacientov ≥ 18 rokov) alebo liečba protilátkou anti-interleukín 5 receptora
(subkutánne benralizumab ≥ 12 rokov), je odporúčanou liečbou u pacientov s ťažkou
nekontrolovanou eozinofilnou astmou v kroku 4–5. (Stupeň dôkazu A).

Porovnanie jednotlivých typov biologickej liečby - metaanalýza (24)
V roku 2019 boli od januára do júla 2019 zozbierané randomizované kontrolované štúdie, ktoré
skúmali účinnosti benralizumabu, dupilumabu, mepolizumabu a reslizumabu pri prevencii akútnych
exacerbácií astmy. Štúdie boli zahrnuté, ak uvádzali údaje o pacientoch s ťažkou eozinofilnou
astmou (počet eozinofilov ≥ 250 buniek / μl). Boli vypočítané analyzované pomery rýchlosti
exacerbácie astmy (počas liečby) a prepočítané na logaritmické pomery. Priame a nepriame odhady
liečby (pre rozdiely medzi liekmi) boli analyzované pomocou analýzy- metodológia sieťovej
metaanalýzy v R a liečby boli zoradené na základe P-skóre.
Do výsledkov konečnej analýzy bolo zahrnutých celkovo deväť štúdií. Sieťová metaanalýza odhalila,
že všetky lieky boli v prevencii výskytu exacerbácie astmy v študovanej populácii lepšie ako placebo
a neexistovali žiadne rozdiely medzi liekmi.
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Obrázok 26: Metaanalýza združených logaritmických pomerov pre exacerbácie astmy. (24)

Pozn. Veľkosť štvorca označuje váhu veľkosti účinku, ktorá je určená počtom štúdií a účastníkov. CI - Interval spoľahlivosti

Iné porovnania
V období medzi septembrom 2019 a decembrom 2019 sa uskutočnil jeden z najväčších prieskumov
medzi alergológmi, ktorý hodnotil súčasný stav liečby astmy biologickými liekmi. Jednalo sa o 10položkový elektronický dotazník, ktorý bol navrhnutý a realizovaný univerzitou Vanderbilt v Nashville,
v štáte Tennessee, USA. Cieľom dotazníka bolo získanie informácií o použití a skúsenostiach
alergológov s biologickými látkami v manažmente astmy (eSupplement). Účasť na tomto prieskume
bola dobrovoľná a nebola honorovaná. Sledoval sa výber pacienta a kritériá výberu, najvhodnejšia
biologická liečba pre špecifickú klinickú liečbu pacienta a nákladové efekty biologických liekov na
astmu. Prieskumu sa zúčastnilo 300 respondentov, z nich malo 133 (48%) prax v odbore viac ako
20 rokov. (25)
Celkovo 287 (98%) hlásilo, že predpisuje biologické lieky na astmu. Omalizumab bol najviac
predpisovaným biologickým liekom (262; 89%) nasledoval benralizumab (238; 80%) a najmenej bol
predpisovaný reslizumab (32, 11%). Najčastejšími dôvodmi na predpisovanie biologických liekov boli
nekontrolovaná astma a opakujúce sa exacerbácie vyžadujúce liečbu glukokortikoidmi. Kritériami pre
výber biologických látok na liečbu pacientov s astmou boli: zvýšený počet eozinofilov v periférnej
krvi, astma s CRSwNP, typ astmy (tj. Typ 1 [T1] / T2 / nealergický), frekvencia exacerbácií. (25)
Porovnanie demografických charakteristík, typu klinickej praxe respondentov, preferovanie
jednotlivých typov biologických liekov na liečbu astmy, vnímanie nákladovej efektívnosti biologických
liekov je zobrazené v tabuľke 4. (25)
Spomedzi všetkých biologických látok sa benralizumab považoval za nákladovo najefektívnejší ak
sa ako účinnosť použilo zvýšenie FEV1.( Tabuľka 5) (25)
Tabuľka 4: Demografické údaje, typ liekov, nákladová efektívnosť (25)

Tabuľka 5: Nákladová efektívnosť benralizumabu. (25)
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Tento prieskum naznačuje, že väčšina opýtaných (97,6%) predpisuje biologické látky a do veľkej
miery prax v reálnom živote zodpovedá odporúčaniam ktoré sú podložené EBM.
Na záver je však potrebné povedať, že vyplňanie bolo dobrovoľné a vyplniť ho mohli mať vyššiu
tendenciu lekári, ktorí biologickú liečbu predpisujú. (25)
Ďalšie porovnanie sumarizuje bezpečnostný profil liekov v súčasnosti dostupných vo Veľkej Británii.
Niekoľko veľkých kľúčových randomizovaných štúdií a ďalšie podporné štúdie posilňujú názor, že
všetky v súčasnosti schválené biologické lieky (omalizumab, mepolizumab, reslizumab,
benralizumab, dupilumab) na liečbu ťažkej astmy sú dobre znášané s prijateľný bezpečnostným
profilom u pacientov exponovaných dlhšie ako 2 roky. Uznanie fenotypov, ako napríklad podtyp
eozinofilnej astmy, posunuli terapeutický prístup k tejto chorobe. (26)
Je všeobecne známe, že každá štúdia má v rámci svojho dizajnu exklúzne a inklúzne kritériá, preto
je veľmi dôležité porovnanie výsledkov štúdií a výsledkov z klinickej praxe. (27)
V observačnej štúdii ktorá hodnotila výsledok liečby pacientov so závažnou eozinofilnou astmou po
24 mesiacoch liečby mepolizumabom, reslizumabom alebo benralizumabom sa sledovali údaje o
dávke OCS, FEV1, skóre ACT / ACQ a krvných eozinofiloch ktoré boli získané zo záznamov
pacientov pred liečbou anti-IL5 / anti-IL5-receptorom a po 12 a 24 mesiacov liečby. Do observačnej
štúdie boli zahrnutí pacienti liečení v období od júna 2016 do januára 2020. Pacienti dodržiavali
štandardnú liečbu mepolizumabom (100 mg sc. každý 4. týždeň), reslizumab (3 mg / kg iv. každý 4.
týždeň) a benralizumabom (30 mg sc. každé 4. týždne počas 3 mesiacov, potom 30 mg sc. každý 8.
týždeň).
Na začiatku sledovania 75% pacientov dostávalo OCS každý deň. Tento počet sa po jednom roku
liečby znížil na 50%, p <0,001. Po dvoch rokoch liečby sa počet pacientov užívajúcich OCS denne
ďalej znížil na 21 pacientov (28%), p <0,001. V rámci skupiny na denných OCS stredná denná dávka
sa znížila z 10 mg prednizolónu na začiatku (IQR 5–20) na 3,75 mg prednizolónu (IQR 0–10) po 12
mesiacoch a 0 mg prednizolónu (IQR 0-7,5) po 24 mesiacoch, p <0,001. Závery tejto štúdie vykazujú
významne OCS šetriace účinky liečby anti-IL5 / anti-IL5-receptormi v reálnej praxi. Okrem toho tieto
zistenia prispievajú k pochopeniu dlhodobých účinkov liečby anti-IL5 / anti-IL5-receptorom, ukazujúc
ešte na ďalšie a pretrvávajúce zníženie OCS po dvoch rokoch liečby. (27)
Tabuľka 6 : Zníženie OCS v 1. a 2. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou - počet (%). (27)
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Obrázok 27: Percento pacientov užívajúcich perorálne kortikosteroidy (OCS) pred liečbou anti-IL5 /
anti-IL5 receptorom a po jednom a dvoch rokoch liečby. (27)

Real-World dáta - zhrnutie účinnosti a bezpečnosti benralizumabu
Tabuľka 7: Real-World dáta účinnosti a bezpečnosti benralizumabu.
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Kavanagh JE, et al, Real-World Effectiveness of Benralizumab in Severe Eosinophilic Asthma (28), Padilla-Galo A, et al, Reallife experience with benralizumab during 6 months. (29), Voelker D, et al., Newer Biological Agents in the Treatment of Severe
Asthma: Real-World Results from a Tertiary Referral Center. (30), Menzella F, et al., Significant improvement in lung function
and asthma control after benralizumab treatment for severe refractory eosinophilic asthma. (31)

Zhrnutie EBM :
 Výsledky štúdie SIROCCO potvrdili účinnosti a bezpečnosti benralizumabu u
pacientov s ťažkou astmou a zvýšenými eozinofilmi, ktorí nie sú kontrolovaní
vysokými dávkami ICS a LABA. Benralizumab je ďalšou účinnou možnosťou liečby
tejto choroby v tejto populácii pacientov.
 Výsledky štúdie CALIMA ukázali, že 56 týždňov prídavnej liečby s benralizumabom 30
mg Q4W a Q8W významne znížil ročný výskyt astmy exacerbácie až o 36% u pacientov
s ťažkou formou astma a zvýšenými eozinofilmi v krvi.
 Benralizumab významne znížil dávky perorálnych glukokortikoidov, zatiaľ čo sa
udržala kontrola astmy, u pacientov, ktorí mali ťažkú astmu, a boli na vysokých
dávkach inhalovaného glukokortikoidu a LABA a mali zvýšenú hladinu eozinofilov
v krvi.
- Pravdepodobnosť zníženia orálnej dávky glukokortikoidov bola v štúdii ZONDA
viac ako 4-násobne vyššia s benralizumabom ako s placebom.
- Polovica vhodných pacientov (tí, ktorí dostávajú a východiskovú dávku
prednizónu ≤12,5 mg za deň), ktorí dostávali benralizumab, zastavilo liečbu
perorálnymi glukokortikoidmi úplne.
- Významné zníženie dávky alebo prerušenie perorálnej liečby glukokortikoidmi
u pacientov užívajúcich benralizumab viedlo k nižšej miere exacerbácií astmy ako
mali pacienti, ktorí dostávali placebo,
a rovnako bola u týchto pacientov
pozorovaná nižšia miera návštev v nemocnici súvisiacich s exacerbáciou.
 Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť bola overená v štúdii BORA a v integrovaných
analýzach štúdii s benralizumabom u pacientov s astmou a CHOCHP.
 Liečba benralizumabom je odporúčanou biologickou liečbou u pacientov
s nekontrolovanou eozinofilnou astmou – GINA odporúčania 2020


V štúdiách SIROCCO, CALIMA a ZONDA sa skúmali 2 dávkovacie režimy, odporúčaný
dávkovací režim Fasenry je podanie každé 4 týždne (prvé 3 dávky), potom následne
každých 8 týždňov, keďže pri častejšom dávkovaní sa nepozoroval žiadny dodatočný
prínos.
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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:
Podľa Metodickej pomôcky, časť 4.2. „Referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/y v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo
efektívnou alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s
rovnakou účinnosťou ako referenčná liečba, sa použije najlacnejšia alternatíva.“
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS v rámci prieskumu zameranom na
manažment astmy mapovala využívanie liekov v liečbe aj ťažkej nekontrolovanej astmy (32).
Pacienti, pre ktorých je pridanie liečby benralizumabom odporúčané z dôvodu eozinofilného pôvodu
astmy a 4 a viac ťažkých exacerbácií počas 12 mesiacov, sú zvyčajne liečení polyfarmáciou, ako
vidieť z výsledkov prieskumu (Obrázok 28).
Obrázok 28: Terapeutické zvyklosti pri liečbe ťažkej nekontrolovanej astmy na Slovensku (32)

Údaje uvedeného prieskumu a údaje použité v podaní ID 15786 (mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786) boli veľmi podobné, pre zachovanie
porovnateľnosti voči už schválenému ID, boli použité denné dávky podľa ID 15786 a úhrady podľa
platného ZKL. Vážený priemer bol aplikovaný v oboch ramenách rovnako.
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Tabuľka 8: Náklad na 4 týždňový cyklus SoC (33)

IKS
LABA
SABA

SoC

Proporcia
pacientov
100%
100%
66,50%

Antileukotriény:
Montelukast
49,70%
Teofylín
16%
Spolu náklady na 1 deň
Spolu náklady na 1 cyklus (4 týždne)

UZP/denná
dávka
0,97 €
1,86 €
0,10 €

Komentár
Podľa ID 15786

0,36 €
0,08 €
3,09 €
86,44 €

Okrem toho sú podávané perorálne systémové kortikoidy: prednizón 5 mg, s úhradou 0,159 €/10 mg
(0,0159/1mg).
Navrhovaná úhrada pre benralizumab je 2119,10 EUR.
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu inými medicínskymi intervenciami:
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.

Cieľom analýzy je zhodnotenie nákladovej efektívnosti lieku Fasenra + SoC v porovnaní s
komparátorom – existujúcou používanou liečbou v indikácii liečby pacientov SoC podľa
navrhovaného indikačného obmedzenia:
„Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou podľa
klasifikácie na základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), ktorí majú
zníženú funkciu pľúc (FEV1 menej ako 80% referenčnej hodnoty), počet eozinofilov v periférnej krvi
vyšší alebo rovný 0,3x109 /L hodnotený 3 rôznymi meraniami, pričom minimálne 1 meranie bolo
vykonané v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a s výskytom 4 alebo viacerých klinicky
závažných exacerbácií astmy (definovaných ako zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie
perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti) v
priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných
glukokortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich inhalačných beta2-agonistov.
Ak nedôjde po prvých 12 mesiacoch liečby k zníženiu ročnej frekvencie exacerbácií astmy aspoň o
50%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“
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Za účelom splnenia legislatívnych podmienok na zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov definovaných Zákonom MZ SR č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmakoekonomického rozboru lieku a s Metodickou pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického
rozboru lieku a medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny ku
vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
METODIKA
Analýza bola vypracovaná v súlade s požiadavkami určenými aktuálne platnou legislatívou a
metodickými normami. Celá analýza reflektuje navrhované indikačné obmedzenie, ktoré je v súlade
s už schváleným indikačným obmedzením pre liek Nucala a pre liek CINQAERO.
Typ analýzy a perspektíva
Na preukázanie nákladovej efektívnosti lieku Fasenra v porovnaní s existujúcou liečbou v
navrhovanej indikácii bola zvolená analýza užitočnosti nákladov.
Výsledky analýzy sú prezentované vo forme prírastkového pomeru nákladov a získaných rokov
života štandardizovanej kvality (ICUR). Analýza je vykonaná z pohľadu (perspektívy) platcov
zdravotnej starostlivosti, t.j. zdravotných poisťovní. Náklady použité do analýzy sú iba tie náklady,
ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa.

Výber porovnávacej liečby (komparátora)

Ako komparátor je použitý štandardná liečba (SoC).
Populácia pacientov
Farmakoekonomický rozbor je vykonaný pre populáciu pacientov v súlade s navrhovaným
indikačným obmedzením uvedeným v bode 2 – Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmakoekonomického rozboru.
Ide o populáciu pacientov s ťažkou perzistujúcou astmou so zvýšenou hladinou eozinofilov 300
buniek/µl a viac a preukázateľnom výskyte 4 a viac exacerbácií za posledných 12 mesiacov, ktoré
vyžadovali systémové použitie kortikosteroidov.
Eozinofilná AB má 2 potencionálne fenotypy:
- čisto eozinofilná astma,
- alergická astma s eozinofíliou.
V prípade navrhovanej populácie ide iba o podskupinu pacientov s čisto eozinofilnou AB.
Vzhľadom na fakt, že v nedávnej minulosti boli posúdené a rozhodnutím ministerstva do ZKL
zaradené mepolizumab (v identickej populácii ako je navrhovaná pre benralizumab) a reslizumab (v
čiastočne rovnakej populácii), základné charakteristiky populácie sú použité v súlade s už
schválenými podaniami.
Priemerný
vek
použitý
v modeli
bol
v súlade
s podaním
ID
15786
(https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786) ako priemerný vek odhadovaný na
Slovensku u populácie pacientov s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou, ktorou bolo 54,4 roka.
Podiel mužov bol rovnako identicky použitý ako 33,4% (podiel žien 66,6%).

Použitý model
Na porovnanie nákladov a prínosov prídavnej liečby benralizumabom k SoC so samotným SoC bol
zvolený Markov model vytvorený v softvéri Excel.
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Obrázok 29: Štruktúra modelu

ČASOVÝ HORIZONT
Pre modelovanie je použitý celoživotný časový horizont s dĺžkou cyklu 4 týždne.
DISKONTÁCIA
Pre náklady aj prínosy je použitá diskontácia na úrovni 5%.
VSTUPNÉ ÚDAJE O ÚČINNOSTI
Pre vstupné hodnoty exacerbácií pri indikácii boli použité všeobecné údaje z podania reslizumabu,
podľa podania ID 16509 (https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/16509) a ID 16510
(https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/16510) .
Indikačné obmedzenie s výskytom 4 alebo viacerých klinicky závažných exacerbácií astmy
(definovaných ako zhoršenie astmy vyžadujúce užívanie perorálnych/systémových kortikosteroidov
a/alebo hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti), poukazuje na vstupnú hodnotu vyššiu ako 4.
V tabuľke podľa podania k reslizumabu zodpovedá tejto hodnote v kohorte Wessex priemerný počet
6,23, v kohorte Meyers priemerný počet 6,2 a v kohorte Niven et al je to priemerný počet 6,24.
Z uvedeného dôvodu bola použitá obdobná vstupná hodnota 6,23, podľa ktorej bol uvedeným
vzorcom vykonaný výpočet.
Tabuľka 9 Exacerbácie reportované zo sledovaných kohort s ťažkou astmou
Štúdia
Počet
závažných Veľkosť Priemerný
exacerbácií počas 1 roka
vzorky
exacerbácií
Wessex Severe ≥1
130
3.08
Asthma
Cohort ≥3
61
4.85
2016
≥4
35
6.23
≥1
123
1.9
≥2
85
2.6
Meyers et al. 2016 ≥3
50
4.2
(IPSOS)
≥4
31
6.2
Niven et al. 2016
Sweeney et al.
2016

Gibeon et al. 2015

≥4
≥2**

258
349

≥1 Pre-optimalizácia:

346

≥1Post-optimalizácia:

346

počet

závažných

6.24
4* neplánované návštevy + 4*
záchranné OCS
4* neplánované návštevy v primárnej
starostlivosti alebo ER + 2 *
hospitalizácie + 6 * záchranné OCS
1* neplánované návštevy v primárnej
starostlivosti alebo ER + 2 *
hospitalizácie + 3 * záchranné OCS
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Chronické užívanie OCS a žiadne chronické užívanie OCS sa vzťahuje na užívanie OCS ako súčasť
SoC.
Pravdepodobnosti prechodu použité v modeli boli vypočítané prepočtom ročných mier exacerbácie
a mortality na pravdepodobnosť, že pacient zažije exacerbáciu alebo mortalitu v rámci definovaného
času cyklu (štandardne nastaveného na štyri týždne) Markovovho modelu. Hodnoty sa prepočítavajú
na pravdepodobnosti špecifické pre daný cyklus pomocou nasledujúceho vzorca:
Probability of exacerbation (cycle length) = 1 − 𝑒𝑒 (−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ×(52/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤))

Pre pravdepodobnosti prechodu pre benralizumab v subpopulácii boli použité údaje z analýzy štúdií
SIROCCO + CALIMA v navrhovanej indikácii, keďže sa jedná o veľmi úzku skupinu definovanú
počtom eozinofilov 300 buniek/µl a ≥ 4 klinicky významné exacerbácie v posledných 12 mesiacoch,
ročná miera exacerbácií pri benralizumabe bola pre navrhovanú subpopuláciu extrahovaná
prepočtom účinnosti zo spojenej analýzy SIROCCO a CALIMA (20) vo vzťahu k pôvodnej hodnote
a to v hodnote 1,27.
Pre
porovnanie
v podaní
ID
15786
(mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786), boli použité pomerovo účinnostné
obdobné hodnoty, čo zodpovedá záverom viacerých porovnaní (24), podľa ktorých sú mepolizumab
a benralizumab účinnostne porovnateľné.
Pravdepodobnosti prechodu pre cyklus (4 týždne) použité v modeli na prechod medzi každodennou
astmou a stavmi exacerbácie pre samotné benralizumab a SoC sú uvedené v tabuľkách nižšie
(Tabuľka 10, Tabuľka 11).
Tabuľka 10: Pravdepodobnosti prechodu pre každý deň a stavy exacerbácie u benralizumabu

To
From
Day-to-day
Exacerbation
To
From
Day-to-day
Exacerbation

S chronickým užívaním OCS
Pre-assessment
Responders
Not on add-on treatment
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
day
day
day
0,9729
0,0271
0,9123
0,0877
0,6193
0,3807
0,9729
0,0271
0,9123
0,0877
0,6193
0,3807
Bez chronického užívania OCS
Pre-assessment
Responders
Not on add-on treatment
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
day
day
day
0,9729
0,0271
0,9123
0,0877
0,6193
0,3807
0,9729
0,0271
0,9123
0,0877
0,6193
0,3807

Tabuľka 11: Pravdepodobnosti prechodu pre každý deň a stavy exacerbácie pri SoC

To
From
Day-to-day
Exacerbation
To
From
Day-to-day
Exacerbation

S chronickým užívaním OCS
Pre-assessment
Responders
Not on add-on treatment
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
day
day
day
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
Bez chronického užívania OCS
Pre-assessment
Responders
Not on add-on treatment
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
Day-toExacerbation
day
day
day
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807
0,6193
0,3807

Proporcia pacientov, ktorí spĺňajú redukciu počtu exacerbácií sa na podklade dostupných dát
odhadla
obdobne
ako
v podaní
ID
15786
(mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786) na úrovni 88,2%.
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Používanie orálnych kortikosteroidov reflektuje zvolenú populáciu a údaje zo štúdií (Tabuľka 12).
Tabuľka 12: Vstupné údaje k OCS

benralizumab

SoC

Zdroj

Priemerná denná dávka OCS na začiatku (mg)
Posúdenie ďalšieho používania chronickej OCS
(týždne)

15,21

15,21

Analýza (20)

28

28

ZONDA (21)

Priemerné zníženie chronickej dávky OCS (%)

62,06%

4,54%

ZONDA (21)

Podiel, ktorý už nepoužíva chronické OCS (%)

51,35%

19,40%

0,12

0,00

ZONDA (21)
NICE sTA k
benralizumab

Riziko ukončenia prídavnej liečby

Rozdelenie klinicky významných exacerbácií podľa typu potrebnej starostlivosti je uvedená v tabuľke
nižšie (Tabuľka 13).
Tabuľka 13: Podiely klinicky významných exacerbácií podľa zdravotnej starostlivosti (20)

benralizumab

SoC

Zdroj

Podiel reaktívneho použitia OCS (%)

79,25%

65,95%

Podiel návštevy ER (%)

5,66%

9,21%

Analýza (20)
Analýza (20)

Podiel hospitalizácie (%)

15,09%

24,84%

Analýza (20)

ÚMRTNOSŤ V HODNOTENEJ POPULÁCII
Úmrtnosť všeobecnej populácie je z údajov Výskumného demografického centra za rok 2019 podľa
pohlavia
(http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=66).
Úmrtnosť z titulu zvýšeného rizika pri ťažkej astme bola použitá na podklade prehľadu literatúry
a koreluje
s údajmi
z podania
ID
15786
(mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786).
Úmrtia na astmu po alebo v stave exacerbácie sa vypočítali pomocou údajov od Roberts et al. 2013
(11), Watson a kol. (2007) (34) a údaje z Národného prehľadu úmrtí na astmu v UK (NRAD) (35).
Prístup bol optimalizovaný tak, aby odrážal tak úmrtnosť, ktorá je spôsobená hospitalizáciou pre
astmu, ako aj inherentné odchýlky tohto rizika úmrtia v najcielenejšej stratifikácii vekových kategórií,
ktoré sú k dispozícii. Prístup zahŕňal predpoklad, že úmrtnosť na astmu sa môže vyskytnúť iba zo
stavu exacerbácie a to v konkrétnej miere úmrtnosti súvisiacej s astmou. Pri exacerbáciách
vyžadujúcich hospitalizáciu model využíva údaje o úmrtnosti od Watsona a kol. (2007) (34) v
kombinácii s Robertsom a kol. (2013) (11) a na exacerbácie, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu (t. j.
vysoké dávky OCS v krátkom časovom období – označované ako „OCS b.“, a ER návštevy), Watson
et al. (2007) (34) v kombinácii s miestami z Národného prehľadu o úmrtiach na astmu (NRAD) (35).
Watson a kol. hlásená incidencia úmrtnosti stratifikovaná podľa veku v populácii s akútnou ťažkou
astmou po hospitalizácii v priebehu piatich rokov (34). V prípade exacerbácií, ktoré si nevyžadujú
hospitalizáciu (t. j. OCS b., a ER návštevy), sa údaje skombinovali s výsledkami NRAD, ako sú
uvedené v tabuľkách nižšie (Tabuľka 14 a Tabuľka 15), s použitím nižšie uvedeného vzorca na
získanie hodnôt v tabuľke dole (Tabuľka 16).
Tabuľka 14: Úmrtia po hospitalizácii v súvislosti s astmou (34)

Vek

Úmrtie po prijatí pre
astmu

Celkový počet prijatí
pre astmu

Pravdepodobnosť smrti
po prijatí do nemocnice s
astmou (Watson et al.)
(34)

0 – 11

8

8,222

0.000973

12 – 16

5

1,568

0.00319

17 – 44

36

9,407

0.00383

45 – 100

177

7,143

0.02478
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Tabuľka 15: Úmrtia súvisiace s astmou podľa miesta úmrtia (NRAD) (35)

Miesto úmrtia (NRAD)

Počet

Doma (súkromná adresa)

80

Ošetrovateľský / obytný dom

5

Dovolenka

4

Iné

2

Nemocnica

45

Nemocnica, nemocnica počas väzby

59

Probability of death (OCS) ×
% Exac (Hosp)

% Deaths (Hosp)

% Exac (OCS)

% Deaths (OCS)

Typ exacerbácie

Podiel úmrtí po
exacerbácii
(NRAD)

“OCS b.”

0.4667

Urgentný príjem
Hospitalizácia

0.2308
0.3026

= Probability of death (Hospital admission) ×

A to % Exac (OCS) = podiel celkových exacerbácií vedúcich k OCS b., % Exac (Hosp) = podiel
celkových exacerbácií vedúcich k prijatiu do nemocnice, % úmrtí (OCS) = podiel úmrtí pri OCS b., %
úmrtí (Hosp) = Podiel úmrtí po prijatí do nemocnice.
Napríklad pri výpočte pravdepodobnosti úmrtia po exacerbácii vyžadujúcej podávanie systémových
kortikoidov (OCS b.) u pacientov vo veku 17 – 44 rokov:
Probability of death (Hosp)for patients aged 17
% Deaths (OCS) 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
% Exac (Hosp)
×
− 44 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ×
% Exac (OCS)
% Deaths (Hosp) 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
Po doplnení čísel:
0.073
0.4667
Probability of death following an OCS burst for patients aged 17 − 44 = 0.0038 ×
×
0.3026
0.860
= 0.000497
Tabuľka 16: Pravdepodobnosť úmrtia na astmu po potrebe OCS (OCS b.) a návšteve ER (Watson et al. (34) a
NRAD (35))

0.0010

0 - 11

0.000131

Pravdepodobnosť
úmrtia po
exacerbácii s
potrebou ER
návštevy (Watson et
al. + NRAD)
0.000831

0.0032

12 - 16

0.000419

0.002659

0.0038

17 - 44

0.000497

0.003158

0.0248

45 - 100

0.003247

0.020609

Pravdepodobnosť
úmrtia pri astme po
hospitalizácii
(Watson et al.)

Vek

Pravdepodobnosť
úmrtia pri OCS b.
(Watson et al. +
NRAD)

Prehľad literatúry ukázal, že Roberts a kol. poskytli najpresnejšie a detailnejšie zastúpenie úmrtnosti
súvisiacej s astmou po prijatí do nemocnice pre pacientov (najmä pre pacientov vo veku 45 rokov a
viac) a pravdepodobnosti boli extrapolované z pomerov šancí a počtu hospitalizácií uvedených
v štúdii.
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Tabuľka 17: Pravdepodobnosť úmrtia pri astme po prijatí do nemocnice (11)

Počet úmrtí (z odds
ratio v štúdii
Roberts et al.)

Vek

Počet prijatí do
nemocnice (Roberts
et al.)

25

18 - 24

17,173

Pravdepodobnosť
úmrtia pri astme po
hospitalizácii
(Roberts et al.)
0.00146

30

25 - 34

20,785

0.00144

41

35 - 44

20,390

0.00201

89

45 - 54

19,856

0.00448

210

55 - 64

16,474

0.01275

605

65 - 100

21,779

0.02778

Pre najlepší model populácie s ťažkou akútnou astmou, boli pomerné pravdepodobnosti pre vekové
pásma 45 - 55, 55 - 64 a 65 - 100 zo štúdie Roberts et al. aplikované na Watson a kol. populáciu vo
veku 45 –100 v tabuľke vyššie (Tabuľka 14). Predpoklad bol, že hospitalizácie kvôli astme boli
rovnomerne rozdelené medzi tri vekové kategórie, aby sa zabezpečila vekovo stratifikovaná
pravdepodobnosť úmrtia po prijatí do nemocnice s astmou pre pacientov s ťažkou astmou (viď
Tabuľka 18).
Tabuľka 18: Pravdepodobnosť smrti po prijatí do nemocnice (Roberts a kol. (11), Watson a kol. (34))

Vek

Úmrtia po
prijatí
astmy
(Watson a
kol.) Sa
prispôsobili
pomerovým
pomerom
(Roberts a
kol.)

Pravdepodobnosť
smrti po prijatí do
nemocnice
(Watson a kol.,
Roberts a kol.)

Pravdepodobnosť
smrti po prijatí do
nemocnice
(Roberts et al.)

Podiel
relatívnych
hodnôt
(Roberts et
al.)

Predpoklad,
že
hospitalizácie
od Watsona a
kol. sú
rovnomerne
rozdelené
medzi vekové
skupiny

0.0045

1

2,381

18

0.00756

0.0127

2.82

2,381

51

0.02142

0.0278

6.18

2,381

108

0.04536

45 –
54
55 –
64
65 –
100

Miera úmrtnosti špecifická pre astmu použitá v modeli je zhrnutá v tabuľke nižšie (Tabuľka 19) a bola
aplikovaná na populáciu v exacerbačných stavoch každého cyklu v pomere ku každému typu
exacerbácie pre podskupinu populácie v skupine.
Tabuľka 19: Miera úmrtnosti špecifická pre astmu použitá v modeli

VEK
OCS b.
0 – 11
12 – 16
17 – 44
45 – 100
ER návšteva
0 – 11
12 – 16
17 – 44
45 – 100
Hospitalizácia
0 – 11

Pravdepodobnosť
úmrtia

Zdroj (34; 35; 11)

0.000131
0.000419
0.000497
0.003247

Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD

0.000831
0.002659
0.003158
0.020609

Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD
Watson et al. + NRAD

0.00146

Roberts et al.
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12 – 16
17 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 100

0.00144
0.00201
0.00756
0.02142
0.04536

Roberts et al.
Roberts et al.
Watson et al. prispôsobený na Roberts et al.
Watson et al. prispôsobený na Roberts et al.
Watson et al. prispôsobený na Roberts et al.

VSTUPNÉ ÚDAJE O KVALITE ŽIVOTA
Údaje o kvalite života boli čerpané zo spojenej analýzy SIROCCO a CALIMA. Pre potreby možnosti
porovnania s už zaradeným liekom Nucala, boli použití identické hodnoty kvality života ako v ID
15786 (mepolizumab; https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786).
Tabuľka 20: Hodnoty kvality života použité v analýze

Liečebný režim
Utilita
Benralizumab +SoC
0,835
Benralizumab + SoC po tom, čo splnili kritérium na
0,847
pokračovanie v liečbe
SoC
0,734
Pokles kvality života pri výskyte exacerbácii, bol čerpaný z rovnakého zdroja ako pri podaní ID 15786
(mepolizumab; https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786).
Tabuľka 21: Pokles kvality života pri exacerbáciách podľa typu

Typ exacerbácie
OCS b. (potreba krátkodobého
vysokých dávok OCS)
ER návšteva
Hospitalizácia

podávania

Disutilita
-0,1

Zdroj
Loyd a kol. 2007 (36)

-0,1
-0,2

Predpoklad
Loyd a kol. 2007 (36)

VSTUPNÉ ÚDAJE O NEŽIADUCICH ÚČINKOCH
Poklesy kvality života v dôsledku objavenia sa nežiaducich účinkov kortikosteroidov tak, ako boli
uvedené
v podaní
ID
15786
(mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786) nebolo možné použiť pre iný spôsob
kalkulácie týchto NU, preto bol zvolený konzervatívny postup a pokles nebol počítaný.
Rovnako preto neboli počítané ani žiadne náklady na liečbu NU.
VSTUPNÉ ÚDAJE O VYUŽÍVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A NÁKLADOCH
Náklady na lieky a podanie
Podľa §1 ods. 4 vyhlášky MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku:
„pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa
vychádza z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov
a služieb, ktoré sú regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien;
vychádza sa z cien platných v deň podania farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.“
Náklady na lieky boli použité zo Zoznamu kategorizovaných liekov platného v čase podania (33).
Tabuľka 22 Náklady na lieky použité v analýze

SoC
IKS
LABA
SABA

Proporcia
pacientov
100%
100%
66,50%

Antileukotriény:
Montelukast
49,70%
Teofylín
16%
Spolu náklady na 1 deň
Spolu náklady na 1 cyklus (4 týždne)

UZP/denná
dávka
0,97 €
1,86 €
0,10 €

Komentár
Podľa ID 15786

0,36 €
0,08 €
3,09 €
86,44 €

34

Navrhovaná maximálna úhrada lieku Fasenra je vo výške 2119,10 EUR.
Náklady na liečbu jednotlivých zdravotných stavov
Náklady na liečbu jednotlivých stavov boli použité podľa schváleného podania ID 15786
(mepolizumab; https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786), pričom nie je
predpoklad zvýšených nákladov oproti času podania žiadosti v roku 2019, keďže nedošlo
k významným navýšeniam v dohodnutých cenách medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Tieto hodnoty sú súčasťou analýzy citlivosti, v ktorej je oscilácia v súlade
s platnými odporúčaniami, ±30%.
Tabuľka 23: Náklady na manažment pacienta s ťažkou refraktérnou astmou podľa ID 15786 (mepolizumab;
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786)

Fasenra

SoC (akýkoľvek rok)

1. rok

2. rok

ŠAS

64,61 €

64.61 €

32, 34 €

SVLZ

104,05 €

30,03 €

89,22 €

Spolu

168,66 €

94,64 €

121,56 €

Tabuľka
24
Náklady
na
manažment
exacerbácie
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786)

podľa

ID

15786

(mepolizumab;

Náklady
33,61 €
31,93 €
907,68 €

OCS b.
Návšteva
Hospitalizácia
Náklady na liečbu nežiaducich účinkov
Neboli počítané.

VÝSLEDKY
Celkový diskontovaný ICER bez zaokrúhľovania nákladov a prínosov je 35 536,258 EUR/ QALY, pri
zaokrúhľovaní výsledných hodnôt nákladov na 2 desatinné miesta a prínosov na 3 desatinné miesta
je to 35 542,29 EUR/ QALY.
Tabuľka 25: Výsledné disagregované náklady na benralizumab+SoC vs SoC (diskontované)

Náklady na liečbu
Náklady na OCS
Náklady
na
exacerbácie
SPOLU

Tabuľka 26: Výsledný prínos

QALY
LYG
Exacerbácie

Benralizumab+SoC
79 607,81 €
161,74 €

SoC
11 075,23 €
264,98 €

Rozdiel
68 532,58 €
- 103,25 €

7 594,16 €
87 363,70 €

10 874,49 €
22 214,70 €

-3 280,33 €
65 149,01 €

Benralizumab+SoC
7,925
10,508
31,11

SoC
6,091
8,867
43,40

Rozdiel
1,833
1,641
-12,288
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Výsledky analýzy citlivosti
V súlade s odporúčaniami bola vykonaná jednocestná analýzy citlivosti s oscilovaním vstupov ±30%.
Kompletné výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie (Tabuľka 27) a v grafickej podobe na obrázku
nižšie (Obrázok 30). Žiadne parametre s najväčším vplyvom na výsledok ICER nepresiahli sumu
38 000EUR/QALY.
Tabuľka 27: Kompletný tabuľkový výstup jednocestnej analýzy citlivosti
Base-case

LowQALYg
1,83

HighQALYg
1,83

LowCostsg
66980

HighCostsg
66980

LowICERg
36535

HighICERg
36535

Proportion of female patients (%)

1,798088042

1,870181276

64561,66945

65754,55593

35905,73317

35159,4558

OCS burst - Probability of asthma death 0 - 11

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

OCS burst - Probability of asthma death 12 - 16 1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

OCS burst - Probability of asthma death 17 - 44 1,833310924
OCS burst - Probability of asthma death 45 100
1,791023489

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,873415648

65100,02285

65190,20549

36347,94477

34797,51307

OCS burst - Probability of asthma death -

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

OCS burst - Probability of asthma death -

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

ER visit - Probability of asthma death 0 - 11

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

ER visit - Probability of asthma death 12 - 16

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

ER visit - Probability of asthma death 17 - 44

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

ER visit -Probability of asthma death 45 - 100

1,790015002

1,87478476

65037,07505

65254,24743

36333,25697

34806,26086

ER visit -Probability of asthma death -

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

ER visit - Probability of asthma death Hospital admission - Probability of asthma
death 18 - 24
Hospital admission - Probability of asthma
death 25 - 34
Hospital admission - Probability of asthma
death 35 - 44
Hospital admission - Probability of asthma
death 45 - 54
Hospital admission - Probability of asthma
death 55 - 64
Hospital admission - Probability of asthma
death 65 - 100
Patients with chronic OCS use at baseline (%)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,832245689

1,834376158

65146,81985

65151,19936

35555,72282

35516,81538

1,704249212

1,952699875

64790,12067

65472,4706

38016,81128

33529,20305

1,849994418
1,833310924

1,818599897
1,833310924

65234,14469
65179,98323

65070,85962
65118,03599

35261,80622
35553,1527

35780,74526
35519,36289

Cost of OCS (per mg)
Cost - OCS burst
Cost - ER visit
Cost - Hospital admission
Cost - Hospital admission - Benralizumab
Cost - Hospital admission - Standard Care
Cost - Hospital admission - Benralizumab
Cost - Hospital admission - Benralizumab
Cost - Hospital admission - Benralizumab
Utility - OCS burst

1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,81533636

1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,851285487

65179,98323
65227,54587
65160,65515
66042,92603
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961

65118,03599
65070,47335
65137,36406
64255,09318
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961
65149,00961

35553,1527
35579,09628
35542,60999
36023,85454
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35888,12026

35519,36289
35493,41931
35529,9056
35048,66106
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35536,2578
35191,22797

Utility - ER visit
Utility - Hospital admission
Benralizumab - Cost per unit
Benralizumab - Units per dose
Benralizumab - Doses in Year 1
Benralizumab - Doses in Year 2 onwards (per
year)
Benralizumab - Administration cost per dose
Benralizumab - Adverse event costs (per year)
Benralizumab - Add-on costs (per year)

1,830505377
1,818159592
1,833310924
1,833310924
1,833310924

1,83611647
1,848462255
1,833310924
1,833310924
1,833310924

65149,00961
65149,00961
45188,4686
45188,4686
60228,73397

65149,00961
65149,00961
85109,55061
85109,55061
70069,28524

35590,72287
35832,39331
24648,55689
24648,55689
32852,43828

35481,95916
35244,97697
46423,9587
46423,9587
38220,07731

1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924

1,833310924
1,833310924
1,833310924
1,833310924

50108,74423
65149,00961
65149,00961
65149,00961

80189,27498
65149,00961
65149,00961
65149,00961

27332,3764
35536,2578
35536,2578
35536,2578

43740,13919
35536,2578
35536,2578
35536,2578

Benralizumab - ICS + LABA costs (per year)
Benralizumab - Other asthma costs (per year)
Benralizumab - Annual cost of OCS use AEs
(pre-sparing assessment)
Benralizumab - Annual cost of OCS use AEs
(post-sparing assessment)
Benralizumab - Annual disutility for OCS use
AEs (pre-sparing assessment)
Benralizumab - Annual disutility for OCS use
AEs (post-sparing assessment)
Benralizumab - Response assessment (weeks)
Benralizumab - Proportion of responders at
assessment
Benralizumab - Annual rate of exacerbation Chronic OCS use - Pre-assessment

1,833310924
1,833310924

1,833310924
1,833310924

65100,05877
65045,67033

65197,96044
65252,34888

35509,55702
35479,89023

35562,95858
35592,62536

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924
1,828165754

1,833310924
1,838057571

65149,00961
64351,64864

65149,00961
65718,9577

35536,2578
35200,1171

35536,2578
35754,5698

1,389845502

2,186318225

50438,33138

76859,00223

36290,60303

35154,53576

1,840232084

1,826589649

65194,08204

65105,23846

35427,09781

35643,05671
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Benralizumab - Proportion OCS reactive use
(%) - Chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Proportion ER visit (%) Chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Proportion hospital admission
(%) - Chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Day-to-day utility - Chronic
OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Annual rate of exacerbation Chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion OCS reactive use
(%) - Chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion ER visit (%) Chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion hospital admission
(%) - Chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Day-to-day utility - Chronic
OCS use - Responders
Benralizumab - Annual rate of exacerbation No chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Proportion OCS reactive use
(%) - No chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Proportion ER visit (%) - No
chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Proportion hospital admission
(%) - No chronic OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Day-to-day utility - No chronic
OCS use - Pre-assessment
Benralizumab - Annual rate of exacerbation No chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion OCS reactive use
(%) - No chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion ER visit (%) - No
chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Proportion hospital admission
(%) - No chronic OCS use - Responders
Benralizumab - Day-to-day utility - No chronic
OCS use - Responders
Benralizumab - Mean daily OCS dose at
baseline (mg)
Benralizumab - Assessment for continued use
of chronic OCS (weeks)
Benralizumab - Mean reduction in chronic OCS
dose (%)
Benralizumab - Proportion no longer using
chronic OCS (%)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,751405557

1,887260567

65149,00961

65149,00961

37198,12887

34520,41057

1,838451951

1,831616108

65189,39156

65135,70185

35458,84977

35561,87433

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,638581251

1,950562557

65149,00961

65149,00961

39759,40136

33400,1129

1,846662977

1,820347108

65234,5363

65065,96845

35325,63175

35743,71512

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,672871064

1,938989873

65149,00961

65149,00961

38944,42973

33599,45841

1,852586874

1,814351571

65299,1988

65001,36681

35247,57716

35826,22456

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,103184633

2,272938324

65149,00961

65149,00961

59055,39985

28662,90251

1,833310924

1,833310924

65134,11688

65163,90233

35528,13439

35544,3812

1,833310924

1,833310924

65142,68069

65155,21244

35532,80562

35539,6412

1,833310924

1,833310924

65162,99771

65135,0215

35543,88777

35528,62783

1,833310924

1,833310924

65187,4917

65110,52751

35557,24829

35515,26731

Benralizumab - Mean weekly work hours lost

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

Benralizumab - Risk of discontinuation

2,296775656

1,511573181

80331,97889

54524,22265

34975,97977

36071,17625

SoC - Cost per unit

1,833310924

1,833310924

64593,89758

65704,12164

35233,46572

35839,04988

SoC - Units per dose

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Doses per year

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Administration cost per dose

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Adverse event costs (per year)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Add-on costs (per year)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - ICS + LABA costs (per year)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Other asthma costs (per year)

1,833310924

1,833310924

65257,17803

65040,84119

35595,25947

35477,25612

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Response assessment (weeks)

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Proportion of responders at assessment
SoC - Annual rate of exacerbation - Chronic
OCS use
SoC - Proportion OCS reactive use (%) Chronic OCS use
SoC - Proportion ER visit (%) - Chronic OCS
use
SoC - Proportion hospital admission (%) Chronic OCS use

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,675536805

1,947129409

65271,16591

65057,67665

38955,37581

33412,09698

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

SoC - Total costs (per year)
SoC - Annual cost of OCS use AEs (pre-sparing
assessment)
SoC - Annual cost of OCS use AEs (postsparing assessment)
SoC - Annual disutility for OCS use AEs (presparing assessment)
SoC - Annual disutility for OCS use AEs (postsparing assessment)
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SoC - Day-to-day utility - Chronic OCS use
SoC - Annual rate of exacerbation - No chronic
OCS use
SoC - Proportion OCS reactive use (%) - No
chronic OCS use
SoC - Proportion ER visit (%) - No chronic OCS
use
SoC - Proportion hospital admission (%) - No
chronic OCS use
SoC - Day-to-day utility - No chronic OCS use

2,231344616

1,435277231

65149,00961

65149,00961

29197,19757

45391,23745

1,735664795

1,903512666

65254,58468

65068,31366

37596,30596

34183,2838

1,833310924

1,833310924

65149,00961

65149,00961

35536,2578

35536,2578

1,833310924
2,088416585

1,833310924
1,578205262

65149,00961
65149,00961

65149,00961
65149,00961

35536,2578
31195,40903

35536,2578
41280,44125

SoC - Mean daily OCS dose at baseline (mg)
SoC - Assessment for continued use of chronic
OCS (weeks)
SoC - Mean reduction in chronic OCS dose (%)
SoC - Proportion no longer using chronic OCS
(%)
SoC - Mean weekly work hours lost
SoC - Risk of discontinuation

1,833310924

1,833310924

65194,87595

65103,14326

35561,27611

35511,23948

1,833310924
1,833310924

1,833310924
1,833310924

65150,32896
65147,1268

65147,70065
65150,89242

35536,97745
35535,2308

35535,54381
35537,2848

1,833310924
1,833310924
1,833310924

1,833310924
1,833310924
1,833310924

65132,76416
65149,00961
65149,00961

65165,25505
65149,00961
65149,00961

35527,39654
35536,2578
35536,2578

35545,11905
35536,2578
35536,2578

Obrázok 30: Grafický výsledok analýzy citlivosti

Výpočet prahu pre nákladovú užitočnosť
Výpočet prahu pre nákladovú užitočnosť vychádza z §7 ods. 3 zákona č. 363/2011 Z.z.:
„Prahová hodnota posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je
násobok referenčnej priemernej mesačnej mzdy a koeficientu prahovej hodnoty, ktorý nesmie byť
vyšší ako 41.”
Spôsob výpočtu koeficientu je určený v §3 vyhlášky MZ SR č. 93/2018 Z.z.:
„ Hodnotiacim kritériom pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty lieku je
a) odporúčanie agentúry v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií uvedenej v prílohe alebo
skutočnosť, že posudzovaný liek je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia v krajine uvedenej v prílohe,
b) dostupnosť iných liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov určených na použitie
v rovnakej indikácii,
c) predpokladaný vplyv posudzovaného lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
určený ako navrhovaná maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za liek za 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov,
d) rozdiel počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku
a počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití iných liekov určených na
použitie v rovnakej indikácii,
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e) skutočnosť, či je posudzovaný liek zaradený do Registra liekov Spoločenstva na ojedinelé
ochorenia podľa osobitného predpisu.
Koeficient prahovej hodnoty posudzovaného lieku je súčtom
a) základného koeficientu prahovej hodnoty, ktorý sa rovná 35, a
b) súčtu bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe.“
Podkladové vstupy pre výpočet prahového koeficientu lieku Fasenra:
1. Odporúčanie agentúry podľa § 3 ods. 1 písm. a) vo Francúzsku, Nemecku, Škótsku alebo
v Anglicku alebo skutočnosť, že liek je v rovnakej indikácii v niektorej z týchto krajín
uhrádzaný z prostriedkov verejného zdravotného poistenia – Liek Fasenra spĺňa
hodnotiace kritériá podľa § 3 ods. 1 písm. a). V prílohe sú uvedené odporúčania zo
Škótska, Nemecka, a Anglicka, kde je liek Fasenra hradený v širšej ako navrhovanej
indikácii. Počet bodov -0,25.
2. Dostupnosť iných liekov podľa § 3 ods. 1 písm. b) - podľa § 3 ods. 1 písm. b) sú dostupné
dva lieky (Nucala, Cinqaero) v zozname kategorizovaných liekov určených na použitie v
rovnakej indikácii Počet bodov 0,2.
3. Predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia podľa § 3 ods. 1
písm. c) zaokrúhlené na celé tisícky eur je najmenej 501 000 eur a najviac 1 000 000 eur
(Zdroj: analýza vplyvu na rozpočet pre rok 2021/2022 vplyv vo výške 580 449,13 EUR)
- počet bodov 0,25.
4. Rozdiel počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality podľa § 3 ods. 1 písm. d)
je najmenej 1,8 (Zdroj: výpočet analýzy užitočnosti nákladov; 1,83 QALY) - počet bodov
1,56.
5. Zaradenie lieku podľa § 3 ods. 1 písm. e) nie je - počet bodov 0.
Celkom je súčet +1,76. Po spočítaní so základným počtom 35 bodov je výsledok 36,76 bodov.
Pre výpočet prahu sme použili koeficient 36,76.
Referenčná priemerná mesačná mzda za rok 2019 zverejnená Štatistickým úradom
Slovenskej republiky je 1092 EUR.
Prahová hodnota lieku Fasenra v navrhovanej indikácii za jeden získaný rok života
štandardizovanej kvality je 40 141,92 EUR/QALY.
ZÁVER
V súčasnej dobe je v rovnakej, ako je navrhované indikačné obmedzenie, na Slovensku dostupný
liek Nucala a v užšej indikácii liek Cinqaero. V dostupných porovnaniach a metaanalýzach autori
takýchto prác, uvedených v časti 4.Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným
upravením merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby, poukazujú na
neexistenciu rozdielov medzi porovnávanými účinnými látkami v prevencii výskytu exacerbácie
astmy.
Aby bolo možné čo najlepšie porovnať prínos lieku Nucala a prínos lieku Fasenra, v analýze
užitočnosti nákladov sú veľmi presne kopírované tie všeobecné dáta, ktoré by mohli ovplyvniť
výsledok a sťažiť porovnanie (vek na vstupe, podiel mužov, hodnoty kvality života, nákladové vstupy)
alebo boli veľmi podobné aj napriek tomu, že boli použité špecifické údaje zo spoločnej analýzy štúdií
SIROCCO a CALIMA (pokles exacerbácií vo veľmi podobnom pomere pri benralizumabe ako pri
mepolizumabe). To, že tieto lieky sú porovnateľné preukazuje aj prínos, kde v podaní ID 15786
(mepolizumab; https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786) je pre výpočet prahu
v bode Rozdiel počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality, určený a akceptovaný počet
bodov 2, čo reflektuje inkrementálny prínos väčší ako 2. Inkrementálny prínos pri použití lieku
Fasenra vo výške 1,833 v sebe neobsahuje prínos pre zníženie výskytu nežiaducich účinkov
kortikosteroidov, pre nie úplne kompatibilný softvér v tejto časti. Prínos by teda mal byť aj pri lieku
Fasenra vyšší. Tieto obdobné hodnoty inkrementálneho prínosu sú teda v súlade s výsledkami
metaanalýzy publikovanej v roku 2020 (24).
Prah pre rok 2021 je výrazne vyšší ako bol v roku podania žiadosti o úhradu lieku Nucala, preto je
výsledná hodnota ICER pod určeným prahom.
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Na záver je potrebné uviesť, že pod stanoveným prahom je tak výsledná hodnota ICER
v základnom scenári (ktorý maximálne kopíruje podanie k mepolizumabu) ale aj všetky
výsledné hodnoty v analýze citlivosti.

7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
CIEĽ
Cieľom predkladanej analýzy vplyvu na rozpočet je vyčísliť očakávané náklady z verejného
zdravotného poistenia po zavedení lieku Fasenra do klinickej praxe pri navrhovanom IO.
METODIKA
Časový horizont
5 + 1 rok
Populácia pacientov a komparátor
Identická ako pri analýze užitočnosti nákladov, pričom počet pacientov je uvedený v tabuľke v časti
predpokladaný počet pacientov (Tabuľka 3):
Počet pacientov

2021

30

2022

72

2023

72

2024

72

2025

72

2026

72

Na podklade modelovanej extrapolácie je celkový počet vhodných pacientov ročne v rozpätí od 668
po 670 pacientov, keďže prevalencia pacientov s AB je dlhodobo stabilizovaná. (Tabuľka 28)
Tabuľka 28 Extrapolovaný počet prevalentných pacientov s AB a počet vhodných pacientov v rokoch 2019-2024
Rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Počet prevalentných
100 546
100 622
100 699
100 775
100 851
100 927
pacientov s AB
Počet pacientov s
ťažkou perzistujúcou
6 428
6 406
6 385
6 365
6 339
6 317
AB
Počet
vhodných
144
144
143
143
142
142
pacientov *
Počet
pacientov
liečených
liekom
30
72
72
72
72
72
Fasenra
(približne
50%)
(*38,5% z ťažkej perzistujúcej AB tvorí eozinofilná astma, z toho 20,40% tvorí počet pacientov s absolútnym počtom
eozinofilov ≥300µl, z toho 28,6% s ≥4 exacerbáciami v posledných 12 mesiacoch, Zdroj: konanie ID 15786,
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15786)

Náklady
Na výpočet sú použité iba priame náklady na liek Fasenra vo výške 2119,10 EUR a náklady na liek
Nucala vo výške 838,23 €.
Lieky Fasenra a Nucala majú odlišný interval podávania:
 pre liek Fasenra: Odporúčaná dávka benralizumabu je 30 mg vo forme subkutánnej injekcie
každé 4 týždne prvé 3 dávky a potom následne každých 8 týždňov.; (1)
 pre liek Nucala: Odporúčaná dávka mepolizumabu je 100 mg podávaných subkutánne raz
za 4 týždne. (37)
Práve preto bola priemerná mesačná suma do analýzy vplyvu na rozpočet vypočítaná z 2 ročného
podávania:
- priemerné náklady na liek Fasenra vo výške 1274,40 €,
- priemerné náklady na liek Nucala vo výške 911,12 €.
VÝSLEDKY ANALÝZY DOPADU NA ROZPOČET
Tak pre liek Nucala ako aj pre liek Fasenra bola použitá očakávaná dĺžka podávania po dobu 104,35
týždňov, čo je približne 24 mesiacov.
Pri započítaní maximálnej úhrady a vplyve na rozpočet pri zaradení od 1.8.2021 nepredpokladáme
prudký nárast v dopade na rozpočet (viď Tabuľka 29).
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Tabuľka 29: Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet pri porovnaní vs Nucala
ROK
počet pacientov celkom
počet pacientov pre Fasenra 30 mg inje
náklady na Nucala
náklady na Fasenra 30 mg injekčný roz
SPOLU pred zavedením Fasenra 30
náklady na Nucala
náklady na Fasenra 30 mg injekčný roz
SPOLU po zavedení Fasenra 30 mg
Rozdiel

2021

60
35
164 001,52 €
0
164 001,52 €
82 000,76 €
111 624,83 €
193 625,59 €
29 624,07 €

2022

144
72
1 508 814,00 €
0
1 508 814,00 €
754 407,00 €
1 026 948,46 €
1 781 355,46 €
272 541,46 €

2023

143
72
2 906 872,31 €
0
2 906 872,31 €
1 449 882,79 €
1 983 350,03 €
3 433 232,82 €
526 360,51 €

2024

143
72
3 118 113,55 €
0
3 118 113,55 €
1 548 946,99 €
2 136 052,80 €
3 684 999,79 €
566 886,24 €

2025

143
72
3 112 180,34 €
0
3 112 180,34 €
1 543 013,78 €
2 136 052,80 €
3 679 066,58 €
566 886,24 €

2026

142
71
3 105 073,61 €
0
3 105 073,61 €
1 543 013,78 €
2 126 378,65 €
3 669 392,43 €
564 318,82 €

Obrázok 31: Grafické znázornenie výsledku analýzy vplyvu na rozpočet

Očakávaná suma úhrad pre liek Fasenra na obdobie:
- 12 mesiacov je 580 449,13 €,
- 24 mesiacov je 2 231 901,32 €,
- 36 mesiacov je 4 367 954,12 €.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá
a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
Predpokladaná spotreba balení je uvedená v tabuľke nižšie (viď Tabuľka 30).
Tabuľka 30 Predpokladaná spotreba jednotlivých balení lieku Fasenra
2021
2022
2023
Počet balení lieku Fasenra
30 mg injekčný roztok
naplnený v pere, sol ira 1x1
ml/30 mg (striek.inj.napl.skl.
53
485
936
v pere) alebo Fasenra 30 mg
injekčný roztok naplnený v
injekčnej striekačke, sol iru
1x1
ml/30
mg
(striek.inj.napl.skl.)

2024

1008

2025

2026

1008 1003
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10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských
štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách:
Liek Fasenra má úhradu v týchto štátoch Európskej Únie:
- Belgicko,
- Bulharsko,
- Česká republika,
- Cyprus,
- Dánsko,
- Fínsko,
- Francúzsko,
- Grécko,
- Holandsko,
- Chorvátsko,
- Litva,
- Lotyšsko,
- Luxembursko,
- Maďarsko,
- Nemecko,
- Poľsko,
- Rakúsko,
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-

Rumunsko,
Španielsko,
Švédsko,
Taliansko.

Vo všetkých týchto štátoch je úhrada vo výške 100 %.
11. Výsledky klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na
dôkazoch preukazujúce účinnosť a bezpečnosť lieku:
- Vyžadujú sa najmä výsledky klinických skúšok, ktoré porovnávajú dosiahnutie klinicky
relevantných cieľových parametrov s iným liekom alebo inou medicínskou intervenciou, ktoré
môžu byť posudzovaným liekom v podmienkach bežnej terapeutickej praxe plne alebo
čiastočne nahradené a sú podkladom pre farmako-ekonomický rozbor.
Všetky údaje použité pre výpočet analýzy užitočnosti nákladov sú uvádzané v texte pri jednotlivých
hodnotách.
Pre doplnenie uvádzame klinickú účinnosť zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku Fasenra (1):
Účinnosť Fasenry sa hodnotila v 3 randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných
klinických skúšaniach s paralelnými skupinami, trvajúcich od 28 do 56 týždňov, u pacientov vo veku
12 až 75 rokov.
V týchto štúdiách sa Fasenra podávala v dávke 30 mg jedenkrát každé 4 týždne (prvé 3 dávky) a
potom následne každé 4 alebo každých 8 týždňov ako prídavná liečba k východiskovej liečbe a
hodnotila sa v porovnaní s placebom.
Do dvoch skúšaní exacerbácií, SIROCCO (skúšanie 1) a CALIMA (skúšanie 2), bolo zaradených
celkovo 2 510 pacientov so závažnou nekontrolovanou astmou, 64 % žien, s priemerným vekom 49
rokov. Pacienti mali anamnézu 2 alebo viacerých exacerbácií astmy, ktoré si vyžadovali perorálnu
alebo systémovú liečbu kortikosteroidmi (priemerne 3) v priebehu posledných 12 mesiacov, hodnotu
skóre ACQ-6 pri skríningu 1,5 alebo viac a východiskovo zníženú funkciu pľúc (priemerný
predikovaný úsilný exspiračný objem za 1 sekundu (forced expiratory volume in 1 second, [FEV1])
57,5 % pred podaním bronchodilatancia) napriek pravidelnej liečbe vysokými dávkami inhalačných
kortikosteroidov (inhaled corticosteroid, ICS) (skúšanie 1) alebo strednými, či vysokými dávkami
ICS (skúšanie 2) a dlhodobo pôsobiacim β-agonistom (long acting β-agonist, LABA); najmenej jeden
doplnkový kontrolór sa podal 51 % a 41 % z týchto pacientov, v uvedenom poradí.
Do skúšania znižovania dávok perorálneho kortikosteroidu (oral corticosteroid, OCS) ZONDA
(skúšanie 3) bolo zaradených celkovo 220 pacientov s astmou (61 % žien; priemerný vek 51 rokov),
denne liečených OCS (8 až 40 mg denne, medián 10 mg) pridaným k pravidelnej liečbe vysokými
dávkami ICS a LABA s aspoň jedným doplnkovým kontrolórom na udržiavanie astmy pod kontrolou
v 53 % z prípadov. Skúšanie zahŕňalo 8-týždňové nástupné obdobie, počas ktorého bol OCS
vytitrovaný na minimálnu účinnú dávku tak, aby astma ostala pod kontrolou. Pacienti mali počty
eozinofilov v krvi ≥ 150 buniek/μl a anamnézu aspoň jednej exacerbácie v priebehu posledných 12
mesiacov.
Zatiaľ čo v skúšaniach 1, 2 a 3 sa skúmali 2 dávkovacie režimy, odporúčaný dávkovací režim
Fasenry je podanie každé 4 týždne (prvé 3 dávky), potom následne každých 8 týždňov (pozri časť
4.2), keďže pri častejšom dávkovaní sa nepozoroval žiadny dodatočný prínos. Nižšie sú zhrnuté
výsledky pre odporúčaný dávkovací režim.
Skúšania exacerbácie
Primárnym ukazovateľom bola ročná miera klinicky významných exacerbácií astmy u pacientov s
východiskovými počtami eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl, ktorí užívali vysoké dávky ICS a LABA.
Klinicky významná exacerbácia astmy bola definovaná ako zhoršenie astmy vyžadujúce použitie
perorálnych/systémových kortikosteroidov počas minimálne 3 dní a/alebo návšteva pohotovosti
spojená s použitím perorálnych/systémových kortikosteroidov a/alebo hospitalizácia. U pacientov s
udržiavacou liečbou perorálnymi kortikosteroidmi to bolo definované ako dočasné zvýšenie stabilnej
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dávky perorálnych/systémových kortikosteroidov počas minimálne 3 dní alebo jednorazová depotná
injekčná dávka kortikosteroidov.
V oboch skúšaniach došlo u pacientov dostávajúcich Fasenru k významným poklesom ročných mier
exacerbácií v porovnaní s placebom u pacientov s počtom eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl. Okrem
toho, zmena priemerného FEV1 oproti východiskovej hodnote preukázala prínos už po 4 týždňoch,
ktorá sa udržala až do konca liečby (Tabuľka 31).
Znížili sa miery exacerbácie bez ohľadu na východiskový počet eozinofilov; zvyšujúci sa
východiskový počet eozinofilov bol však identifikovaný ako potenciálny prediktor lepšej odpovede na
liečbu, predovšetkým pre FEV1.
Tabuľka 31 Výsledky ročnej miery exacerbácií a funkcie pľúc na konci liečby v skúšaní 1 a2 podľa počtu
eozinofilov.
Skúšanie 1
Skúšanie 2
Fasenra

Placebo

Fasenra

Placebo

n = 267
n = 267
Počet eozinofilov v krvi
≥ 300 buniek/μla
Klinicky významné exacerbácie
Miera
0,74
1,52
Rozdiel
-0,78
Pomer výskytu (95% IS)
0,49 (0,37; 0,64)
Hodnota p
< 0,001
FEV1 pred podaním bronchodilatancia (l)
Priemerná východisková
1,660
1,654
hodnota
Zlepšenie
oproti
0,398
0,239
východiskovej hodnote
Rozdiel (95% IS)
0,159 (0,068; 0,249)
Hodnota p
0,001
n = 131
n = 140
Počet eozinofilov v krvi

n = 239

n = 248

0,73

1,01
-0,29
0,72 (0,54; 0,95)
0,019

1,758

1,815

0,330

0,215

0,116 (0,028; 0,204)
0,010
n = 125
n = 122

< 300 buniek/μlb

Klinicky významné exacerbácie
Miera
Rozdiel

1,11

-0,23

1,34

Pomer výskytu (95% IS)
0,83 (0,59; 1,16)
FEV1 pred podaním bronchodilatancia (l)
Priemerná zmena
0,248
0,145
Rozdiel (95% IS)
0,102 (-0,003; 0,208)
a
b

0,83

-0,55

1,38

0,60 (0,42; 0,86)
0,140
0,156
-0,015 (-0,127; 0,096)

Populácia podľa liečebného zámeru (pacienti liečení vysokými dávkami ICS a s počtom eozinofilov v krvi
≥ 300 buniek/μl).
Bez možnosti detekcie rozdielu v liečbe u pacientov s počtom eozinofilov v krvi < 300 buniek/μl.

V rámci spojených skúšaní 1 a 2 sa pozoroval numericky väčší pokles výskytu exacerbácií a
významnejšie zlepšenie FEV1 so zvyšujúcim sa východiskovým počtom eozinofilov v krvi.
Výskyt exacerbácií vyžadujúcich hospitalizáciu a/alebo návštevy pohotovosti u pacientov
dostávajúcich Fasenru v porovnaní s placebom v skúšaní 1 bol 0,09 oproti 0,25 (pomer výskytu
0,37; 95% IS: 0,20; 0,67; p =< 0,001) a v skúšaní 2 bol 0,12 oproti 0,10 (pomer výskytu 1,23; 95%
IS: 0,64; 2,35; p = 0,538). V skúšaní 2 bolo v liečebnej skupine s placebom príliš málo udalostí na
vyvodenie záverov ohľadom exacerbácií vyžadujúcich hospitalizáciu alebo návštevy pohotovosti.
V oboch skúšaniach 1 aj 2 došlo u pacientov dostávajúcich Fasenru v porovnaní s pacientmi
dostávajúcimi placebo k štatisticky významným poklesom výskytu príznakov astmy (celkové skóre
astmy). Podobné zlepšenie v prospech Fasenry sa pozorovalo aj pri dotazníku kontroly astmy 6
(Asthma Control Questionnaire-6, ACQ-6) a štandardizovanom dotazníku kvality života s astmou
pre 12-ročných a starších (Standardised Asthma Quality of Life Questionnaire for 12 Years and
Older, AQLQ(S)+12) (Tabuľka 32).
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Tabuľka 32 Liečebný rozdiel týkajúci sa priemernej zmeny celkového skóre príznakov astmy oproti
východiskovej hodnote, ACQ-6 a AQLQ(S)+12 na konci liečby – Pacienti liečení vysokými dávkami ICS a s
počtom eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl
Skúšanie 1
Skúšanie 2
Fasenra
Placebo
Fasenra
Placebo
(na = 267)
(na = 267)
(na = 239)
(na = 248)
Celkové skóre príznakov astmyb
Priemerná východisková
hodnota
Zlepšenie
oproti
východiskovej hodnote

2,68

2,74

2,76

2,71

-1,30

-1,04

-1,40

-1,16

Rozdiel (95% IS)

-0,25 (-0,45; -0,06)

Hodnota p
ACQ-6
Priemerná východisková
hodnota
Zlepšenie
oproti
východiskovej hodnote

-0,23 (-0,43; -0,04)

0,012

0,019

2,81

2,90

2,80

2,75

-1,46

-1,17

-1,44

-1,19

Rozdiel (95% IS)

-0,29 (-0,48; -0,10)

-0,25 (-0,44; -0,07)

AQLQ(S)+12
Priemerná východisková
hodnota
Zlepšenie
oproti
východiskovej hodnote

3,93

3,87

3,87

3,93

1,56

1,26

1,56

1,31

Rozdiel (95% IS)
a
b

0,30 (0,10; 0,50)

0,24 (0,04; 0,45)

Počet pacientov (n) sa mierne mení kvôli počtu pacientov, pre ktorých boli k dispozícii údaje pre každú
premennú. Výsledky sú uvedené na základe posledných dostupných údajov pre každú premennú.
Škála príznakov astmy: celkové skóre od 0 (najmenej) do 6 (najviac); skóre denných a nočných príznakov
astmy od 0 (najmenej) do 3 (najviac) príznakov. Individuálne denné a nočné skóre boli podobné.

Analýzy podskupín podľa anamnézy predchádzajúcich exacerbácií
Analýzy podskupín v skúšaniach 1 a 2 identifikovali pacientov s anamnézou vyššieho počtu
predchádzajúcich exacerbácií ako potenciálneho prediktora lepšej odpovede na liečbu. Pri
zvažovaní týchto faktorov samostatne alebo v kombinácii s východiskovým počtom eozinofilov v
krvi, môžu tieto faktory tiež identifikovať pacientov, ktorí môžu dosiahnuť pri liečbe
benralizumabom výraznejšiu odpoveď (Tabuľka 33).
Tabuľka 33 Miera exacerbácií a funkcia pľúc (FEV1) na konci liečby podľa počtu exacerbácií v priebehu
predchádzajúceho roku – Pacienti liečení vysokými dávkami ICS a s počtom eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl
Skúšanie 1
Skúšanie 2
Fasenra
(N = 267)
2 východiskové exacerbácie
n

164

Miera exacerbácií
Rozdiel
Pomer výskytu
(95% IS)

0,57

Placebo
(N = 267)

Fasenra
(N = 239)

Placebo
(N = 248)

149

144

151

1,04

0,63

0,62

-0,47

0,01

0,55 (0,37; 0,80)

1,01 (0,70; 1,46)

Priemerná zmena
FEV1 pred podaním
bronchodilatancia

0,343

Rozdiel (95% IS)

0,113 (-0,002; 0,228)

0,230

0,266

0,236

0,029 (-0,079; 0,137)

3 alebo viac východiskových exacerbácií
n

103

Miera exacerbácií

0,95

Rozdiel

-1,28

118

95

2,23

0,82

97
1,65
-0,84
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Pomer
výskytu (95%
IS)
Priemerná zmena
FEV1 pred podaním
bronchodilatancia

0,43 (0,29; 0,63)

0,486

Rozdiel (95% IS)

0,49 (0,33; 0,74)

0,251

0,440

0,235 (0,088; 0,382)

0,174

0,265 (0,115; 0,415)

Skúšanie znižovania dávky perorálneho kortikosteroidu
Skúšanie 3 hodnotilo účinok Fasenry na zníženie užívania udržiavacej liečby perorálnymi
kortikosteroidmi. Primárnym ukazovateľom bolo percentuálne zníženie finálnej dávky OCS
počas 24. až 28. týždňa oproti východiskovej hodnote, pri udržaní astmy pod kontrolou. Výsledky
štúdie pre skúšanie 3 sú zhrnuté v tabuľke 34.
Tabuľka 34 Účinok Fasenry na zníženie dávky OCS, skúšanie 3
Wilcoxonov rank sum test (metóda primárnej analýzy)

Fasenra
(N=73)

Medián % zníženia dennej dávky OCS oproti východiskovej hodnote 75 (60, 88)
(95% IS)
Hodnota p Wilcoxonovho rank sum testu
< 0,001
Proporcionálny model šancí (analýza citlivosti)
Percentuálne zníženie dávky OCS v 28. týždni oproti východiskovej hodnote
≥ 90% zníženie
27 (37 %)
≥ 75% zníženie
37 (51 %)
≥ 50% zníženie
48 (66 %)
> 0% zníženie
58 (79 %)
Bez zmeny alebo žiadne zníženie dávky OCS
15 (21 %)
Pomer šancí (95% IS)
4,12 (2,22; 7,63)
Zníženie dennej dávky OCS na 0 mg/deň*
22 (52 %)
Pomer šancí (95% IS)
4,19 (1,58; 11,12)

Placebo
(N=75)
25 (0, 33)

9 (12 %)
15 (20 %)
28 (37 %)
40 (53 %)
35 (47 %)
8 (19 %)

Zníženie dennej dávky OCS na ≤ 5 mg/deň
Pomer šancí (95% IS)
Výskyt exacerbácií
Pomer výskytu (95% IS)

43 (59 %)
2,74 (1,41; 5,31)
0,54
0,30 (0,17; 0,53)

25 (33 %)

Výskyt exacerbácií vyžadujúcich hospitalizáciu/návštevu pohotovosti

0,02

0,32

Pomer výskytu (95% IS)

0,07 (0,01; 0,63)

*

1,83

Iba pacienti s optimalizovanou východiskovou dávkou OCS 12,5 mg alebo menej boli spôsobilí dosiahnuť 100%
zníženie dávky OCS počas štúdie.

V skúšaní 3 sa hodnotili tiež funkcia pľúc, skóre príznakov astmy, ACQ-6 a AQLQ(S)+12 a
preukázali podobné výsledky ako výsledky v skúšaniach 1 a 2.

Dlhodobé predĺžené skúšanie
Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť Fasenry sa hodnotila v 56-týždňovom predĺženom skúšaní fázy 3
BORA (skúšanie 4). Do skúšania bolo zaradených 2 123 pacientov, 2 037 dospelých a 86
dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov a viac) zo skúšania 1, 2 a 3. Skúšanie 4 hodnotilo
dlhodobý účinok Fasenry na ročnú mieru zhoršenia, funkciu pľúc, ACQ-6, AQLQ(S)+12 a
udržiavanie zníženia OCS pri 2 dávkovacích režimoch skúmaných v predchádzajúcich štúdiách.
Pri odporúčanom dávkovacom režime bolo zníženie ročnej miery zhoršení pozorované v
predchádzajúcom placebom kontrolovanom skúšaní 1 a 2 (u pacientov s východiskovým počtom
eozinofilov v krvi ≥ 300 buniek/μl, ktorí užívali vysokú dávku ICS) zachované počas druhého roka
liečby (Tabuľka 35). U pacientov, ktorí dostávali Fasenru v predchádzajúcom skúšaní 1 a 2, bolo 73
% bez zhoršenia v predĺženom skúšaní 4.
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Tabuľka 35 Zhoršenia počas predĺženého obdobia liečbya

Miera
a.

b.
c.

Placebob
(N = 338)
Skúšanie 1 a
2
1,23

Skúšanie 1 a
2
0,65

Fasenra
(N = 318)
Skúšanie 4
0,48

Skúšanie 1, 2 a 4c
0,56

Pacienti, ktorí vstúpili do skúšania 4 z predchádzajúcich skúšaní 1 a 2 s východiskovým počtom eozinofilov v krvi
≥ 300 buniek/μl, ktorí užívali vysokú dávku ICS.
Pacienti užívajúci placebo v skúšaniach 1 a 2 sú zaradení až do konca predchádzajúceho skúšania
(48. týždeň v skúšaní 1, 56. týždeň v skúšaní 2).
Celková dĺžka trvania liečby: 104 – 112 týždňov.

Podobné udržanie účinku sa pozorovalo počas skúšania 4 pri funkcii pľúc, ACQ-6 a AQLQ(S)+12
(Tabuľka 36).

Tabuľka 36 Zmena funkcie pľúc, ACQ-6 a AQLQ(S)+12 od východiskového stavua
Skúšanie 1 a 2 Skúšanie 1 a 2 EOTc Skúšanie 4 EOTd
východiskový
stavb
FEV1 pred podaním bronchodilatátora (L)
n
318
305
290
Priemerná východisková hodnota (SD)
1,741 (0,621)
--Zmena od východiskovej hodnoty (SD) e

--

0.343 (0.507)

0.404 (0.555)

ACQ-6
n
Priemerná východisková hodnota (SD)
Zmena od východiskovej hodnoty (SD) e
AQLQ(S)+12

318
2.74 (0.90)
--

315
--1,44 (1,13)

296
--1,47 (1,05)

n
Priemerná východisková hodnota (SD)

307
3,90 (0,99)

306
--

287
--

--

1,58 (1,23)

1,61 (1,21)

Priemerná východisková hodnota (SD) e

n= počet pacientov s údajmi v časovom bode. SD = štandardná odchýlka.
a. Východiskový počet eozinofilov v krvi ≥300 buniek/μl a užívanie vysokej dávky ICS: Fasenra sa podávala v
odporúčanom dávkovacom režime.
b. Jednotná analýza východiskových hodnôt skúšania 1 a 2 zahŕňa dospelých a dospievajúcich.
c. Jednotná analýza na konci liečby (EOT) skúšania 1(48. týždeň) a skúšania 2 (56. týždeň).
d. EOT pri skúšaní 4 bolo v 48. týždni (posledný časový úsek pre údaje u dospelých a dospievajúcich).
e. Východisková hodnota je pred liečbou Fasenrou v skúšaní 1 a 2.

Účinnosť v skúšaní 4 bola tiež vyhodnocovaná u pacientov s východiskovým počtom eozinofilov v
krvi < 300 buniek/µl a bola totožná so skúšaním 1 a 2.

Udržiavanie zníženia dennej dávky OCS bolo pozorované aj počas predĺženého skúšania u pacientov
zaradených zo skúšania 3 (graf 1).
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Graf 1. Priemerné percentuálne zníženia dennej dávky OCS v priebehu času (skúšanie 3 a 4)

a

týždeň (týždne)
a.

Pacienti v predchádzajúcom skúšaní 3, ktorí pokračovali v liečbe Fasenrou v skúšaní 4. Pacienti mohli vstúpiť do druhého
predĺženého skúšania po minimálne 8týždňoch v skúšaní 4bez dokončenia 56-týždňového predĺženého obdobia.

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

Záver
Dátum:
31. 1. 2021
Meno a priezvisko:
Pavel Pešek
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