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):

FERRING Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D, 921 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Slovensko

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

FERRING Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D, 921 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Slovensko

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

Časť
B

Jana Korcová
jana.korcova@ferring.com
02/54416010; 0911123054

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
2440B, Cortiment 9 mg, tbl plg 30x9 mg (blis.PA/Al/PVC), perorálne podanie
2. ATC kód liečiva: A07EA06
3. Liečivo obsiahnuté v lieku: budezonid

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Cortiment je indikovaný u dospelých:

• na indukciu remisie u pacientov s miernym až stredne ťažkým stupňom akútnej ulceróznej
kolitídy (Ulcerative Colitis, UC), keď liečba s 5-ASA nie je dostačujúca

• na indukciu remisie u pacientov s aktívnou mikroskopickou kolitídou (active microscopic colitis,
MC). (1)

2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Predmetom rozboru je existujúca a hradená indikácia lieku Cortiment, ktorý je indikovaný
u dospelých na indukciu remisie u pacientov s miernym až stredne ťažkým stupňom akútnej
ulceróznej kolitídy (Ulcerative Colitis, UC), keď liečba s 5-ASA nie je dostačujúca.
Liek nemá indikačné obmedzenie, rovnako ani rektálna forma budezonidu nemá indikačné
obmedzenie.
Preskripčné obmedzenie: GER, GIT, INT
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3. Epidemiologické údaje:
Ulcerózna kolitída (collitis ulcerosa ďalej „CU“) je nešpecifický hemoragicko-katarálny alebo
ulcerózny zápal sliznice konečníka a priľahlej časti alebo celého čreva s nárazovým alebo chronicky
exacerbujúcim priebehom. (2)
Celosvetová incidencia CU kolíše od 0,5 do 24,5/100 000 obyvateľov, v západnej Európe je stabilná,
v postkomunistických krajinách Európy má stúpajúci trend. (2)
Výskyt CU sa viaže na dva vekové vrcholy. Prvý sa pozoruje u mladšej strednej generácie s
maximom výskytu medzi 20. až 40. rokom života. Druhý ku koncu 5. a začiatku 6. dekády života. Asi
15 % pacientov s CU je vo veku nad 60 rokov. Najvyššia incidencia a prevalencia CU je v Izraeli,
Veľkej Británii a v Severnej Amerike. Incidencia CU v Európe je asi 10,0/100 000, v Severnej
Amerike 2,2-14,3/100 000 obyvateľov. Prevalencia CU v Európe je 21 – 243/100 000 obyvateľov
(najvyššia je v severnom Anglicku). V Severnej Amerike je prevalencia 170/100 000 obyvateľov, v
Českej republike 10,4 – 42/100 000. (3)
• Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:
INCIDENCIA
Podľa jediného zdroja zo Slovenska Greguš M (2014), citovaného v práci Renz F a kol (4), je
incidencia CU na Slovensku 6,8/105.
Obrázok 1 Incidencia a prevalencia UK vo vybraných štátoch strednej a východnej Európy (4)

Podľa
VBD_SLOVSTAT:om2024rs
(DATAcube
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/om2024rs/v_om2024rs_00_00_00_sk)
v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných nových 312 pacientov s CU.

by

PREVALENCIA
Podľa toho istého zdroja predstavuje prevalencia CU na Slovensku 150,5/105, čo by znamenalo
6910 pacientov v roku 2020 (prepočet na počet obyvateľov ≥15 rokov).
• Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika:
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Podľa rozsahu postihnutia sa podľa Montrealskej klasifikácie rozlišuje CU na proktitídu, ľavostrannú
kolitídu a extenzívnu kolitídu (pankolitídu). Z hľadiska aktivity sa rozlišuje CU s nízkou klinickou
aktivitou (Mayo skóre 4–5, parciálne Mayo 3–4), strednou aktivitou (Mayo 6–10, parciálne Mayo 5–7)
a vysokou aktivitou (Mayo 11–12, parciálne Mayo 8–9). Pokiaľ má pacient vysokú aktivitu ochorenia
sprevádzanú známkami systémovej zápalovej odpovede (podľa kritérií Truelove-Wittsa, viď Tabuľka
1) ide o akútnu závažnú ulceróznu kolitídu (ASUC). (5; 6)
Tabuľka 1, Tabuľka 2, Tabuľka 3 a Tabuľka 4 uvádzajú diagnostické kritériá spomínané vyššie.
Tabuľka 1 Aktivita ulceróznej kolitídy podľa Truelove-Wittsa (5; 6)
Tab. 2. Aktivita ulceróznej kolitídy podľa Truelove-Wittsa [29].
Tab. 2. Activity of ulcerative colitis according to Truelove and Witts’ criteria [29].
Parameter

Mierna

počet stolíc

<4

4–6

pulz
hematokrit

Stredne ťažká

Ťažká
>6

< 90

90–100

> 100

v norme

30–40

< 30

nie

1–10 %

strata hmotnosti
teplota (˚C)

> 10 %

nie

< 38

> 38

FW (mm/hod)

< 20

20–30

> 30

albumín (g/l)

v norme

30–35

< 30

*Akútna ťažká ulcerózna kolitída je závažný stav. Definuje sa pomocou TrueloveWitt sových kritérií
ako prítomnosť ≥ 6 krvavých stolíc denne a aspoň jedného z nasledov ných znakov: tachykardia >
90 pulzov/min, horúčka > 37,8 °C, hemoglobín < 105 g/l, alebo FW > 30 mm/hod. FW –
sedimentácia erytrocytov
Tabuľka 2 Mayo skóre na hodnotenie aktivity ulceróznej kolitídy (5; 7)
Tab. 3. Mayo skóre na hodnotenie aktivity ulceróznej kolitídy [31].
Tab. 3. Mayo Score for assessment of ulcerative colitis activity [31].
Symptómy
1. frekvencia stolice denne
norma pre pacienta

0

o 1–2 > než normálne

1

o 3–4 > než normálne

2

o 5 > než normálne

3

2. krvácanie v stolici
žiadne

0

krv v < 1/2 stolíc

1

krv v > 1/2 stolíc

2

takmer čistá krv

3

3. hodnotenie stavu zdravia lekárom
normálny stav

0

ochorenie ľahké

1

stredne ťažké

2

4. rektosigmoidoskopický nález
normálny

0

erytém/ľahká fragilita

1

erózie + fragilita

2

ulcerácie + krvácanie

3

Tabuľka 3 Aktivita ulceróznej kolitídy podľa Truelove-Wittsa (5; 6)
Tab. 2. Aktivita ulceróznej kolitídy podľa Truelove-Wittsa [29].
Tab. 2. Activity of ulcerative colitis according to Truelove and Witts’ criteria [29].
Parameter

Mierna

Stredne ťažká

Ťažká

3

počet stolíc

<4

4–6

pulz

< 90

90–100

hematokrit

>6
> 100

v norme

30–40

strata hmotnosti

nie

1–10 %

< 30

teplota (˚C)

nie

< 38

> 38

> 10 %

FW (mm/hod)

< 20

20–30

> 30

albumín (g/l)

v norme

30–35

< 30

*Akútna ťažká ulcerózna kolitída je závažný stav. Definuje sa pomocou
TrueloveWittsových kritérií ako prítomnosť ≥ 6 krvavých stolíc denne a aspoň
jedného z nasledovných znakov: tachykardia > 90 pulzov/min, horúčka > 37,8
°C, hemoglobín < 105 g/l, alebo FW > 30 mm/hod. FW – sedimentácia
erytrocytov
Tabuľka 4 Hodnotenie výsledku Mayo (5)
Tab. 4. Hodnotenie výsledku Mayo skóre.
Tab. 4. Evaluation of the Mayo Score results.

remisia

0–3

Parciálne Mayo
skóre
0–2

nízka aktivita

4–5

3–4

stredná aktivita

6–10

5–7

vysoká aktivita

11–12

8–9

Aktivita ulceróznej kolitídy

Mayo skóre

Rozsah postihnutia sliznice hrubého čreva a závažnosť ochorenia korelujú s klinickými prejavmi
ulceróznej kolitídy. Približne jedna tretina všetkých pacientov s ulceróznou kolitídou má postihnutie
obmedzené na konečník (vzdialenosť 15 cm od hrubého čreva) alebo má ulceróznu proktitídu.
Ulcerózna proktitída je endoskopicky charakterizovaná edémom, erytémom a stratou vaskulárnych
znakov. U závažnejších ochorení sa tiež pozoruje zrnitosť, drobivosť a priame ulcerácie.
Distálna alebo ľavostranná kolitída sa nachádza u pacientov, u ktorých zápalový proces siaha 40
cm od konečníka. Aktivita ochorenia nepresahuje ohyb sleziny a existujú dôkazy o chronickom
zápale a chronickom skreslení architektúry.
Pankolitída, alebo extenzívna CU,
zahŕňa časť hrubého čreva za ohybom sleziny. Je
charakterizovaná hematochéziou a hnačkami a môže ju sprevádzať bolesť a kŕče v bruchu, horúčka
a / alebo chudnutie s pretrvávajúcim zápalom. Normálne haustrálne znaky zmiznú s
generalizovaným skrátením a tubularizáciou hrubého čreva. Pri závažnom ochorení možno sliznicu
označiť ako uzlovú s pseudopolypmi, retikulárnym obrazcom a samostatnými vredovými krátermi.
Okrem prejavov na čreve sa môžu objaviť aj komplikácie mimo čreva. Artritické komplikácie sa môžu
vyskytnúť až u 26% pacientov s ulceróznou kolitídou. Spondolylitída sa vyskytuje u 3% týchto
pacientov. Artritické príznaky sa môžu objaviť pred zápalovým ochorením čriev a nemusia
nevyhnutne nasledovať priebeh črevného ochorenia. Dvanásť až 23% pacientov s ulceróznou
kolitídou má periférnu artritídu, ktorá postihuje veľké kĺby, ako sú kolená alebo členky. Príznaky a
prejavy artritídy zvyčajne sprevádzajú exacerbácie ulceróznej kolitídy. (8)
U devätnástich percent pacientov s ulceróznou pankolitídou sa vyskytujú dermatologické zmeny.
Bežne spojené s týmto ochorením sú erythemia nodosum a pyoderma gangrenosum. Medzi ďalšie
dermatologické následky patrí dermatitída, erytematózna vyrážka, psoriáza, karcinóm, žihľavka,
pityriáza, lupus erythematosus, vitiligo a ekchymóza. (8)
Očné prejavy ulceróznej kolitídy sa vyskytujú u 5% pacientov s rozsiahlym ochorením alebo s
Crohnovou chorobou a môžu zahŕňať prednú uveitídu, episkleritídu a keratokonjunktivitídu. Medzi
príznaky týchto komplikácií patrí bolesť hlavy, fotofóbia, rozmazané videnie, pálenie a zvýšené
vylučovanie očí. (8)
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Súčasná liečba
Podľa recentnej práce publikovanej v roku 2020 kolektívom autorov Burri a kol (9):
Pri miernej až stredne ťažkej CU v akomkoľvek rozsahu sú preferovanou úvodnou liečbou
aminosalicyláty (5-ASA), ako napr. mesalazín. U pacientov s aktivitou ochorenia obmedzenou na
konečník môže stačiť iba lokálna liečba, ale kombinovaná liečba je účinnejšia a odporúča sa aj pre
ľavostrannú a rozsiahlu CU.
S výnimkou izolovanej proktitídy, kde je možné zvážiť použitie samotných lokálnych kortikosteroidov,
sa má liečba perorálnymi kortikosteroidmi začať u pacientov, ktorí adekvátne nereagujú na 5-ASA.
V prípade izolovanej proktitídy je možné zvážiť použitie samotných lokálnych kortikosteroidov.
Zahájenie liečby kortikosteroidmi by malo byť spoločným rozhodovacím procesom, ktorý zahŕňa
pacientovu preferenciu liečby a toleranciu k 5-ASA. Liečba kortikosteroidmi sa však odporúča u
pacientov s pretrvávajúcim krvácaním z konečníka po dobu 2 týždňov, s pretrvávajúcimi brušnými
príznakmi po 6 týždňoch adekvátnej liečby s 5-ASA alebo ak sa príznaky zhoršia. Vo niektorých
prípadoch je možné dosiahnuť remisiu predĺženou liečbou až 16 týždňov.
Ako konvenčné perorálne kortikosteroidy, tak aj budezonid sa pri indukcii remisie pri aktívnej CU
preukázali lepšie ako placebo a 5-ASA.
Budezonid je kortikosteroid druhej generácie s ileokolonickým mechanizmom uvoľňovania a nízkou
systémovou biologickou dostupnosťou.
Nedávno bola predstavená nová formulácia budezonidového multimatrixu (MMX) s
technológiou dodávania do hrubého čreva, ktorá umožňuje uvoľňovanie budezonidu
riadenou rýchlosťou v celom hrubom čreve.
Budezonid-MMX sa odporúča u pacientov s ľavostrannou alebo rozsiahlou CU s miernou až
strednou aktivitou ochorenia, ktorí netolerujú alebo nereagujú na 5-ASA. Zlepšil klinické a
endoskopické parametre viac ako placebo, chýba však priame porovnanie účinnosti s
konvenčnými kortikosteroidmi. Aj keď je budezonid-MMX účinnejší pri ľavostrannej kolitíde,
perorálny non-MMX budezonid nie je pri liečbe CU lepší ako placebo.
Lokálny non-MMX budezonid je účinný pri indukcii remisie v CU obmedzenom na konečník. Pretože
takmer u 50% pacientov s CU sa vyskytujú nežiaduce udalosti súvisiace s kortikosteroidmi (akné,
poruchy spánku a nálady, intolerancia glukózy a dyspepsia), budezonid-MMX s nízkou systémovou
biologickou dostupnosťou by sa mal vždy považovať za liečbu prvej voľby u pacientov, ktorí
nereagujú na liečbu na 5-aminosalicyláty (5-ASA).
U pacientov, ktorí nereagujú na budezonid-MMX alebo majú stredne závažnú až závažnú aktivitu
CU, je potrebné zvážiť konvenčnú perorálnu liečbu kortikosteroidmi (0,75–1 mg / kg ekvivalentu
prednizónu, nie> 60 mg / deň). Po 2 týždňoch by mali byť pacienti vyšetrení a denná dávka by im
mala byť v prípade klinickej odpovede znížená o 5–10 mg každý týždeň. Aby sa zabránilo skorému
relapsu, je vhodné aby liečba v pretrvávala 8 týždňov.
• Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický
rozbor predkladá:
Predpokladáme, že počet liečených pacientov sa nebude meniť. V roku 2020 bolo liekom Cortiment
liečených 872 pacientov.
• Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:
Predpokladaný počet pacientov vychádzal z celkového počtu prevalentných paciento (150,5 na 100 tisíc
pacientov 15rokov a starších).

Z nich 80% má ľahkú alebo stredne ťažkú formu (10).
71 % zlyhá na liečbe 5-ASA (11).

Tabuľka 5 Predpokladaný počet pacientov na liečbe budezonid MMX
Rok
Počet
prevalentných

2021
6913

2022
6913

2023
6913

2024
6913

2025
6913

2026
6913
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pacientov s CU
Percento s
ľahkou a stredne
ťažkou CU (10)
Zlyhanie na 5
ASA (11)
Budezonid MMX
bez zmeny
úhrady za ŠDL
Budezonid MMX
po zmene
úhrady za ŠDL

80
%
71
%
22
%

5530

5530

5530

5530

5530

5530

3926

3926

3926

3926

3926

3926

872

872

872

872

872

872

872

959

1055

1161

1277

1405
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4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných
parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:
LIEK (charakteristiky, prinos)
Cortiment® (budezonid MMX®) je liek indikovaný na aktívnu miernu až stredne ťažkú ulceróznu
kolitídu u pacientov, u ktorých nestačí 5-ASA (12; 13). Účinnou látkou v lieku Cortiment je
budezonid, syntetický glukokortikosteroid s vysokou vnútornou účinnosťou (200-násobne
účinnejšia ako kortizol a 15-násobne účinnejšia ako prednizolón (14)), ale s nízkou systémovou
biologickou dostupnosťou po perorálnom podaní v dôsledku vysokého metabolizmu prvého
prechodu ( 85-90%).
Systém uvoľňovania lieku Cortiment® v hrubom čreve je navrhnutý tak, aby dodával budezonid
do hrubého čreva (Obrázok 2). Tento systém uvoľňovania z hrubého čreva je charakterizovaný
svojou multi-maticovou štruktúrou (MMX®) (15). Jadro tablety je potiahnuté gastrorezistentným
filmom na ochranu pred rozpustením v žalúdočnej šťave, ktorý oneskoruje uvoľňovanie
budezonidu až do kontaktu s pH ≥7 (t. j. za normálnych okolností, keď tableta dosiahne ileum). Po
rozpade povlaku vytvorí matrica jadra hydrogél a poskytne predĺžené uvoľňovanie budezonidu
spôsobom závislým na čase (16). Formulácia MMX® ako taká umožňuje cielené dodávanie
liečiva do celej dĺžky hrubého čreva v porovnaní s inými konvenčnými orálnymi a rektálnymi
terapiami (Obrázok 3) (17).
Toto znamená pre liek Cortiment mierny profil nežiaducich udalostí v porovnaní so systémovou
liečbou steroidmi, ktorá je síce efektívna, ale má veľmi veľa nežiaducich udalostí a sú s ňou
spájané aj obavy o bezpečnosť (18).

Obrázok 2 Mechanizmus účinku a prínosu Cortiment® MMX®
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Obrázok 3 Porovnanie distribúcie konvenčných orálnych a rektálnych terapií a lieku Cortiment®
MMX®

Klinický prínos
Klinický prínos vychádza z 2 randomizovaných, placebom a aktívne kontrolovaných štúdií fázy III
s tabletami budezonidu MMX a to CORE I (19) a CORE II (20) a doplnenia o zosumarizovanie
týchto dvoch štúdií (21).
CORE I (19) a CORE II (20)
Obe štúdie fázy III boli 8-týždňové, , multicentrické, randomizované, dvojito zaslepené, dvojito
maskované, s paralelnými skupinami, placebom a aktívne kontrolované..
Populácia:
CORE I sa uskutočnila v USA a Indii a CORE II sa uskutočnila prevažne v Európe (vrátane
centier vo Veľkej Británii). V CORE I bolo randomizovaných 510 účastníkov a v CORE II bolo
randomizovaných 512 účastníkov. Obidve štúdie zahŕňali dospelých vo veku 18 až 75 rokov
(stredný vek 42 rokov v štúdii CORE I a priemerný vek 38 rokov v štúdii CORE II) s diagnózou
ulceróznej kolitídy po dobu najmenej 6 mesiacov, potvrdenou biopsiou vykonanou pri základnej
kolonoskopii. Účastníci mali skóre indexu aktivity ulceróznej kolitídy (UCDAI) 4 až 10 bodov (v
obidvoch štúdiách priemerne 7 bodov). UCDAI je zložené skóre zo 4 klinických a endoskopických
parametrov (frekvencia stolice, krvácanie z konečníka, vzhľad sliznice a hodnotenie aktivity
ochorenia lekárom), pričom skóre 4 až 5 naznačuje mierne ochorenie, 6 až 10 označuje stredne
závažné ochorenie a viac ako 10 označuje závažné ochorenie. V rámci oboch štúdií mali približne
dve tretiny účastníkov stredne ťažkú ulceróznu kolitídu; 20% až 40% malo rozsiahle ochorenie
(pankolitídu). Súbežná liečba ulceróznej kolitídy nebola povolená: ľudia, u ktorých sa počas
skríningu zistilo, že užívali aminosalicyláty, boli povinní prerušiť liečbu najmenej 2 dni pred
randomizáciou. Ľudia, ktorí užívali perorálne alebo rektálne kortikosteroidy do 4 týždňov od
skríningu, imunosupresívne látky do 8 týždňov od skríningu, a antiTNF do 3 mesiacov od
skríningu, boli vylúčení zo štúdie. Všeobecne boli základné charakteristiky podobné medzi
liečebnými skupinami v každej štúdii a medzi štúdiami.
V obidvoch štúdiách boli účastníci randomizovaní v pomere 1: 1: 1: 1 a to budezonid MMX 9 mg
denne, budezonid MMX 6 mg denne, placebo a skupine s aktívnou kontrolou. Aktívnou kontrolou
použitou v CORE I bol 2,4 g mesalazínu (Asacol: 2 x 400 mg tablety 3-krát denne) a v CORE II
iná formulácia budezonidu s predĺženým uvoľňovaním (Entocort: 3 x 3 mg kapsuly denne), ktorá
je povolená na liečbu Crohnovej choroby a nie ulceróznej kolitídy a uvoľňuje budezonid v ileu a vo
vzostupnom hrubom čreve, a nie v celom hrubom čreve, ako je budezonid MMX. Aktívne
kontrolné ramená boli zahrnuté pre internú referenciu a validáciu; ani jedna štúdia nebola
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navrhnutá ani štatisticky založená na porovnaní účinnosti budezonidu MMX s inými aktívnymi
spôsobmi liečby ulceróznej kolitídy. Na stanovenie najnižšej účinnej dávky bola zahrnutá dávka 6
mg budezonidu MMX.
Účinnosť
Primárnym koncovým bodom účinnosti v oboch štúdiách bola kombinovaná klinická a
endoskopická remisia v 8. týždni. Remisia bola definovaná ako celkové skóre UCDAI 1 alebo
menej (s individuálnym rektálnym krvácaním, frekvenciou stolice a skóre slizničného vzhľadu 0) a
zníženie východiskového skóre endoskopického indexu o 1 alebo viac v 8. týždni. Sekundárnymi
cieľovými bodmi bolo klinické zlepšenie (definované ako 3 alebo viac -bodové zlepšenie UCDAI
do 8. týždňa od východiskového stavu) a endoskopické zlepšenie (definované ako 1 alebo viac
bodové zlepšenie parametra slizničného vzhľadu v rámci skóre UCDAI od začiatku po 8. týždeň).
Analýzy účinnosti sa uskutočňovali v populácii so zámerom liečby (mITT), ktorá zahŕňala všetkých
randomizovaných účastníkov, ktorí dostali najmenej 1 dávku skúmaného liečiva, mali na začiatku
histologicky potvrdenú aktívnu ulceróznu kolitídu a žiadne porušenie vstupných kritérií (absencia
infekčnej kolitídy) alebo pokynov pre správnu klinickú prax. Populácia mITT v CORE I zahŕňala
489 účastníkov a v CORE II 410 účastníkov.
Výsledky účinnosti:
CORE I (19)
Primárny cieľ. Percento pacientov, ktorí dosiahli kombinovanú klinickú a endoskopickú remisiu v
skupine s budezonidom MMX 9 mg, bolo významne väčšie ako percento pacientov v skupine s
placebom (17,9% oproti 7,4%, P= 0,143 [95% interval spoľahlivosti {CI}, 2,2 –18,7]; pomer šancí
[OR] 2,71 [95% CI, 1,19 - 6,16]) (Obrázok 4A).
Obrázok 4 (A) Kombinovaná klinická a endoskopická remisia v 8. týždni. Upravená populácia ITT, N
489. (B) Odstránenie príznakov v 8. týždni. Upravená populácia ITT, N 489. (19)

* Štatisticky významná v A -P=0,025 v B – P=0,05

Kombinovaná miera klinickej a endoskopickej remisie pre budezonid MMX 6 mg (13,2% oproti
7,4%, P 0,1393 [95% CI, 1,8 až 13,4]; OR, 1,90 [95% CI, 0,80 - 4,48]) a Asacol (12,1% vs 7,4%,
P. 2 200 [95% CI, 2,7 až 12,1]; OR, 1,71 [95% CI, 0,72 - 4,08]) boli číselne väčšie ako placebo,
ale rozdiely nedosahovali štatistickú významnosť (Tabuľka 6).
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Tabuľka 6 Primárne a sekundárne koncové body (19)

Analýza klinickej a endoskopickej remisie pomocou testu Cochran – Mantel – Haenszel ukázala,
že rozdiel medzi budezonidom MMX 9 mg a placebom zostal štatisticky významný aj po úprave
podľa veku, pohlavia a geografickej oblasti. V severoamerických centrách boli kombinované
klinické a endoskopické remisie v skupinách s placebom, budezonidom MMX 9 mg, budezonidom
MMX 6 mg a Asacolom, 4,9%, 14,5%, 11,3% a 9,8%. V indických centrách bola miera klinickej a
endoskopickej remisie v skupinách s placebom, budezonidom MMX 9 mg, budezonidom MMX 6
mg a Asacolom, 12,8%, 25,0%, 17,1% a 16,7%. Analýzy podskupín sa uskutočňovali pre
vzájomne sa vylučujúce stavy proktosigmoiditídy, ľavostranného ochorenia (až do oblúku sleziny)
a rozsiahleho ochorenia (za oblúkom sleziny). U pacientov s proktosigmoiditídou bola miera
klinickej a endoskopickej remisie budezonidu MMX 9 mg číselne vyššia ako u placeba (23,5%
oproti 12,2%, P, 1967). Pre ľavostranné ochorenie bola miera klinickej a endoskopickej remisie
pre budezonid MMX 9 mg signifikantne vyššia ako pre placebo (31,3% oproti 5,9%, P 0,0076). Pri
rozsiahlom ochorení neboli pozorované žiadne významné rozdiely v mierach klinickej a
endoskopickej remisie medzi budezonidom MMX 9 mg a placebom (7,1% oproti 5,0%, P 1 000).
Analýza citlivosti, do ktorej boli zahrnutí všetci pacienti vylúčení z modifikovanej populácie ITT a
považovali sa za zlyhania liečby, ukázala výsledky podobné analýze v modifikovanej populácii ITT
(Tabuľka 7).
Tabuľka 7 Analýza citlivosti primárneho koncového bodu (19)
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CORE II (20)
Kombinovaná klinická a endoskopická remisia sa v 8. týždni dosiahla u 17,4% pacientov v
skupine s budezonidom MMX 9 mg, 8,3% u pacientov v skupine s budezonidom MMX 6 mg,
12,6% u pacientov v skupine s Entocort EC a 4,5% pacientov v skupine s placebom (obrázok 2).
Miera kombinovanej klinickej a endoskopickej remisie s budezonidom MMX 9 mg bola
signifikantne vyššia ako pri placebe (17,4% oproti 4,5%; OR 4,49; 95% CI 1,47 až 13,72; p =
0,0047) (Obrázok 6 a Obrázok 7). Aj keď numericky viac pacientov dosiahlo kombinovanú klinickú
a endoskopickú remisiu s budezonidom MMX 6 mg v porovnaní s placebom, tento rozdiel
nedosiahol štatistický význam.
Obrázok 5 Primárny cieľ: kombinovaná klinická a endoskopická remisia v 8. týždni (modifikovaná ITT
populácia; n = 410) (20)

Štatisticky významný oproti placebu pri * α = 0,025 (p = 0,0047) alebo † α = 0,05 (p = 0,0481) úrovni. Nebolo stratifikované
na zistenie štatistického rozdielu medzi liečebnými ramenami budezonid Multi-Matrix System (MMX) a Entocort EC.

Obrázok 6 OR analýza budezonidu Multi-Matrix System 9 mg verzus placebo

Analýzy podskupín sa uskutočňovali pre vzájomne sa vylučujúce kategórie ľavostranného
ochorenia (ochorenie obmedzené na ľavú stranu hrubého čreva až do extenzie sleziny) a
rozsiahleho ochorenia (ochorenie presahujúce ohyb sleziny). U pacientov s ľavostranným
ochorením bola miera klinickej a endoskopickej remisie budezonidu MMX 9 mg signifikantne
vyššia ako u placeba (17,7% oproti 5,8%, p = 0,0268). Pri rozsiahlom ochorení boli klinické a
endoskopické remisie numericky vyššie v prípade budezonidu MMX 9 mg v porovnaní s placebom
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(13,8% oproti 0,0%, p = 0,1350). Analýza citlivosti kombinovanej klinickej a endoskopickej remisie
u konvenčnej populácie zameranej na liečbu (tj. všetci randomizovaní a dávkovaní pacienti; n =
509), v ktorej sa všetci pacienti vylúčení z populácie mITT považovali za pacientov, ktorí
nedosiahli remisiu, preukázali podobnú mieru remisie podľa analýzy mITT (budezonid MMX 9 mg
15,1%, budezonid MMX 6 mg 7,0%, Entocort EC 10,3%, placebo 3,1%; p = 0,0008 pre budezonid
MMX 9 mg oproti placebu). Vopred špecifikované
stratiﬁkované analýzy podskupín
kombinovaných klinických a endoskopických mier remisie potvrdili štatistické rozdiely v mierach
remisie medzi budezonidom MMX 9 mg a placebom u mladších pacientov (vo veku ≤ 43,5 rokov;
p = 0,0195), mužov (p = 0,0246) a pacientov vo východnej Európe (p = 0,0227).
Bezpečnosť:
Výsledky bezpečnosti: účastníci boli sledovaní kvôli nežiaducim udalostiam a možným účinkom
súvisiacim s glukokortikoidmi. Ranné plazmatické hladiny kortizolu sa hodnotili na začiatku a v 8.
týždni.
CORE I (19)
Liečba budezonidom MMX® bola všeobecne dobre tolerovaná s celkovým bezpečnostným
profilom porovnateľným s placebom. V každej študovanej skupine sa vyskytli najbežnejšie
nežiaduce účinky (AE) spojené s liečbou u podobného podielu pacientov (Tabuľka 8).
Tabuľka 8 Zhrnutie nežiaducich udalostí vznikajúcich pri liečbe, ktoré zažilo ≥5,0% pacientov v
ktorejkoľvek liečenej skupine

U väčšiny pacientov sa vyskytli AE, ktoré boli mierne alebo stredne závažné a podľa
vyhodnotenia skúšajúcim sa považovali za nesúvisiace so sledovaným liekom. Percento
pacientov so závažnými AE bolo najvyššie v skupine s placebom (12,4%) v porovnaní so
skupinou s budezonidom MMX 9 mg (6,3%), budezonidom MMX 6 mg (9,5%) a skupinou Asacol
2,4 g (5,5%). Miera závažných AE súvisiacich s liečbou bola nízka a vyskytovala sa u podobných
percent pacientov vo všetkých liečebných skupinách. Výskyt AE a závažných AE vedúcich k
ukončeniu liečby bol zriedkavý a bol podobný vo všetkých študijných skupinách. Počas štúdie
nedošlo k žiadnym úmrtiam (Tabuľka 9).
Tabuľka 9 AE súvisiace s liečbou
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Pokiaľ ide o AE, ktoré sú predmetom zvláštneho záujmu, potenciálne účinky glukokortikoidov sa
vyskytli u podobných percent pacientov vo všetkých liečebných skupinách. Potenciálne účinky
glukokortikoidov boli definované ako výskyt jedného alebo viacerých z nasledujúcich príznakov:
mesiačikovitá tvár, strie, návaly horúčavy, zadržiavanie tekutín, zmeny nálady, zmeny spánku,
nespavosť, akné a hirzutizmus. V porovnaní so skupinou s placebom sa nepreukázal žiadny
nárast počtu pacientov, u ktorých sa vyskytli glukokortikoidové účinky v skupinách s budezonidom
MMX.
Potenciálne účinky glukokortikoidov sa pozorovali u 10,1% pacientov v skupine s placebom,
11,8% pacientov v skupine s budezonidom MMX 9 mg, 5,6% pacientov v skupine s budezonidom
MMX 6 mg a 7,9% pacientov v skupine s Asacolom (Obrázok 7A).
Aj keď bol pokles priemerných ranných plazmatických hladín kortizolu pozorovaný v 2. a 4. týždni
pre skupiny s budezonidom MMX, hladiny sa pri poslednej návšteve postupne zvyšovali k
východiskovým hodnotám. Priemerná percentuálna zmena od východiskovej hodnoty po
poslednú návštevu bola 17,9% v skupine s budezonidom MMX 9 mg a 9,4% v skupine s
budezonidom MMX 6 mg. Na porovnanie, priemerné percentuálne zmeny pri poslednej návšteve
boli 0,9% v skupine s Asacolom a 5,3% v skupine s placebom.
Počas celého obdobia štúdie zostali priemerné hodnoty vo všetkých liečených skupinách (vrátane
skupín s budezonidom MMX) v normálnych hodnotách (5–25 g / dl) (Obrázok 7B).
Obrázok 7 (A) Súhrn možných účinkov glukokortikoidov. (B) Ranné hladiny kortizolu (priemerná SD).

Symboly označujú priemernú hladinu kortizolu v plazme pre každú návštevu, pre každé ošetrenie. Chybové pruhy
označujú SD. Liečba je kompenzovaná kvôli čitateľnosti. Prerušované čiary označujú normálne limity (5–25 g / dl).

Pozorované zmeny v plazme kortizolu navyše nesúviseli so žiadnym zvýšením účinkov
súvisiacich s glukokortikoidmi naprieč skupinami s budezonidom MMX. Účinky glukokortikoidov sa
vyskytli u podobného percenta pacientov v skupinách s placebom, budezonidom MMX 9 mg a
budezonidom MMX 6 mg.
CORE II (20)
Počty pacientov s AE vznikajúcimi pri liečbe (TEAE), s liečbou súvisiace TEAE, TEAE vedúce k
ukončeniu liečby a závažnými TEAE boli podobné vo všetkých štyroch liečebných skupinách
(Tabuľka 10). Povaha a závažnosť TEAE boli tiež porovnateľné naprieč skupinami, pričom
väčšina pacientov s TEAE mala príhody, ktoré boli mierne alebo stredne závažné (Tabuľka 10).
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Najbežnejšie TEAE v skupine s placebom, budezonidom MMX 9 mg a 6 mg a Entocort EC, boli
relaps CU (11,6%, 15,6%, 21,1% a 12,7%) a bolesť hlavy (6,2%, 16,4%, 15,6% a 7,1). %)
(Tabuľka 10).
Tabuľka 10 Súhrn TEAE (20)

Závažné TEAE viedli k prerušeniu liečby u deviatich pacientov a u štyroch pacientov sa vyskytli
závažné TEAE súvisiace s liečbou (zlyhanie liečby budezonidom MMX 9 mg, relaps CU / nauzea /
urgentná inkontinencia budezonidom MMX 6 mg a žalúdočný vred / CU relaps s Entocortom EC).
Počas štúdie sa zriedkavo vyskytlo zhoršenie potenciálnych účinkov súvisiacich s
glukokortikoidmi (Tabuľka 11). Najčastejším zhoršeným potenciálnym znakom alebo prejavom
súvisiacim s glukokortikoidmi boli zmeny nálady (3,5%), zmeny spánku (3,3%) a nespavosť
(1,6%). Pokiaľ ide o tieto účinky, neboli pozorované žiadne významné rozdiely medzi skupinami s
aktívnou liečbou a placebom.
Tabuľka 11 Zhoršené potenciálne prejavy alebo prejavy súvisiace s glukokortikoidmi, ktoré sa
vyskytnú počas liečby (20)

V 8. týždni bola nameraná v skupinách s budezonidom MMX 9 mg, respektíve 6 mg, priemerná
ranná koncentrácia kortizolu v plazme 253 a 315 nmol/liter (referenčné rozpätie: 138 - 690
nmol/liter), čo predstavuje pokles oproti východiskovej hodnote o 103, respektíve 48 nmol/liter.
Priemerný pokles oproti východiskovej hodnote o 47 nmol/liter bol tiež pozorovaný v skupine s
Entocortom EC, čo malo za následok v 8. týždni priemernú rannú koncentráciu kortizolu v plazme
323 nmol/liter. Na rozdiel od toho sa priemerná ranná plazmatická koncentrácia kortizolu v
skupine s placebom zvýšila o 28 nmol/liter od základnej hodnoty, ktorá bola 337 nmol/liter.
Rozdiely v priemernej zmene ranných plazmatických hladín kortizolu od základnej hodnoty do 8.
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týždňa boli štatisticky významné medzi liečebnými skupinami (MMX 9 mg alebo 6 mg oproti
placebu, p <0,0001; Entocort EC oproti placebu; p = 0,0004); avšak absolútne priemerné
koncentrácie zostali vo všetkých časových bodoch v normálnom referenčnom rozmedzí pre
všetky liečené skupiny.

INDUKCIA KLINICKEJ A KOLONOSKOPICKEJ REMISIE MIERNEJ AŽ STREDNE ZÁVAŽNEJ
ULCERÓZNEJ KOLITÍDY S BUDEZONIDOM MMX 9 MG: SÚHRNNÁ ANALÝZA DVOCH ŠTÚDIÍ
FÁZY 3. (21)
Štúdie CORE I a CORE II mali veľmi porovnateľné charakteristiky a dizajn, preto bolo možné
vykonať spojenú súhrnnú analýzu.
Pacienti užívali budezonid MMX 9 mg, budezonid MMX 6 mg alebo placebo raz denne v dvoch
randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných 8-týždňových štúdiách (CORE I
a II). Zhromaždené údaje sa analyzovali na vopred definované primárne (kombinovaná klinická a
kolonoskopická remisia), sekundárne a exploračné cieľové ukazovatele. Analyzovali sa údaje
primárneho koncového bodu s cieľom vyhodnotiť potenciálny vplyv demografických a základných
charakteristík ochorenia na remisiu.
Modifikovaná populácia „intent-to-treat“ (histologický dôkaz východiskovej úrovne zápalu) mala
232, 230 a 210 pacientov v skupinách s budezonidom MMX 9 mg, budezonidom MMX 6 mg a
placebom. Kombinované klinické a kolonoskopické remisie boli signifikantne vyššie ako placebo
(6,2%) pre skupinu s budezonidom MMX 9 mg (17,7%; P = 0,0002), ale nie pre skupinu s
budezonidom MMX 6 mg (10,9%). Primárny koncový bod remisia s budezonidom MMX 9 mg bol
vo väčšine analyzovaných podskupín signifikantne vyšší ako placebo. Rozlíšenie príznakov a
miera kolonoskopického zlepšenia boli signifikantne vyššie pri liečbe budezonidom MMX 9 mg
oproti placebu. (viď Obrázok 8).
Obrázok 8 Pomer šancí a percento pacientov spĺňajúcich primárny cieľový ukazovateľ, celkovo a na
základe pohlavia, veku, predchádzajúceho použitia 5-ASA, závažnosti ochorenia, rozsahu
ochorenia a trvania ochorenia v skupine (a) s budezonidom MMX 9 mg a (b) s
budezonidom MMX 6 mg vs. skupina s placebom po 8 týždňoch liečby. CI, interval
spoľahlivosti. (21)

15

Budezonid MMX bol bezpečný a dobre tolerovaný (Tabuľka 12).
Tabuľka 12 Súhrn AE (21)

Silné stránky a obmedzenia (22)
Obidve RCT zahŕňali aktívne kontroly (mesalazín a budezonid [Entocort]), ale ani jedna štúdia
nebola navrhnutá alebo vyvinutá na porovnanie účinnosti budezonidu MMX s týmito inými
liečbami. Verejná hodnotiaca správa pre budezonid MMX (23) uvádza, že mesalazín bol vhodným
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komparátorom, hoci sa všeobecne používa v inej populácii (prvá línia u pacientov bez
predchádzajúcej liečby). Budezonid (Entocort) však nemusí byť najvhodnejší komparátor, pretože
na rozdiel od budezonidu MMX sa liečivo neuvoľňuje v hrubom čreve. Tiež nemá indikáciu na
liečbu ulceróznej kolitídy. Vo verejnej hodnotiacej správe (23) sa uvádza, že systémové perorálne
kortikosteroidy mohli byť vhodnejším komparátorom ako budezonid (Entocort), pretože sa
odporúčajú ľuďom, ktorí nereagovali na počiatočnú liečbu aminosalicylátom. Verejná hodnotiaca
správa (23) ďalej uvádza, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), uviedol, že liečba
ľudí perorálnym prednizolónom počas 8 týždňov, môže mať za následok nadmerné vystavenie
steroidom. (22)
CORE I zistil, že 2,4 g mesalazínu nie je pri indukcii klinickej a endoskopickej remisie účinnejšie
ako placebo, aj keď sa objavili obavy, že dávka mesalazínu použitá v štúdii bola príliš nízka na
preukázanie účinnosti (24). Podľa správy o verejnom hodnotení bolo aktívne porovnávacie
rameno zahrnuté do CORE I (a CORE II) na účely validácie a že nedostatok štatisticky významnej
účinnosti mesalazínu v porovnaní s placebom preto vyvoláva otázky o platnosti údajov pre cieľovú
populáciu. (22)
Štatisticky významne viac ľudí užívajúcich budezonid MMX dosiahlo remisiu v 8. týždni v
porovnaní s placebom. (22)
CORE I a CORE II používali striktné definície klinickej a endoskopickej remisie, ktoré boli autormi
štúdie CORE II čiastočne vybrané na minimalizáciu odpovede na placebo. Sandborn a kol. (21)
poznamenávajú, že miera odpovede v ich súhrnnej analýze CORE I a CORE II bola nižšia ako
miera odpovede pozorovaná pri inej liečbe ulceróznej kolitídy v 8. týždni (17,7% v porovnaní s
29,2% až 59,5%), a uvádzajú, že to bolo z dôvodu prísnej definície remisie. (22)
Štúdie sa uskutočňovali u ľudí s aktívnou, miernou až stredne ťažkou ulceróznou kolitídou
(potvrdenou histologicky), ktorí v súčasnosti na svoj stav neužívajú súčasne žiadne lieky. (22)
ODPORÚČANIA (5; 9)
Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD SGS pre liečbu CU (5)
Liečba proktitídy
Aktívna forma
- Liekom voľby je topický mesalazín (čapík) v dávke 1 g denne. Dávka sa podáva
jednorazovo.
- Pri intolerancii mesalazínu sa podáva topický kortikosteroid.
- Pri nedostatočnej klinickej odpovedi sa podáva kombinácia topického mesalazínu v dávke
1 g denne a systémových aminosalicylátov v dávke vyššej ako 2 g denne.
- Pri zlyhaní vyššie uvedenej kombinácie je možné podávať striedavo topický
kortikosteroid s topickým mesalazínom.
Udržiavacia liečba
- Udržiavacia dávka lokálne podávanej liečby (aminosalicyláty) je 3 g týždenne.
- Kombináciu p.o. a rektálneho aminosalicylátu je možné použiť v druhej línii liečby.
Minimálna dávka p.o. aminosalicylátov je 1,2 g denne.
- Ukončenie liečby závisí od priebehu ochorenia a je individuálne, u nekomplikovaných
pacientov s nízkym rizikom relapsu je možné po 1-2 rokoch pokračovať s udržiavacou
liečbou nízkymi dávkami aminosalicylátov (pod 2 g denne) a uvažovať o ukončení liečby.
Liečba ľavostranne a extenzívnej kolitídy
Indukčná liečba ľavostrannej až extenzívnej CU s nízkou klinickou aktivitou
- Iniciálna terapia spočíva v podávaní perorálneho mesalazínu v dávke najmenej 2 g denne v
kombinácii s lokálnym mesalazínom v dávke 1 g denne. Kombinovaná liečba je účinnejšia
ako monoterapia.
- Pokiaľ krvácanie presahuje dobu 10-14 dní, alebo sa po 40 dňoch terapie mesalazínom
nedostavuje úľava, mala by sa zvážiť terapia kortikoidmi.
- Indukčná liečba extenzívnej a miernej UK sa v základných princípoch nelíši. Základom je
kombinácia p.o. aminosalicylátov v dávke 2-4 g denne s lokálnym mesalazínom v dávke 1
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-

g denne.
Ak sa klinický obraz do dvoch týždňov nezlepší, malo by sa pristúpiť k terapii kortikoidmi,
alebo biologickej liečbe.

Udržiavacia liečba ľavostrannej až extenzívnej CU s nízkou klinickou aktivitou
- V liečbe je odporúčaná kombinácia perorálneho a topického aminosalicylátu, ktorá je
efektívnejšia ako samotná aplikácia p.o. Kým minimálna dávka perorálneho mesalazínu je
1,2 g denne, a optimálna dávka topického je 3 g za týždeň. Nie je dôkaz o superiorite
jednotlivých p.o. aminosalicylátov.
- Probiotický preparát E. coli Nissle 1917 je vhodnou alternatívou pre udržiavaciu liečbu.
Môže byť podávaný samostatne aj v kombinácii s inými protizápalovými liekmi.
- Pre ukončenie udržiavacej terapie platia rovnaké pravidlá ako pre ukončenie liečby
proktitídy.
Indukčná liečba ľavostrannej až extenzívnej UK so strednou až vysokou klinickou aktivitou
- Kombinácia p.o. a topických aminosalicylátov v dávke vyššej ako 2 g za deň, prípadne v
kombinácii so systémovými kortikosteroidmi v dávke 0,5-1 mg / kg.
- Ďalšou možnosťou je kombinácia s budezonidom s predĺženým uvoľňovaním.
- Pri UK s vysokou aktivitou sa odporúča liečba systémovými kortikosteroidmi. Indukčná
dávka je 0,5-1 mg / kg, táto dávka by sa mala po 1-2 týždňoch znižovať a postupne počas
2-3 mesiacov vysadzovať.
- Pri zlyhaní prvej línie liečby, alebo v prípadoch, kedy je kontraindikovaná, je indikovaná
biologická liečba anti-TNF- α (infliximab, adalimumab, golimumab) alebo vedolizumab v
dávke 300 mg.
- Infliximab sa podáva i.v. v dávke 5 mg / kg hmotnosti v 0., 2. a 6. týždni.
- Adalimumab sa aplikuje subkutánne v dávkovacom režime 160 mg v
úvodnej dávke a 80 mg v 2.týždni.
- Golimumab sa podáva subkutánne v úvodnej dávke 200 mg a 100 mg na
2. týždeň.
- Vedolizumab sa aplikuje i.v. v dávke 300 mg v 0., 2. a 6. týždni.
Udržiavacia liečba ľavostrannej až extenzívnej UK so strednou až vysokou klinickou aktivitou
- Cieľom udržiavacej liečby je klinická remisia a hojenie sliznice. Vzhľadom k vysokej miere
relapsu je udržiavacia liečba indikovaná u všetkých pacientov, a to dlhodobo.
- Po dosiahnutí remisie pomocou aminosalicylátov je indikovaná udržiavacia terapia
aminosalicylátmi v dávke 1,2 g / deň.
- Po dosiahnutí remisie pomocou kortikosteroidov je indikovaná terapia aminosalicylátmi.
Pokiaľ dôjde k relapsu pri tejto terapii, odporúča sa udržiavacia liečba pomocou biologík,
alebo tiopurínu (azatioprín). Kombinácia biologík a tiopurínu dosahuje vyššiu účinnosť.
- Pri dosiahnutí remisie pomocou biologickej liečby (infliximab, adalimumab, golimumab,
vedolizumab) je indikovaná dlhodobá udržiavacia liečba pomocou liečiva, ktorým sa remisia
navodila.
Akútna ťažká ulcerózna kolitída
Prvá línia liečby spočíva v nasadení i.v. kortikosteroidov (40-60 mg metylprednizolónu,
alebo 400 mg hydrokortizónu za deň), pokiaľ nie sú kontraindikované. Odpoveď na liečbu
sa má zhodnotiť do 72 hod. po začatí terapie.
- Pri zlyhaní liečby kortikosteroidmi je indikovaná záchranná terapia infliximabom, alebo
cyklosporínom v dávke 2 mg / kg i.v. Krátkodobá liečba je porovnateľne účinná, v dlhodobej
terapii je účinnejší infliximab.
- Ak pacient neodpovedá na záchrannú terapiu, je indikovaná kolektómia.
Indikácia na kolektómiu pri CU
-

-

Pri zlyhaní medikamentóznej liečby ASUC do 7-10 dní od jej začatia by sa mala zvážiť
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-

urgentná kolektómia.
Medzi indikácie na elektívnu kolektómiu patrí chronická aktívna kolitída refraktérna na
dostupnú medikamentóznu liečbu, nález kolorektálneho karcinómu alebo high-grade
intraepiteliálnej neoplázie. Metódou voľby je totálna proktokolektómia s vytvorením ileoanálneho vaku alebo permanentnej ileostómie.

Liečba pouchitídy
Akútna pouchitída sa odporúča liečiť antibiotikami. Liekom voľby je metronidazol alebo
ciprofloxacín.
- Refraktérna pouchitída sa lieči kombináciou antibiotík alebo p.o. budezonidom, prípadne
infliximabom (alternatívou sa zdá byť i adalimumab). Pri recidívach je indikovaná
preventívna liečba probiotikami.
-

V slovenských odporúčaniach, publikovaných v roku 2017, ešte nie je uvedený budezonid MMX.
Ten sa nachádza v recentných odporúčaniach (9):
Budezonid-MMX sa odporúča u pacientov s ľavostrannou alebo rozsiahlou CU s miernou
až strednou aktivitou ochorenia, ktorí netolerujú alebo nereagujú na 5-ASA. Zlepšil klinické
a endoskopické parametre viac ako placebo, chýba však priame porovnanie účinnosti s
konvenčnými kortikosteroidmi. Aj keď je budezonid-MMX účinnejší pri ľavostrannej
kolitíde, perorálny non-MMX budezonid nie je pri liečbe CU lepší ako placebo. (9)

ZÁVER
Indukcia remisie ľavostrannej alebo rozsiahlej miernej až stredne ťažkej akútnej ulceróznej
kolitídy u pacientov, kde nie je liečba s 5-ASA dostačujúca, je dôvodom na 8 týždňovú liečbu
multimatrixovým (MMX) budezonidom v dávke 9 mg/deň.
MMX technológia zabezpečuje dodávanie do hrubého čreva, a umožňuje uvoľňovanie
budezonidu riadenou rýchlosťou v celom hrubom čreve. (9)
Jedinou takouto formou budezonidu na Slovensku je liek Cortiment, s terapeutickou indikáciou
(1):
„Cortiment je indikovaný na indukciu remisie u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým
stupňom akútnej ulceróznej kolitídy (Ulcerative Colitis, UC), keď liečba s 5-ASA nie je
dostačujúca.“
Súhrn charakteristických vlastností lieku Cortiment (1) uvádza ako dlho má trvať liečba potrebná
na vyvolanie indukcie:
„Odporúčaná denná dávka na vyvolanie remisie je jedna 9 mg tableta ráno, po dobu až 8
týždňov.“
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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:
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.“
Porovnávajúca liečba závisí od lokality CU, viď Tabuľka 13.
Tabuľka 13 Výber komparátora

Lokalit
a CU

Interven
cia

Proktití
da

Cortiment

Ľavostr
anná

Cortiment

Extensí
vna

Cortiment

Komparatory
Budesonide rektálna pena
Budezonid rektálna
suspenzia
Budesonide rektálna pena
Budezonid rektálna
suspenzia
Prednizón p.o.

Porovnanie vychádza z indikácie a dávkovania jednotlivých preparátov, pričom popis je uvedený
nižšie.
Budezonid rektálna suspenzia:
Obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako Cortiment, ale v inom zložení. Suspenzia sa získa
rozpustením jednej tablety vo fľaši obsahujúcej rozpúšťadlo. Roztok sa potom vstrekne do
konečníka. V dvojito zaslepenej RCT fázy III zahŕňajúcej pacientov s proktitídou alebo rozsiahlym
ochorením sa remisia dosiahla signifikantne častejšie po 6 týždňoch u pacientov, ktorí dostávali
budezonidový klystír v dávke 2 mg ako placebo (19% oproti 4%; P ≤ 0,050) (25).
Dávkovací režim je 2 mg denne počas 6 týždňov. Klystír budezonidu sa získa rozpustením 2,3
mg tablety v 115 ml rozpúšťadla.
Terapeutická indikácia podľa SPC: Ulcerózna kolitída postihujúca rektum, colon sigmoideum a
colon descendens.

Budezonid rektálna pena
Budezonidová pena obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako Cortiment®, ale v inom zložení, penu,
ktorá sa vstrekuje do konečníka. V 3 dvojitých RCT III. fázy vrátane pacientov s proktitídou alebo
rozsiahlym ochorením sa remisie dosiahlo signifikantne častejšie po 6 týždňoch u pacientov
dostávajúcich budezonidovú penu ako u placeba. V 2 z RCT sa budezonidová pena podávala v
dávke 2 mg / 25 ml dvakrát denne počas 2 týždňov, potom raz denne počas 4 týždňov (štúdia 1:
38,3% oproti 25,8%; p = 0,0324; štúdia 2: 44,0% oproti 22,4%; P <0,0001) (26). V poslednej RCT
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boli hodnotené dva rôzne režimy oproti placebu, budezonidová pena 2 mg / 25 ml jedenkrát (QD)
alebo dvakrát denne (BID) počas 6 týždňov (QD: 48,2%, BID: 50,9%, placebo 20,4%; P = 0,0029
a P = 0,0007) (26).
Dávkovací režim je 2 mg dvakrát denne počas 2 týždňov, potom jedenkrát denne počas 4
týždňov. Každá injekčná liekovka s budezonidovou penou obsahuje 14 dávok po 2 mg.
Terapeutická indikácia podľa SPC: Liečba akútneho štádia ulceróznej kolitídy postihujúcej rektum
a sigmoidálnu časť hrubého čreva.

Prednizón p.o.
Prednizón orálny je systémový kortikosteroid, čo znamená, že nevyžaduje priamy kontakt so
zapáleným tkanivom, ale skôr sa zameriava na zníženie zápalu v tele. Na vyvolanie remisie u
rozsiahlejších alebo závažnejších pacientov s CU sa táto skupina liekov považuje za
najúčinnejšiu a podáva sa pacientom, ktorí nedostatočne reagujú na 5-ASA a / alebo antibiotiká.
Pri perorálnom podaní vo forme tabliet sa kortikosteroidy absorbujú proximálne v tenkom čreve
(dvanástniku), priamo sa dostanú do krvi a pôsobia systémovo v celom tele s biologickou
dostupnosťou 70%. Vysoká systémová dostupnosť týchto kortikosteroidov prináša celé spektrum
dobre známych, typických a často nepríjemných vedľajších účinkov, ktoré sú väčšinou
spôsobené potlačujúcim účinkom systémových kortikosteroidov na plazmatický kortizol (27; 28).
Vhodným režimom pre stredne aktívne ochorenie je prednizolón 40 mg denne počas 1 týždňa,
znižujúci sa o 5 mg denne každý týždeň, čo vedie k 8-týždňovej kúre (29).
Tabuľka 14 Porovnanie nákladov na indukčnú liečbu CU
Balenie
INN

Názov lieku

budezonid
MMX

Cortiment 9 mg

budezonid

Entocort 3 mg

budezonid

Budenofalk
rektálna pena

budezonid

Entocort 2 mg

PREDNISON 5
prednizón
LÉČIVA
* platná úhrada v ZKL
**navrhovaná úhrada

tbl plg 30x9 mg
(blis.PA/Al/PVC)
cps mod 50x3 mg
(fľ.HDPE)
spm rec 1x14
dávok/28 mg
(nád.Al.tlak.)
tbo reu 7x2 mg +7
solv.
(blis.Al+fľ.LDPE)
tbl 20x5 mg (blis.
PVC/Al)

Úhrada za
balenie

Úhrada
za liečbu

Denná
dávka
(mg)

Dĺžka
liečby v
dňoch

Počet
balení
na
cyklu
s

9

56

1,87

73,47 €*

137,14 €

89,60 €**

167,25 €

40,82 €

137,16 €

9

56

3,36

64,40 €

257,60 €

2

42

4,00

32,20 €

193,20 €

2

42

6,00

2,70 €

34,02 €

22,5

56

12,60

Bežnou formou perorálneho budezonidu je Entocort 3 mg a Budenofalk 3 mg gastrorezistentné
kapsuly.
Entocort p.o. ani Budenofalk p.o. nemajú v súhrne charakteristických vlastností lieku
terapeutickú indikáciu colitis ulcerosa, avšak v ZKL je v súčasnosti uvedený v rovnakej
úhradovej skupine aj napriek rozdielnej terapeutickej indikácii:
Entocort p.o.: „Crohnova choroba: Liečba Crohnovej choroby ľahkého až stredne ťažkého stupňa,
ktorá postihuje ileum a colon ascendens.
Mikroskopická kolitída: Indukcia remisie u dospelých pacientov s aktívnou mikroskopickou
kolitídou.
Udržanie remisie mikroskopickej kolitídy, pričom udržiavacia liečba sa má začať až po relapse
symptómov mikroskopickej kolitídy po iniciálnej liečbe.“
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Budenofalk p.o.: „Akútna mierna až stredne ťažká Crohnova choroba u pacientov s postihnutím
ilea a/alebo vzostupného hrubého čreva
Mikroskopická kolitída
Autoimunitná hepatitída.“
Preto nie je táto forma budenozidu použitá ako komparátor.
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú iné liečivo:
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.

CIEĽ ANALÝZY
Cieľom analýzy je zhodnotenie nákladovej efektívnosti lieku Cortiment v porovnaní s
komparátorom – existujúcou používanou liečbou v indikácii liečby pacientov budezonidom v inej
forme v súlade s terapeutickou indikáciou v SPC (1) za účelom splnenia legislatívnych podmienok
na zvýšenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v
zozname 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 farmako-ekonomického 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. Analýza reflektuje indikácie uvedené v SPC, pričom prínosy sú počítané za
celé obdobie modelovaných piatich rokov.
Typ analýzy a perspektíva
Na preukázanie nákladovej efektívnosti lieku Cortiment v porovnaní s liečbou používanou 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.
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Výber porovnávacej liečby (komparátora)

Ako komparátor je použitý budenofalk rektálna pena, budenofalk rektálna suspenzia a prednizón.
Odôvodnenie a spôsob výberu sú uvedené v časti 5 tohto rozboru.
Populácia pacientov
Farmakoekonomický rozbor je vykonaný pre populáciu pacientov v súlade s indikáciou uvedenou
v bode 2 – Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru.
Charakteristika pacientov zo Slovenska nie je dostupná. Preto je použitá charakteristika
z holandskej kohorty pacientov s CU v južnom Limburgu (IBDSL), ktorá zahŕňala 598 pacientov
diagnostikovaných v rokoch 2006 až 2010 v oblasti južného Limburgu. (30)
Tabuľka 15 Charakteristika pacientov (30)
Parameter

Vek

Charakteristika
48.2

Hmotnosť

77 kg

Podiel mužov

49.7%

Ochorenie v čase diagnózy
Proktitída

38.8%

Ľavostranná CU

41.6%

Extensívna CU

19.6%

Použitý model
Štruktúra modelu (Obrázok 9) je založená na modeli Švédskeho inštitútu pre ekonomiku zdravia
koncipovanom na hodnotenie nákladovej efektívnosti Cortimentu® pri liečbe ulceróznej kolitídy
a bol lokalizovaný na podmienky Slovenska.
Všetci pacienti s aktívnym ochorením začínajú s liečbou steroidmi. Všetci pacienti boli predtým
liečení 5-ASA. Remisiu je možné dosiahnuť v akomkoľvek zdravotnom stave okrem stavu po
operácii a smrti. Pre pacientov, u ktorých sa pozoruje určité zlepšenie, ale nie úplná remisia alebo
žiadne zlepšenie, sa používa najlepšia podporná starostlivosť. Táto skupina sa lieči udržiavacou
dávkou 5-ASA (mesalazín). Malá časť pacientov liečených steroidmi a udržiavanými 5-ASA trpí
agresívnejším priebehom ochorenia, ktoré sa vyvíja v závažné ochorenie. Ako liečba 3. línie sa
liečia imunomodulátormi.
Pacienti s agresívnejším priebehom ochorenia (3. línia) môžu prechádzať buď do remisie, alebo do
4. línie. Liečia sa infliximabom. Pacienti vo 4. línii môžu prechádzať buď do remisie, alebo do
hospitalizácie. Stav po operácii a smrť sú absorbujúce stavy, čo znamená, že pacienti, ktorí sa
podrobili chirurgickému zákroku, zostávajú v chirurgickej remisii.
Prechodová matica modelu je uvedená nižšie (Tabuľka 16). Jeden cyklus má dĺžku 8 týždňov.
Obrázok 9 Štruktúra modelu
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Tabuľka 16 Prechodová matica
d
o

Liečba
steroidmi

z
Liečba
steroidmi

BSC,
udržiavacia
liečba 5-ASA

3. línia

-

-

-

BSC,
udržiavacia
liečba 5-ASA

3. línia

1 - (%
závažné
ochorenie +
miera remisie
pri steroidoch
+ úmrtnosť)
1 - (%
závažného
ochorenia +
miera remisie
BSC,
udržiavacia 5ASA +
úmrtnosť)

%
závažných
ochorení

-

-

4. línia

Hospitali
zácia

Remisia

Po
operácii

Steroidy s
remisiou
-

-

%
závažných
ochorení
-

1 - (miera
remisie
imunomo
dulátor +
úmrtnosť)
-

-

1 - (miera
remisie
infliximab
+
úmrtnosť)

Smrť
Úmrtnosť

-

Miera
remisie pri
BSC,
udržiavaní s
5-ASA

Imunomodul
átor s
remisiou
Miera
remisie pri
infliximabe

Úmrtnosť

-

Úmrtnosť
Úmrtnosť

4. línia

-

-

-

Hospitalizácia

-

-

-

-

-

Relaps

-

-

-

-

Po operácii

-

-

-

-

-

-

1úmrtnosť

Úmrtnosť

Smrť

-

-

-

-

-

-

-

1

Remisia

1 - (%
chirurgia +
úmrtnosť)
1 – (relaps +
úmrtnosť)

-

%
chirurgia
-

Úmrtnosť
Úmrtnosť

ČASOVÝ HORIZONT
Pre výpočet analýzy užitočnosti je použitý 5 ročný časový horizont.
VSTUPNÉ ÚDAJE O ÚČINNOSTI
Účinok liečby v modeli je definovaný z hľadiska remisie a používa sa ako pravdepodobnosť
prechodu zo zdravotného stavu Mild-Moderate: Steroidná liečba do zdravotného stavu
Remisia. Porovnanie účinkov liečby naprieč RCT je často výzvou z dôvodu heterogenity
definícií remisie. Na porovnanie účinkov liečby získaných z klinických štúdií sa uskutočnila
sieťová metaanalýza (NMA) (príloha formou Iného podania). Výsledky NMA sú uvedené v
tabuľke nižšie (Tabuľka 17).
Pravdepodobnosť remisie po 8 týždňoch sa získala pomocou nasledujúceho výpočtu:

Tabuľka 17 Podiel šancí (odds ratio) Cortimentu 9 mg oproti komparátorom z metaanalýzy
Komparátor
OR (95% CI)
Remisia (%)
Cortiment
17.40%
Budezonid suspenzia
1.1 (0.49-2.4)
16.07%
Budezonid pena
Prednizón

1.4 (0.67-2.9)

13.08%

NA

18.44%

Perorálny prednizón nebolo možné zahrnúť do NMA, pretože štúdie uvedené v literatúre neboli
RCT:
- Štúdia Truelove a kol. (31) bol vylúčený, pretože nie je jasné, či bola táto štúdia randomizovaná
- Štúdia Lennard-Jones a kol. (32) nejde o skutočné randomizované skúšanie (na určenie liečby
bola použitá parita čísla nemocničného spisu).
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Účinok liečby orálnym prednizónom sa upravil na zodpovedajúce dávky placeba, aby sa získala
bežná dávka placeba. Miera remisie perorálneho prednizónu zo štúdie Lennard-Jonesa (32)
(68,42%) sa vydelila mierou remisie zodpovedajúceho ramena s placebom (16,70%). Získaný
pomer sa vynásobil mierou remisie z ramena s placebom v štúdii CORE-II (4,5%). Upravená
miera remisie pre perorálny prednizón sa odhadovala na 18,44%.
Liečebný účinok najlepšej podpornej starostlivosti a liečebných postupov v následných líniách
Účinok najlepšej podpornej starostlivosti a následných liečebných postupov sú definované z
hľadiska remisie. Pravdepodobnosť remisie pre Pentasu (mesalazín) sa vyvodzuje z prehľadu
liečebného účinku kyseliny 5-aminosalicylovej na liečbu ulceróznej kolitídy (33) a používa sa ako
pravdepodobnosť prechodu z Mild-Moderate: BSC, udržiavacia liečba 5-ASA zdravotný stav do
zdravotného stavu remisie. Pravdepodobnosť remisie s imunosupresívom v 3. línii je odvodená z
Ardizzone et al. (34) a používa sa ako pravdepodobnosť prechodu z 3. línie: Zdravotný stav
imunomodulátorov do zdravotného stavu Remisia. Pravdepodobnosť remisie z infliximabu v 4.
línii je odvodená z Rutgeerts et al. (35) a používa sa ako pravdepodobnosť prechodu zo 4. línie:
Zdravotný stav Infliximab na zdravotný stav Remisia. Pravdepodobnosti remisie sú uvedené v
tabuľke nižšie (Tabuľka 18). Účinnosť liečby sa uplatňuje bez úpravy o placebo efekt, pretože
dôvod na zlepšenie je irelevantný a rovnako ovplyvňuje liečbu aj komparátora.
Tabuľka 18 Liečebný efekt následných línií
Liečebná línia
Liečebné rameno
BSC / 5-ASA udržiavacia liečba
Mesalazine 2.4g/day
3. línia
Azatioprín 2mg/kg/day
4. línia
Infliximab 5mg

Pravdepodobnosť remisie
37.2%
53.0%
33.9%

Relaps
U pacientov v zdravotnom stave remisia môže dôjsť k relapsu. Frekvencia relapsov je založená na
kumulatívnej miere relapsov po jednom roku, ako uviedli Solberg et al (36), prevedenej tak, aby
zodpovedala dĺžke cyklu v modeli podľa rovníc Fleurence a Hollenbeak (37). Výsledkom je, že
pravdepodobnosť relapsu zo zdravotného stavu remisia na stav liečba steroidmi je v modeli
10,68%.
Upozorňujeme, že definícia je „najmenej jeden relaps“, frekvencia relapsov by preto mohla byť
mierne podhodnotená, pretože jedinci s vysokou frekvenciou relapsov tvoria v modeli každý rok iba
jeden relaps.
Závažná CU
Pravdepodobnosť prechodu pacientov na liečbu 3. línie sa vypočítala na základe podielu pacientov
hospitalizovaných v štúdii COIN zameranej na hodnotenie nákladov na zdravotnú starostlivosť a
strát produktivity v súbore pacientov s IBD (38). V skupine pacientov s CU bolo počas 3 mesiacov
hospitalizovaných 2,67% pacientov. Pravdepodobnosť hospitalizácie bola prevedená na 8týždňový cyklus podľa rovníc Fleurence a Hollenbeak (37). Výsledkom je, že pravdepodobnosť
závažného ochorenia v modeli je 1,64%.
Chirurgia
Pravdepodobnosť chirurgického zákroku sa vypočítala z päťročnej pravdepodobnosti kolektómie v
skupine IBDSL pacientov s diagnostikovanou CU v rokoch 2006 až 2010. Kumulatívna
pravdepodobnosť kolektómie sa v tejto štúdii odhadovala na 4,1% . Pravdepodobnosť bola
prevedená na 8-týždňovú dĺžku cyklu podľa rovníc od Fleurence a Hollenbeak (37). Vo výsledku sa
pravdepodobnosť chirurgického zákroku na jeden cyklus odhaduje na 0,13%.
Pretože prechod do pooperačného stavu bol podmienený (pacient by mal najskôr prejsť do stavu
hospitalizácie), pravdepodobnosť prechodu z hospitalizácie do pooperačného stavu bola upravená
o pravdepodobnosť prechodu do stavu hospitalizácie. Pravdepodobnosť operácie bola v modeli
vypočítaná nasledovne:

Za predpokladu, že každý pacient, ktorý podstúpi chirurgický zákrok, je hospitalizovaný, sa
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pravdepodobnosť chirurgického zákroku v modeli vypočítala na 7,82% za cyklus.
Smrť
Posledná známa premenná – hrubá úmrtnosť v populácii v roku 2014 bola 9/1000 obyvateľov
(Zdroj: Eurostat (demo_r_gind3) a (demo_gind)).
Celkový počet úmrtí na 1 000 obyvateľov na Slovensku sa odhaduje na 8,7 / 1 000. Táto
pravdepodobnosť bola prevedená na 8-týždňový cyklus podľa rovníc Fleurence a Hollenbeak (37).
Výsledkom bolo, že pravdepodobnosť úmrtia v modeli je 0,13%.
VSTUPNÉ ÚDAJE O KVALITE ŽIVOTA
Použité hodnoty užitočnosti sa získavajú hlavne z Arseneau et al. (39). Jedinou výnimkou sú
zdravotné stavy predstavujúce liečbu steroidmi a najlepšiu podpornú starostlivosť. Tieto hodnoty sú
získané z Prenzler et al. (40), aby sa lepšie prispôsobila miernej až strednej závažnosti ochorenia.
Hodnoty užitočnosti sú zobrazené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 19 Hodnoty užitočnosti
Zdravotný stav

Hodnota

Zdroj

Liečba steroidmi

0.59

Prenzler (40)

BSC

0.59

Rovnaké ako pri liečbe steroidmi

3. línia

0.32

Arseneau (39)

4. línia

0.32

Rovnaké ako v 3. línii

Hospitalizácia

0.32

Arseneau (39)

Remisia

0.79

Arseneau (39)

Stav po operácii

0.68

Arseneau (39)

Smrť

0.00

Arseneau (39)

Zníženie užitočnosti pri AE v modeli odráža vplyv na kvalitu života.
Pre nežiaduce udalosti hirzutizmus, nespavosť a užitočnosť pre akné sú získané z publikovaných
štúdií (41; 42; 43). Hodnota pre hirzutizmus sa počíta ako rozdiel v úžitku medzi tým, čo je
definované ako malá ochlpenie, a hodnotou bežnej populácie pre ženy vo vekovej skupine 30-39
rokov (43; 44).
Aby sme sa vyhli nadhodnoteniu vplyvu zníženia užitočnosti, predpokladáme, že výskyt každej z
týchto troch nežiaducich udalostí je nezávislý. To umožňuje odhadnúť počet jedincov trpiacich
viacerými nežiaducimi udalosťami vynásobením frekvencií nežiaducich udalostí a získaním
samostatných pravdepodobností výskytu viacerých nežiaducich udalostí. Celková frekvencia
každej nežiaducej udalosti sa nemení.
Pre kombinované nežiaduce udalosti neexistujú žiadne hodnoty užitočnosti. Za predpokladu, že
pokles užitočnosti z dôvodu AE je aditívny, pravdepodobne by nadhodnotil kombinované zníženia
užitočnosti. Aby sa dosiahol realistickejší a konzervatívnejší odhad kombinovaných znížení
užitočnosti, každé zníženie užitočnosti sa vynásobí 0,75, ako je uvedené v tabuľke nižšie (Tabuľka
20).
Hodnoty užitočnosti pri horúčke, nevoľnosti, vyrážkach a únave sú získané z literatúry (45).
Pokiaľ ide o zostávajúce nežiaduce udalosti, predpokladá sa odhad úbytku užitočnosti 0,02 bez
úpravy o potenciálne viacnásobné nežiaduce udalosti. Upravené údaje sú uvedené v tabuľke nižšie
(Tabuľka 20).
Tabuľka 20 Pokles užitočnosti z dôvodu AE
Implementácia vplyvu
AE
zníženia
Kortikosteroidy
Hirzutizmus
Plný

Výpočet

Pokles užitočnosti

0.06

0.06

Mesiačikovitá tvár

Plný

0.02

0.02

Sčervenanie

Plný

0.02

0.02

Zadržiavanie tekutín

Plný

0.02

0.02

Zmeny nálady

Plný

0.02

0.02
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Zmeny spánku

Plný

0.02

Nespavosť

Plný

0.09

0.09

Akné

Plný

0.07

0.07

Palpitácie

Plný

0.02

0.02

Agitovanosť

Plný

Odhad

0.02

Depresia

Plný

Odhad

0.02

Prírastok hmotnosti

Plný

Odhad

0.02

Hirzutizmus a nespavosť

75%

75% z 0.06 a 0.09

0.1125

Hirzutizmus a akné

75%

75% z 0.06 a 0.07

0.0975

75%

75% z 0.09 a 0.07
75% z 0.06, 0.07 a
0.09

0.1200

Nespavosť a akné
Hirzutizmus,
akné
nespavosť
3. línia
Horúčka a bolesť hlavy

a

75%

0.02

0.1650

75%
Plný

75% z 0.06 a 0.09

0.11

Leuko-trombocytopénia

0.02

0.02

Leukopénia

Plný

0.02

0.02

AST / ALT

Plný

0.02

0.02

Epigastrická bolesť

Plný

0.02

0.02

4. línia
Zhoršujúca sa ulcerózna
kolitída
Bolesť brucha

Plný

0.02

0.02

Plný

0.02

0.02

Nevoľnosť

Plný

0.10

0.10

Infekcia horných dýchacích
ciest
Faryngitída

Plný

0.02

0.02

Plný

0.02

0.02

Sínusitída

Plný

0.02

0.02

Bolesť

Plný

Vyrážka

Plný

0.02
0.06

0.02
0.06

Artralgia

Plný

0.02

0.02

Bolesť hlavy

Plný

0.02

0.02

Horúčka

Plný

0.11

0.11

Anémia

Plný

0.02

0.02

Únava

Plný

0.07

0.07

VSTUPNÉ ÚDAJE O NEŽIADUCICH ÚČINKOCH
Nežiaduce účinky lieku Cortiment® sú získané zo štúdie CORE-II (20). Nežiaduce udalosti pre
orálny prednizón sú získané od Rhodes et al (46) s použitím hlásených dvojmesačných
nežiaducich účinkov súvisiacich so steroidmi. Trvanie liečby a dávka v publikácii Rhodes et al. sú
rovnaké ako v CORE-II a tie, ktoré sa používajú v modeli. Rhodes je zvoleným zdrojom kvôli
priamej porovnateľnosti s CORE-II, pokiaľ ide o nežiaduce účinky spojené so steroidmi. Populácia
pacientov, u ktorých Lennard-Jones a kol. (32) uvádza nežiaduce udalosti, nie je rovnaká ako
skupina liečená prednizónom. Nežiaduce účinky pre budezonidovú penu sú získané z Rubin et al.
(47). Pretože v literatúre o suspenzii budezonidu nie sú dostupné žiadne nežiaduce udalosti
súvisiace so steroidmi, predpokladá sa, že pravdepodobnosť nežiaducich účinkov je rovnaká ako v
prípade budezonidovej peny.
Zahrnuté nežiaduce udalosti sú obmedzené na nežiaduce udalosti súvisiace so steroidmi (Tabuľka
21). V obidvoch štúdiách s prednizolónom existujú obmedzené správy týkajúce sa nežiaducich
udalostí súvisiacich s liečbou, iných ako tých, ktoré sa špecificky hlásia ako súvisiace so steroidmi.
Z dôvodu porovnateľnosti sú z CORE-II taktiež zahrnuté iba nežiaduce účinky súvisiace so
steroidmi. Nesteroidné nežiaduce udalosti hlásené v štúdii CORE-II neboli časté a spravidla mierne
(20).
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Tabuľka 21 Pravdepodobnosti AE
Hirzutizmus

0.00%

Budezonid
suspenzia
0.00%

Mesiačikovitá tvár

1.60%

0.00%

0.00%

31.00%

Sčervenanie

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

Zadržiavanie tekutín

0.00%

0.00%

0.00%

6.00%

Zmeny nálady

1.60%

0.00%

0.00%

31.00%

Zmeny spánku

2.30%

0.10%

0.10%

23.00%

Nespavosť

0.80%

0.40%

0.40%

8.04%

Akné

0.80%

0.60%

0.60%

11.12%

Palpitácie

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

Agitovanosť

0.10%

0.10%

10.00%
0.00%

Depresia

0.00%

0.60%

0.60%

0.00%

Prírastok hmotnosti

0.00%

0.30%

0.30%

0.00%

Hirzutizmus a nespavosť

0.00%

0.00%

0.00%

3.45%

Hirzutizmus a akné

0.00%

0.00%

0.00%

4.37%

Nespavosť a akné

0.00%

0.00%

0.00%

2.85%

Hirzutizmus, akné a nespavosť

0.00%

0.00%

0.00%

0.66%

AE

Cortiment

Budezonid
pena
0.00%

Prednizón
14.52%

Nežiaduce udalosti pri liečbe podávanej v 3. línii (azatioprín) a 4. línii (infliximab) sú extrahované z
Ardizzone et al. (34) a zo štúdie ACT 2, ktorú vypracovali Rutgeerts et al. (35). Pravdepodobnosti
jednotlivých nežiaducich udalostí sa počítajú pomocou výskytu a dĺžky liečby uvedených v
článkoch a podľa rovníc (A) a (B) pozri napr. Fleurence a Hollenbeak (37).

(A)
(B)
Tabuľka 22 Pravdepodobnosti AE v 3. línii (azatioprín)
AE
Azatioprín
Horúčka a bolesť hlavy
0.87%
Leuko-trombocytopénia
0.87%
Leukopénia
3.54%
AST / ALT
0.87%
Epigastrická bolesť
1.75%
Tabuľka 23 Pravdepodobnosti AE v 4. línii (infliximab)
AE
Infliximab
Zhoršenie CU
3.88%
Bolesť brucha
3.53%
Nevoľnosť
2.10%
Infekcia horných dýchacích ciest
5.70%
Faryngitída
2.45%
Sínusitída
3.88%
Bolesť
3.14%
Vyrážka
0.71%
Artralgia
5.70%
Bolesť hlavy
6.83%
Horúčka
4.58%
Anémia
2.10%
Únava
2.10%

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
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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
V modeli je používaných viacero liekov. Úhrada zdravotnou poisťovňou je čerpaná z aktuálne
platného ZKL (48; 49).
Tabuľka 24 Porovnanie nákladov na liečbu CU
Balenie
INN

Názov lieku

budezonid
MMX

Cortiment 9 mg

budezonid

Entocort 3 mg

budezonid

Budenofalk
rektálna pena

budezonid

Entocort 2 mg

prednizón
mesalazín

infliximab
azatioprín

PREDNISON 5
LÉČIVA
Pentasa Slow
release tablets
1g
Zessly 100 mg
prášok
na
prípravu
infúzneho
koncentrátu
Imasup 50 mg

tbl plg 30x9 mg
(blis.PA/Al/PVC)
cps mod 50x3 mg
(fľ. HDPE)
spm
rec
1x14
dávok/28
mg
(nád.Al.tlak.)
tbo reu 7x2 mg +7
solv.
(blis.Al+fľ.LDPE)
tbl 20x5 mg (blis.
PVC/Al)
tbl plg 60x1
(blis.Al/Al)

Úhrada za
balenie

Úhrada
za liečbu

Denná
dávka
(mg)

Dĺžka
liečby v
dňoch

Počet
balení
na
cyklu
s

89,60 €

167,25 €

9

56

1,87

40,82 €

137,16 €

9

56

3,36

64,40 €

257,60 €

2

42

4,00

32,20 €

193,20 €

2

42

6,00

2,70 €

34,02 €

22,5

56

12,60

39 €

87,36 €

2400

56

2,24

187,12 €

2 161,24
€

385

3

11,55

14,05 €

24,23 €

154

56

1,72

g

plc ifc 1x100 mg
(liek.inj.skl.)
tbl flm 100x50 mg
(blis.PVC/PVDC/Al
)

Náklady na zdravotnú starostlivosť
Jednotkové náklady na zdravotnú starostlivosť sú čerpané zo Zoznamu výkonov a hodnoty bodov
ZP
Tabuľka 25 Jednotkové náklady na zdravotné výkony
Jednotka

Hospitalizačný deň
Chirurgia
hospitalizácia

Jednotková úhrada

-

143,46 €
918,14 €

Ileostomické pomôcky

6€

Návšteva u lekára
Diagnostické
kolonoskopia
Diagnostické
CT
vyšetrenie
Diagnostický - MRI
sken
Diagnostické
ultrazvuk
Diagnostické
gastroskopia

5,23 €
2 980,16 €
78,22 €
130,37 €
12,55 €
5,21 €

priemerná úhrada VšZP na chirurgii
918,14€/ priemerný počet dní
hospitalizácie v 2019 podľa NCZI
bolo 6,4 dňa
Zmluvy VšZP priemer vo februári
2021
podľa platného ZK ZP, Podložka
F86779 – 5,02 € + vrecko F86788 –
0,98 €
Výkon č. 63 x
0,0261694 €
Základná sadzba UNB 1655 x
1,8007 koeficient podľa DRG G48A
Zoznam výkonov, č. 5203 x
0,0043457 €
Zoznam výkonov, č. 5611a x
0,0043457 €
Zoznam výkonov, č. 5300 x
0,0073828 €
Zoznam výkonov, č. 741 x
0,0043457 €

Hodnota bodu je špecifická pre výkon podľa zmlúv ZP a podľa podielu poisťovní na trhu je
vypočítaný vážený priemer a jednotková cena je násobkom počtu bodov priradených k výkonu
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a hodnoty bodu.
Frekvencia zdravotných výkonov počas jedného cyklu je uvedená v tabuľke nižšie (Tabuľka 26)
a vychádza z holandskej štúdie (50), keďže na Slovensku tieto údaje v súčasnosti nie je možné
zozbierať.
Tabuľka 26 Frekvencia výkonov v jednom cykle
Jednotka
Hospitaliz
ačný deň
Chirurgia hospitalizá
cia
Ileostomic
ké
pomôcky
Návšteva
u lekára
Diagnostic
ké
kolonosko
pia
Diagnostic
ké - CT
vyšetrenie
Diagnostic
ký - MRI
sken
Diagnostic
ké - ultra
zvuk
Diagnostic
ké
gastrosko
pia
Spolu po
prepočte
nákladov
na
1
cyklus

Remisia

Po
operácii
*

Smrť

6,2

0

6,2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

0

0,8

0,8

1

0

0,2

0

0

0,2

0,2

0,2

0,4

0,8

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,05

0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0

0

0

0,02

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0

0

0

1 795 €

3€

602 €

602 €

602 €

1 199 €

3 282 €

1€

1868 €

0€

Liečba
steroidmi

BSC

3 línia
(1.tunel)

3. línia
(2.tunel)

3. línia
(3.tunel)

4.línia

Hospital.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,5

0,8

0,6

0

0,01

*Výkon po operácii je počítaný ako jednorazový po operácii, inak je pre cyklus počítaný nulový
náklad.
Náklady na liečbu nežiaducich účinkov
Na liečbu AE po liečbe kortikosteroidmi sú počítané nulové náklady, aby nedošlo k nadhodnoteniu
prínosu.
Náklady sú počítané na liečbu AE v 3. línii a 4. línii. Jednotkovým zdrojom je vypočítaný priemer
nákladov na liečbu uvedených AE v podaniach v rokoch 2018 – 2020.
Tabuľka 27 Vstupné hodnoty pre AE v 3. a 4. línii

AE 3. línia

Horúčka a bolesť hlavy
Leuko-trombocytopénia
Leukopénia
AST / ALT
Epigastrická bolesť
Pokles užitočnosti
AE náklady

AE v 4. línii

Zhoršujúca sa ulcerózna kolitída
Bolesť brucha
Nevoľnosť

Azatioprín
0,9%
0,9%
3,5%
0,9%
1,8%
0,0024
25 €
Infliximab
3,9%
3,5%
2,1%

Jednotkový
náklad
251,36 €
1 112,50 €
234,00 €
0,00 €
251,36 €

Cost
918,14 €
251,36 €
527,93 €
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Infekcia horných dýchacích ciest

5,7%
2,4%
3,9%
3,1%
0,7%
5,7%
6,8%
4,6%
2,1%
2,1%
0,0166
136 €

Faryngitída
Sinusitída
Bolesť
Vyrážka
Artralgia
Bolesť hlavy
Horúčka
Anémia
Únava
Pokles užitočnosti
AE náklady

100,15 €
100,15 €
100,15 €
251,36 €
131,72 €
204,03 €
251,36 €
251,36 €
706,93 €
230,53 €

Určenie prahu je uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 28 Výpočet prahu v čase podania žiadosti (môže sa líšiť oproti času hodnotenia)

Úhrada v Anglicku, Škótsku
a Nemecku
Dostupnosť iných medicínskych
intervencií
(Prednizón,
metylprednizolón, mesalazín, 5ASA)
Vplyv na rozpočet (153 058 €)
Počet získaných rokov (0,009)
Orphan

podklad

Počet bodov
3

-0,25

5
0,1
0,1

-1
1
-2
0

nie

-2,25
32,75
1 092,00 €

Výsledok
Celkom násobok priem. mzdy
priem mes mzda v 2019
ICER pre podanie v 2021 pre liek

35 763 EUR/QALY

Diskontovanie
Všetky náklady a prínosy boli v súlade s Metodickou pomôckou diskontované diskontnou sadzbou
5 %.
VÝSLEDKY
Výsledky analýzy užitočnosti nákladov v základnom scenári sú sumarizované v tabuľke nižšie
(Tabuľka 29).
Tabuľka 29 Výsledky analýzy užitočnosti nákladov

Rozsah choroby

Extenzívna CU
Ľavostranná CU
Proktitída
Náklady
Náklady na primárne lieky
Dodatočné náklady na lieky
Náklady
na
zdravotnú
starostlivosť
Celkové náklady

QALYs
ICER

Cortiment
Cortiment
Cortiment

Komparátor
Prednizón p.o.
Entocort 2 mg
Budezonid rektálna pena

511 €
670 €

568 €
683 €

Rozdiel
-57 €
-13 €

5 995 €
7 176 €
3,255

5 979 €
7 230 €
3,246
Dominant

16 €
-54 €
0,009
-6 145 €
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Analýza citlivosti
V súlade s metodickými a legislatívnymi požiadavkami sa vykonala analýza citlivosti, v ktorej
sa neisté vstupné parametre zmenili v rozsahu +/- 30 %. V tomto rozptyle bolo vykonaných
1000 simulácií.
Tabuľka 30 Parametre pre simuláciu s ±30% odchýlkou

Cohort alternatives

Model use

Treatment effect

Model use

Subsequent treatment effect

Model use
0,530
0,339
0,372

0,159
0,102
0,112

Costs

Model use

SE

143,46
918,14
0,00
6,00
0,00
5,23
2980,16
78,22
130,37
12,55
5,21

43,038
275,442
0,000
1,800
0,000
1,569
894,048
23,466
39,111
3,765
1,563

,
24,52
136,48

,
7,356
40,944

Model use

SE

0,589
0,589
0,790
0,320
0,680
0,320
0,320

0,177
0,177
0,237
0,096
0,204
0,096
0,096

0,0024
0,0067
0,0010
0,0010
0,0608
0,0024
0,0166

0,001
0,002
0,000
0,000
0,018
0,001
0,005

Risk of relapse
Probability in hospital to surgery
Probability severe disease
Mortality

0,107
0,078
0,016
0,001

Cortiment
Entocort - oral
Budesonide foam - rectal
Budesonide enema - rectal
Prednisolone - oral

0,174
1,400
1,400
1,100
0,184

Azathioprine effect
Infliximab effect
Mesalazine effect

Unit cost
Hospital day
Surgery
Physician per hospital day
Ileostomy supplies
Nurse visit
Physician visit
Diagnostic - colonoscopy
Diagnostic - CT scan
Diagnostic - MRI scan
Diagnostic - ultra sound
Diagnostic - gastroscopy
AEs costs of primary and additional drugs
Azathioprine
Infliximab

Utility

Utility
Steroid treatment
Best supportive care
Remission
Hospitalization
Surgical remission
3rd line: Immunomodulators
4th line: Infliximab
Utility decrement
Cortiment
Entocort - oral
Budesonide foam - rectal
Budesonide enema - rectal
Prednisolone - oral
Azathioprine
Infliximab

Tabuľka 31 Výsledky simulácií
Cortiment

Vážený
priemer
podľa
pomeru
jednotlivých lokalít

Budezonid
Entocort 2 mg

SE

0,032
0,023
0,005
0,000

SE

0,052
0,420
0,420
0,330
0,055

SE

–

Budezonid
rektálna pena

Prednizón
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Základné
výsledky
Priemer
1000
simulácií
Medián
simulácií
2.5%
Percentile
97.5%
Percentile

Náklady

QALY

Náklady

QALY

Náklady

QALY

Náklady

QALY

Náklady

QALY

7 176

3,255

7 230

3,246

7 252

3,25

7 438

3,25

6 771

3,23

7 044

3,243

7 097

3,235

7 120

3,24

7 300

3,24

6 648

3,22

6 791

3,442

6 844

3,434

6 862

3,44

7 058

3,43

6 367

3,42

3 758

1,411

3 812

1,433

3 829

1,42

4 010

1,44

3 414

1,39

11 759

4,149

11 781

4,142

11 807

4,16

11 967

4,14

11 249

4,13

Tabuľka 32 Výsledky Cortiment vs jednotlivý komparátor
vs. vážený priemer
podľa
pomeru
jednotlivých lokalít
ΔC
ΔU

vs budezonid –
Entocort 2 mg

vs.
budezonid
rektálna pena

vs. prednizón

ΔC

ΔU

ΔC

ΔU

ΔC

ΔU

Priemer 1000
simulácií
Medián
simulácií
2.5% simulácií

-53

0,01

-76

0,00

-256

0,01

396

0,03

-55

0,01

-73

0,00

-253

0,00

388

0,03

-92

-0,01

-157

-0,04

-357

-0,03

276

-0,03

97.5% simulácií

-3

0,04

-24

0,04

-175

0,05

563

0,09

ZÁVER
V 95% všetkých simulácií je použitie lieku Cortiment lacnejšou a prínosnejšou alternatívou.

7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom
sa farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
Cieľom predkladanej analýzy vplyvu na rozpočet je predložiť očakávaný vplyv zmeny úhrady
štandardnej dávky liečiva pre budezonid MMX.
Pre výpočet bol použitý softvér Excel, pričom boli modelované 2 scenáre:
- scenár bez zvýšenia úhrady za ŠDL budezonid MMX,
- scenár po zvýšení úhrady za ŠDL budezonid MMX.
Populácia pacientov a komparátor
Jedná sa o populáciu pacientov S CU, ktorá je novodiagnostikovaná, alebo má vzplanutie
akútnych prejavov a je u nich potrebná indukčná liečby pri zlyhaní liečby 5-ASA.
Predpokladom je, že zvýšenie úhrady ŠDL budezonid MMX a nulový doplatok ako je to pri
Entocort 2 mg a Budenofalk rektálna pena, budem medziročne počet pacientov užívajúcich
budezonid MMX narastať (viď Tabuľka 5).
Náklady na liečbu sú počítané rovnaké ako pre analýzu užitočnosti nákladov.
Tabuľka 33 Náklady na liečbu CU (iba lieky)
INN

Názov lieku

budezonid
MMX

Cortiment 9 mg

budezonid

Budenofalk
rektálna pena

budezonid

Entocort 2 mg

Balenie

tbl plg 30x9 mg
(blis.PA/Al/PVC)
spm rec 1x14 dávok/28
mg (nád.Al.tlak.)
tbo reu 7x2 mg +7
solv. (blis.Al+fľ.LDPE)

Úhrada za
balenie

Úhrada za
liečbu

Denná
dávka
(mg)

Dĺžka
liečby v
dňoch

Počet
balení na
cyklus

73,47 €*

137,14 €

9

56

1,87

89,60 €**

167,25 €

64,40 €

257,60 €

2

42

4,00

32,20 €

193,20 €

2

42

6,00
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VÝSLEDKY ANALÝZY DOPADU NA ROZPOČET
Pre rok 2021 je uvažované so zvýšením úhrady za ŠDL k 1.12.2021. v roku 2021 sa do
analýzy vplyvu na rozpočet započítalo iba 73 pacientov s novou úhradou od 1.12.2021.
Tabuľka 34 Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet
ROK
počet pacientov
celkom
počet pacientov pre
Cortiment 9 mg (so
zvýšenou úhradou)
náklady na Cortiment
9 mg pôvodná úhrada
náklady na
Budenofalk rektálna
pena alebo Entocort 2
mg
náklady na Cortiment
9 mg so zvýšenou
úhradou
SPOLU zvýšením
úhrady Cortiment 9
mg
náklady na Cortiment
9 mg pôvodná úhrada
náklady na
Budenofalk rektálna
pena alebo Entocort 2
mg
náklady na Cortiment
9 mg so zvýšenou
úhradou
SPOLU po zvýšení
úhrady Cortiment 9
mg
Rozdiel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

328

3926

3926

3926

3926

3926

73

959

1055

1161

1277

1405

5 417,23 €

119 601,75 €

119 601,75 €

119 601,75 €

119 601,75 €

119 601,75 €

41 572,04 €

688 371,60 €

688 371,60 €

688 371,60 €

688 371,60 €

688 371,60 €

0

0

0

0

0

0

46 989,27 €

807 973,35 €

807 973,35 €

807 973,35 €

807 973,35 €

807 973,35 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

41 572,04 €

669 343,82 €

647 755,06 €

623 738,18 €

597 815,54 €

568 942,44 €

6 608,91 €

159 812,80 €

175 808,04 €

193 601,99 €

212 816,13 €

234 207,47 €

48 180,96 €

829 156,62 €

823 563,10 €

817 340,17 €

810 631,67 €

803 149,91 €

1 191,68 €

21 183,26 €

15 589,75 €

9 366,82 €

2 658,32 €

- 4 823,44 €

ZÁVER
Vyrovnanie postavenia liekov určených na liečbu CU – budezonid rektálna forma a budezonid
MMX bude v konečnom dôsledku znamenať úsporu zdrojov z verejného zdravotného poistenia
a k zvýšeniu kvality života pacientov s CU.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor
predkladá a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
Tabuľka 35 Predpokladaná spotreba
Spotreba počtu balení lieku Cortiment 9
mg pri pôvodnej úhrade
Spotreba počtu balení lieku Cortiment 9
mg pri zvýšenej úhrade
Rozdiel

2021

2022

74

1784

74
0

1628
156

2023

2024

2025

2026

1962

2161

2375

2614

1628
334

1628
533

1628
747

1628
986

Suma úhrad po zvýšení úhrady:
•

na 12 mesiacov: 153 058 €,

•

na 24 mesiacov: 327 528 €

•

na 36 mesiacov: 519 642 €.
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10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských
štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách:
Úhrada zodpovedá úhrade rektálnej formy budezonidu.
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
Výsledky klinických skúšok sú podrobne popísané v časti 4. Klinický prínos liečby liekom
preukázaný významným upravením merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze
choroby.
V SPC (1) sa uvádza:
Ulcerózna kolitída:
Vykonali sa dve randomizované kontrolované skúšania fázy III, ktoré zahŕňali 1 022 dospelých
pacientov s ľahkou až stredne ťažkou akútnou ulceróznou kolitídou (UC). Dvestopäťdesiatpäť
(255) pacientov sa liečilo Cortimentom 9 mg/deň 8 týždňov. Títo pacienti sa predtým buď
neliečili (42 % ITT) alebo ich liečba 5-ASA zlyhala (58 % ITT). Na preukázanie citlivosti
použitej metódy obidve štúdie zahŕňali referenčné rameno, mesalazín (Asacol) a budezonid
(Entocort). V obidvoch štúdiách bola remisia definovaná podľa skóre UCDAI (Ulcerose Colitis
Disease Activity Index) ≤ 1, s počtom bodov 0 pre krvácanie z konečníka a frekvenciu stolice,
normálnu mukózu (bez friability) a znížením o ≥1 bod v endoskopickom náleze.
Účinok Cortimentu 9 mg tabliet na primárny cieľ:
Štúdia
Štúdia CB-01-02/01

Cortiment
tablety
Remisia %
17,9

Štúdia CB-01-02/02

17,4

9mg

Placebo

P=

Remisia %
7,4

0,0143

4,5

0,0047

V obidvoch štúdiách sa dosiahol štatistický rozdiel medzi Cortimentom 9 mg a placebom a rozdiel
oproti placebu bol 10,4 % a 12,9 %, v tomto poradí.
5-ASA je štandardom pre liečbu ochorenia s miernou až strednou aktivitou. Nie sú dostupné
výsledky priameho porovnania Cortimentu oproti 5-ASA. Preto je potrebné potvrdiť jeho miesto
v terapeutickej schéme. Niektorí pacienti môžu mať prospech z úvodnej liečby Cortimentom.
Dôkazy pre indikáciu mikroskopickej kolitídy (kolagénovej kolitídy a lymfocytovej kolitídy) sú
uvedené nižšie. Tento dôkaz pochádza zo štúdií s budezonidom v lieku Entocort. Systémová
dostupnosť tohto lieku je podobná ako v prípade budezonidu v lieku Cortiment.
Kolagénova kolitída:
Dve randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované indukčné štúdie v trvaní šesť a
osem týždňov skúmali klinické a histologické účinky budezonidu v dávke 9 mg / deň pri liečbe
kolagénovej kolitídy. V prvej štúdii bolo 23 pacientov randomizovaných na liečbu budezonidom 9
mg/deň a 22 pacientov na placebo počas 6 týždňov. Miera klinickej remisie bola signifikantne
vyššia (p <0,001) v skupine s budezonidom ako v skupine s placebom 86,9% oproti 13,6%.
Histologické zlepšenie sa pozorovalo u 14 pacientov v skupine s budezonidom (60,9%) a u
jedného pacienta v skupine s placebom (4,5%; p <0,001). V druhej štúdii bolo 10 pacientov
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randomizovaných do skupiny liečenej budezonidom počas 8 týždňov (9 mg/deň 4 týždne, 6 mg/deň
2 týždne a 3 mg/deň 2 týždne) a desať pacientov dostávalo placebo. Všetkých 10 pacientov
dostávajúcich budezonid malo klinickú odpoveď v porovnaní s dvoma v skupine s placebom (p
<0,001). Dve otvorené štúdie (počiatočná fáza randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom
kontrolovaných udržiavacích štúdií) skúmali účinnosť budezonidu 9 mg/deň počas 6 týždňov. V
prvej štúdii dosiahlo 46 pacientov (96%) klinickú remisiu v priebehu 2–30 (priemerne 6,4) dní s
výrazným zlepšením konzistencie stolice. V druhej štúdii zo 42 pacientov, ktorí začali štúdiu, bolo v
6. týždni v klinickej remisii 34 pacientov (81%) (priemerná frekvencia stolice tri alebo menej denne).
Lymfocytová kolitída:
Dôkazy pre túto indikáciu sú obmedzené. Jedna randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom
kontrolovaná štúdia sa uskutočnila s 15 pacientmi s lymfocytovou kolitídou. Jedenásť osôb bolo
liečených budezonidom 9 mg/deň a štyria pacienti dostávali placebo počas 8 týždňov. Klinická
odpoveď (definovaná ako najmenej 50% zlepšenie frekvencie pohybu čriev) sa pozorovala u 25% v
skupine s placebom oproti 91% v skupine s budezonidom (p = 0,03).

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.
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