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Indeks skrótów 

Skrót Rozwinięcie 

A1-PI 
ang. alpha1-proteinase inhibitor (alpha-1 antitrypsin) – inhibitor alfa-1 proteinazy (alfa-1 
antytrypsyna) 

AATD 
ang. alpha-1 antitrypsin deficiency – niedobór inhibitora alfa-1 proteinazy (alfa-1 
antytrypsyny) 

ab ang. abstract – streszczenie 

ACP ang. American College of Physicians – Amerykańskie Kolegium Lekarzy 

ACCP 
ang. American College of Chest Physicians – Amerykańskie Kolegium Lekarzy Chorób 
Klatki Piersiowej 

ADRReports 
ang. European database of suspected adverse drug reaction reports - europejska baza 
danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków 

AMSTAR 
ang. Measurement Tool to Assess Systematic Reviews and Meta-analysis – narzędzie 

służące do oceny jakości przeglądów systematycznych i metaanaliz 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Polsce 

ATC 
ang. The Anatomical Therapeutic Chemical Classification – klasyfikacja anatomiczno-

terapeutyczno-chemiczna 

ATS 
ang. American Thoracic Society – Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki 
Piersiowej 

AUC 
ang. area under the curve – pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku od 
czasu 

BAL ang. bronchoalveolar lavage – płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe 

b/d brak danych 

BMI ang. body mass index – wskaźnik masy ciała 

BSC ang. best supportive care – najlepsze leczenie wspomagające 

BVP-SBP 
nl.-fr. Belgische Vereniging voor Pneumologie – Société Belge de Pneumologie – 
belgijskie stowarzyszenie pulmonologów 

Cmax ang. maximum (peak) serum concentration – maksymalne stężenie leku we krwi 

c-ANCA 
ang. cytoplasmic antineutrophil cytoplasmic antibodies – przeciwciała przeciw 
cytoplazmie neutrofilów, typ cytoplazmatyczny 

CAT 
ang. COPD (chronic obstructive pulmonary disease) assessment test – test oceny 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc  

CED ang. Committee to Evaluate Drugs – Komisja ds. Ewaluacji Leków 

CENTRAL 
ang. The Cochrane Central Register of Controlled Trials – baza z publikacjami badań 
randomizowanych z grupą kontrolną w ramach The Cochrane Library 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 

CHMP 
ang. The Committee for Medicinal Products for Human Use - Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 

CI ang. confidence interval – przedział ufności 

CRD 
ang. Centre for Reviews and Dissemination – Centrum Przeglądów 
i Rozpowszechniania brytyjskiej służby zdrowia 

CRF ang. case-report forms – karty obserwacji klinicznej 
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Skrót Rozwinięcie 

CRP ang. C reactive protein – białko ostrej fazy, białko C-reaktywne 

CTCAE 
ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events – powszechne kryteria 
terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych 

CTS ang. Canadian Thoracic Society – Kanadyjskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej 

DLCO 
ang. diffusing capacity of the lung for carbon monoxide – zdolność dyfuzyjna dla tlenku 
węgla 

DNA ang. deoxyribonucleic acid – kwas deoksyrybonukleinowy 

ELF ang. epithelial lining fluid – płyn pokrywający nabłonek 

ELISA ang. enzyme-linked immunosorbent assay – test immunoenzymosorpcyjny 

EMA ang. European Medicines Agency – Europejska Agencja Leków 

ERS ang. European Respiratory Society – Europejskie Towarzystwo Oddechowe 

FDA 
ang. Food and Drug Administration – Amerykańska Agencja ds. Żywności 

i Leków 

FEV1 
ang. forced expiratory volume in 1 second – natężona objętość wydechowa 
pierwszosekundowa 

FRC ang. functional residual capacity – czynnościowa pojemność zalegająca  

FVC ang. forced vital capacity – natężona pojemność życiowa 

GCP ang. good clinical practice – dobra praktyka kliniczna 

GKS glikokortykosteroid 

GOLD 
ang. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Światowa Inicjatywa na 

rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc 

GRADE 
ang. The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – 
system służący do oceny jakości danych i klasyfikacji siły zaleceń 

H homogeniczność 

HAS fr. Haute Autorité de Santé – francuska agencja oceny technologii medycznych 

HBV ang. hepatitis B virus – wirus zapalenia wątroby typu B 

HCV ang. hepatitis C virus – wirus zapalenia wątroby typu C 

HIV ang. human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności 

HR ang. hazard ratio – hazard względny 

HRCT 
ang. high resolution computer tomography – tomografia komputerowa wysokiej 
rozdzielczości 

HRU 
ang. healthcare resource utilization – kryteria oceny zaostrzeń POChP związane 
z wykorzystaniem zasobów opieki zdrowotnej, 

HTA ang. health technology assessment – ocena technologii medycznych 

IC ang. inspiratory capacity – pojemność wdechowa 

ICD-10 
ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

IEF ang. isoelectric focusing – technika ogniskowania izoelektrycznego 

IgA ang. immunoglobulin A – immunoglobulina A 

IS istotność statystyczna 
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Skrót Rozwinięcie 

ISWT 
ang. incremental shuttle walk test – narastający, wahadłowy test chodu (test wysiłkowy 

w chorobach płuc) 

ITT ang. intention-to-treat – populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem 

i.v. łac. intravenous – dożylnie 

KCO 
ang. transfer coefficient of the lung for carbon monoxide – współczynnik dyfuzji dla 
tlenku wegla 

kw ang. keyword – słowo kluczowe 

LABA ang. long-acting beta-2 agonist – długodziałające leki beta-2 agonistyczne 

LAMA ang. long-acting muscarinic antagonist – długodziałający lek cholinolityczny 

MASAC 
ang. the Medical and Scientific Advisory Committee – Medyczno-Doradczy Komitet 
Naukowy 

MD ang. mean difference – różnica średnich 

MedDRA 
ang. The Medical Dictionary for Regulatory Activities – system służący do klasyfikacji 
zdarzeń/działań niepożądanych wg kategorii zaburzeń (układów i narządów) 

MeSH 
ang. Medical Subject Headings – system metadanych, którego celem jest 

indeksowanie artykułów medycznych i książek o tej tematyce 

mITT 
ang. modified intention-to-treat – zmodyfikowana populacja oceniana zgodnie z 
zaplanowanym leczeniem 

MLD ang. mean lung density – średnia gęstość płuc 

mMRC 
ang. modified Medical Research Council – zmodyfikowana skala duszności według 
British Medical Research Council (brytyjska rada badań medycznych) 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

n liczba chorych w grupie, u których wystąpiło zdarzenie 

N liczba chorych w grupie 

n/d nie dotyczy 

NE ang. neutrophil elastase – elastaza neutrofilowa 

NHS ang. National Health Service – Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia 

NICE 
ang. National Institute for Health and Care Excellence – agencja oceny technologii 
medycznych w Wielkiej Brytanii 

NIH 
ang. National Institutes of Health – Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach 
Zjednoczonych 

NNH 
ang. number needed-to-harm – liczba chorych, których poddanie określonej interwencji 

przez określony czas wiąże się z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego 
punktu końcowego lub niewystąpieniem jednego korzystnego punktu końcowego 

NNT 
ang. number needed-to-treat – liczba chorych, których trzeba poddać danej interwencji 

przez określony czas, aby uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkt końcowy lub 
uniknąć jednego niekorzystnego punktu końcowego 

NOS 
ang. The Newcastle-Ottawa Scale – skala do oceny badań kohortowych 

i kliniczno-kontrolnych 

OR ang. odds ratio – iloraz szans 

ot ang. original title – tytuł oryginalny 

PO2 ang. partial pressure of oxygen –ciśnienie parcjalne tlenu 
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Skrót Rozwinięcie 

PBRER 
ang. Periodic Benefit-Risk Evaluation Report – okresowy raport dotyczący oceny 

stosunku korzyści do ryzyka 

PCR ang. polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowej polimerazy 

PD15 ang. 15th percentile density – 15. percentyl gęstości płuc 

PI ang. protease inhibitor – inhibitor proteazy 

PICOS 
ang. population, intervention, comparison, outcome, study design – populacja, 
interwencja, komparatory, wyniki/punkty końcowe, metodyka 

Peto OR ang. Peto odds ratio – iloraz szans obliczony metodą Peto 

PLC placebo 

POChP przewlekła obturacyjna choroba płuc 

PP ang. per protocol – populacja zgodna z protokołem badania 

PRAC 
ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Komitet ds. Oceny Ryzyka w 

Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii 

PRISMA 
ang. Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses – 
preferowany sposób raportowania wyników przeglądów systematycznych 
i metaanaliz 

PSUR ang. Periodic Safety Update Report – okresowy raport o bezpieczeństwie 

PTChP Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

PTGD Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Dziecięcej 

PTPD Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej 

QoL ang. quality of life – jakość życia 

RCT ang. randomized controlled trial – randomizowane badanie kliniczne 

RD ang. risk difference – różnica ryzyka 

RR ang. relative risk – ryzyko względne 

RV ang. residual volume – objętość zalegająca 

SABA ang. short-acting beta-2 agonist – krótkodziałające leki beta-2 agonistyczne 

SAMA ang. short-acting muscarinic antagonist – krótkodziałający cholinolityk 

SD ang. standard deviation – odchylenie standardowe 

SE ang. standard error – błąd standardowy 

SEPAR 
hiszp. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica – hiszpańskie 

towarzystwo chirurgii klatki piersiowej i pulmonologii 

SGRQ 
ang. St George’s Respiratory Questionnaire – Kwestionariusz Szpitala Św. Jerzego 
(kwestionariusz oceny jakości życia w chorobach układu oddechowego) 

SMC ang. Scottish Medicines Consortium – Szkockie Konsorcjum ds. Leków 

SVC 
ang. slow vital capacity – pojemność życiowa określona podczas powolnych 
manewrów oddechowych 

t1/2 ang. half-life of the drug – biologiczny okres półtrwania leku 

tmax 
ang. time of maximum concentration observed – czas do osiągnięcia maksymalnego. 
stężenia leku we krwi 

TEAE 
ang. treatment-emergent adverse event – zdarzenie niepożądane zaistniałe w trakcie 
leczenia 
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Skrót Rozwinięcie 

ti ang. title – tytuł 

TK tomografia komputerowa 

TLCO 
ang. transfer factor of the lung for carbon monoxide – zdolność dyfuzyjna dla tlenku 
węgla 

TLC ang. total lung capacity – całkowita pojemność płuc 

tn ang. trade name – nazwa handlowa 

uLABA ang. ultra-long-acting beta-2 agonist – ultra długo działające leki beta-2 agonistyczne 

URPLWMiPB 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

VA ang. alveolar volume – objętość pęcherzyków płucnych 

VI-910 / VI-950 
ang. voxel index at a threshold of -910/-950 – wskaźnik woksel na progu -910 HU 
(Hounsfield units – jednostki Hounsfielda) 

wGKS glikokortykosteroid wziewny 

w.n. wartość należna 

WHO ang. World Health Organisation – Światowa Organizacja Zdrowia 

w.n. wartość należna 
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Streszczenie 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie 

refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, 

które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (dalej nazywanym 

Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań), w ramach analizy klinicznej dla 

leku Prolastin® (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy, A1-PI1) stosowanego w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u chorych z niedoborem inhibitora  

alfa-1 proteinazy (AATD2) i obturacją dróg oddechowych (FEV1 35-60%)3 wykonano 

porównawczą analizę skuteczności i bezpieczeństwa w/w produktu leczniczego z co 

najmniej jedną refundowaną technologią opcjonalną, tj. z leczeniem objawowym (BSC). 

METODYKA 

Analiza kliniczna została przeprowadzona zgodnie ze schematem PICOS (ang. population, 

intervention, comparison, outcome, study) opracowanym w Analizie problemu zdrowotnego. 

Przegląd systematyczny został przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 

40/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2016 r. w sprawie 

wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej, Rozporządzeniem MZ w sprawie 

minimalnych wymagań oraz zasadami przedstawionymi w „Cochrane Handbook 

for Systematic Reviews of Interventions”, wersja 5.1.0.  

WYBÓR KOMPARATORÓW I WYNIK PRZEGLĄDU SYSTEMATYCZNEGO  

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MZ z dnia 2 kwietnia 2012 r. oraz z wymogami 

ustawowymi określonymi w art. 25 pkt 14 lit. c tiret pierwszy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), zgodnie z którymi w ramach analizy 

klinicznej należy wykonać porównanie z co najmniej jedną refundowaną technologią 

                                                

1
 ang. alpha-1 proteinase inhibitor 

2
 ang. alpha-1 antitrypsin deficiency 

3
 ang. forced expiratory volume in 1 second – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa 
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opcjonalną, a w przypadku braku refundowanej technologii opcjonalnej – z inną technologią 

opcjonalną. W sytuacji, kiedy nie istnieje ani jedna technologia opcjonalna, analiza kliniczna 

powinna zawierać porównanie z naturalnym przebiegiem choroby, odpowiednio dla danego 

stanu klinicznego we wnioskowanym wskazaniu. Aktualnie w Polsce w leczeniu chorych na 

AATD stosuje się leczenie objawowe, które stanowi w niniejszej analizie refundowany 

komparator dla A1-PI. 

W ramach wykonanego w niniejszej analizie przeglądu systematycznego opracowań 

wtórnych odnaleziono 6 przeglądów systematycznych. Uznano jednak, że na podstawie 

włączonych przeglądów nie było możliwe przeprowadzenie oceny skuteczności lub 

bezpieczeństwa, gdyż zastosowana w nich metodyka odbiega znacząco od założeń 

niniejszej analizy. 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu systematycznego dla porównania A1-PI względem 

BSC, do analizy włączono następujące publikacje: 

 badanie EXACTLE (publikacja Dirksen 2009 wraz z załącznikiem, publikacja 

Parr 2009 oraz publikacja NCT00263887); 

 badanie RAPID (publikacja Chapman 2015, publikacja NCT00261833, publikacja 

NCT00670007) oraz publikacja EMA 2015). 

Ponadto do analizy skuteczności i bezpieczeństwa włączono następujące badania 

obserwacyjne: 

 3 badania dotyczące oceny A1-PI przed i po leczeniu: badanie Wencker 2001, 

badanie AlphaNet (publikacja Campos 2009 i Campos 2009a) oraz badanie 

Lieberman 2000; 

 3 badania dotyczące porównania A1-PI względem BSC: badanie Lieberman 2000, 

badanie Seersholm 1997 oraz badanie Tonelli 2009; 

 1 badanie bez grupy kontrolnej (badanie Wencker 1998). 

W wyniku przeszukania publikacji na stronach FDA, EMA, ADRReports i URPLWMIPB, 

odnaleziono 11 publikacji spełniających kryteria włączenia do przeglądu systematycznego 

zawierające dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa ocenianej technologii medycznej: 

1 publikację wydaną przez EMA (Charakterystykę Produktu Leczniczego Prolastin®), 

9 dokumentów wydanych przez FDA oraz 1 wpis na stronie ADRReports. Natomiast od 

Zamawiającego otrzymano publikację do dodatkowej oceny bezpieczeństwa z 2015 roku, tj. 
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okresową ocenę bezpieczeństwa/okresowy raport dotyczący oceny stosunku korzyści do 

ryzyka (PBRER/PSUR, ang. Periodic Benefit-Risk Evaluation Report/Periodic Safety Update 

Report). 

Homogeniczność badań EXACTLE oraz RAPID oceniono jako średnią. Nie stwierdzono 

znaczących rozbieżności w odniesieniu do żadnego z analizowanych czynników. Badania 

różniły się jednak m.in. pod względem liczby chorych (77 w badaniu EXACTLE oraz 180 w 

badaniu RAPID). 

Skuteczność kliniczna 

Ze względu na fakt, iż AATD jest chorobą rzadką i w związku z tym możliwość 

przeprowadzenia badań klinicznych na dużej grupie chorych jest ograniczona a charakter 

samej choroby powoduje, iż ocena skuteczności leczenia wymaga długiego okresu 

obserwacji, należy ostrożnie interpretować uzyskane wyniki. 

A1-PI względem BSC – badania randomizowane 

Przeprowadzona analiza odnosi się do ogółu chorych uczestniczących w badaniach,  

tj. chorych, u których początkowa wartość FEV1 [% wartości należnej] wynosiła w badaniu 

EXACTLE 46,3 (19,6) i 46,6 (21,0), odpowiednio w grupie chorych leczonych A1-PI i PLC 

oraz w badaniu RAPID 47,4 (12,1) i 47,2 (11,1). Oznacza to, że większość chorych 

uczestniczących w badaniu zawierała się w zakresie FEV1 właściwym dla populacji 

docelowej, tj. pomiędzy 35 a 60% wartości należnej. W analizowanych badaniach nie 

przedstawiono danych w dokładnie tak zdefiniowanej populacji docelowej.  

W części analizy dotyczącej oceny skuteczności A1-PI względem BSC, przeprowadzonej na 

podstawie wyników badań randomizowanych wykazano: 

 istotny statystycznie, korzystny wpływ analizowanej interwencji na spowolnienie 

progresji rozedmy: 

 w stanie TLC, analizowanej metodą fizjologiczną za pomocą PD15 w czasie 

24 miesięcy (punkt końcowy istotny klinicznie, analizowany na podstawie 

metaanalizy badań, brak danych na temat minimalnej klinicznie istotnej 

różnicy); 

 w stanie TLC i FRC łącznie mierzonym za pomocą PD15 w czasie 

24 miesięcy; 
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 dla zmiany PD15, w części podstawnej płuca (analiza post-hoc); 

 dla rocznego wskaźnika tempa zmian gęstości płuc w stanie TLC w czasie 12 

miesięcy; analiza w podgrupach: Istotne statystycznie różnice pomiędzy 

grupami wykazano w podgrupie kobiet, chorych z antygenowym stężeniem 

A1-PI powyżej 66 percentyli oraz u tych chorych, u których funkcjonalne 

stężenie A1-PI wynosi powyżej 66 percentyli. 

Istotnie statystycznie lepszy wynik uzyskano w grupie chorych otrzymujących PLC 

w odniesieniu do zmiany wskaźnika FEV1/FVC (zmiana procentowa) w czasie 24 miesięcy. 

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy parametry spirometryczne 

nie są odpowiednie do oceny progresji rozedmy płuc występującej w przebiegu AATD. 

Istotnym jest również, iż wynik ten nie odwierciedla faktycznej skuteczności leczenia i z 

dużym prawdopodobieństwem jest obarczony błędem losowym. Potwierdzenie tego faktu 

znajduje się w dużym badaniu randomizowanym UPLIFT (5993 chorych na POChP, okres 

obserwacji wynoszący 4 lata) [49], w którym wskazano, iż zmienność w obrębie pomiaru 

FEV1 była zależna od wieku, płci, statusu palenia tytoniu i stopnia zaawansowania choroby, 

a nie od odpowiedzi na lek rozkurczający oskrzela czy zastosowaną w ramach badania 

terapię. 

W odniesieniu do 2 punktów końcowych, tj. rocznego wskaźnika zaostrzeń POChP w czasie 

24 miesięcy4 oraz czasu trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami POChP (jako 

odsetek całkowitego czasu leczenia) autorzy badan nie wskazywali na istotne statystycznie 

różnice pomiędzy grupami, podczas gdy wyniki kalkulacji przeprowadzonych przez 

analityków jednoznacznie świadczą o znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami.  

Nie wykazano różnic w skuteczności pomiędzy analizowanymi grupami w odniesieniu do 

pozostałych punktów końcowych poddanych ocenie, m.in. jakości życia, częstości 

hospitalizacji, zmiany FEV1 czy wydolności wysiłkowej chorych. 

Analiza skuteczności A1-PI w dłuższym okresie obserwacji, tj. w czasie maksymalnie 48 

miesięcy wskazuje na utrzymywanie się uzyskanego korzystnego efektu zdrowotnego w 

odniesieniu do oceny progresji rozedmy. Zaostrzenia odnotowano u większości chorych, 

jednak u większości chorych zaostrzenia te zostały ocenione jako zaostrzenia 

o umiarkowanym nasileniu. Roczne wskaźniki zaostrzeń były stosunkowo niskie (1,17 oraz 

                                                

4
 na podstawie badania RAPID (w badaniu EXACTLE wynik był nieistotny statystycznie) 
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1,39, odpowiednio w grupie chorych leczonych A1-PI przez maksymalnie 48 miesięcy oraz 

leczonych A1-PI przez maksymalnie 24 miesiące). Wyniki dla jakości życia wskazują na 

pozytywny trend w zakresie jej poprawy w czasie. 

Skuteczność A1-PI na podstawie badań obserwacyjnych 

Skuteczność A1-PI na podstawie badań obserwacyjnych została przeprowadzona głównie 

na podstawie oceny czynności płuc ocenianej za pomocą zmiany wartości FEV1 w ujęciu 

rocznym. 

Analiza została przeprowadzona w populacji ogółem oraz tam, gdzie było to możliwe również 

w podgrupie chorych. W analizowanych badaniach najbliższa populacji docelowej była 

podgrupa chorych z początkową wartością FEV1 w przedziale od 30 do 65% wartości 

należnej, podczas gdy populacja docelowa powinna zawierać się w przedziale węższym, 

tj. od 35 do 60%. 

W badaniu dotyczącym oceny skuteczności leczenia A1-PI przed i podczas terapii 

(Wencker 2001) wykazano, że najlepsze efekty zdrowotne odnieśli chorzy z populacji 

ogółem oraz chorzy, u których z początkowym FEV1 powyżej 65% wartości należnej 

ogółem5. W ramach tej ostatniej podgrupy wyszczególniono dodatkowo chorych, u których 

stwierdzono gwałtowne spadki i powolne spadki FEV1. Istotny statystycznie, korzystny wpływ 

leczenia A1-PI wykazano w grupie chorych charakteryzujących się gwałtownymi spadkami 

FEV1. AATD jest chorobą rzadką i z tego powodu utrudniona jest możliwość zrekrutowania 

do udziału w badaniu dużej liczby chorych. Z tego powodu, podgrupę tą należy traktować ze 

szczególną uwagą. 

Na podstawie badania Lieberman 2000 wykazano ponadto korzystny wpływ stosowania 

A1-PI na redukcję częstości występowania infekcji płuc. 

Wyniki uzyskane w badaniach dotyczących porównania A1-PI względem BSC wskazują na 

skuteczność A1-PI w odniesieniu do redukcji tempa progresji rozedmy płuc w populacji 

ogółem oraz w podgrupie chorych z FEV1 w zakresie od 30 do 65% wartości należnej6. W 

drugim z badań wykazano korzystny efekt zdrowotny również w podgrupie chorych z FEV1 

                                                

5
 chorzy w momencie rozpoczynania terapii mieli FEV1 poniżej 65% (wartość powyżej 65% dotyczy 

pierwszego pomiaru FEV1 dokonanego u chorych) 
6
 w badaniu Seersholm 1987 dla FEV1 od 31 do 65% 
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powyżej 65% wartości należnej oraz u tych chorych, którzy w przeszłości palili. Dodatkowo, 

przypadku podziału populacji ze względu na początkową wartość FEV1 na chorych z 

wartościami powyżej i poniżej 50%, istotną statystycznie różnicę wykazano w stosunku do 

podgrupy poniżej 50%. W wyniku kalkulacji wykonanych przez analityków znamienne 

statystycznie różnice wykazano również w odniesieniu do podgrupy chorych z początkową 

wartością FEV1 w zakresie od 30 do 65% w.n. oraz chorych, u których wartość ta wynosiła 

co najmniej 50% (autorzy publikacji wskazują na brak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 

grupami). 

Na podstawie wyników uzyskanych z badania AlphaNet (porównanie wyników przed i po 

terapii A1-PI) analizowano również jakość życia, częstość występowania zaostrzeń choroby 

oraz częstość hospitalizacji, natomiast roczna częstość występowania infekcji płuc została 

przeanalizowana na podstawie badania Lieberman 2000. 

Jakość życia analizowano za pomocą skali SGRQ w podgrupach ze względu na wiek 

chorych. Oceniano przedziały wiekowe poniżej 50 lat, w zakresie od 50 do 59 lat oraz 

powyżej 59 lat. W odniesieniu do zmiany jakości życia ogółem, zmiany wpływu na życie oraz 

zmiany aktywności największą poprawę stwierdzono w grupie w wieku od 50 do 59 lat. 

Wyniki dotyczące oceny objawów były natomiast najkorzystniejsze w grupie poniżej 50 lat. 

Oceny dokonano również w oparciu o wyniki uzyskane na podstawie skali SF-36. Istotną 

statystycznie zmianę odsetka chorych, u których wykazano poprawę wyniku o minimum 10 

punktów stwierdzono w zakresie domeny ogólne postrzeganie zdrowia, upośledzenie ról 

społecznych ze względu na stan emocjonalny, witalność oraz ogólna ocena zdrowia 

fizycznego.  

Zaprezentowano również wyniki samooceny satysfakcji chorych z leczenia po roku 

stosowania terapii suplementacyjnej. Dane wskazują, że poprawę stanu wiedzy o AATD 

uzyskało 91,6% chorych. Około 74% chorych uznało, że uległo poprawie leczenie AATD a 

ponad 46% chorych stwierdziło, że ich jakość życia poprawiła się.  

Wykazano korzystny wpływ A1-PI na redukcję liczby zaostrzeń na rok (w odniesieniu do 

kategorii ogółem oraz w odniesieniu do zaostrzeń łagodnych i umiarkowanych) oraz na 

skrócenie czasu trwania tych zaostrzeń. Uzyskane wyniki wskazują na znamienny 

statystycznie wzrost odsetka chorych, u których zaostrzenie niegdy nie wystąpiło. Nie 

stwierdzono wpływu terapii suplementacyjnej na częstość hospitalizacji chorych. Korzystne 
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efekty leczenia A1-PI wykazano również w stosunku do redukcji częstości występowania 

infekcji płuc. 

Bezpieczeństwo 

Wyniki badań randomizowanych w zakresie bezpieczeństwa wskazują na brak różnic 

pomiędzy A1-PI a PLC w odniesieniu do częstości występowania zgonów, zdarzeń i działań 

niepożądanych ogółem oraz ciężkich zdarzeń i działań niepożądanych ogółem.  

Nie wykazano również różnic pomiędzy grupami w stosunku do częstości odnotowywania 

reakcji nadwrażliwości (zarówno ogółem, jak i poszczególnych zaburzeń analizowanych w 

ramach tej kategorii). Wykazano jedynie wyższą częstość występowania pokrzywki w miejsu 

iniekcji w grupie chorych poddanych terapii A1-PI, gdzie zdarzenie to zaklasyfikowano jako 

reakcja nadwrażliwości definiowana jako TEAE. 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w zakresie częstości 

występowania poszczególnych ciężkich zdarzeń niepożądanych. 

W kategorii dotyczącej oceny częstości zdarzeń niepożądanych w ramach poszczególnych 

kategorii zaburzeń, w grupie chorych leczonych A1-PI względem otrzymujących PLC 

stwierdzono wyższą częstość występowania bolu jamy ustnej i gardła oraz kaszlu. 

Z kolei w grupie chorych otrzymujących PLC częściej raportowano występowanie zakażeń 

dróg oddechowych oraz stłuczeń (wynik MA). 

W ramach analizy zdarzeń niepożądanych definiowanych jako TEAE stwierdzono istotnie 

statystycznie wyższą częstość występowania w grupie chorych poddanych terapii A1-PI 

kaszlu oraz bólu jamy ustnej i gardła. 

W badaniu RAPID wyszczególniono dodatkowo kategorię zdarzeń niepożądanych 

definiowanych jako reakcje niepożądane. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami w 

stosunku do częstości występowania poszczególnych zaburzeń analizowanych w ramach tej 

kategorii. 

Wyniki pochodzące z kontynuacji (fazy niezaślepionej) badania RAPID (24 miesiące) 

wskazują, że u odsetek chorych spośród leczonych A1-PI, u których stwierdzono wystąpienie 

zdarzeń niepożądanych odnotowanych w trakcie leczenia ogółem był porównywalny w 

stosunku do wyników z fazy zaślepionej badania. Najczęściej odnotowywano takie zdarzenia 

niepożądane jak: POChP (>29% chorych), zapalenie nosogardzieli (>25% chorych), 

pogorszenie stanu zdrowia (powyżej 18% chorych) oraz ból głowy (>15% chorych).  
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Ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem odnotowano u około 36% chorych, niemniej 

poszczególne zdarzenia występowały u pojedynczych osób. Najczęściej spośród wszystkich 

zdarzeń stwierdzano wystąpienie POChP (12,1%), zapalenia płuc (4,3%) oraz zakażenia 

dolnych dróg oddechowych (2,9%). Z kolei wystąpienie zdarzeń niepożądanych ogółem 

raportowano u 98% uczestników kontynuacji badania. W tej kategorii najczęściej stwierdzano 

występowanie POChP (ok. 36%) zapalenia nosogardzieli (28,6%), ból głowy (20,0%), 

pogorszenie stanu zdrowia (19,3%) oraz zakażenie dolnych dróg oddechowych (14,3%) 

Analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona na podstawie 1 badania obserwacyjnego 

bez grupy kontrolnej. Wykazano, że spośród wszystkich zgonów odnotowanych w trakcie 

trwania badania żaden z nich nie był związany z zastosowaniem terapii suplementacyjnej.  

Wyniki dotyczące częstości występowania reakcji niepożądanych wskazują na stosunkowo 

niską częstość występowania tych reakcji ogółem a najczęściej odnotowywanymi były 

nudności i wymioty, pokrzywka oraz gorączka/dreszcze. 

Ocena stosunku korzyści do ryzyka 

Profil bezpieczeństwa A1-PI u chorych na AATD uznano za dobry. Profil uzyskany po 

wprowadzeniu leku do obrotu był spójny z tym uzyskanym w czasie badań klinicznych, 

dlatego też stosunek korzyści do ryzyka stosowania leku Prolastin® u chorych na AATD 

oceniono jako korzystny.  

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa 

W wyniku dodatkowej analizy bezpieczeństwa wykazano, że w trakcie leczenia A1-PI należy 

szczególnie zwrócić uwagę na występowanie nadwrażliwości, stosowanie leku u chorych z 

poważnymi zaburzeniami układu krążenia, ryzyko wystąpienia zakażeń (transmisja 

patogenów po podaniu preparatu wyprodukowanego z ludzkiego osocza) oraz ograniczoną 

skuteczność leku u osób palących tytoń. Działania niepożądane związane ze stosowaniem 

A1-PI występują stosunkowo rzadko. Najczęściej z nich odnotowuje się infekcje górnych 

dróg oddechowych, dreszcze, gorączkę, objawy grypopodobne, ból w klatce piersiowej, bóle 

stawowe, zmiany skórne w postaci pokrzywki lub wysypki, zawroty i bóle głowy oraz 

nudności. 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zasadnym jest stosowanie produktu 

Prolastin® w praktyce klinicznej leczenia AATD ze współistniejącą rozedmą płuc w Polsce 
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i objęcie go finansowaniem ze środków publicznych w populacji docelowej określonej we 

wniosku refundacyjnym. Stosowane obecnie w praktyce klinicznej w Polsce leki wpływają 

wyłącznie na eliminację objawów choroby nie wpływając na spowolnienie jej progresji. 

Istotnym argumentem za rozpoczęciem jego finansowania jest zatem fakt, iż jest to jedyna 

opcja lecznicza dla chorych z niedoborem A1-PI i postępującą rozedmą płuc.  
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1. Cel analizy 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań [8] celem analizy 

klinicznej dla leku Prolastin® (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy, A1-PI, ang. alpha-1 proteinase 

inhibitor) stosowanego w długotrwałym leczeniu wspomagającym u chorych z niedoborem 

inhibitora alfa-1 proteinazy (AATD, ang. alpha-1 antitrypsin deficiency) i obturacją dróg 

oddechowych (FEV1 35-60%, ang. forced expiratory volume in 1 second – natężona objętość 

wydechowa pierwszosekundowa) jest wykonanie porównawczej analizy skuteczności 

i bezpieczeństwa w/w produktu leczniczego z co najmniej jedną refundowaną technologią 

opcjonalną, a w przypadku braku refundowanej technologii opcjonalnej – z inną technologią 

opcjonalną. W sytuacji, gdyby nie istniała ani jedna technologia opcjonalna, analiza kliniczna 

powinna obejmować porównanie z naturalnym przebiegiem choroby, odpowiednio dla 

danego stanu klinicznego we wnioskowanym wskazaniu. 

2. Metodyka 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań analiza kliniczna powinna 

zawierać:  

 przegląd systematyczny badań pierwotnych wyselekcjonowanych w zakresie: 

 charakterystyki populacji, w której przeprowadzone były badania, zgodną 

z populacją docelową wskazaną we wniosku refundacyjnym; 

 charakterystyki technologii zastosowanych w badaniach, m.in. wnioskowaną 

technologią; 

 parametrów skuteczności i bezpieczeństwa, stanowiących przedmiot badań; 

 metodyki badań; 

 wskazanie opublikowanych przeglądów systematycznych odnośnie opiniowanej 

technologii medycznej w populacji uwzględnionej we wniosku refundacyjnym.  

Pozostałe elementy, tj. opis problemu zdrowotnego (w tym epidemiologię) oraz opis 

technologii opcjonalnych zamieszczono w Analizie problemu decyzyjnego stanowiącej część 

niniejszego raportu. 
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Przegląd systematyczny wykonany w ramach analizy klinicznej przeprowadzono zgodnie 

z Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 2016 roku, 

Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań oraz zasadami przedstawionymi 

w „Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions”, wersja 5.1.0.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań przegląd systematyczny 

zawiera: 

 porównanie z co najmniej jedną refundowaną technologią opcjonalną, 

a w przypadku jej braku – z inną technologią opcjonalną; 

 wskazanie wszystkich badań spełniających kryteria selekcji badań pierwotnych do 

przeglądu systematycznego; 

 opis kwerend przeprowadzonych w bazach bibliograficznych; 

 opis procesu selekcji badań, w szczególności liczby doniesień naukowych 

wykluczonych w poszczególnych etapach selekcji oraz przyczyn wykluczenia na 

etapie selekcji pełnych tekstów – w postaci diagramu; 

 charakterystykę każdego z badań włączonych do przeglądu w postaci tabelarycznej, 

z uwzględnianiem: 

 opisu metodyki badania w tym wskazania czy dane badanie zostało 

zaprojektowane w metodyce umożliwiającej wskazanie 

wyższości/równoważności/ niemniejszej skuteczności technologii wnioskowanej 

od technologii opcjonalnej; 

 kryteriów selekcji osób podlegających rekrutacji do badania; 

 opisu procedury przypisania osób badanych do technologii; 

 charakterystyki grupy osób badanych; 

 charakterystyki procedur, którym zostały poddane osoby badane; 

 wykazu wszystkich parametrów podlegających ocenie w badaniu; 

 informacji na temat odsetka osób, które przestały uczestniczyć przed jego 

zakończeniem;  

 wskazania źródeł finansowania badania; 
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 zestawienie wyników uzyskanych w każdym z badań w zakresie zgodnym 

z kryteriami selekcji badań pierwotnych w odniesieniu do parametrów skuteczności i 

bezpieczeństwa w postaci tabelarycznej; 

 informacje na temat bezpieczeństwa skierowane do osób wykonujących zawody 

medyczne, aktualne na dzień złożenie wniosku, pochodzące w szczególności ze 

źródeł stron internetowych URPLWMiPB (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), Europejska baza danych zgłoszeń 

o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków7 (ADRReports, ang. European 

database of suspected adverse drug reaction reports), EMA (ang. European 

Medicines Agency – Europejska Agencja Leków), FDA (ang. Food and Drug 

Administration – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). 

3. Populacja docelowa 

Populację docelową dla ludzkiego inhibitora alfa-1 proteinazy (A1-PI), określoną na 

podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Prolastin® [12] w ramach Analizy problemu 

decyzyjnego, stanowią dorośli chorzy z niedoborem inhibitora alfa-1 proteinazy (fenotypy 

PI*ZZ, PI*Z(null), PI*(null,null) oraz PI*SZ; PI – inhibitor proteazy, ang. protease inhibitor) 

i obturacją dróg oddechowych (FEV1 od 35% do 60% wartości należnej (w.n.)). 

W ChPL Prolastin®
,
 wskazanie rejestracyjne zawiera określeniem stopnia nasilenia obturacji 

dróg oddechowych (umiarkowane) oraz wskazany przedział dla wartości FEV1. W celu jak 

najbardziej precyzyjnego określenia populacji docelowej w niniejszej analizie zrezygnowano 

z określenia „o umiarkowanym nasileniu”, pozostawiając dokładnie określony zakres wartości 

dla FEV1. 

 

                                                

7
 informacje na tej stronie internetowej dotyczą podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych tzn. 

zdarzeń medycznych obserwowanych po zastosowaniu leku, które jednak nie muszą być koniecznie 
związane ze stosowaniem leku lub wywołane przez lek 
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4. Przegląd systematyczny 

Przegląd systematyczny został przeprowadzony zgodnie ze schematem PICOS (ang. 

population, intervention, comparison, outcome, study), zdefiniowanym w ramach Analizy 

problemu decyzyjnego, stanowiącym swoisty protokół dla m.in. niniejszej analizy. 

4.1. Źródła danych 

Zgodnie z Wytycznymi AOTMiT w celu odnalezienia badań pierwotnych i opracowań 

wtórnych, przeszukiwano następujące bazy informacji medycznej: 

 Medline (przez Pubmed), 

 Embase (przez Ovid), 

 The Cochrane Library. 

Dodatkowo w celu odnalezienia innych raportów oceny technologii medycznej oraz 

przeglądów systematycznych (opracowania wtórne) przeszukiwano bazę Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD – Centrum Przeglądów i Rozpowszechniania brytyjskiej służby 

zdrowia).  

Ponadto, szukano doniesień naukowych w rejestrach badań klinicznych: National Institutes 

of Health oraz EU Clinical Trials Register. 

W celu wykonania pełnej oceny bezpieczeństwa A1-PI przeszukano również publikacje 

urzędów zajmujących się nadzorem i monitorowaniem bezpieczeństwa produktów 

leczniczych pod kątem informacji skierowanych do osób wykonujących zawody medyczne: 

EMA, ADRReports, FDA oraz URPLWMiPB. 

Ponadto, przeszukano odniesienia bibliograficzne, zawarte w publikacjach włączonych po 

selekcji abstraktów. 
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4.2. Selekcja odnalezionych badań 

Odnalezione publikacje w głównych bazach medycznych Medline, Embase i The Cochrane 

Library oraz bazach dodatkowych zostały poddane selekcji na podstawie tytułów 

i streszczeń, a następnie pełnych tekstów. Selekcji dokonało niezależnie dwóch analityków 

'''''''''''''''' ''''''''''''' W przypadku braku zgodności decyzje podejmowane były z udziałem trzeciego 

analityka ''''''''''' na drodze konsensusu. Selekcję oparto na wcześniej zdefiniowanych 

kryteriach włączenia i wykluczenia, opisanych szczegółowo w rozdziale 4.3.2 i 4.4.2. 

4.3. I etap przeglądu – opracowania wtórne 

4.3.1. Strategia wyszukiwania 

Zastosowano strategię wyszukiwania, zawierającą terminy odnoszące się do populacji 

docelowej (niedobór inhibitora alfa-1 proteinazy) oraz interwencji badanej (ludzki inhibitor 

alfa-1-proteinazy). W bazach Medline i Embase wykorzystano również zapytania odnoszące 

się do metodyki badań. W bazie The Cochrane Library nie wprowadzono takiego 

ograniczenia, gdyż baza ta zawiera publikacje już pokategoryzowane pod względem 

metodyki. Na tym etapie analizy podczas przeszukiwania bazy The Cochrane Library 

przeszukiwano dane z zakładek dotyczących opracowań wtórnych (zakładki inne niż 

CENTRAL, ang. The Cochrane Central Register of Controlled Trials – baza z publikacjami 

badań randomizowanych z grupą kontrolną w ramach The Cochrane Library). W bazie 

Embase zastosowano deskryptory odnoszące się do tytułu, abstraktu i słów kluczowych,  

a także nazw produktów leczniczych i metodyki badania. W bazach Medline i The Cochrane 

Library wykonano wyszukiwanie w całym tekście rekordu. 

W celu odnalezienia słów stanowiących synonimy, do każdego z wyżej wymienionych 

zapytań wykorzystano słowniki haseł przedmiotowych Medical Subject Headings (MeSH) 

i EmTree – Tool oraz zastosowano przegląd zasobów internetowych.  

W bazie CRD wyszukiwanie prowadzono z użyciem nazw substancji czynnej interwencji 

badanej oraz nazw handlowych różnych produktów leczniczych (m.in. Prolastin), w celu 

zapewnienia jego czułości. 
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Zakładanym wynikiem przeglądu było odnalezienie opracowań wtórnych tj. przeglądów 

systematycznych z lub bez metaanaliz dla ocenianej interwencji w analizowanej populacji 

chorych. 

Strategię wyszukiwania w bazach głównych wraz z wynikami zaprezentowano w załączniku 

10.2. Natomiast strategię wyszukiwania, którą wykorzystano do przeszukiwania bazy CRD 

przedstawiono wraz z wynikami w załączniku 10.3. 

4.3.2. Kryteria włączenia i wykluczenia badań 

Do analizy klinicznej włączane były opracowania wtórne (przeglądy systematyczne8 z lub bez 

metaanalizy) spełniające kryterium populacji i interwencji (zgodnie z Rozporządzeniem MZ 

w sprawie minimalnych wymagań [8]). które zostało ustanowione a priori w protokole do 

przeglądu systematycznego.  

Tabela 1. 
Kryteria włączenia i wykluczenia opracowań wtórnych – Etap I 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Populacja 
Dorośli, chorzy na niedobór inhibitora alfa-1-proteinazy 
i obturacją dróg oddechowych  

Niezgodna z kryteriami włączenia. 

Interwencja 

Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy stosowany zgodnie z 
dawkowaniem zalecanym w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego Prolastin

®
: 60 mg/kg 1 raz w tygodniu w 

infuzji dożylnej  

Inna niż wskazana w kryteriach 
włączenia. 

Metodyka 

Opracowania wtórne (przeglądy systematyczne z lub bez 
metaanalizy). 

Publikacje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, 
francuskim. 

Opracowania poglądowe, 
przeglądy niesystematyczne. 

                                                

8
 przeglądy spełniające kryteria Cook [2]. Konieczne spełnienie co najmniej 4 spośród 5 kryteriów: 

sprecyzowane pytanie badawcze, przedstawienie zastosowanej strategii wyszukiwania, 
predefiniowane kryteria włączania i wykluczania dla badań klinicznych, krytyczna ocena wiarygodności 
badań klinicznych włączonych do analizy, poprawna ilościowa i/lub jakościowa synteza wyników 
badań 
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4.3.3. Badania włączone 

W wyniku przeszukiwania głównych baz informacji medycznej (Medline, Embase, The 

Cochrane Library) odnaleziono 3 149 publikacji w formie tytułów i abstraktów.  

Dodatkowo przeszukano bazę Centre for Reviews and Dissemination, w której odnaleziono 

w sumie 17 publikacji. 

W wyniku wykonanego przeglądu systematycznego odnaleziono 6 przeglądów 

systematycznych (ATS ERS 2016 [52], Gøtzsche 2016 [63], Casas 2015 [58], Chapman 

2009 [60], Kueppers 2011 [64], Marciniuk 2012 [66]) spełniających kryterium populacji 

i interwencji podane w rozdziale 4.3.2 (zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie 

minimalnych wymagań). Wyniki odnalezionych przeglądów systematycznych wraz z pełną 

ich oceną krytyczną zostały przedstawione w rozdziale 4.6. Pomimo, że w niniejszej analizie 

klinicznej analizowano wyniki z przeglądów systematycznych spełniających kryteria populacji 

i interwencji zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnego etapu przeszukiwania badań 

pierwotnych. Do zidentyfikowanych przeglądów włączano badania dotyczące innego 

sposobu dawkowania, co powoduje, że wnioskowanie przedstawione przez ich autorów 

najczęściej nie jest zgodne z przyjętym celem niniejszej analizy.  

Poszczególne etapy wyboru publikacji znalezionych w głównych i dodatkowych bazach 

informacji medycznej wraz z przyczynami odrzucenia zostały przedstawione poniżej, na 

diagramie PRISMA (ang. Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-

Analyses – preferowany sposób raportowania wyników przeglądów systematycznych 

i metaanaliz) (Rysunek 1). Podczas selekcji tytułów i streszczeń współczynnik zgodności 

kappa pomiędzy analitykami wynosił 0,96 natomiast w trakcie wyboru pełnych tekstów równy 

był 1. Powody wykluczenia poszczególnych badań na podstawie ich pełnych tekstów 

przedstawiono w załączniku 10.9. 
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Rysunek 1. 
Diagram PRISMA przedstawiający proces selekcji publikacji – etap I 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline: 1 977 

Embase: 1 139 

The Cochrane Library 
(z wyjątkiem CENTRAL): 33 

Łącznie: 3 149 

 

Publikacje z bazy dodatkowej: 

CDR: 17 

Łącznie: 17 

 

 

 

Publikacje analizowane na podstawie tytułów i streszczeń: 
Łącznie: 3 166 

 

 

 

Publikacje wykluczone na podstawie 
tytułów i streszczeń: 

Niewłaściwa populacja: 661 

Niewłaściwa interwencja: 160 

Niewłaściwa metodyka: 2 330 

Łącznie: 3 151 

   

Publikacje włączone do analizy pełnych tekstów: 
Łącznie: 15 

 

Publikacje włączone na podstawie 
odniesień bibliograficznych: 

Łącznie: 0 

 

Publikacje wykluczone na podstawie 
pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 0 

Niewłaściwa interwencja: 1 

Niewłaściwa metodyka: 8 

Łącznie: 9 

   

Publikacje włączone do analizy: 
Łącznie: 6 
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4.4. II etap przeglądu – badania pierwotne 

4.4.1. Strategia wyszukiwania 

W II etapie wyszukiwania zastosowano w bazach głównych tę samą strategię wyszukiwania 

jak w etapie I (dokonano analizy tych samych abstraktów, przy czym zastosowano odrębne 

kryteria włączenia i wykluczenia, które zostały przedstawione w rozdziale 4.4.2). 

Szczegółowy jej opis przedstawiono w rozdziale 4.3.1. 

Na tym etapie analizy podczas przeszukiwania bazy The Cochrane Library przeszukiwano 

dane z zakładki CENTRAL – dotyczącej badań pierwotnych. 

Na stronach EMA, FDA, ADRReports oraz URPLWMiPB zastosowano także czułą strategię, 

wykorzystując zarówno nazwy substancji czynnej interwencji badanej, jak również nazwy 

handlowe produktów leczniczych zawierających tą substancję. 

W rejestrach badań klinicznych National Institutes of Health oraz oraz EU Clinical Trials 

Register szukano badań zakończonych i nieopublikowanych, niezakończonych oraz 

planowanych dla A1-PI w leczeniu niedoboru A1-PI, dlatego zastosowano zapytanie 

odnoszące się tylko do tego leku (zastosowano zapytania zarówno dla nazwy substancji 

czynnej, jak i zawierających ją produktów). 

Zakładanym wynikiem przeglądu było odnalezienie badań pierwotnych porównujących 

bezpośrednio skuteczność i bezpieczeństwo ocenianej technologii z wybranymi 

komparatorami, tj. leczeniem objawowym oraz brakiem leczenia. 

Strategia wyszukiwania została utworzona w taki sposób, aby odnaleźć zarówno badania 

eksperymentalne, jak i badania obserwacyjne, na podstawie których zostanie oceniona 

skuteczność praktyczna i bezpieczeństwo porównywanych technologii medycznych.  

Strategię wyszukiwania w bazach głównych wraz z wynikami zaprezentowano w załączniku 

10.2. Natomiast strategię wyszukiwania, którą wykorzystano do przeszukiwania wybranych 

baz dodatkowych przedstawiono wraz z wynikami w załączniku 10.3. 
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4.4.2. Kryteria włączenia i wykluczenia badań 

Do analizy klinicznej włączane były badania spełniające kryteria zdefiniowane zgodnie ze 

schematem PICOS (ang. population, intervention, comparison, outcome, study 

design - populacja, interwencja, komparatory, punkty końcowe, metodyka), które zostały 

ustanowione a priori w protokole do przeglądu systematycznego.  

Na etapie analizy problemu decyzyjnego przeprowadzono dodatkowo analizę dotyczącą 

oceny biorównoważności różnych produktów zawierających A1-PI. Wykazano 

biorównoważność pomiędzy poszczególnymi analizowanymi produktami zawierającymi  

A1-PI, dlatego też podczas selekcji badań w ramach przeglądu systematycznego włączano 

badania bez względu na to, jaki produkt zawierający A1-PI był w nich oceniany.  

Poniższe kryteria zostały podzielone na dwie części, pierwsza dotycząca przeszukania baz 

głównych (ocena skuteczności i/lub bezpieczeństwa ocenianej interwencji względem 

komparatora), natomiast druga dotycząca przeszukania baz dodatkowych (uzupełniająca 

analiza bezpieczeństwa). 

Tabela 2. 
Kryteria włączenia i wykluczenia badań pierwotnych – Etap II 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Bazy główne 

Populacja 

Dorośli chorzy na niedobór inhibitora alfa-1-proteinazy 
(fenotypy PI*ZZ, PI*Z(null), PI*(null,null) oraz PI*SZ) i 
obturacją dróg oddechowych (FEV1 35-60 %). 

Komentarz: 

Włączano badania, w których uczestniczyło minimum 
25 chorych. Włączano badania, w których co najmniej 
50% chorych miało początkową wartość FEV1 w 
założonym powyżej przedziale. 

Niezgodna z kryteriami włączenia. 

Interwencja 

Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy stosowany zgodnie z 
dawkowaniem zalecanym w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego Prolastin

®
: 60 mg/kg, 1 raz w tygodniu w 

postaci infuzji dożylnej. 

Komentarz:  

Nie włączano badań, w których nie podano informacji nt. 
dawkowania zastosowanego A1-PI. Włączano badania, w 
których co najmniej 50% chorych stosowało A1-PI zgodnie 
z dawkowaniem wskazanym w ChPL. 

Inna niż wskazana w kryteriach 
włączenia. 

Komparatory 
Leczenie objawowe  
(np. leki β-adrenergiczne, antycholinergiczne, 
glikokortykosteroidy, preparaty złożone)* 

Niezgodny z założonymi 
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Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Komentarz: 

Włączano także badania dotyczące porównania z brakiem 
leczenia i placebo – w abstraktach i czasem również w 
pełnym tekście publikacji autorzy nie wskazują wprost na 
zastosowanie terapii BSC. 

Brak w przypadku badań jednoramiennych włączanych do 
analizy. 

n/d 

Punkty 
końcowe 

Punkty końcowe kluczowe do oceny skuteczności 
i bezpieczeństwa ocenianej interwencji tj.: 

 progresja rozedmy płuc; 
 funkcja płuc; 
 częstość występowania zaostrzeń i hospitalizacji; 
 jakość życia; 
 zgony; 
 wydolność wysiłkowa; 
 profil bezpieczeństwa. 

Niezgodne z założonymi 

Metodyka 

Badania eksperymentalne z grupą kontrolną (ocena 
skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa). 

Przeglądy niesystematyczne, opisy 
przypadków, opracowania 
poglądowe, publikacje inne niż 
opublikowane w pełnym tekście 

Badania obserwacyjne z grupą kontrolną (ocena 
skuteczności praktycznej i ocena bezpieczeństwa). 

Badania jednoramienne (ocena skuteczności i 
bezpieczeństwa analizowanej interwencji

9
). 

Badania, w których udział brało co najmniej 25 chorych 

Publikacje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, 
francuskim. 

Publikacje w językach innych niż 
polski, angielski, niemiecki, 
francuski 

Bazy dodatkowe – uzupełniająca ocena bezpieczeństwa 

Populacja Jak w bazach głównych 

Interwencja Jak w bazach głównych 

Komparator n/d 

Punkty 
końcowe 

Profil bezpieczeństwa 

Punkty końcowe dotyczące 
skuteczności oraz punkty końcowe 
dotyczące farmakokinetyki, 
farmakodynamiki itp. 

Metodyka 

Publikacje dotyczące dodatkowej oceny bezpieczeństwa 
analizowanej interwencji. 

Inne niż wymienione 

Publikacje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, 
francuskim. 

Publikacje w językach innych niż 
polski, angielski, niemiecki, 
francuski 

*szczegółowy opis BSC przedstawiono w Analizie problemu decyzyjnego 

                                                

9
 nie włączano do analizy badań jednoramiennych dla komparatora 
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4.4.3. Badania włączone 

W wyniku przeszukiwania głównych baz informacji medycznej (Medline, Embase, The 

Cochrane Library) odnaleziono 3 183 publikacje w formie tytułów i abstraktów.  

Dodatkowo przeszukano: 

 stronę internetową FDA, na której odnaleziono 67 publikacji; 

 stronę internetową EMA, na której odnaleziono 39 publikacji; 

 stronę internetową URPLWMiPB, na której odnaleziono 0 publikacji; 

 stronę internetową ADRReports, na której odnaleziono 1 publikację. 

Po przeprowadzeniu selekcji abstraktów i pełnych tekstów ostatecznie do analizy głównej 

włączono 8 badań (14 publikacji) oraz do dodatkowej analizy bezpieczeństwa włączono 11 

publikacji. 

Włączono następujące badania eksperymentalne porównujące A1-PI względem BSC 

(PLC)10: 

 badanie EXACTLE (publikacja Dirksen 2009 [61] wraz z załącznikiem, publikacja 

Parr 2009 [67] oraz dane z NCT00263887 [53]); 

 badanie RAPID (publikacja Chapman 2015 [59], dane z NCT00261833 [55], dane z 

NCT00670007 [54]) oraz publikacja EMA 2015 [62]11). 

                                                

10
 badania opisane jako dotyczące porównania A1-PI vs PLC, jednak chorzy oprócz otrzymywania 

infuzji zgodnie z przydziałem do grup otrzymywali również BSC (w badaniu EXACTLE nie 
przedstawiono wprost takiej informacji, jednak na podstawie zapisów zawartych w wytycznych przyjęto 
założenie, że chorzy w tym badaniu również przyjmowali BSC)  
11

 publikacja EMA 2015 włączona w wyniku przeszukiwania baz dodatkowych (wykorzystana zarówno 
do oceny skuteczności, jak i bezpieczeństwa) 
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Ponadto do analizy skuteczności i bezpieczeństwa włączono następujące badania 

obserwacyjne: 

 3 badania dotyczące oceny A1-PI przed i po leczeniu: badanie Wencker 2001 [72] 

oraz AlphaNet (publikacja Campos 2009 [56], Campos 2009a [57] oraz badanie 

Lieberman 2000 [65]12); 

 3 badania dotyczące porównania A1-PI względem BSC (braku leczenia) badanie 

Seersholm 1997 [69], badanie Lieberman 200013: oraz badanie Tonelli 2009 [70]; 

 1 badanie bez grupy kontrolnej (Wencker 1998 [71]). 

Ponadto odnaleziono dodatkowe dane dotyczące profilu bezpieczeństwa ocenianej 

technologii medycznej na stronach zajmujących się nadzorem i monitorowaniem 

bezpieczeństwa produktów leczniczych: 

 1 publikację EMA [62];  

 1 wpis w bazie ADRReports [133];  

 9 publikacji FDA [134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142]; 

 0 doniesień URPLWMiPB. 

Od Zamawiającego otrzymano okresowy raport dotyczący oceny stosunku korzyści do 

ryzyka/okresowy raport dotyczący bezpieczeństwa (PBRER/PSUR, ang. Periodic Benefit-

Risk Evaluation Report/ Periodic Safety Update Report) [68], który także posłużył do 

dodatkowej oceny profilu bezpieczeństwa.  

Ponadto w trakcie przeszukiwania rejestru badań klinicznych National Institutes of Health 

odnaleziono 8 rekordów opisujących badania kliniczne, w tym 4 zakończone 

(nieopublikowane), 3 badania trwające, w fazie rekrutacji chorych oraz 1 badanie 

przedwcześnie zakończone z powodu wycofania produktu Aralast® ze sprzedaży. Z kolei w 

                                                

12
 w badaniu Lieberman 2000 przedstawiono również wyniki dla porównania leczenia A1-PI vs brak 

leczenia (nie przedstawiono danych na temat stosowania przez chorych BSC, jednak założono, że 
wszyscy uczestnicy badania takie leczenie stosowali); 
13

w badaniach Seersholm 1997 oraz Tonelli 2009 nie przedstawiono danych na temat stosowania 
przez chorych BSC, jednak na podstawie zapisów zawartych w wytycznych przyjęto założenie, 
że chorzy w tych badaniach przyjmowali leczenie objawowe 
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rejestrze EU Clinical Trials Register zidentyfikowano 1 rekord dotyczący badania trwającego. 

Badania zestawiono w tabeli znajdującej się w załączniku 10.1. 

Poszczególne etapy wyboru publikacji znalezionych w głównych i dodatkowych bazach 

informacji medycznej wraz z przyczynami odrzucenia zostały przedstawione poniżej, na 

diagramie PRISMA (Rysunek 1). Podczas selekcji tytułów i streszczeń współczynnik 

zgodności kappa pomiędzy analitykami wynosił 0,96 natomiast w trakcie wyboru pełnych 

tekstów równy był 1. Powody wykluczenia poszczególnych badań na podstawie ich pełnych 

tekstów przedstawiono w załączniku 10.9 

. 
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Rysunek 2. 
Diagram PRISMA przedstawiający proces selekcji publikacji – etap II 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline: 1 977 

Embase: 1 139 

The Cochrane Library 
(wyłącznie CENTRAL): 67 

Łącznie: 3 183 

 

Publikacje z baz dodatkowych: 

EMA: 39 

FDA: 67 

URPLWMiPB: 0 

ADRReports: 1 

National Institutes of Health: 347 

EU Clinical Trials Register: 9 

Łącznie: 463 

 
 

 

Publikacje analizowane na podstawie tytułów i streszczeń: 
Łącznie: 3 646 

 

 

 Publikacje wykluczone na podstawie 
tytułów i streszczeń: 

Niewłaściwa populacja: 859 

Niewłaściwa interwencja: 164 

Niewłaściwy komparator: 6 

Niewłaściwa metodyka: 2 541 

Łącznie: 3 570 

   

Publikacje włączone do analizy pełnych tekstów: 
Łącznie: 76 

 

Publikacje włączone na podstawie 
odniesień bibliograficznych / otrzymane 

od Zamawiającego: 

Łącznie: 1 (PSUR) 

 Publikacje wykluczone na podstawie 
pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 4 

Niewłaściwa interwencja: 13 

Niewłaściwy komparator: 6 

Niewłaściwa metodyka: 26 

Niewłaściwe punkty końcowe: 3 

Łącznie: 52 

   

Publikacje włączone do analizy: 
Łącznie: 25 (w tym do oceny skuteczności: 14 publikacji, do oceny bezpieczeństwa: 8 publikacji, do 

dodatkowej analizy bezpieczeństwa: 11 publikacji) 
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4.5. Ocena jakości badań 

Przeglądy systematyczne oceniono pod kątem spełniania kryteriów Cook [2], a dodatkowo 

ich jakość oceniono na podstawie skali AMSTAR (ang. Measurement Tool to Assess 

Systematic Reviews and Meta-analysis) [43]. W załączniku 10.10 (Tabela 122) 

przedstawiono opis kryteriów. 

Badania eksperymentalne z grupą kontrolną oceniono w skali Jadad [5].  

Ryzyko błędu systematycznego oceniono zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 

w Cochrane Handbook [4]. Narzędzie zastosowane do przeprowadzenia oceny zostało 

przedstawione w załączniku 10.10 (Tabela 129). 

Badania obserwacyjne z grupą kontrolną oceniono w skali NOS (ang. The Newcastle-

Ottawa) [10], a badania jednoramienne w skali NICE (ang. The National Institute for Health 

and Care Excellence) [11]. W załączniku 10.10 przedstawiono wzory skal. 

Dodatkowo, wpływ jakości badań na wyniki poszczególnych punktów końcowych oceniono 

w skali GRADE [3] (wzór skali w załączniku 10.10, Tabela 128). 

4.6. Charakterystyka włączonych opracowań 

wtórnych – przeglądów systematycznych 

Odnaleziono 6 przeglądów systematycznych spełniających kryteria włączenia do analizy: 

populacji i interwencji podane w rozdziale 4.3.2. (zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie 

minimalnych wymagań). Włączone do analizy przeglądy systematyczne to: ATS/ERS 2016, 

Gøtzsche 2016, Casas 2015, Marciniuk 2012, Kueppers 2011 oraz Chapman 2009. 

Wszyskie zidentyfikowane przeglądy z wyjątkiem Kueppers 2011 spełniają 5 na 5 możliwych 

kryteriów systematyczności Cook. Na podstawie skali AMSTAR dokonano oceny ich jakości. 

Wykazano, że wysoką jakością charakteryzują się przeglądy Gøtzsche 2016 oraz Chapman 

2009 (odpowiednio 11 i 9 punktów na 11 możliwych do uzyskania) a niskiej jakości 

przeglądem systematycznym jest Kueppers 2011, który uzyskał tylko 2 na 11 punktów. 

W przeglądzie Kueppers 2011 nie przedstawiono informacji na temat predefiniowanych 

kryteriów włączania i wykluczania badań klinicznych (uzyskał w związku z tym 4 na 5 
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punktów). Przeglądy zostały ocenione również zgodnie z klasyfikacją AOTM. W 2 

przeglądach, tj. Gøtzsche 2016 i Chapman 2009 przeprowadzono metaanalizy badań w 

związku z czym zostały sklasyfikowane jako IA. W pozostałych przeglądach autorzy 

odwoływali się do metaanaliz badań, jednak sami nie przeprowadzili własnych kumulacji 

wyników, dlatego też oceniono je jako przeglądy systematyczne kategorii IB. 

Cel odnalezionych przeglądów był zbliżony i dotyczył m.in. oceny skuteczności 

i bezpieczeństwa zastosowania terapii suplementacyjnej A1-PI u chorych z niedoborem 

A1-PI i współistniejącą rozedmą płuc. W dwóch przeglądach podstawowym celem analizy 

była aktualizacja wytycznych postępowania klinicznego w zakresie diagnostyki i leczenia 

AATD w populacji docelowej.  

W większości analizowanych przeglądów systematycznych do analizy włączono te same 

badania kliniczne, przy czym jedynie do najnowszych dwóch przeglądów, tj. Gøtzsche 2016 

i ATS/ERS 2016 zakwalifikowano badanie randomizowane RAPID (opublikowane w pełnym 

tekście w 2015 roku). W przeglądzie Gøtzsche 2016 metaanalizie poddano 3 badania 

(EXACTLE i RAPID oraz Dirksen 1999) odnoszące się do różnych dawek i schematów 

dawkowania A1-PI (60 mg/kg mc./tydzień i 250 mg/kg. m.c, raz na 4 tyg.). Podejście to 

zostało zostało zastosowane również w starszej wersji przeglądu (Gøtzsche 2010) 

i skrytykowane przez Medyczno-Doradczy Komitet Naukowy (MASAC, ang. the Medical and 

Scientific Advisory Committee) działający przy amerykańskiej fundacji Alpha-1. W ramach 

krytyki, drugim najpoważniejszym zarzutem był również fakt, iż część chorych uczestniczyła 

w obydwu metaanalizowanych badaniach. Przytoczono ponadto argument o 

nieuwzględnieniu w przeglądzie badań obserwacyjnych, które ze względu na fakt, iż AATD 

jest chorobą rzadką stanowią bardzo ważne źródło danych. Istotnym elementem dyskusji 

była także krytyka wniosków przedstawionych przez autorów przeglądu. Autorzy przeglądu 

na podstawie uzyskanych wyników wnioskowali o braku skuteczności A1-PI, podczas gdy 

wyniki dotyczące oceny redukcji gęstości płuc na podstawie pomiarów TK jednoznacznie 

wskazują na jej skuteczność (abstrahując od zarzutów o braku zasadności przeprowadzenia 

metaanaliz). Z kolei w przeglądzie Chapman 2009 metaanalizie poddano łącznie badania 

obserwacyjne i eksperymentalne.  
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Autorzy charakteryzowanych przeglądów systematycznych wskazują na zasadność 

stosowania terapii suplementacyjnych u chorych na AATD ze współistniejącą rozedmą płuc. 

Podkreślają, iż jest to aktualnie jedyna swoista metoda leczenia tej choroby. Uznano,  

że A1-PI ma korzystny wpływ na spowolnienie utraty gęstości płuc w ocenie za pomocą 

tomografii komputerowej oraz charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa. 

Jednocześnie wskazują również na konieczność przeprowadzenia dużych, 

randomizowanych badań klinicznych, aby możliwa była pełna ocena długotrwałej terapii 

suplementacyjnej. Stwierdzono także, że na podstawie dostępnych danych wydaje się być 

zasadne wnioskowanie o najlepszej skuteczności terapii A1-PI u chorych z początkowym 

FEV1 w zakresie od 30 do 65% wartości należnej.  

Szczegółową charakterystykę wszystkich włączonych przeglądów systematycznych i wnioski 

autorów przedstawiono w załączniku 10.4.  

4.7. Włączone badania pierwotne 

4.7.1. Charakterystyka włączonych badań pierwotnych 

Do analizy włączono dwa badania randomizowane podwójnie zaślepione, międzynarodowe, 

wieloośrodkowe (EXACTLE oraz RAPID), w których porównywano skuteczność 

i bezpieczeństwo A1-PI względem PLC. W badaniu RAPID (publikacja EMA 2015) 

przedstawiono dane na temat stosowanego leczenia objawowego, podczas gdy w badaniu 

EXACTLE nie zidentyfikowano takich danych (w badaniu EXACTLE nie podano żadnych 

danych, na podstawie których możliwe byłoby również wnioskowanie o braku możliwości 

stosowania przez uczestników badania leczenia objawowego). Na podstawie danych 

uzyskanych od Zamawiającego uznano, że chorzy w tym badaniu również przyjmowali BSC 

(szczegółowe zestawienie dodatkowych leków stosowanych przez chorych w badaniu 

EXACTLE przedstawiono w załączniku 10.7). W związku z powyższym, w całej analizie 

wnioskowanie przedstawiono dla porównania A1-PI względem BSC. 

Badania zostały zaklasyfikowane do kategorii IIA wg klasyfikacji doniesień naukowych 

odnoszących się do terapii. Obydwa badania zostały ocenione na 5 z 5 możliwych do 

uzyskania punktów w skali Jadad. Podejście do testowanej hipotezy badawczej w obu 

badaniach miało na celu wykazanie przewagi interwencji badanej nad kontrolną (superiority).  
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W obydwu badaniach zastosowano A1-PI w dawce i schemacie zgodnym z zalecanym 

w ChPL Prolastin®, tj. 60 mg/kg m.c. na tydzień, przy czym w badaniu EXACTLE 

zastosowano produkt leczniczy Prolastin® a w badaniu RAPID – Zemaira® (na terenie Europy 

produkt zarejestrowany pod nazwą Respreeza®)14. Okres obserwacji w badaniu EXACTLE 

wynosił 29,3 miesiąca (mediana) w grupie badanej oraz 24,9 miesiąca (mediana) w grupie 

kontrolnej15. Z kolei w badaniu RAPID okres obserwacji wyniósł 24 miesiące. Badania różniły 

się pomiędzy sobą liczbą uczestników. Liczba chorych w badaniu EXACTLE wyniosła 

łącznie 78 osób, podczas gdy w badaniu RAPID udział w badaniu wzięło łącznie 

180 chorych. W przypadku badania RAPID oprócz wyników dla zaślepionej fazy badania 

zaprezentowano również te pochodzące z jego kontynuacji (udział w badaniu kontynuowali 

przez kolejne 24 miesiące wszyscy chorzy spoza Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 

24 miesiące terapii w ramach fazy zaślepionej badania).  

W badaniu EXACTLE uczestniczyli chorzy, u których wartość FEV1 na początku udziału w 

badaniu wynosiła średnio 46,3 (SD: 19,6) i 46,6 (SD: 21,0), odpowiednio w grupach badane i 

kontrolnej. Natomiast w badaniu RAPID uczestniczyli chorzy, u których wartości te wynosiły 

odpowiednio 47,4 (SD: 12,1) and mean 47,2 (SD: 11,1). Na tej podstawie stwierdzono, 

że większość populacji chorych uczestniczących w badaniach randomizowanych zawierała 

się w populacji docelowej, tj, byli to chorzy z FEV1 w zakresie od 35 do 60% wartości 

należnej.  

Do analizy włączono również 6 badań obserwacyjnych (AlphaNet, Lieberman 2000, 

Seersholm 1997, Tonelli 2009, Wencker 1998 oraz Wencker 2001). Wszystkie włączone 

badania oceniono jako badania relatywnie niskiej jakości. Zgodnie z klasyfikacją AOTM 

badania zaklasyfikowano jako IIID (badania kohortowe) – badania Seersholm 1997 i Tonelli 

2009 lub IVC – badania AlphaNet, Wencker 1998 i Wencker 2001. Badanie Lieberman 2000 

ze względu na to, iż obejmuje zarówno wyniki przedstawione dla pojedynczego ramienia 

(przed i w trakcie terapii), jak również dla porównania leczenia A1-PI względem BSC, 

                                                

14
 w wyniku oceny biorównoważności nie wykazano różnic pomiędzy produktami Prolastin

®
 i Zemaira

®
 

(Respreeza
®
) mających znaczący wpływ na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanego 

leczenia 
15

 uczestnicy badania EXACTLE po ukończeniu etapu badania trwającego 24 miesiące mieli 
możliwość kontynuowania leczenia przez kolejnych 6 miesięcy (łącznie do 30 miesięcy) 
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zaklasyfikowano jako IVC. Badanie to w skali NICE otrzymało 6 na 8 możliwych punktów, 

natomiast w skali NOS zostało ocenione na 4 gwiazdki. 

W ramach badań AlphaNet, Lieberman 2000 oraz Wencker 2001 przedstawiono wyniki 

przed leczeniem oraz po leczeniu A1-PI. W trakcie leczenia A1-PI chorzy stosowali również 

leczenie objawowe16. W badaniach Seersholm 1997 oraz Tonelli 2009 porównano wyniki 

uzyskane przez chorych poddanych terapii A1-PI względem braku leczenia. W badaniach 

tych nie przedstawiono danych na temat stosowania leczenia objawowego w czasie trwania 

badania, niemniej w badaniu Tonelli 2009 wskazano na dane o leczeniu objawowym w 

ramach wyjściowej charakterystyki chorych i jednocześnie nie przedstawiono informacji o 

braku możliwości kontynuowania tego leczenia od momentu stosowania A1-PI. Z kolei 

badanie Wencker 1998 było badaniem jednoramiennym. Większość uczestników tego 

badania rutynowo otrzymywała lek rozszerzający oskrzela oraz leki przeciwzapalne. 

Badaniem, w którym uczestniczyło najwięcej chorych było badanie AlphaNet (powyżej 850 

uczestników), natomiast najmniejszą liczbę chorych odnotowano w badaniu Wencker 2001 

(96 chorych). Okres obserwacji był zróżnicowany i wynosił od 12 miesięcy w badaniu 

Lieberman 2000 do średnio 98,9 miesięcy w badaniu Wencker 2001, natomiast najdłuższy 

okres obserwacji był w badaniu Lieberman 2000 i wynosił maksymalnie 120 miesięcy. W 

większości badań obserwacyjnych wszyscy lub większość chorych została poddana terapii 

produktem leczniczym Prolastin® w dawce zgodnej z zalecaną w ChPL (pozostali chorzy 

stosowali w ramach terapii suplementacyjnej inne produkty zawierające A1-PI).  

W badaniu AlphaNet uczestniczyli chorzy ze średnią wartością FEV1 wynoszącą 36,8% 

(SD:16,9). W badaniu Seersholm 1997 średnia wartość FEV1 na początku udziału w badaniu 

wynosiła natomiast 37 % (SD: 14) i 42 (SD: 10), odpowiednio w grupie A1-PI i BSC, przy 

czym największy odsetek chorych (ok. 57%) byli to chorzy z FEV1 w przedziale od 31 do 

65%. Z kolei w badaniu Tonelli 2009, odpowiednio w grupie A1-PI i BSC, średnia FEV1 

wynosiła 43% i 77% (największy odsetek chorych z grupy A1-PI stanowili chorzy z FEV1 w 

przedziale wynoszącym 30 do 65%, a w grupie BSC – chorzy z FEV1 powyżej 65%). W 

badaniu Wencker 1998 średnia wartość FEV1 wynosiła w zależności od statusu palenia 

                                                

16
 w badaniu Lieberman 2000 wskazano jedynie, że u 1 chorego zastosowano tlenoterapię, jednak 

przyjęto założenie, iż wszyscy chorzy mogli otrzymywać BSC 
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tytoniu od 35,5% do 42,2% a w badaniu Wencker 2001 - 41% (17,3). W badaniu 

Lieberman 2000 nie przedstawiono danych na temat początkowych wartości FEV1. W 

badaniach obserwacyjnych wyniki przedstawiono dla wszystkich chorych uczestniczących w 

badaniu ogółem oraz w podziale na podgrupy, wyodrębnione m.in. ze względu na 

początkową wartość FEV1. Należy wskazać, że podgrupa wyodrębniona w badaniach (tj. 

chorzy z FEV1 w zakresie od 30 do 65% wartości należnej) różni się nieznacznie od populacji 

docelowej zdefiniowanej jako chorzy z FEV1 w zakresie od 35 do 60%. Istotnym jest 

natomiast, że populacja docelowa zawiera się w podgrupie wyodrębnionej w badaniach 

obserwacyjnych. 

Wstępną charakterystykę badań włączonych przedstawiono w poniższej tabeli natomiast 

szczegółową charakterystykę każdego z badań zamieszczono w Załączniku (rozdział 10.5). 
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Tabela 3. 
Charakterystyka badań włączonych do analizy 

Badanie Typ badania 
Ocena 
wiarygodności 

Okres 
obserwacji 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Interwencja badana 
Interwencja 
kontrolna 

BADANIA EKSPERYMENTALNE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009,  
Parr 2009, 
NCT00263887) 

RCT,  
podwójnie 
zaślepione,  
grupy równoległe, 
wieloośrodkowe, 
międzynarodowe; 

IIA; 

Superiority 

Jadad: 5/5 

Planowany okres 
obserwacji:  
24 mies. oraz 30 
mies. w 
przypadku 
chorych, którzy 
zgodzili się 
kontynuować 
udział w badaniu; 
Mediana okresu 
obserwacji:  
A1-PI: 29,3 mies.;  
PLC: 24,9 mies. 

Dorośli chorzy na ciężką 
postać wrodzonego 
AATD i rozedmę 
(genotyp PI*Z lub inny 
rzadki genotyp, poza 
PI*MS, PI*MZ lub PI*SZ; 
stężenie A1-PI w osoczu 
<11 µM lub <80 mg/dl), 
FEV1 w zakresie ≥25% i 
≤80% w.n. 

A1-PI: N=38; 
PLC: N=39 

A1-PI (Prolastin
®
) i.v. 

60 mg/kg/tydzień 

PLC: 2% 

roztwór 
albuminy 
podawany raz 
na tydzień 

RAPID 
(Chapman 
2015, 
NCT00261833, 
NCT00670007, 
EMA 
(CE1226_4001, 
CE1226_3001)) 

Eksperymentalne, 
wieloośrodkowe, 
międzynarodowe, 2-
etapowe: 
etap I:  
RCT,  
podwójnie 
zaślepione,  
grupy równoległe 

etap II: kontynuacja 
badania (etap 
niezaślepiony); 

IIA; 

etap I: superiority, 

etap II: (n/d) 

Jadad: 5/5 

etap przesiewowy: 
od 1 tyg. do 1 
mies.;  

etap I: 24 mies.; 

etap II: 24 mies. 

etap I: dorośli chorzy na 
AATD i rozedmę, do 65. 
r.ż. (stężenie A1-PI w 
osoczu ≤11 µM lub <80 
mg/dl), FEV1 w zakresie 
35%-70% w.n.; 
etap II: chorzy, którzy 
ukończyli 24-mies. okres 
badania, spoza Stanów 
Zjednoczonych 

etap I:  
A1-PI: N=93; 
PLC: N=87; 

etap II*: 
grupa I (A1-PI): 

N=76; 
grupa II (A1-PI): 

N=64 

etap I: 
A1-PI (Zemaira

®
) i.v.  

60 mg/kg/tydzień**; 

etap II: 

A1-PI (Zemaira
®
) i.v.  

60 mg/kg/tydzień. 

etap I: 
PLC podawany 

raz na tydzień; 

etap II: (n/d) 
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Badanie Typ badania 
Ocena 
wiarygodności 

Okres 
obserwacji 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Interwencja badana 
Interwencja 
kontrolna 

BADANIA OBSERWACYJNE 

AlphaNet 
(Campos 2009, 
Campos 
2009a) 

Obserwacyjne, 
wieloośrodkowe; 

klasyfikacja AOTM: 
IVC  

Podejście do 
testowanej 
hipotezy: n/d 

NICE: 7/8 (brak 
stwierdzenia o 
tym, że chorzy 
włączani byli 
kolejno) 

Campos 2009:  

24 mies. (12 mies. 
przed wdrożeniem 
programu 
ADMAPP oraz 12 
mies. po jego 
wdrożeniu; 

Campos 2009a:  
12 mies. 

Chorzy na AATD i 
POChP leczeni A1-PI, 
członkowie organizacji 
AlphaNet 

Wszyscy chorzy 
ogółem, 
niezależnie od 
schematu 
terapeutycznego: 
Campos 2009: 
N=878 

Campos 2009a: 
N=922 

Campos 2009:  
A1-PI  

(Prolastin
®
) i.v. 

N=852 (97,0%) 
chorych,  
Zemaira

®
 i.v. N=26 

(3,0%); 

Campos 2009a:  
A1-PI (Prolastin

®
) i.v. 

raz w tygodniu N=553 
(63,0%) chorych; 

Średnia (SD) dawka 
A1-PI: 62,2 (9,7) 
mg/kg/tydzień; 

Średni (SD) czas 
trwania terapii:  
6,6 (4,3) lata 

n/d 
(porównywano 
wyniki przed 
leczeniem vs w 
trakcie leczenia 
A1-PI) 

Lieberman 
2000 

Obserwacyjne, 
kwestionariuszowe 

klasyfikacja AOTM: 
IVC 

Podejście do 
testowanej 
hipotezy: n/d 

NICE: 6/8  

NOS:  

Dobór próby: *; 

Porównywalność: 

**; 

Ekspozycja: * 

od 12 do 120 
mies. 

Chorzy na AATD wpisani 
na internetową listę 
chorych 

Grupa I: 96 

Grupa II: 47 

A1-PI  

(Prolastin
®
) i.v., 60 

mg/kg/tydzień; u 
56,3% chorych 
stosowany raz na 
tydzień 

n/d 
(porównywano 
wyniki przed 
leczeniem vs w 
trakcie leczenia 
A1-PI) / brak 
leczenia (BSC) 

Seersholm 
1997 

Obserwacyjne, 
kohortowe, 
prospektywne, 
wieloośrodkowe, 
międzynarodowe; 

IIID 

Podejście do 
testowanej 

NOS: 

Dobór próby: **; 

Porównywalność: 

**; 

Punkt końcowy: 

*** 

Okres obserwacji 
(średnia, SD): 

A1-PI: 3,2 (1,6) 

lata; 
Nieleczeni:  

5,8 (3,4) lata 

Chorzy na ciężką postać 
AATD (fenotyp PI*ZZ; 
stężenie A1-PI w osoczu 
<35% normy (zależnie od 
fenotypu), FEV1 <65% 
w.n. lub spadek FEV1 
>120 ml w ciągu roku 

A1-PI: N=198; 

Nieleczeni: N=97 

A1-PI (Prolastin
®
) i.v. 

60 mg/kg/tydzień 
Brak leczenia 
(BSC) 
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Badanie Typ badania 
Ocena 
wiarygodności 

Okres 
obserwacji 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Interwencja badana 
Interwencja 
kontrolna 

hipotezy: n/d 

Tonelli 2009 

Obserwacyjne, 
kohortowe, 
retrospektywne; 

IIID 

Podejście do 
testowanej 
hipotezy: n/d 

NOS: 

Dobór próby: ****; 

Porównywalność: 

**;  

Punkt końcowy: 

*** 

Okres obserwacji 
(średnia, SE i 
zakres): 

Ogółem: 41,7 

(2,6; 6; 268) 
mies.; 
A1-PI:  

43,6 (3,2) mies.; 
Nieleczeni:  

35,7 (3,2) mies. 

Chorzy na AATD 
(genotyp PI*ZZ) z co 
najmniej 2 wynikami 
badania FEV1 po podaniu 
leku rozszerzającego 
oskrzela, w odstępie 
minimum 6 mies. 

A1-PI: N=124; 

Nieleczeni: N=40 

A1-PI: dane dot. 

terapii dostępne były 
tylko dla 48 (38,7%) 
chorych: 
Prolastin

®
 i.v. w 

schemacie 
cotygodniowym N=42 
(88,8%); 
Aralast

®
 i.v. N=5 

(10,0%) chorych 
Zemaira

®
 i.v. N=1 

(2,0%) chory 

Brak leczenia 
(BSC) 

Wencker 1998 

Obserwacyjne, 
wieloośrodkowe; 

klasyfikacja AOTM: 
IVC 

Podejście do 
testowanej 
hipotezy: n/d 

NICE: 7/8 (brak 
stwierdzenia, że 
chorzy byli 
włączani kolejno) 

Ogółem: 71 mies. 

(luty 1989 r. – 
grudzień 1995 r.); 
Chorzy włączeni 
do analizy FEV1 

(N=287): średnia 
(SD) [mies.]: 37,8 
(18,9) 

Dorośli chorzy na AATD i 
rozedmę, FEV1 <65% 
w.n. lub spadek FEV1 
>120 ml w ciągu roku 

Byli palacze: 

N=356; 

Niepalący: N=87 

A1-PI (Prolastin
®
) i.v. 

60 mg/kg/tydzień; 

Średnia liczba infuzji: 
58 000; 

Średni (zakres) czas 
trwania leczenia: 

Byli palacze: 29,2 

(3,4; 79,7) mies.; 
Niepalący: 23,4 (3,1; 

82,8) mies. 
Leczenie 
wspomagające: 

Większość chorych 
rutynowo 
otrzymywała lek 
rozszerzający 
oskrzela oraz leki 
przeciwzapalne. Leki 
te nie miały wpływu 
na terapię 
suplementacyjną A1-
PI 

n/d 
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Badanie Typ badania 
Ocena 
wiarygodności 

Okres 
obserwacji 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Interwencja badana 
Interwencja 
kontrolna 

Wencker 2001 

Obserwacyjne, 
wieloośrodkowe; 

klasyfikacja AOTM: 
IVC 

Podejście do 
testowanej 
hipotezy: n/d 

NICE: 7/8 (brak 
stwierdzenia, że 
chorzy byli 
włączani kolejno) 

Okres obserwacji 
(średnia, SD): 

Ogółem: 98,9 

(36,6; 24,9; 196,3) 
mies., dla N=28 
chorych okres 
obserwacji >120 
mies.; 
Przed 
rozpoczęciem 
terapii A1-PI: 

47,5 (28,1; 12,2; 
148,3) mies.; 
Po rozpoczęciu 
terapii A1-PI: 

50,2 (30,2; 12,0; 
148,6) mies. 

Chorzy na ciężkie AATD 
(stężenie A1-PI w osoczu 
<35% normy (zależnie od 
fenotypu)), FEV1 <65% 
w.n. lub spadek FEV1 
>120 ml w ciągu roku 

A1-PI: N=96 

A1-PI (Prolastin
®
) i.v. 

60 mg/kg/tydzień; 

Średnia (SD) dawka: 
62,2 (9,3) 
mg/kg/tydzień 

n/d 
(porównywano 
wyniki u 
chorych przed i 
po leczeniu A1-
PI) 

*grupa I: chorzy leczeni uprzednio A1-PI (Zemaira
®
) przez 24 mies.; grupa II: chorzy uprzednio otrzymujący PLC przez 24 mies. przed rozpoczęciem fazy 

przedłużenia badania. W fazie przedłużenia badania chorzy z grupy I i II otrzymywali A1-PI (Zemaira
®
) 

**w wyjątkowych przypadkach (np. okres wakacji) dopuszczone było podanie jednorazowo dawki 120 mg/kg w celu zabezpieczenia dwutygodniowego okresu 
wyjazdowego 
****byli palacze – chorzy, którzy rzucili palenie przed przystąpieniem do badania; niepalący – chorzy nigdy nie palący tytoniu 
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4.7.2. Punkty końcowe 

W niniejszym rozdziale przedstawiono punkty końcowe oceniane w badaniach włączonych 

do analizy. 

W przypadku rozbieżności danych odnalezionych w różnych źródłach (publikacja do 

badania, publikacja pochodząca z rejestru NIH17, ChPL lub inne) w analizie zamieszczano 

tylko dane najwyższej wiarygodności. 

Jeżeli w różnych publikacjach dotyczących tego samego badania przedstawiano dane dla 

tych samych punktów końcowych wyniki przedstawiane były jako pochodne różnych metod 

statystycznych (np. wyniki przedstawione jako średnia arytmetyczne bądź jako średnia 

najmniejszych kwadratów), wyboru danych przedstawianych w analizie dokonywano w taki 

sposób, żeby umożliwić w jak największym stopniu ich porównywalność pomiędzy badaniami 

oraz w przypadku zbieżnych punktów końcowych umożliwić przeprowadzenie metaanalizy 

wyników.  

W ramach analizy wyników przedstawiono dane dla populacji ogółem (większość wyników 

dostępna wyłącznie dla takiej populacji) oraz tam, gdzie było to możliwe, również dla 

podgrup chorych (wyszczególnionych m.in. ze względu na początkową wartość parametru 

FEV1).  

Analizie poddano następujące punkty końcowe: 

 ocena progresji rozedmy płuc; 

 ocena całkowitej objętości płuc oraz ocena czynności płuc; 

 ocena częstości występowania zaostrzeń oraz hospitalizacji; 

 ocena jakości życia; 

 ocena zdolności wysiłkowej; 

 ocena profilu bezpieczeństwa. 

Siłę interwencji określano przyjmując założenie, iż wartość NNT poniżej 10 świadczy o dużej 

sile, natomiast powyżej 10 określa siłę interwencji jako małą. Założenie oparto o dane 

                                                

17
 ang. National Institutes of Health – Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych 
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z populacji chorych na wczesne stadium raka gruczołu krokowego, w których podano, 

iż NNT>20 świadczy o małej sile interwencji, przyjęto jednak konserwatywnie, 

że w zaawansowanym stadium nowotworu zasadne będzie założenie, iż wartość niższa 

może świadczyć już o małej sile interwencja. W związku z powyższym jako punkt odniesienia 

przyjęto wartość 10 [13, 14]. Duża siła interwencji oznacza, że badana interwencja ma duży 

wpływ na wystąpienia danego zdarzenia, natomiast niewielki wpływ interwencji znajduje 

odzwierciedlenie w małej sile, czyli wysokiej wartości NNT. Należy mieć jednak na 

względzie, że NNT zależy od czasu, przyjętą wartość 10 należy więc traktować 

z ostrożnością. 

W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie analizowanych punktów końcowych 

w poszczególnych badaniach oraz ich definicje, interpretacje oraz określenie ich istotności 

klinicznej.  

W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie analizowanych punktów końcowych 

w poszczególnych badaniach (Tabela 4) oraz ich definicje, interpretacje i określenie 

istotności klinicznej (Tabela 5).  

W sytuacji, kiedy punkt końcowy nie był analizowany w badaniu lub nie przedstawiono 

wystarczających danych umożliwiających ich wykorzystanie w analizie, oznaczano go jako 

nieoceniany. 

W poniższej tabeli pogrubioną czcionką oznaczono te okresy obserwacji, dla których wyniki 

przedstawiono w niniejszej analizie.  
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Tabela 4. 
Punkty końcowe oceniane w badaniach włączonych do analizy 

Punkt końcowy EXACTLE RAPID 

Skuteczność 

Ocena progresji 
rozedmy 

TLC
18

: zmiana PD15
19

 względem wartości 
początkowej - metoda I (fizjologiczna) 

Oceniano w czasie 3, 12, 24 mies. oraz 
30 mies. 

Oceniano w czasie 3, 12, 21 i 24 mies. 
(etap I) oraz 36 i 48 mies. (etap II) 

TLC: zmiana PD15 względem wartości 
początkowej - metoda II (statystyczna) 

Oceniano w czasie 3, 12, 24 mies. oraz 
30 mies. 

Nie oceniano 

TLC+FRC: zmiana PD15 względem wartości początkowej 
– metoda I (fizjologiczna) 

Nie oceniano 
Oceniano w czasie 3, 12, 21 i 24 mies. 

(etap I) oraz 36 i 48 mies. (etap II) 

FRC
20

: zmiana względem wartości początkowej  
– metoda I (fizjologiczna) 

Nie oceniano 
Oceniano w czasie 3, 12, 21 i 24 mies. 

(etap I) oraz 36 i 48 mies. (etap II) 

TLC: Zmiana PD15 względem wartości początkowej – 
metoda III (fizjologiczna) 

Oceniano w czasie 3, 12, 24 mies. oraz 
30 mies. 

Oceniano w czasie 3, 12, 21 i 24 mies. 
(etap I) oraz 36 i 48 mies. (etap II) 

TLC: Zmiana PD15 względem wartości początkowej – 
metoda IV (statystyczna) 

Oceniano w czasie 3, 12, 24 mies. oraz 
30 mies. 

Nie oceniano 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w 
podstawie płuca 

Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 
mies. 

Nie oceniano 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w 
części środkowej płuca 

Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 
mies. 

Nie oceniano 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w 
wierzchołku płuc 

Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 
mies. 

Nie oceniano 

                                                

18
 ang. total lung capacity – całkowita pojemność płuc 

19
 ang. 15th percentile density – 15. percentyl gęstości płuc 

20
 ang. functional residual capacity – czynnościowa pojemność zalegająca 
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Punkt końcowy EXACTLE RAPID 

Roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] 
(oceniona za pomocą PD15 – metody fizjologicznej) – 

TLC+ FRC 
Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

Roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] 
(oceniona za pomocą PD15 – metody fizjologicznej) – 

TLC 
Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

Roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] 
(oceniona za pomocą PD15 – metody fizjologicznej) – 

FRC 
Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

Zmiana MLD
21

 [g/l] względem wartości wyjściowej 
Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 

mies. 
Nie oceniano 

Zmiana VI-910
22

 [%] względem wartości wyjściowej 
Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 

mies. 
Nie oceniano 

Zmiana VI-950 [%] względem wartości początkowej 
Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 

mies. 
Nie oceniano 

Zmiana całkowitej objętości płuc (TLV) [l] 
Oceniano w czasie 12, 24 mies. oraz 

30 mies. 
Nie oceniano 

Zmiana ciężaru płuc [g] 
Oceniano w czasie 12, 24 mies. oraz 

30 mies. 
Nie oceniano 

Ocena czynności 
płuc 

Średni roczny spadek FEV1 [l] 
Oceniano w czasie 6, 12, 18, 24 mies. 

oraz 30 mies. 
Nie oceniano 

Średnia zmiana FEV1 [% w.n.] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Średnia wartość FEV1 [% w.n.] Nie oceniano 
Oceniano w czasie 24, 36 oraz 48 

mies. (etap II) 

Średnia zmiana FEV1 [l] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

                                                

21
 ang. mean lung density – średnia gęstość płuc 

22
 ang. voxel index at a threshold of -910/-950 – wskaźnik woksel na progu -910 HU (Hounsfield units – jednostki Hounsfielda) 
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Punkt końcowy EXACTLE RAPID 

Średnia wartość FEV1 [l] Nie oceniano 
Oceniano w czasie 24, 36 oraz 48 

mies. (etap II) 

Średni roczny spadek DLCO [mmol/min/kPa] 
Oceniano w czasie 6, 12, 18, 24 mies. 

oraz 30 mies. 
Nie oceniano 

Średnia zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Średni roczny spadek KCO [mmol/min/kPa/l] 
Oceniano w czasie 6, 12, 18, 24 mies. 

oraz 30 mies. 
Nie oceniano 

Procentowa zmiana FEV1 [l] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Procentowa zmiana FEV1 [% w.n.] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Procentowa zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %] Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Procentowa zmiana FEV1/FVC Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Średnia wartość FEV1/FVC Nie oceniano 
Oceniano w czasie 24, 36 oraz 48 

mies. (etap II) 

Średni czas trwania choroby [lata] Nie oceniano 
Oceniano w czasie 24, 36 oraz 48 

mies. (etap II) 

Ocena zaostrzeń 
POChP 

Średni roczny wskaźnik zaostrzeń POChP 
Oceniano w czasie 6, 12, 18, 24 mies. 

oraz 30 mies. 
Nie oceniano 

Roczny wskaźnik zaostrzeń POChP [liczba 
zaostrzeń/chorego/rok] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Częstość zaostrzeń POChP Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Względny czas trwania zaostrzeń POChP względem 
całkowitego czasu trwania badania [liczba dni] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Względny czas trwania zaostrzeń POChP względem 
czasu trwania leczenia [%] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP 
[mies.] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie 
zaostrzeń POChP [% całkowitego czasu terapii] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 
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Punkt końcowy EXACTLE RAPID 

Ocena jakości 
życia – 

kwestionariusz 
SGRQ

23
 

Ogółem 
Oceniano w czasie 6, 12, 18, 24 mies. 

oraz 30 mies. 
Oceniano w czasie 12 mies. oraz 24 

mies. 

Objawy choroby Nie oceniano 
Oceniano w czasie 12 mies. oraz 24 

mies. 

Wpływ na życie Nie oceniano 
Oceniano w czasie 12 mies. oraz 24 

mies. 

Aktywność Nie oceniano 
Oceniano w czasie 12 mies. oraz 24 

mies. 

Ocena wydolności wysiłkowej – test ISWT
24

 Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies. 

Hospitalizacje 
związane z 

zaostrzeniami 
POChP 

Częstość 
hospitalizacji 
związanych z 
zaostrzeniami 

POChP 

Ogółem 
Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 

mies. 
Oceniano w czasie 24 mies 

0 hospitalizacji Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

1 hospitalizacja Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

2 hospitalizacje Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

3 hospitalizacje Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

>3 hospitalizacji Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

Czas trwania hospitalizacji spowodowanych 
zaostrzeniami POChP [% całkowitego czasu leczenia] 

Nie oceniano Oceniano w czasie 24 mies 

Bezpieczeństwo 

Profil bezpieczeństwa 
Oceniano w czasie 24 mies. oraz 30 

mies. 
Oceniano w czasie 24 mies. 

 

                                                

23
 ang. St George’s Respiratory Questionnaire – Kwestionariusz Szpitala Św. Jerzego (kwestionariusz oceny jakości życia w chorobach układu oddechowego) 

24
 ang. incremental shuttle walk test – narastający, wahadłowy test chodu (test wysiłkowy w chorobach płuc) 
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Tabela 5. 
Definicje, interpretacja oraz określenie istotności klinicznej punktów końcowych włączonych do analizy na podstawie badań 
EXACTLE i RAPID  

Punkt końcowy Badanie Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna* 

Skuteczność  

Ocena progresji 
rozedmy – PD15 

gęstości płuc 

EXACTLE 
(Dirksen 2009, 
NCT00263887 
oraz Parr 2009) 

Wskaźnik progresji rozedmy określono za pomocą zmiany w 15. 
percentylu gęstości całych płuc (wartość oznaczona za pomocą 

jednostek Hounsfielda (ang. Hounsfield units), poniżej której znajduje 
się 15% wokseli o najniższej gęstości, co można wyrazić jako PD15 
(P15), gdy do jednostki Haunsfielda dla wartości15 percentyla doda 
się 1000) wyznaczonym na podstawie histogramu rozkładu wokseli 
obrazów uzyskanych z TK. Odtwarzalność w fazie wdechu podczas 
skanowania tomograficznego, wpływa na gęstość płuc i zmniejsza 
odtwarzalność tomograficznej densytometrii płuc. Z tego powodu 
zastosowano różne metody korekcji dla odchyleń w fazie wdechu 

między skanami: dwie metody zostały wykorzystane do ujednolicenia 
wartości gęstości dla TLV, mierzonego za pomocą TK, a wyniki 

analizowano z wykorzystaniem 2 różnych podejść statystycznych, co 
w rezultacie skutkowało zastosowaniem 4 metod statystycznych: 

 w metodzie I i III seria skanów każdego chorego została 
skorygowana o stosunek TLV podzielonego przez indywidualną 
dla każdego chorego, należną wartość TLC (PD15 skorygowane 
fizjologicznie); 

 w metodzie II i IV zastosowano log(TLV) jako zmienną 
towarzyszącą w modelu statystycznym (PD15 skorygowane 
statystycznie). 

W metodzie I i II, różnice między badanymi grupami oceniano za 
pomocą regresji liniowej w czasie pomiaru PD15 z zastosowaniem 

modelu losowych współczynników regresji. W metodzie I – zmierzone 
tomograficznie PD15 skorygowane TLC – jako zmienna zależna; 

rodzaj terapii, ośrodek, leczenie zależne od czasu – jako efekty stałe; 
wyraz wolny i czas jako efekty losowe. W metodzie II – zmierzone 

tomograficznie PD15 – jako zmienna zależna; rodzaj terapii, ośrodek, 
leczenie zależne od czasu – jako efekty stałe; log(TLV) – jako 

zmienna zależna od czasu; wyraz wolny i czas jako efekty losowe. 
Szacowane średnie nachylenie dla każdej z grup odzwierciedlało 

Im mniejszy 
spadek wartości 
liczbowej PD15, 

tym wyższa 
skuteczność 

leczenia. 

Wg FDA, pomiar gęstości płuc za 
pomocą TK jest uznawany za 

klinicznie istotny punkt końcowy w 
ocenie skuteczności terapii A1-PI i.v. w 

celu oceny progresji rozedmy. 
Wykazano, że gęstość płuc mierzona 

TK koreluje z patologiami 
anatomicznymi, oceną czynnościową 
płuc oraz śmiertelnością chorych na 

rozedmę. Stosowane są różne metody, 
w tym pomiar PD15, MLD, VI, które 
uznano za korelujące ze zmianami 

patologicznymi w płucach. [18] 

Nie odnaleziono danych dotyczących 
najmniejszej istotnej klinicznie zmiany 

wyników.  
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Punkt końcowy Badanie Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna* 

wskaźnik zmian gęstości płuc w odniesieniu do czasu. Oceniana 
różnica pomiędzy grupami była szacowaną różnicą nachyleń między 
obiema grupami, która jest równoważna różnicy w szybkości rozwoju 

rozedmy płuc. 

W metodzie III i IV, tylko pierwsze i ostatnie dostępne skany 
tomograficzne zostały wykorzystane w analizie punktu końcowego 
(ang. end-point analysis) (główny efekt modelu ANCOVA) albo za 

pomocą PD15 skorygowanego fizjologicznie – w metodzie III, albo z 
zastosowaniem log(TLV) jako zmiennej towarzyszącej w modelu – w 

metodzie IV. W metodzie III, zmiana ostatniej zmierzonej 
tomograficznie wartości PD15 skorygowanego TLC względem 

wartości początkowej była zmienną zależną; rodzaj terapii, ośrodek – 
efektami stałymi; pomiar początkowy – wartością zmienną. W 

metodzie IV, zmiana ostatniej zmierzonej tomograficznie wartości 
PD15 względem wartości początkowej była zmienną zależną; rodzaj 

terapii, ośrodek – efektami stałymi; zmiana log(TLV) zmierzonego 
tomograficznie oraz pomiaru początkowego – wartościami zmiennymi. 

Ponadto, ocenę progresji rozedmy określonej za pomocą PD15 [g/l] 
przeprowadzono w zależności od rejonu płuc. Części te wyznaczono 
przez podzielenie całych płuc na 12 segmentów o tej samej objętości. 
Segmenty położone najbliżej wierzchołka i podstawy płuc wykluczono 

z dalszej analizy, ponieważ uważa się, że artefakty widoczne na 
obrazie tomograficznym z tej części płuc są największe. Pozostałe 10 

segmentów podzielono na 3 rejony:  

 część podstawna (4 segmenty najbliżej podstawy płuc); 
 wierzchołek płuc (3 segmenty najbliżej wierzchołka płuc); 
 część środkowa (3 pozostałe segmenty płuc). 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015) 

Wskaźnik progresji rozedmy określono za pomocą zmiany w 15. 
percentylu gęstości całych płuc. Skany tomograficzne zostaly 

pozyskane w 2 fazach oddychania: 

 pełnego wdechu (ocena TLC); 
 pełnego wydechu (ocena FRC). 

Analiza wyników została przeprowadzona osobno dla TLC oraz FRC 
oraz dla obu wskaźników łącznie. 

W użytym modelu analitycznym (model efektów mieszanych, ang. 
mixed-effect model), wartość skorygowanego PD15 we wszystkich 
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Punkt końcowy Badanie Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna* 

punktach pomiarowych była zmienną zależną. Wskaźnik stanowiący o 
tym czy wartość skorygowanego PD15 mierzona była dla TLC, FRC, 
państwa, czasu, który upłynął od randomizacji, rodzaju leczenia oraz 

interakcji czasu terapii i metody leczenia, był efektem stałym 
zmiennych niezależnych. Chorzy oraz interakcja chory i czas terapii 

(tzn. roczny wskaźnik spadku gęstości płuc u indywidualnego 
chorego) były współczynnikami losowymi. 

Ocena progresji 
rozedmy – 

roczny wskaźnik 
tempa zmian w 
PD15 gęstości 

płuc 

RAPID  
(EMA 2015, 

NCT00261833) 

Roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc oceniono na podstawie 
TK, za pomocą PD15 (metody fizjologicznej). Skany tomograficzne 

zostaly pozyskane w 2 fazach oddychania: 

 pełnego wdechu (ocena TLC); 
 pełnego wydechu (ocena FRC). 

Wyniki zostały skorygowane w stosunku do całej objętości płuc i 
zostały zaprezentowane jako punkty szacunkowe dla średniego 

wskaźnika spadku gęstości płuc w każdej z badanych grup. 

Ocena progresji 
rozedmy – MLD, 

VI-910, VI-950 

EXACTLE  
(Parr 2009) 

 MLD [g/l] – średnia gęstość płuc (ang. mean lung density);  

 VI-910 [%] – wskaźnik woksel na progu -910 HU (ang. voxel 
index at a threshold of -910; HU); 

  VI-950 [%] – wskaźnik woksel na progu -950 HU (ang. voxel 
index at a threshold of -950). 

Im mniejszy 
spadek wartości 
liczbowej MLD 
oraz im wyższy 
spadek wartości 
liczbowej V-910 
oraz VI-950, tym 

niższa 
skuteczność 

leczenia. 

Ocena TLV 
EXACTLE 

(Dirksen 2009) 

TLV [l] – całkowita objętość płuc (ang. total lung volume) 
odzwierciedla objętość płuc uzyskaną podczas maksymalnego 

wdechu w czasie pomiaru tomograficznego. 

Im większy 
spadek TLV, tym 

niższa 
skuteczność 

leczenia 

Nie zidentyfikowano wiarygodnych 
danych na temat istotności klinicznej 

tego punktu końcowego (w wytycznych 
ATS/ERS wskazywany jest on jako 

główny czynnik zakłócający i zmienna 
fizjologiczna, która z wysokim 

prawdopodobieństwem wpływa na 
powtarzalność oceny gęstości płuc w 

badaniach długoterminowych  

Ocena ciężaru EXACTLE Pomiar ciężaru płuc [g] przeprowadzono za pomocą TK. Im większy Tomograficzna ocena ciężaru płuc 
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Punkt końcowy Badanie Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna* 

płuc (Dirksen 2009) spadek ciężaru 
płuc, tym niższa 

skuteczność 
leczenia 

pozwala określić histologiczny stopień 
rozedmy. Można ją uznać za klinicznie 

istotny punkt końcowy. [15, 16] 

Nie odnaleziono danych dotyczących 
najmniejszej istotnej klinicznie zmiany 

wyników. 

Ocena 
czynności płuc 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

Za pomocą spirometrii po podaniu leku rozszerzającego oskrzela oraz 
metody pojedynczego oddechu oceniono: 

 FEV1 [l]; 
 DLCO [mmol/min/kPa]; 
 KCO [mmol/min/kPa/l]; 

Przeprowadzone metody pomiaru były zgodne z europejskimi 
wytycznymi z 1993 r. [17] 

Im większy 
spadek wartości 

liczbowej 
wskaźników 

spirometrycznych, 
tym niższa 

skuteczność 
leczenia [20]. 

FEV1 

Wg FDA, FEV1 uznawany jest za 
istotny klinicznie surogat, korelujący ze 
śmiertelnością u chorych na rozedmę 

[19]. 

Z powodu osobniczych różnic w FEV1, 
które mogą występować między 

chorymi, a także różnic dot. metod 
pomiarów FEV1, trudne jest 

jednoznaczne ustalenie MCID. Jednak 
, za przyjęty przez większość autorów 

minimalnie istotny klinicznie zakres 
wyników dla FEV1 można uznać 100-

140 ml. Nie ustalono MCID dla spadku 
FEV1, za to za klinicznie istotną 

różnicę w wynikach między badanymi 
grupami można uznać wynik równy 15-

16 ml/rok. [21, 22] 

FEV1/FVC 

FEV1/FVC uważany jest za wskaźnik 
pozwalający ocenić progresję rozedmy 
[21, 23]. Można go uznać za klinicznie 

istotny punkt końcowy. 

DLCO, KCO 

DLCO oraz KCO uważane są za 
wskaźniki pozwalające ocenić 

progresję rozedmy. Ocena DLCO jest 
rekomendowana przez ATS/ERS oraz 
wymieniana, podobnie jak ocena KCO, 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015, 
NCT00261833) 

Za pomocą spirometrii oceniono: 

 FEV1 [l]; 
 FEV1 [% w.n.] z zastosowaniem kryteriów Crapo; 
 wskaźnik FEV1/FVC; 
 DLCO [ml/mmHg/min; %] (mierzona metodą pojedynczego 

oddechu). 

Ocenę czynności płuc przeprowadzano na każdej z 10 
zaplanowanych wizyt w trakcie całego badania. 
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jako punkt końcowy w licznych 
badaniach. Można je uznać za 

klinicznie istotne punkt końcowe [19, 
21, 23] 

Minimalna istotna klinicznie zmiana 
wyniku DLCO wynosi 1,1 ml/min/mmHg 
oraz 11% wartości początkowej DLCO. 

[24]. Nie odnaleziono danych 
dotyczących najmniejszej istotnej 

klinicznie zmiany wyniku KCO. 

Ocena zaostrzeń 
POChP 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

Częstość zaostrzeń POChP raportowano na podstawie kart 
samoobserwacji (ang. patient diary cards) oraz kart obserwacji 

klinicznej (CRF, ang. case-report forms). Zaostrzenia definiowano 
zgodnie z kryteriami opisanymi przez Rodriguez-Roisin [25]:  

 zaostrzenia umiarkowane – zaostrzenia wymagające terapii 
antybiotykami i/lub kortykosteroidami systemowymi; 

 zaostrzenia ciężkie – zaostrzenia wymagające leczenia 
doraźnego lub hospitalizacji. 

Obliczano średni roczny wskaźnik zaostrzeń. 

Im większa 
częstość 

występowania 
zaostrzeń, tym 

niższa 
skuteczność 

leczenia. 

FDA uważa ocenę zaostrzeń POChP 
za klinicznie istotny punkt końcowy, 

określający skuteczność terapii A1-PI 
i.v. Zaostrzenia ulegają pogłębieniu 

wraz z progresją choroby, za to 
zmniejszają się po zastosowaniu 

terapii A1-PI. [18, 19] 

Wg niektórych autorów [27], z powodu 
mnogości wyników, które mogą być 

uznane za klinicznie istotne, nie można 
jednoznacznie ocenić MCID dla 

zaostrzeń POChP. Jednak przyjęta 
przez większość autorów minimalna 
istotna klinicznie zmiana wyniku dla 

zaostrzeń POChP wynosi 1 
zaostrzenie/rok lub 22% redukcja 

zaostrzeń (zakres 20-25%). [21, 28] 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015, 
NCT00261833) 

Zaostrzenia POChP definiowano zgodnie z kryteriami Anthonisena 
[26]: 

 I typ zaostrzeń –zwiększona objętości plwociny, duszności, 
obecność ropnej plwociny; 

 II typ zaostrzeń – obecność 2 z 3 wyżej wymienionych objawów; 
 III typ zaostrzeń – obecność 1 z 3 objawów I typu zaostrzeń oraz 

co najmniej 1 z następujących kryteriów: zakażenie górnych dróg 
oddechowych (ból gardła, wydzielina z nosa) w ciągu ostatnich 5 
dni, gorączka bez wyraźnej przyczyny, wzmożony świszczący 
oddech, wzmożony kaszel lub zwiększenie częstości oddechów i 
częstości akcji serca o 20% w porównaniu ze stanem 
początkowym. 

Oceniono: 

 roczny wskaźnik zaostrzeń POChP [liczba 
zaostrzeń/chorego/rok] – obliczony na podstawie całkowitej liczby 
zaostrzeń oraz całkowitej liczby dni, w których chorzy w 
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określonej populacji brali udziału w badaniu, skorygowany do 
365,25 dni; 

 częstość zaostrzeń POChP; 
 względny czas trwania zaostrzeń POChP w odniesieniu do 

całkowitego czasu trwania badania [liczba dni] oraz czasu trwania 
leczenia [%]; 

 czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia choroby [mies.]; 
 czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie zaostrzeń [% 

całkowitego czasu terapii]. 

Ocenę zaostrzeń POChP przeprowadzano na każdej z 10 
zaplanowanych wizyt w trakcie całego badania. Informacje dot. 

zaostrzeń POChP raportowano na podstawie dzienniczka chorego 
oraz CRF. 

Ocena jakości 
życia – 

kwestionariusz 
SGRQ 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

Ocenę jakości życia przeprowadzono na podstawie kwestionariusza 
SGRQ (ang. St George’s Respiratory Questionnaire) [29]. Zawiera on 

76 pozycji zgrupowanych w trzy sekcje: 

 objawy (ang. symptoms) – pytania pozwalające ocenić 
częstotliwość kaszlu, odkrztuszania plwociny, świszczącego 
oddechu, duszności (w tym ich czasu trwania i częstotliwości); 

 aktywność (ang. activity) – pytania z odpowiedziami tak/nie, 
pozwalające ocenić czy aktywność fizyczna przyczynia się do 
występowania duszności lub czy aktywność fizyczna jest 
ograniczona z powodu duszności; 

 wpływ na życie (ang. impact) – pytania z odpowiedziami tak/nie, 
obejmujące kwestie związane z zatrudnieniem, kontrolę zdrowia, 
panikę, stygmatyzację, zapotrzebowanie na terapię i związane z 
nią skutki uboczne, oczekiwania z zakresu zdrowia oraz 
ograniczenia w życiu codziennym. 

Poszczególnym odpowiedziom na pytania jest przypisana otrzymana 
doświadczalnie liczba punktów, których suma stanowi podstawę do 

obliczenia wyniku oceny QoL. Wynik ogólny (ang. total) otrzymany za 
pomocą SGRQ oraz wyniki dla poszczególnych podskali mogą 

znajdować się między 0 a 100 pkt. 

Im niższy wynik 
liczbowy, tym 
wyższa jakość 

życia – 0 
odpowiada 

najwyższej, a 100 
najniższej jakości 

życia. 

Wykazano, że ocena jakości życia za 
pomocą kwestionariusza SGRQ ulega 
pogorszeniu wraz z czasem trwania 

choroby oraz ulega poprawie podczas 
stosowania terapii. Można go uznać za 

klinicznie istotny punkt końcowy. 

Minimalna istotna klinicznie zmiana 
wyniku SGRQ wynosi 4 jednostki 

(zakres: 2,4; 5,6). 

[18, 19, 30]  

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015) 

Ocenę jakości życia za pomocą kwestionariusza SGRQ 
przeprowadzano na każdej z 10 zaplanowanych wizyt w trakcie 
całego badania. Wyniki uwzględniały każdą z 3 sekcji (objawy, 
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aktywność, wpływ na życie), a także wynik ogólny. 

Ocena 
wydolności 

wysiłkowej – 
test ISWT 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015) 

Test ISWT (ang. incremental shuttle walk test) – narastający, 
wahadłowy test chodu. Na odległość [m], którą chory musiał przebyć 

w trakcie testu, składało się z 12 poziomów. Każdy z nich trwał 1 min., 
przy czym wyższym poziomom odpowiadała wzrastająca prędkość 

chodu. 

Ocenę wydolności wysiłkowej za pomocą testu ISWT 
przeprowadzano na każdej z 10 zaplanowanych wizyt w trakcie 

całego badania. 

Im krótszy 
dystans pokonany 

przez chorego 
zgonów, tym 

niższa wydolność 
wysiłkowa. 

Test ISWT pozwala na ocenę 
postępów rehabilitacji oddechowej, 

przez co umożliwia określenie 
progresji rozedmy, a przez to 

skuteczność leczenia. Można go uznać 
za klinicznie istotny punkt końcowy. 

Najmniejsza istotna klinicznie poprawa 
wydolności wysiłkowej według testu 

ISWT wynosi 47,5 m. 

 [31, 32] 

Hospitalizacje 
związane z 

zaostrzeniami 
POChP 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

Oceniano częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP 
ogółem. 

Im większa 
częstość 

hospitalizacji, tym 
niższa 

skuteczność 
leczenia. 

Hospitalizacje z powodu zaostrzeń 
POChP związane są ze zwiększonym 
ryzykiem zgonu u chorych na POChP i 

są uznawane za klinicznie istotny 
punkt końcowy [33]. 

Nie odnaleziono danych dotyczących 
najmniejszej istotnej klinicznie zmiany 

wyniku 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015, 
NCT00261833) 

Oceniano: 

 częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP 
ogółem oraz w zależności od liczby hospitalizacji; 

 czas trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami 
POChP  
[% całkowitego czasu leczenia]. 

Bezpieczeństwo 

Profil 
bezpieczeństwa 

EXACTLE 
(Dirksen 2009, 
NCT00263887) 

Według Cochrane Handbook [4] terminologia stosowana do opisu 

działań/zdarzeń niepożądanych jest często stosowana zamiennie i na 
postawie publikacji nie można stwierdzić, czy autor opisuje zgodnie z 

GCP (ang. good clinical practice – dobra praktyka kliniczna) zdarzenie 

czy działanie niepożądane zatem w raporcie została przyjęta nazwa 
zdarzenie niepożądane z wyjątkiem, gdy autor publikacji wskazuje, że 
jest ono związane ze stosowaną interwencją. W takim przypadku jest 

to działanie niepożądane.  

Stopień nasilenia: 
 ciężkie (ang. serious) – zdarzenie niepożądane prowadzące do 

zgonu, zagrażające życiu lub skutkujące hospitalizacją. 

Wzrost liczby 
zdarzeń/działań 
niepożądanych 
jest odwrotnie 

proporcjonalny do 
bezpieczeństwa 

stosowania 
danego leku. 

Istotne klinicznie są 
zdarzenia/działania niepożądane 

ciężkie oraz o co najmniej 3. stopniu 
nasilenia [34] 

Śmiertelność jest uznawana za jeden z 
najważniejszych, klinicznie istotnych 

punktów końcowych [19] 

RAPID (Chapman 
2015, EMA 2015, 

Według Cochrane Handbook [4] terminologia stosowana do opisu 

działań/zdarzeń niepożądanych jest często stosowana zamiennie i na 
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Punkt końcowy Badanie Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna* 

NCT00261833) postawie publikacji nie można stwierdzić, czy autor opisuje zgodnie z 
GCP (ang. good clinical practice – dobra praktyka kliniczna) zdarzenie 
czy działanie niepożądane zatem w raporcie została przyjęta nazwa 

zdarzenie niepożądane z wyjątkiem, gdy autor publikacji wskazuje, że 
jest ono związane ze stosowaną interwencją. W takim przypadku jest 

to działanie niepożądane. 

Związek z badanym lekiem: 

 niezwiązane z leczeniem; 
 mało prawdopodobnie związane z leczeniem; 
 związane z leczeniem. 

Stopień nasilenia: 
 ciężkie (ang. serious) – zdarzenie niepożądane prowadzące do 

zgonu, zagrażające życiu lub skutkujące hospitalizacją. 
 

Zdarzenie niepożądane (AE, ang. adverse event) – każde 

nieprzewidziane zdarzenie medyczne, zaistniałe w trakcie trwania 
badania; 

Zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (TEAE
25

) 

Reakcje niepożądane (AR, ang. adverse reaction). 

Zgony: oceniano w czasie odpowiadającym każdej z 10 

zaplanowanych wizyt w trakcie całego badania. 

*Dane dotyczą populacji chorych na POChP. Nie odnaleziono informacji dotyczących populacji chorych na POChP w przebiegu AATD. 

                                                

25
 ang. treatment-emergent adverse event – zdarzenie niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia 
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W poniższej tabeli przedstawiono uzasadnienie dla zastosowania w badaniach oraz 

wnioskowania o skuteczności leczenia A1-PI na podstawie oceny gęstości płuc za pomocą 

tomografii komputerowej oraz na podstawie parametru FEV1.  

Na podstawie zgromadzonych danych należy uznać za zasadne wnioskowanie 

o skuteczności terapii suplementacyjnej A1-PI w populacji chorych na AATD na podstawie 

omawianych parametrów, przy czym należy mieć na uwadze, iż w przypadku AATD 

wnioskowanie oparte na FEV1 może być obarczone dużym ryzykiem wystąpienia błędu. 

Potwierdzenie tego faktu znajduje się w dużym badaniu randomizowanym UPLIFT (5993 

chorych na POChP, okres obserwacji wynoszący 4 lata) [49], w którym wskazano, iż 

zmienność w obrębie pomiaru FEV1 była zależna od wieku, płci, statusu palenia tytoniu i 

stopnia zaawansowania choroby, a nie od odpowiedzi na lek rozkurczający oskrzela czy 

zastosowaną w ramach badania terapię. 

Tabela 6. 
Korelacja między punktami końcowymi (TK, FEV1) uwzględnionymi w analizie 

Punkt końcowy Publikacja Komentarz 

Ocena progresji rozedmy 
za pomocą TK 

FDA 2009 [19] 

FDA uznaje pomiar gęstości płuc za pomocą TK o wysokiej 
rozdzielczości jako właściwy, klinicznie istotny punkt końcowy 

oceny skuteczności terapii suplementacyjnej A1-PI i.v. w progresji 
rozedmy oraz pozwala na zastosowanie wyników z pomiarów TK 
jako głównego punktu końcowego w fazie 4 badań klinicznych. 

Decyzja ta została podjęta na podstawie badań, które wskazują, że 
gęstość płuc mierzona za pomocą TK o wysokiej rozdzielczości 

koreluje z patologicznymi zmianami anatomicznymi, oceną 
czynnościową płuc oraz śmiertelnością chorych na rozedmę. 

Chorostowska-
Wynimko 2016 

[18] 

W porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi do oceny 
funkcji płuc, pomiary densytometryczne za pomocą TK są 

uznawane za bardziej wiarygodne, powtarzalne i 2,5-krotnie 
bardziej czułe aby móc monitorować progresję rozedmy. 

Wykazano, że wyniki TK korelują z innymi punktami końcowymi, 
w tym FEV1, stanem zdrowia i zdolnością do wysiłku fizycznego. 
W konsekwencji TK płuc została zaakceptowana przez FDA jako 

klinicznie znaczące narzędzie do oceny wpływu leczenia na 
progresję rozedmy u chorych na AATD. Ponadto, w 

oświadczeniu ATS i ERS z 2003 roku podkreślono konieczność 
przeprowadzania badań klinicznych z wykorzystaniem TK. 

Stolk 2007 [36] 

Metody densytometryczne z 2,5-krotnie większą czułością 
pozwalają na wykrycie progresji rozedmy niż przy użyciu 

aktualnie zalecanych metod oceniających parametry 
funkcjonalne płuc. 

Parr 2006 [37] 

PD15 jest bardziej jednolitą miara utraty gęstości płuc w 
szerokim zakresie fizjologicznym niż wskaźnik woksel. Jednak 

stosowanie obu metod jest zasadne w badaniach z długim 
okresem obserwacji oraz badaniach eksperymentalnych, w 

których rozedma płuc jest pierwszorzędowym punktem 
końcowym 
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Punkt końcowy Publikacja Komentarz 

Progresja zmierzona za pomocą TK koreluje z tempem spadku 
FEV1 u chorych na AATD. 

Green 2016 
[38] 

Gęstość płuc zmierzona za pomocą TK koreluje z jakością życia, 
natomiast nieprawidłowa gęstość płuc w ich górnej części jest 
związana ze zwiększoną śmiertelnością u chorych na AATD. 

Prędkość zmian wykazana za pomocą densytometrii płuc może 
odzwierciedlać przeżycie u chorych na AATD. 

Dowson 2001 
[39] 

Wydolność fizyczna jest istotnie związana z wynikami TK 
wysokiej rozdzielczości oraz czynnością płuc. U chorych na 

rozedmę w dolnej części płuc związaną z AATD można 
zaobserwować wyraźny związek między wynikami TK 

przeprowadzonej w fazie wydechu, spoczynkową czynnością 
płuc, wydolnością fizyczną i stanem zdrowia. 

Stolk 2003 [40] 

Zmiana w wynikach dot. stanu zdrowia spowodowana przez 
rozedmę koreluje ze zmianą w wynikach patologii płuc 

uzyskanych dzięki TK. Sugeruje to, że pomiar gęstości płuc 
może być użytecznym parametrem oceny nowych leków, w 
szczególności przeznaczonych do leczenia rozedmy płuc. 

Dawkins 2003 
[41] 

TK prognozuje oddechowe i ogólne przyczyny śmiertelności u 
chorych na AATD i zdaje się przewyższać metody pomiaru 

parametrów czynnościowych płuc, zwłaszcza FEV1. 

Choromańska 
2012 [42] 

Funkcyjne testy płucne, ocena objawów klinicznych i 
konwencjonalna radiologia są w stanie wykryć rozedmę zwykle 
w swoich późnych stadiach, kiedy większa część miąższu płuca 
już została zniszczona przez chorobę. TK pozwala na wczesne 

wykrycie rozedmy. Umożliwia również określenia całkowitej ilości 
rozedmy w płucach, co jest istotne, aby dokładnie oszacować 

ciężkość choroby 

FEV1 

FDA 2009 [19] 
FEV1 uznawany jest za istotny klinicznie surogat, korelujący ze 

śmiertelnością u chorych na rozedmę. 

Chorostowska-
Wynimko 2016 

[18] 

FEV1 charakteryzuje niska czułość w wykrywaniu zmian w 
rozedmie związanej z AATD i istnieje potrzeba opracowania 
badań o wystarczającej mocy, tzn. z większą liczbą populacji 

i/lub dłuższym okresie obserwacji. 

FEV1 to standardowy punkt końcowy w monitorowaniu progresji 
POChP, nie jest jednak odpowiedni dla badań dotyczących 

chorych na AATD. 

Parr 2006 [37] 

FEV1 jest uznawany za surogat stosowany w celu oceny 
progresji rozedmy, jednakże, ponieważ przyczyna niedrożności 

dróg oddechowych w POChP jest niejednorodna, FEV1 jest 
uznawany za parametr niespecyficzny. 
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4.7.3. Ocena w skali GRADE 

Jakość i wagę danych opublikowanych w badaniach włączonych do analizy skuteczności 

oraz bezpieczeństwa stosowania A1-PI względem BSC oceniono według zaleceń GRADE 

[3]. 

Jakość danych z badań EXACTLE oraz RAPID, pochodzących z publikacji pełnotekstowych 

oceniono jako wysoką. Są to badania randomizowane, podwójnie zaślepione (RAPID 

w etapie I), o metodyce niebudzącej zastrzeżeń. Nie odnotowano błędów w kwalifikacji 

chorych do badania. Utrata chorych jest udokumentowana. Jakość danych pochodzących z 

rekordów dla badań EXACTLE i RAPID odnalezionych w rejestrze clinicaltrials.gov oceniono 

jako średnią. Punkty końcowe dotyczące oceny skuteczności i/lub bezpieczeństwa 

pochodzące z raportu wydanego przez EMA w 2015 roku, nie zostały uznane za mniej 

wiarygodne, ponieważ zawiera on dane otrzymane bezpośrednio od autorów badania. 

Homogeniczność badań EXACTLE oraz RAPID oceniono jako wysoką (szczegóły oceny 

znajdują się w rozdziale 4.7.4). W związku z tym jakość danych uzyskanych w wyniku 

metaanalizy wyników pochodzących z publikacji pełnotekstowych również uznano za 

wysoką. W przypadku metaanalizy wyników pochodzących z bazy clinicaltrials.gov, jakość 

obniżano do oceny średniej. Dodatkowo jakość danych obniżano, gdy dla danego punktu 

końcowego wykazano heterogeniczność wyników badań (I2 > 50%).  

Przyczyną obniżenia jakości danych do oceny średniej w przypadku punktów końcowych 

etapu II badania RAPID, jest fakt, iż były to dane z okresu, kiedy badanie prowadzono jako 

otwarte, jednoramienne (w etapie I chorzy przyjmowali A1-PI lub PLC, w etapie II wszyscy 

przyjmowali A1-PI).  

W przypadku badań obserwacyjnych, jakość danych uwzględnionych w analizie oceniono: 

 w przypadku badania AlphaNet jako niską z powodu metodyki badania (badanie 

Campos 2009 i Campos 2009a to badania obserwacyjne). Jednak, z powodu braku 

wskazanych przez autorów publikacji Campos 2009 konkretnego schematu leczenia 

za pomocą A1-PI, jakość danych oceniono jako bardzo niską. Podobną ocenę 

uzyskała publikacja Campos 2009a, ponieważ przedstawiono w niej wyniki dla 

wszystkich chorych, nie tylko stosujących A1-PI zgodnie z ustalonym schematem 

terapeutycznym (A1-PI 60 mg/kg/tydzień);  
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 w przypadku badania Seersholm 1997, Tonelli 2009 oraz Wencker 1998 jako niską 

ze względu na metodykę – badania obserwacyjne. Do dodatkowego obniżenia oceny 

do bardzo niskiej przyczyniła się istotna różnica w liczebności grup (w badaniu 

Seersholm 1997: A1-PI: N= 198, Brak leczenia (BSC): N=97; w badaniu Tonelli 2009: 

A1-PI: N=124, Brak leczenia (BSC): N=40; w badaniu Wencker 1998: Byli palacze: 

N=356, Niepalący: N=87). Ponadto, w badaniu Tonelli 2009, dane dotyczące terapii 

dostępne były wyłącznie dla 48 (38,7%) chorych. Z kolei w badaniu Wencker 1998 

utracono z badania dużą liczbę chorych (35,2%); 

 w przypadku badania Wencker 2001 jako bardzo niską ze względu na metodykę 

badania (badanie obserwacyjne). 

Waga punktów końcowych dotyczących skuteczności takich jak ocena progresji rozedmy 

płuc, częstości występowania zaostrzeń oraz jakości życia oraz punktów końcowych 

dotyczących bezpieczeństwa została określona jako krytyczna ponieważ są one kluczowe w 

ocenie skuteczności terapii w leczeniu chorych na AATD oraz mają one istotne znaczenie we 

wnioskowaniu o profilu bezpieczeństwa leku. Pozostałe punkty końcowe dotyczące 

skuteczności zostały uznane za wyniki o wadze wysokiej. 

4.7.4. Ocena homogeniczności 

W powyższych rozdziałach przedstawiono szczegółowe zestawienia, na podstawie których 

porównano badania pod względem metodyki, populacji, interwencji oraz punktów 

końcowych. Kwalifikacji badań do metaanaliz dokonano w wyniku oceny długości okresów 

obserwacji oraz wspólnych punktów końcowych. Szczegółowa ocena homogeniczności 

została przeprowadzona dla badań randomizowanych EXACTLE oraz RAPID. Nie 

stwierdzono znaczących rozbieżności w odniesieniu do analizowanej populacji oraz metodyki 

badań czy definicji punktów końcowych. Największą rozbieżność stwierdzono pod względem 

jednego ze wspólnych punktów końcowych, tj. oceny częstości zaostrzeń, które w każdym z 

badań oceniane były na podstawie innych kryteriów diagnostycznych. Ostatecznie 

homogeniczność badań oceniono jako średnią 

Szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. 
Podsumowanie oceny homogeniczności badań EXACTLE i RAPID  

Cecha 

Porównywane badania 

Homogeniczność 
Grupy badane 

Homogeniczność 
Grupy kontrolne 

EXACTLE RAPID 

Grupa badana  
(A1-PI) 

Grupa kontrolna 
(PLC) 

Grupa badana  
(A1-PI) 

Grupa kontrolna 
(PLC) 

P
o

p
u

la
c

ja
 –

 d
a

n
e

 d
e

m
o

g
ra

fi
c

z
n

e
 

Liczba chorych 38 39 93 87 Średnia Średnia 

Mężczyźni, n (%) 25 (65,8) 16 (41,0) 48 (51,6) 50 (57,5) Średnia Średnia 

Wiek, średnia  
(SD) [lata] 

54,7 (8,4) 55,3 (9,8) 53,8 (6,9) 52,4 (7,8) Średnia Średnia 

Rasa,  
n (%) 

Biała (kaukaska) 38 (100,0) 39 (100,0) 93 (100,0) 87 (100,0) Wysoka Wysoka 

Inna 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Wysoka Wysoka 

Genotyp, 
n (%) 

PI*ZZ 38 (100,0) 39 (100,0) 83 (89,2) 83 (95,4) Wysoka Wysoka 

PI*Z(null) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,2) 1 (1,1) Wysoka Wysoka 

PI*SZ 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,2) 0 (0,0) Wysoka Wysoka 

Inny 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (6,5) 3 (3,4) Wysoka Wysoka 

FEV1, średnia (SD)  
[% wielkości należnej] 

46,3 (19,6) 46,6 (21,0) 47,4 (12,1) 47,2 (11,1) Średnia Średnia 

DLCO, średnia (SD) 
[mmol/min/kPa] 

4,73 (2,09) 4,72 (1,70) 4,55 (1,77)* 5,02 (1,87)* Wysoka Wysoka 

Jakość życia (ocena ogólna) 
–wg SGRQ, średnia (SD) 

41,9 (17,9) 46,1 (17,2) 44,3 (17,1) 42,4 (18,0) Wysoka Wysoka 

Palenie tytoniu 6 mies. 
przed badaniem, n (%) 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Wysoka Wysoka 
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Cecha 

Porównywane badania 

Homogeniczność 
Grupy badane 

Homogeniczność 
Grupy kontrolne 

EXACTLE RAPID 

Grupa badana  
(A1-PI) 

Grupa kontrolna 
(PLC) 

Grupa badana  
(A1-PI) 

Grupa kontrolna 
(PLC) 

Interwencja 
A1-PI i.v. 

(Prolastin
®
) 60 

mg/kg/tydzień 
PLC 

A1-PI i.v. (Zemaira
®
) 

60 mg/kg/tydzień 
PLC Wysoka Wysoka 

Wspólne punkty końcowe, definicja 

Zmiana gęstości płuc mierzona za pomocą CT dla TLC określona za pomocą zmian 
w PD15 – definicje spójne, zbieżne okresy obserwacji 

Wysoka Wysoka 

Spirometryczna cena funkcji płuc (DLCO, FEV1) – definicje spójne, zbieżne okresy 

obserwacji 
Wysoka Wysoka 

Ocena zaostrzeń POChP – znaczna rozbieżność w definicjach: zaostrzenia oceniano 
wg kryteriów Rodriguez-Roisin w badaniu EXACTLE, natomiast w badaniu RAPID wg 

kryteriów Anthonisena, zbieżne okresy obserwacji 
Niska Niska 

Ocena stanu zdrowia za pomocą St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

– definicje spójne, zbieżne okresy obserwacji 
Wysoka Wysoka 

Profil bezpieczeństwa – definicje spójne, zbieżne okresy obserwacji Wysoka Wysoka 

M
e

to
d

y
k

a
 b

a
d

a
n

ia
 

Randomizacja 

Tak, chorych przydzielono do grup w 
stosunku 1:1, metodą permutacji blokowej 

o wielkości bloków 4. Czynnikiem 
stratyfikującym było państwo, w którym 

znajdował się ośrodek badawczy. 

Tak, chorych przydzielono do grup w 
stosunku 1:1. Czynnikiem stratyfikującym 

było państwo, w którym znajdował się 
ośrodek badawczy. 

Wysoka Wysoka 

Zaślepienie 
Tak. Zaślepieniu poddano chorych, 

opiekunów, badaczy i osoby 
odpowiedzialne za analizę wyników.  

Tak. Zaślepieniu poddano chorych, 
opiekunów, badaczy i osoby 

odpowiedzialne za analizę wyników. 
Wysoka Wysoka 

Ocena w skali Jadad 5/5 5/5 Wysoka Wysoka 

*obliczenia własne na podstawie MacIntyre 2005 [35]: 1 mmol/min/kPa = 2,987 ml/mmHg/min 
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4.7.5. Ekstrakcja danych 

Ekstrakcja danych z badań została przeprowadzona przez 2 analityków (ANK, MB) według 

następujących zasad: 

 ekstrahowano wyniki odnoszące się do efektów zdrowotnych wskazanych w Analizie 

problemu decyzyjnego i spełniających kryteria włączenia zdefiniowane w rozdziale 

4.4.2; 

 ekstrakcja odbywała się do standardowych tabel wynikowych, opracowanych 

oddzielnie dla danych dychotomicznych i ciągłych (wzory tabel przedstawiono w 

załączniku 10.11). 

4.7.6. Ocena jakości informacji 

Ocena jakości informacji została przeprowadzona zgodnie z procedurą oceny ryzyka błędu 

systematycznego przedstawioną w Cochrane Handbook. Narzędzie zastosowane do 

przeprowadzenia oceny zostało przedstawione w załączniku 10.10 (Tabela 129). 

Ocena ryzyla błędu systematycznego została przeprowadzona w odniesieniu do badań 

EXACTLE oraz RAPID. W odniesieniu do badania EXACTLE dla większości analizowanych 

domen ryzyko błędu systematycznego określono jako niskie. Ze względu na fakt, iż autorzy 

badania nie przedstawili danych umożliwiających określenie zachowania tajności kodu 

randomizacji oraz oceny zaślepienia osób dokonujących analizy wyników, w tych 

przypadkach ryzyko błędu systematycznego zostało określone jako niemożliwe do oceny. W 

odniesieniu do badania RAPID we wszystkich domenach ryzyko błędu systematycznego 

oceniono jako niskie. 

Szczegóły oceny przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 8. 
Ocena ryzyka błędu systematycznego badań EXACTLE i RAPID wg zaleceń Cochrane 

Domena 

Badanie 

Ocena ryzyka błędu 

EXACTLE RAPID 

Błąd systematyczny wynikający z selekcji (ang. selection bias) 

Losowy przydział do grup 
(ang. random sequence generation) 

Sposób przydziału chorych do 
grup prawidłowy. 

Sposób przydziału chorych do 
grup prawidłowy. 

 Niskie ryzyko błędu 

Utajnienie kodu randomizacji 
(ang. allocation concealment) 

Nie jest możliwe do określenia 
czy zachowano tajność kodu 

randomizacji. W grupie 
badanej było więcej mężczyzn 
niż w grupie kontrolnej (można 
uznać ten czynnik za losowy, 
ponieważ w odniesieniu do 
pozostałych cech grupy były 

porównywalne). 

Autorzy badania wskazali, że 
przez cały okres trwania badania 

chorzy nie znali sposobu 
przydziału chorych do grup. 

 EXACTLE: Niemożliwe do 
określenia 

 RAPID: Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany ze znajomością interwencji (ang. performance bias) 

Zaślepienie uczestników badania oraz badaczy. 
Ocena powinna zostać przeprowadzona dla 

każdego głównego punktu końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Badanie opisane jako 
podwójnie zaślepione. 
Procedura zaślepienia 

sluteczna. 

Badanie opisane jako podwójnie 
zaślepione. Procedura 
zaślepienia sluteczna. 

 Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) 

Zaślepienie oceny wyników badania. Ocena 
powinna zostać przeprowadzona dla każdego 

głównego punktu końcowego (lub klasy punktów 
końcowych) 

Nie przedstawiono danych 
umożliwiających ocenę 

zaślepienia oceny wyników 
badania. 

Autorzy badania wskazali, że 
osoby oceniające wyniki były 
zaślepione przez cały okres 

trwania badania. 

 EXACTLE: Niemożliwe do 
oceny 

 RAPID: Niskie ryzyko błędu 
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Domena 

Badanie 

Ocena ryzyka błędu 

EXACTLE RAPID 

Błąd systematyczny związany z wykluczeniem (dyskwalifikacją) (ang. attrition bias) 

Niepełne dane na temat wyników (np. brak 
informacji o tym, że wszyscy chorzy ukończyli 

badanie). Ocena powinna zostać przeprowadzona 
dla każdego głównego punktu końcowego (lub 

klasy punktów końcowych) 

Opisano 82 chorych jako 
właczonych do badania, a tylko 
77 zostało zrandomizowanych. 

Trzech spośród 77 chorych 
wykluczono z grupy badanej 
oraz 7 z grupy kontrolnenj. 

Wyniki TK zostały 
uwzględnione dla 71 chorych a 

zmiana względem wartości 
początkowych została 

przedstawiona wyłącznie dla 
67 chorych po 2 latach oraz dla 

34 chorych po 2,5 latach. 

Wskazano, że 208 chorych 
wyselekcjonowano w wyniku 

skryningu, spośród których 180 
zostało zrandomizowanych do 
grup badanej i kontrolnej. Dane 
dotyczące oceny gęstości płuc 
dostępne były dla 92 chorych z 

grupy badanej oraz 85 chorych z 
grupy kontrolnej.  

 Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany z raportowaniem (ang. reporting bias) 

Wybiórcze raportowanie 

W momencie rejestracji 
badania założono raportowanie 

danych o zgonach 
(NCT00263887). Ostatecznie 
w publikacji nie przedstawiono 
takich wyników. raportowano 
dane dotyczące wyników TK, 

zaostrzeń płucnych oraz 
jakości życia. 

Nie zidentyfikowano żadnego 
punktu końcowego, dla którego 
nie przedstawiono by wyników. 

 Niskie ryzyko błędu 

Inne rodzaje błędów (ang. other bias) 

Inne źródła błędów Nie stwierdzono. Nie stwierdzono.  Niskie ryzyko błędu 
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4.8. Analiza statystyczna i interpretacja wyników 

Skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania analizowanej interwencji oraz wybranych 

komparatorów porównano wykorzystując programy RevMan 5.3 oraz Microsoft Excel 2007. 

Dla wyników o charakterze dychotomicznym (np. wystąpienie zaostrzenia) obliczano 

parametr względny iloraz szans (OR, ang. odds ratio) i parametr bezwzględny RD (ang. risk 

difference – różnica ryzyka) wraz z 95% przedziałami ufności. Ponadto, parametr RD 

obliczano, gdy nie było możliwe obliczenie parametru OR ze względu na brak 

zdarzeń/efektów zdrowotnych w grupie badanej i kontrolnej lub ze względu na występowania 

zdarzeń u 100% chorych w obydwu grupach. W przypadku braku zdarzeń w grupie badanej 

lub kontrolnej obliczano iloraz szans metodą Peto (Peto OR, ang. Peto odds ratio). Do 

porównań parametrów ciągłych (np. zmiana jakości życia oceniana w skali SGRQ) 

wykorzystywano wskaźnik różnicy średnich (MD, ang. mean difference) oraz 95% przedział 

ufności. W analizie przedstawiono również wyniki dla hazardu względnego (HR, ang. hazard 

ratio)26 w przypadku, gdy zostały one podane w badaniach. 

Parametr NNT (ang. number needed-to-treat – liczba chorych, których trzeba poddać danej 

interwencji przez określony czas, aby uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkt końcowy lub 

uniknąć jednego niekorzystnego punktu końcowego) obliczano, gdy parametr RD był istotny 

statystycznie. W przypadku wyników niekorzystnych dla ocenianej interwencji zamiast NNT 

interpretowano wyniki z wykorzystaniem parametru NNH (ang. number needed-to-harm – 

liczba chorych, których poddanie określonej interwencji przez określony czas wiąże się 

z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego punktu końcowego lub 

niewystąpieniem jednego korzystnego punktu końcowego). Zgodnie z konserwatywnym 

podejściem do analizy wartości NNT wraz z przedziałami ufności zostały zaokrąglone 

w górę, do całkowitej liczby chorych, natomiast wartości NNH w dół. 

                                                

26
 Interpretacyjnie parametr HR jest zbliżony do parametru ryzyka względnego. Hazard względny stosuje się 

przede wszystkim do danych uciętych, tj. takich, dla których nie posiada się wszystkich obserwacji (np. 
wyznaczanie ryzyka wystąpienia progresji choroby podczas, gdy w momencie zakończenia badania progresja 
choroby nie wystąpiła u wszystkich chorych). 
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Do oceny istotności statystycznej różnic częstości występowania zdarzeń wykorzystano 

wskaźniki RD. Brak znamiennych statystycznie różnic stwierdzano, gdy 95% przedział 

ufności dla wskaźnika RD zawierał wartość 0 (zero). 

Błąd standardowy różnicy średnich obliczano jako pierwiastek z sumy kwadratów błędów 

standardowych poszczególnych średnich. Brak istotności statystycznej różnicy średnich 

stwierdzano, gdy 95% przedział ufności dla różnicy średnich zawierał wartość 0 (zero). 

Wartości odchyleń standardowych (SD, ang. standard deviation) wpisywanych do programu 

RevMan 5.3 odczytywano bezpośrednio z badań. W przypadku, gdy autorzy zamiast 

odchylenia standardowego podawali błąd standardowy, zakres bądź przedział ufności 95%, 

odchylenie standardowe obliczano na podstawie powyższych danych zakładając, że 

zmienna losowa ma rozkład normalny. Błędy standardowe mnożono przez pierwiastek z 

liczby chorych, natomiast zakresy dzielono przez 4, a przedziały ufności 95% dzielono przez 

3,92 i mnożono przez pierwiastek z liczby chorych. 

W przypadku, gdy stwierdzono istotne różnice w wynikach, które nie były związane 

z heterogenicznością badań, metaanalizę przeprowadzano metodą efektów losowych. 

Natomiast w przypadku, gdy heterogeniczność wyników związana była 

z brakiem homogeniczności badań, wykonano analizę wrażliwości. Istotne różnice w 

wynikach badań identyfikowano na podstawie wartości statystyki I2 w programie RevMan 5.3. 

Istotną heterogeniczność wyników stwierdzano, gdy wartość I2 przekraczała 50%. W 

przeciwnym wypadku metaanalizę przeprowadzano metodą efektów stałych.  

Poniżej przedstawiono podsumowanie opisanych wskaźników i ich interpretację. 

Tabela 9. 
Podsumowanie wskaźników oceny skuteczności i bezpieczeństwa oraz ich 
interpretacje 

Parametr Kiedy liczony Interpretacja 

OR 
Dla wyników o charakterze 
dychotomicznym 

Szansa wystąpienia określonego punktu końcowego 
w grupie badanej jako procent szansy w grupie 
kontrolnej 

RR 
Dla wyników o charakterze 
dychotomicznym 

Prawdopodobieństwo wystąpienia określonego 
punktu końcowego w grupie badanej jako procent 
prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej 

HR 
Nie obliczany, podany 
w badaniu 

Interpretacja zbliżona do RR, parametr określa część 
ryzyka podstawowego pozostałą po interwencji 
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Parametr Kiedy liczony Interpretacja 

Peto OR 

Dla wyników o charakterze 
dychotomicznym, w 
przypadku braku zdarzeń w 
grupie badanej lub kontrolnej 

Interpretuje się jako liczbę chorych w grupie badanej, 
u których wystąpił efekt, przypadających na jednego 
chorego z grupy kontrolnej, u którego wystąpił efekt 

RD 
Dla wyników o charakterze 
dychotomicznym 

Informuje o różnicy prawdopodobieństw wystąpienia 
zdarzenia w grupach badanej i kontrolnej 

NNT 
Gdy parametr bezwzględny 
RD był istotny statystycznie 

Liczba chorych, których trzeba poddać danej 
interwencji przez określony czas, aby uzyskać jeden 
dodatkowy korzystny punkt końcowy lub uniknąć 
jednego niekorzystnego punktu końcowego 

NNH 
Gdy parametr bezwzględny 
RD był istotny statystycznie 

Liczba chorych, których poddanie określonej 
interwencji przez określony czas wiąże się z 
wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego 
punktu końcowego lub niewystąpieniem jednego 
korzystnego punktu końcowego 

MD 
Dla wyników o charakterze 
ciągłym 

Miara bezwzględna, wyrażająca różnicę wartości 
przeciętnych (średnich) w analizowanych grupach 

Źródło: opracowanie własne 

Interpretacja wyników 

Poniżej opisano sposób interpretacji przykładowych parametrów uwzględnionych w niniejszej 

analizie. 

W przypadku negatywnych punktów końcowych (np. zakażenie dróg oddechowych) wartość 

parametru OR wynosząca poniżej 1 i przedział ufności niezawierający 1 wskazuje na 

przewagę grupy badanej.  

Przykładowo, dla punktu końcowego częstość występowania zakażenie dróg oddechowych 

parametr OR wyniósł 0,11 (95% CI: 0,01; 0,88), co oznacza, że szansa wystąpienia tego 

zdarzenia w grupie leczonej A1-PI stanowi 11% tej szansy w grupie leczonej BSC. Na 

podstawie przedziałów ufności można stwierdzić, że różnica ta jest istotna statystycznie. 

Z kolei wartość parametru RD wynosiła -0,08 (95% CI: -0,15; -0,02), co oznacza, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia ocenianego punktu końcowego było o 8% niższe w grupie 

leczonej A1-PI niż w grupie leczonej BSC. Zgodnie z wartościami przedziałów ufności, 

różnica ta jest istotna statystycznie. 

Wartość parametru NNT dla tego punktu końcowego wynosiła 13 (95% CI: 7; 50), co 

oznacza, że należy poddać 13 chorych leczeniu A1-PI zamiast BSC, aby uniknąć 
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wystąpienia jednego dodatkowego przypadku zakażenia dróg oddechowych w czasie 24 

miesięcy 

Interpretacja wyników dla MD jest zależna od sposobu definiowania punktu końcowego. Dla 

punktów końcowych, w których zwiększenie wyniku oznacza poprawę, wynik interpretowano 

jako istotny na korzyść grupy badanej jeśli w grupie tej uzyskano wyższy wynik, a 

jednocześnie przedział ufności nie zawierał zera. Dla punktów końcowych, w których 

redukcja wyniku oznaczała poprawę, wynik był istotny na korzyść grupy badanej gdy był 

niższy lub odnotowano wyższe niż w grupie kontrolnej zmniejszenie wyniku, a jednocześnie 

przedział ufności nie zawierał zera. 

4.9. Ocena skuteczności A1-PI względem BSC 

Skuteczność A1-PI względem BSC (utożsamiane w badaniu z grupą placebo) została 

oceniona na podstawie badań EXACTLE i RAPID względem następujących punktów 

końcowych: 

 progresja rozedmy płuc; 

 ocena całkowitej objętości płuc; 

 ocena czynności płuc; 

 ocena częstości występowania zaostrzeń oraz częstość hospitalizacji; 

 ocena jakości życia; 

 ocena wydolności wysiłkowej. 

Szczegółowe analizy wyników przedstawiono w poniższych podrozdziałach. 

4.9.1. Progresja rozedmy 

Utrata gęstości płuc mierzona metodą tomografii komputerowej, np. za pomocą PD15 jest 

fizjologicznym punktem końcowym stosowanym w badaniach dotyczących stosowania terapii 

suplementacyjnej A1-PI.  

Ocena gęstości płuc za pomocą tomografii komputerowej została zaakceptowana przez 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. The Committee for 

Medicinal Products for Human Use) działający przy EMA, jako właściwa metoda oceny 

progresji rozedmy płuc u chorych na AATD. Za najbardziej odpowiedni punkt końcowy, który 
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najlepiej umożliwia stwierdzenie niewielkich różnic w gęstości płuc uznano pomiar w stanie 

całkowitej pojemności płuc (TLC, ang. total lung capacity). EMA uznała, iż TLC jest 

odpowiednim parametrem do oceny fizjologicznych zmian w płucach [62]. 

Ocena progresji rozedmy za pomocą tomografii komputerowej płuc została przeprowadzona 

w obydwu badaniach włączonych do analizy klinicznej. Przedstawiono wyniki dotyczące 

zmiany całkowitej gęstości płuc mierzone wskaźnikiem PD15 skorygowanym fizjologicznie 

oraz statystycznie w stanach TLC, FRC oraz łącznie dla obydwu tych stanów. 

Metaanaliza wyników badań EXACTLE oraz RAPID dla TLC analizowanej metodą 

fizjologiczną, przeprowadzona dla okresu obserwacji wynoszącego 24 miesiące wykazała 

znamienną statystycznie różnicę na korzyść grupy chorych poddanych terapii A1-PI. 

Uzyskane wyniki świadczą jednoznacznie o korzystnym wpływie zastosowanej interwencji na 

spowolnienie progresji rozedmy. Jest to klinicznie istotny punkt końcowy. Nie odnaleziono 

natomiast danych na temat minimalnej klinicznie istotnej różnicy. 

Dla okresów obserwacji wynoszących 12 oraz 30 miesięcy pomimo mniejszej utraty gęstości 

płuc w grupie chorych poddanych terapii A1-PI nie wykazano dla TLC znamiennych 

statystycznie różnic pomiędzy A1-PI a PLC.  

Dla TLC ocenianej metodą statystyczną nie wykazano istotnych statystycznie różnic 

pomiędzy grupami we wszystkich okresach obserwacji. 

Znamienną statystycznie różnicę pomiędzy A1-PI a PLC na korzyść grupy badanej 

wykazano natomiast w odniesieniu do oceny TLC i FRC łącznie w czasie 24 miesięcy. 

Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w zakresie FRC 

ocenianej w czasie 24 miesięcy. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 10.  
Zmiana całkowitej gęstości płuc [g/l] mierzona wskaźnikiem PD15 skorygowanym 
fizjologicznie i statystycznie w stanie całkowitej pojemności płuc (TLC), stanie 
czynnościowej pojemności zalegającej (FRC)27 oraz łącznie w stanach TLC i FRC 
względem wartości początkowych na podstawie wyników tomografii komputerowej 
płuc 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

TLC: zmiana PD15 względem wartości początkowej - metoda I (fizjologiczna) 

EXACTLE 
(Dirksen 2009)* 

mITT 12 -1,765 (3,986) 34 -2,217 (3,703) 33 
0,45 

(-1,39; 2,29) 
NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009)* 

mITT 24 -2,827 (5,009) 35 -4,209 (3,447) 32 
1,38 

(-0,66; 3,43) 
NIE 

RAPID 
(EMA 2015) 

ITT 24 -2,60 (4,44) 90 -4,20 (4,50) 83 
1,60 

(0,27; 2,93) 
TAK 

Wynik 
metaanalizy 

badań EXACTLE 
i RAPID 

n/d n/d n/d 125 n/d 115 
1,53 

(0,42; 2,65) 
TAK 

EXACTLE 
(Dirksen 2009)* 

mITT 30 -3,252 (4,498) 18 -4,707 (4,512) 16 
1,46 

(-1,58; 4,49) 
NIE 

TLC: zmiana PD15 względem wartości początkowej - metoda II (statystyczna) 

EXACTLE 
(Dirksen 2009)** 

mITT 

12 -0,742 (5,298) 34 -1,026 (5,536) 33 
0,28 

(-2,31; 2,88) 
NIE 

24 -2,386 (5,253) 35 -3,810 (4,062) 32 
1,42 

(-0,81; 3,66) 
NIE 

30 -2,408 (4,296) 18 -3,462 (4,691) 16 
1,05 

(-1,98; 4,09) 
NIE 

TLC+FRC: zmiana PD15 względem wartości początkowej 

RAPID  
(EMA 2015) 

ITT 24 -2,67 (4,30) 90 -3,93 (4,02) 83 
1,26 

(0,02; 2,50) 
TAK 

FRC: zmiana względem wartości początkowej 

RAPID  
(EMA 2015) 

ITT 24 -2,74 (4,75) 90 -3,73 (4,46) 83 
0,99 

(-0,38; 2,36) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*zmierzone tomograficznie PD15 skorygowane TLC – zmienna zależna; rodzaj terapii, ośrodek, 
leczenie zależne od czasu – efekty stałe; wyraz wolny i czas jako efekty losowe 

**zmierzone tomograficznie PD15 – zmienna zależna; rodzaj terapii, ośrodek, leczenie zależne od 

czasu – efekty stałe; log(TLV) – zmienna zależna od czasu; wyraz wolny i czas jako efekty losowe 

Przeprowadzono również metaanalizę, w której wykorzystano wyniki z badania EXACTLE 

przedstawione dla III metody analizy danych (metoda fizjologiczna z zastosowaniem analizy 

                                                

27
 FRC, ang. functional residual capacity 
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punktu końcowego). Wynik metaanalizy, podobnie jak dla metody I okazał się być istotny 

statystycznie na korzyść grupy chorych poddanych terapii A1-PI. Nie zidentyfikowano 

danych na temat minimalnej klinicznie istotnej różnicy. 

Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy analizowanymi grupami w 

odniesieniu do wyniku TLC przedstawionego w badaniu EXACTLE dla metody IV 

(statystycznej). 

Tabela 11.  
Zmiana całkowitej gęstości płuc [g/l] mierzona wskaźnikiem PD15 skorygowanym 
fizjologicznie i statystycznie w stanie TLC z zastosowaniem analizy punktu 
końcowego (ang. end-point analysis), względem wartości początkowych na podstawie 
wyników tomografii komputerowej  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS Średnia 

(SD) 
N 

Średnia 
(SD) 

N 

TLC: Zmiana PD15 względem wartości początkowej – metoda III (fizjologiczna)* 

EXACTLE  
(Dirksen 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-3,387 
(4,621) 

36 
-4,822 
(3,813) 

35 
1,44 

(-0,53; 3,40) 
NIE 

RAPID 
(EMA 2015) 

ITT 24 -2,60 (4,44) 90 -4,20 (4,50) 83 
1,60 

(0,27; 2,93) 
TAK 

Wynik 
metaanalizy 

badań EXACTLE 
i RAPID 

n/d n/d n/d 126 n/d 118 
1,55 

(0,44; 2,65) 
TAK 

TLC: Zmiana PD15 względem wartości początkowej – metoda IV (statystyczna)** 

EXACTLE  
(Dirksen 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-2,895 
(4,739) 

36 
-4,124 
(4,147) 

35 
1,23 

(-0,84; 3,30) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*zmiana ostatniej zmierzonej tomograficznie wartości PD15 skorygowanego TLC względem wartości 
początkowej – zmienna zależna; rodzaj terapii, ośrodek – efekty stałe; pomiar początkowy jako 
wartość zmienna;  
**zmiana ostatniej zmierzonej tomograficznie wartości PD15 względem wartości początkowej – 
zmienna zależna; rodzaj terapii, ośrodek – efekty stałe; zmiana log(TLV) zmierzonego tomograficznie 
oraz pomiaru początkowego jako wartości zmienne, autorzy badania wskazali, że różnica pomiędzy 
grupami dla metody IV jest istotna statystycznie (p=0,049) 
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Analiza danych post-hoc, przeprowadzona na podstawie publikacji Parr 2009 wykazała 

istotny statystycznie, korzystny wpływ terapii A1-PI w odniesieniu do redukcji postępu 

progresji rozedmy płuc w części podstawnej płuca. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami 

w zakresie części środkowej i w wierzchołku płuca.  

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12.  
Zmiana wyników w zakresie progresji rozedmy określonej za pomocą: PD15 [g/l], 
w części podstawnej, środkowej i wierzchołku płuc 

Badanie 
(publikacja) 

Popul
acja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC Szacunkowa 
różnica LSM  

(95% CI) 
IS 

LSM* (SE)** N LSM* (SE)** N 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w części podstawnej płuca 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
Prolastin

®
: 

29,2 
PLC: 24,9 

-2,118 
(0,587) 

36 -3,840 (0,604) 35 1,722 (0,082; 3,362) TAK 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w części środkowej płuca 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
Prolastin

®
: 

29,2 
PLC: 24,9 

-2,504 
(0,655) 

36 -3,816 (0,673) 35 1,312 (-0,511; 3,135) NIE 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w wierzchołku płuc 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
Prolastin

®
: 

29,2 
PLC: 24,9 

-3,217 
(0,990) 

36 -3,799 (1,001) 35 0,581 (-2,159; 3,322) NIE 

*LSM – średnia obliczona metodą najmniejszych kwadratów (ang. Least Squares Mean) 
**SE – błąd standardowy (ang. Standard Error) 

Na podstawie analizy wyników badania EXACTLE nie wykazano znamiennych statystycznie 

różnic pomiędzy grupami w zakresie zmian innych parametrów uzyskiwanych w ramach 

oceny tomograficznej płuc, takich jak MLD, VI-910 oraz VI-950.  

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 13.  
Zmiana progresji rozedmy określonej za pomocą parametrów densytometrycznych 
innych niż PD15 (analiza na podstawie tomografii komputerowej całych płuc): MLD 
[g/l], VI-910 [%], VI-950 [%]  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Zmiana MLD [g/l] względem wartości wyjściowej 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-2,115 (7,937) 36 -3,289 (5,949) 35 
1,71 

(-2,08; 4,43) 
NIE 

Zmiana VI-910 [%] względem wartości wyjściowej 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

1,761 (4,511) 36 2,209 (3,378) 35 
-0,45 

(-2,30; 1,40) 
NIE 

Zmiana VI-950 [%] względem wartości początkowej 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

1,994 (3,307) 36 2,315 (2,578) 35 
-0,32 

(-1,70; 1,06) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

W badaniu RAPID przedstawiono dodatkowo dane dotyczące rocznego wskaźnika tempa 

zmian gęstości płuc, ocenianego również na podstawie wyników pomiarów wykonanych 

tomografem komputerowym. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy 

A1-PI a PLC w odniesieniu do TLC i FRC ocenianych łącznie oraz FRC, natomiast wykazano 

istotną statystycznie przewagę A1-PI w zakresie TLC. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 14. 
Roczny wskaźnik* tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] zmierzony jako suma oceny 
podczas maksymalnego wdechu i możliwie głębokiego wydechu (TLC + FRC), a także 
podczas maksymalnego wdechu na poziomie TLC oraz maksymalnego wydechu 
(FRC), mierzony za pomocą wskaźnika PD15 skorygowanego fizjologicznie  

Badanie (publikacja) Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS LSM  

(SD) [g/l/rok] 
N 

LSM  
(SD) [g/l/rok] 

N 

TLC+FRC 

RAPID  
(Chapman 2015) 

mITT** 12 -1,50 (2,11) 92 -2,12 (2,21) 85 
0,62 

(-0,02; 1,26) 
NIE 

TLC 

RAPID  
(Chapman 2015) 

mITT** 12 -1,45 (2,21) 92 -2,19 (2,30) 85 
0,74 

(0,07; 1,41) 
TAK 
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Badanie (publikacja) Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS LSM  

(SD) [g/l/rok] 
N 

LSM  
(SD) [g/l/rok] 

N 

FRC 

RAPID  
(Chapman 2015) 

mITT** 12 
-1,54*** 
(2,30) 

92 -2,02 (2,40) 85 
0,48 

(-0,21; 1,17) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*tempo zmian gęstości płuc przedstawiono jako wskaźnik zmian w czasie 12 mies. (wskaźnik roczny) 
dla 24 mies. okresu obserwacji 
**ITT wg raportu EMA 2015 
***w publikacji EMA 2015 średnia wyniosła 1,55; MD (95% CI) po uwzględnieniu różnicy wyniosła 0,47 
(-0,22; 1,16) 

W publikacji Parr 2009 (badanie EXACTLE) przedstawiono również wyniki dotyczące oceny 

progresji rozedmy w podziale na część podstawną, środkową i wierzchołek płuc. Nie 

wykazano istotnej statystycznie zmiany PD15 względem wartości początkowej w odniesieniu 

do żadnej spośród analizowanych części płuc. 

Szczegółowe zestawienie omawianych danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 15.  
Zmiana wyników w zakresie progresji rozedmy określonej za pomocą PD15 [g/l] w 
części podstawnej, środkowej i wierzchołku płuc  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, mediana 

[mies.] 

A1-PI PLC MD 
(95% CI) 

IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w podstawie płuca 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-2,336 (4,362) 36 -3,760 (4,284) 35 
1,42 

(-0,59; 3,44) 
NIE 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w części środkowej płuca 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-2,845 (5,796) 36 -3,838 (4,696) 35 
0,99 

(-1,46; 3,44) 
NIE 

Zmiana PD15 [g/l] względem wartości wyjściowej w wierzchołku płuc 

EXACTLE 
(Parr 2009) 

mITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-3,503 (7,433) 36 -3,911 (5,939) 35 
0,41 

(-2,72; 3,53) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

W badaniu RAPID przeprowadzono analizę w podgrupach dla zmiany TLC mierzonej 

tempem redukcji PD15. Nie przedstawiono informacji nie zdefiniowano jaki wskaźnik 

wykorzystano. Podano informację, że jest to roczny wskaźnik zmian. Istotne statystycznie 

różnice pomiędzy grupami wykazano w podgrupie kobiet, chorych z antygenowym stężeniem 
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A1-PI powyżej 66 percentyli oraz u tych chorych, u których funkcjonalne stężenie A1-PI 

wynosi powyżej 66 percentyli. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 16. 
Zmiana tempa redukcji PD15 dla TLC (analiza w podgrupach, populacja ITT)  

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] Podgrupa 
Roczny wskaźnik 

zmian 
(95% CI) 

IS 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 

Wiek 
<54 lat 0,96 (-0,01; 1,94) NIE 

≥54 lat 0,53 (-0,46; 1,52) NIE 

Rejon 

Australia 1,66 (-0,63; 3,94) NIE 

Europa 0,87 (-0,17; 1,91) NIE 

Kraje nordyckie 0,71 (-0,54; 1,95) NIE 

Ameryka Północna 0,32 (-0,92; 1,55) NIE 

Płeć 

Mężczyźni 0,27 (-0,62; 1,15) NIE 

Kobiety 1,45 (0,38; 2,53) TAK 

BMI
28

 

<30 kg/m
2
 0,55 (-0,16; 1,27) NIE 

≥30 kg/m
2
 2,20 (-0,38; 4,79) NIE 

FEV1  
[% w.n.] 

<50 % 0,63 (-0,25; 1,50) NIE 

≥50 % 0,87 (-0,20; 1,95) NIE 

DLCO 

≤13,92 (mediana 
wartość początkowa) 

0,90 (-0,05; 1,84) NIE 

>13,92 (mediana) 0,50 (-0,56; 1,56) NIE 

Wydolność 
wysiłkowa (przebyty 

dystans) 

≤400 m 0,99 (-0,03; 2,00) NIE 

>400 m 0,54 (-0,42; 1,50) NIE 

Wyniki 
kwestionariusza 
SGRQ – objawy 

≤44,21 (mediana) 0,93 (-0,03; 1,90) NIE 

>44,21 (mediana) 0,57 (-0,44; 1,58) NIE 

Wyniki 
kwestionariusza 

SGRQ – aktywność 

≤60,45 (mediana) 0,37 (-0,68; 1,42) NIE 

>60,45 (mediana) 0,76 (-0,19; 1,71) NIE 

Wyniki ≤30,82 (mediana) 0,58 (-0,39; 1,56) NIE 

                                                

28
 ang. body mass index – wskaźnik masy ciała 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] Podgrupa 
Roczny wskaźnik 

zmian 
(95% CI) 

IS 

kwestionariusza 
SGRQ – wpływ na 

życie 
>30,82 (mediana) 0,58 (-0,45; 1,61) NIE 

Wyniki 
kwestionariusza 
SGRQ – ogółem 

≤42,54 (mediana) 0,62 (-0,37; 1,62) NIE 

>42,54 (mediana) 0,54 (-0,51; 1,60) NIE 

Czas trwania 
choroby 

≤4,00 (mediana) 0,59 (-0,25; 1,43) NIE 

>4,00 (mediana) 0,83 (-0,27; 1,94) NIE 

Antygenowe 
stężenie A1-PI 

<33 percentyli (0,09) -0,33 (-1,56; 0,90) NIE 

33-66 percentyli (0,09-
0,12) 

1,38 (0,00; 2,75) NIE 

>66 percentyli (0,12) 1,08 (0,03; 2,12) TAK 

Funkcjonalne 
stężenie A1-PI 

<33 percentyli (0,22) 0,18 (-1,20; 1,56) NIE 

33-66 percentyli (0,22-
0,27) 

0,55 (-0,55; 1,64) NIE 

>66 percentyli (0,27) 1,23 (0,11; 2,35) TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

4.9.2. Ocena całkowitej objętości płuc (TLV) oraz ciężaru 

płuc 

Analiza wyników pochodzących z badania EXACTLE nie wykazała istotnych statystycznie 

różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do zmiany całkowitej objętości płuc oraz ciężaru płuc 

ocenianych w czasie 12, 24 i 30 miesięcy.  

Dane dla obydwu punktów końcowych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 17. 
Zmiana całkowitej objętości płuc (TLV, ang. total lung volume) [litry] oraz ciężaru płuc 
[gramy] względem wartości początkowych w czasie 12, 24 i 30 miesięcy na podstawie 
badania tomografii komputerowej  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC MD 
(95% CI) 

IS 
Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Zmiana całkowitej objętości płuc (TLV) [l] 

EXACTLE  
(Dirksen 

2009) 
mITT 

12 -0,029 (0,390) 34 -0,104 (0,414) 33 
0,07 

(-0,12; 0,27) 
NIE 

24 -0,011 (0,376) 35 0,041 (0,277) 32 
-0,05 

(-0,21; 0,11) 
NIE 

30 -0,005 (0,356) 18 -0,045 (0,284) 16 
0,04 

(-0,18; 0,26) 
NIE 

Zmiana ciężaru płuc [g] 

EXACTLE  
(Dirksen 

2009) 
mITT 

12 -6,028 (31,283) 34 -17,963 (31,853) 33 
11,94 

(-3,19; 27,06) 
NIE 

24 -8,631 (44,524) 35 -18,426 (27,636) 32 
9,79 

(-7,79; 27,38) 
NIE 

30 -13,210 (45,342) 18 -14,644 (32,441) 16 
1,43 

(-24,86; 27,73) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

 

4.9.3. Ocena czynności płuc (FEV1, DLco, Kco) 

W żadnym z analizowanych badań nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy 

pomiędzy A1-PI a PLC w odniesieniu do zmiany czynności płuc ocenianej za pomocą FEV1. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 18.  
Zmiana czynności płuc na podstawie parametru FEV1  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD  

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Średni roczny spadek FEV1 [l] 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

ITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-0,043 (0,06) 38 -0,023 (0,06) 39 
-0,02 

(-0,05; 0,01) 
NIE 

Średnia zmiana FEV1 [% w.n.] 

RAPID  
(Chapman 2015) 

ITT 24 -3,1 (10,7) 93 -2,3 (13,1) 87 
-0,80 

(-4,31; 2,71) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 
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Nie wykazano również znamiennych statystycznie różnic w odniesieniu do oceny czynności 

płuc na podstawie parametru DLCO. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 19.  
Zmiana czynności płuc na podstawie parametru DLCO  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD  

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Średni roczny spadek DLCO [mmol/min/kPa] 

EXACTLE  
(Dirksen 2009) 

ITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-0,460 (0,43) 38 -0,343 (0,44) 39 
-0,12 

(-0,31; 0,08) 
NIE 

Średnia zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %] 

RAPID  
(Chapman 2015) 

ITT 24 -2,2 (18,2) 93 -1,5 (19,5) 87 
-0,70 

(-6,22; 4,82) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

Brak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami odnotowano także w zakresie zmiany 

czynności płuc ocenianej na podstawie parametru KCO. 

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe zestawienie danych. 

Tabela 20.  
Zmiana czynności płuc na podstawie parametru KCO  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD  

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Średni roczny spadek KCO [mmol/min/kPa/l] 

EXACTLE  
(Dirksen 2009) 

ITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

-0,036 (0,06) 38 -0,035 (0,06) 39 
-0,001 

(-0,03; 0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

W badaniu RAPID przedstawiono dane na temat zmiany czynności płuc ocenianej na 

podstawie parametrów spirometrycznych. Znamienną statystycznie różnicę pomiędzy A1-PI 

i PLC na korzyść grupy kontrolnej odnotowano w odniesieniu do procentowej zmiany 

wskaźnika FEV1/FVC. Jest to wskaźnik uznawany za umożliwiający pośrednią ocenę 

progresji rozedmy i można go uznać za klinicznie istotny punkt końcowy, jednak nie 

odnaleziono wiarygodnych danych na temat minimalnej klinicznie istotnej różnicy. Istotnym 

jest również, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy parametry spirometryczne nie są 

odpowiednie do oceny progresji rozedmy płuc występującej w przebiegu AATD. Uznaje się, 
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że w przypadku AATD bardziej miarodajne i właściwe jest dokonywanie oceny progresji 

rozedmy za pomocą tomografii komputerowej.29 Istotnym jest również, iż wynik ten nie 

odwierciedla faktycznej skuteczności leczenia i z dużym prawdopodobieństwem jest 

obarczony błędem losowym. Potwierdzenie tego faktu znajduje się w dużym badaniu 

randomizowanym UPLIFT (5993 chorych na POChP, okres obserwacji wynoszący 4 lata) 

[49], w którym wskazano, iż zmienność w obrębie pomiaru FEV1 była zależna od wieku, płci, 

statusu palenia tytoniu i stopnia zaawansowania choroby, a nie od odpowiedzi na lek 

rozkurczający oskrzela czy zastosowaną w ramach badania terapię.  

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 21.  
Zmiana czynności płuc [%] na podstawie parametrów spirometrycznych względem 
wartości początkowej  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, mediana 

[mies.] 

A1-PI PLC LSMD  
(95% CI)* 

IS 
LSM (SD) N LSM (SD) N 

Procentowa zmiana FEV1 [l] 

RAPID  
(EMA 2015, 

NCT00261833) 
ITT 24 

-4,29 
(11,89) 

89 
-2,06 

(11,91) 
84 

-2,23 
(-5,78; 1,32) 

NIE 

Procentowa zmiana FEV1 [% w.n.] 

RAPID  
(EMA 2015, 

NCT00261833) 
ITT 24 

-4,16 
(11,98) 

89 
-1,90 

(12,01) 
84 

-2,26 
(-5,84; 1,32) 

NIE 

Procentowa zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %] 

RAPID  
(EMA 2015, 

NCT00261833) 
ITT 24 

-3,16 
(18,49) 

89 
-1,85 

(18,61) 
84 

-1,31 
(-6,84; 4,22) 

NIE 

Procentowa zmiana FEV1/FVC 

RAPID  
(EMA 2015, 

NCT00261833) 
ITT 24 

-2,68 
(12,83) 

89 1,56 (12,83) 84 
-4,24 

(-8,07; -0,41) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

  

                                                

29
 Szczegółowe dane zawiera Tabela 6. 
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4.9.5. Ocena zaostrzeń POChP oraz częstość hospitalizacji 

Ocena częstości występowania zaostrzeń przeprowadzona została na podstawie obydwu 

badań RCT włączonych do analizy. Ze względu na fakt, iż w badaniu EXACTLE zaostrzenia 

definiowane były zgodnie z kryteriami Rodriguez-Roisin, natomiast w badaniu RAPID – na 

podstawie kryteriów Anthonisena, nie było zasadne przeprowadzenie ich metaanalizy. 

Nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w odniesieniu do 

średniego rocznego wskaźnika zaostrzeń POChP ocenianego na podstawie badania 

EXACTLE. Autorzy publikacji EMA 2015 wskazali również na nieistotne statystycznie różnice 

pomiędzy grupami, dla okresu obserwacji wynoszącego 24 miesiące. Z kolei w wyniku 

przeprowadzonych obliczeń wykonawcy analizy wykazali w obydwu przypadkach (populacja 

ITT i PP) istotne statystycznie różnice pomiędzy ocenianymi grupami chorych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie omawianych danych. 

Tabela 22. 
Roczny wskaźnik zaostrzeń POChP  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS Średnia 

(SD) 
N 

Średnia 
(SD) 

N 

Średni roczny wskaźnik zaostrzeń POChP 

EXACTLE  
(Dirksen 2009) 

ITT 
A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

2,55 (2,14) 38 2,19 (1,33) 39 
0,36 

(-0,44; 1,16) 
NIE 

Roczny wskaźnik zaostrzeń POChP [liczba zaostrzeń/chorego/rok] 

RAPID* 
(Chapman 2015) 

ITT 

24 

1,70 (0,96) 93 1,42 (0,93) 87 
1.26 

(0.92, 1.74)* 
NIE** 

RAPID 
(EMA 2015) 

PP 1,80 (1,00) 83 1,35 (0,87) 76 
Nie przedstawiono 

w publikacji*** 
NIE

#
 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*dane przedstawione przez autorów badania, przedstawiono wskaźnik ARR (skorygowane ryzyko 
względne, ang. adjusted risk ratio) modelu regresji ujemnej dwumianowej, w którym efektami stałymi 
były kraj i leczenie, z dopasowaniem: czas terapii 
**wynik obliczony przez analityków: MD (95% CI): 0,28 (0,004; 0,56), p <0,05 
***wynik obliczony przez analityków: MD (95% CI): 0,45 (0,16; 0,74), p <0.01 
#nie przedstawiono p-wartości 

Analiza różnic pomiędzy grupami w podziale ze względu na częstość występowania 

zaostrzeń POChP nie wykazała znamiennych statystycznie różnic pomiędzy A1-PI a PLC. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe zestawienie analizowanych danych. 

Tabela 23. 
Częstość występowania zaostrzeń POChP  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 
Liczba 

zaostrzeń 

A1-PI PLC OR 
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Częstość zaostrzeń POChP 

RAPID  
(EMA 2015) 

ITT 24 

0 
25 

(26,9) 
93 

28 
(32,2) 

87 
0,77 

(0,41; 1,47) 
-0,05 

(-0,19; 0,08) 
NIE 

≥1 
68 

(73,1) 
93 

59 
(67,8) 

87 
1,29 

(0,68; 2,45) 
0,05 

(-0,08; 0,19) 
NIE 

1-3 
38 

(40,9) 
93 

35 
(40,2) 

87 
1,03 

(0,57; 1,86) 
0,01 

(-0,14; 0,15) 
NIE 

4-6 
14 

(15,1) 
93 

16 
(18,4) 

87 
0,79 

(0,36; 1,73) 
-0,03 

(-0,14; 0,08) 
NIE 

>6 
16 

(17,2) 
93 8 (9,2) 87 

2,05 
(0,83; 5,07) 

0,08 
(-0,02; 0,18) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

Nie wykazano również istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do 

względnego czasu trwania zaostrzeń POChP w odniesieniu do całkowitego czasu trwania 

leczenia i czasu trwania badania. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 24. 
Względny czas trwania zaostrzeń POChP w odniesieniu do całkowitego czasu trwania 
badania [liczba dni] oraz czasu trwania leczenia [odsetek]  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC MD 
(95% CI) 

IS 
Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Czas trwania zaostrzeń POChP względem całkowitego czasu trwania badania [liczba dni] 

RAPID  
(Chapman 2015, 

EMA 2015) 
ITT 24 13,8 (15,0) 93 10,8 (11,6) 87 

3,00 
(-0,90; 6,90) 

NIE 

Czas trwania zaostrzeń POChP względem czasu trwania leczenia [%] 

RAPID* 
(EMA 2015, 

NCT00261833) 
ITT 24 77,2 (98,8) 93 58,9 (109,1) 87 

18,30 
(-12,18; 48,78) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833, 
waga punktu końcowego – krytyczna  

*EMA 2015: podano odpowiednio na N=68 oraz N=59 chorych (uwzględnienie liczebności z EMA 
2015 nie wpływa na zmianę istotności statystycznej obliczonej różnicy) 
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Nie wykazano różnicy pomiędzy grupami w zakresie czasu do wystąpienia pierwszego 

zaostrzenia POChP.  

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 25. 
Czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP [mies.]  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC 
HR 

(95% CI)* 
IS Średnia (SD) 

[lata] 
N 

Średnia (SD) 
[lata] 

N 

Czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP [mies.] 

RAPID  
(Chapman 2015 

oraz 
NCT00261833) 

ITT 24 0,60 (1,93) 93 0,73 (1,68) 87 
1,2 

(0,82; 1,69) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833, 
waga punktu końcowego – krytyczna 

*dodatkowo obliczono MD (95%CI)= -0,13 (-0,66; 0,40) (wynik nieistotny statystycznie) 

W badaniu RAPID analizowano ponadto czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie 

zaostrzeń POChP. Analiza statystyczna przedstawionych w badaniu wyników nie wykazała 

istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 26. 
Czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie zaostrzeń POChP  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS Średnia 

(SD)  
N Średnia (SD)  N 

Czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie zaostrzeń POChP [% całkowitego czasu terapii] 

RAPID  
(EMA 2015) 

ITT 24 6,32 (6,75) 93 5,55 (6,80) 87 
0,77 

(-1,21; 2,75) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

W obydwu włączonych do analizy badaniach randomizowanych analizowano częstość 

hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP. W wyniku przeprowadzonej metaanalizy 

nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupą badaną a kontrolną. 

Zaobserwowano natomiast, że w badaniu EXACTLE częstość hospitalizacji była wyższa w 

grupie kontrolnej, podczas gdy dane z badania RAPID wskazały, że częstość hospitalizacji 
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była wyższa w grupie badanej. Prawdopodobnie rozbieżność ta wynika z różnego sposobu 

definiowania zaostrzeń z powodu których dochodzi najczęściej do hospitalizacji.  

Nie stwierdzono również różnic pomiędzy A1-PI a PLC w odniesieniu do analiz 

przeprowadzonych ze względu na liczbę hospitalizacji. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie danych. 

Tabela 27. 
Częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Ogółem 

6 
(15,8) 

38 
11 

(28,2) 
39 

0,48 
(0,16; 1,46) 

-0,12 
(-0,31; 0,06) 

NIE 

RAPID  
(NCT002618

33) 
24 

13 
(14,0) 

93 
9 

(10,3) 
87 

1,41 
(0,57; 3,48) 

0,04 
(-0,06; 0,13) 

NIE 

Wynik metaanalizy 
badań  

EXACTLE i RAPID 
n/d 

19 
(14,5) 

131 
20 

(15,9) 
126 

0,86 
(0,30; 2,48) 

-0,03 
(-0,18; 0,13) 

NIE 

RAPID  
(EMA 2015) 

24 

0 hospitalizacji 
80 

(86,0) 
93 

78 
(89,7) 

87 
0,71 

(0,29; 1,76) 
-0,04 

(-0,13; 0,06) 
NIE 

1 hospitalizacja 
10 

(10,8) 
93 5 (5,7) 87 

1,98 
(0,65; 6,03) 

0,05 
(-0,03; 0,13) 

NIE 

2 hospitalizacje 1 (1,1) 93 1 (1,1) 87 
0,93 

(0,06; 
15,18) 

-0,0007 
(-0,03; 0,03) 

NIE 

3 hospitalizacje 1 (1,1) 93 3 (3,4) 87 
0,30 

(0,03; 2,98) 
-0,02 

(-0,07; 0,02) 
NIE 

>3 hospitalizacji 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 

(0,14; 
349,88) 

0,01 
(-0,02; 0,04) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku 
metaanalizy), waga punktu końcowego – krytyczna 

 

Na podstawie badania RAPID dokonano analizy względnego czasu trwania hospitalizacji 

spowodowanych zaostrzeniami w odniesieniu do czasu trwania leczenia. Autorzy publikacji 

wskazali na brak znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami, podczas gdy na 

podstawie obliczeń wykonanych przez analityków wykazano, że czas ten był istotnie 
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statystycznie dłuższy w grupie chorych poddanych terapii A1-PI w porównaniu do chorych 

przyjmujących PLC. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 28. 
Względny czas trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami POChP w 
odniesieniu do czasu trwania leczenia [%]  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS 

[mies.] 

A1-PI PLC MD 
(95% CI) 

IS 
Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Czas trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami POChP [% całkowitego czasu leczenia] 

RAPID  
(EMA 2015) 

ITT 24 6,22 (8,79) 19 2,16 (1,67) 16 
Nie 

przedstawiono 
w publikacji* 

NIE** 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*wynik obliczony przez analityków: MD (95% I): 4,06 (0,02, 8,10), p <0,05 
**w publikacji nie przedstawiono p-wartości 

4.9.6. Jakość życia 

Ocena jakości życia została przeprowadzona w badaniach EXACTLE i RAPID na podstawie 

skali SGRQ. 

W żadnym z badań nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami w 

odniesieniu do zmiany oceny jakości życia ogółem. Ze względu na brak przedstawienia w 

badaniu EXACTLE miar rozrzutu dla średnich nie było możliwe przeprowadzenie 

metaanalizy obydwu badań.  

Ocena zmian jakości życia w poszczególnych domenach przeprowadzona na podstawie 

danych z badania RAPID również nie wykazała znamiennych statystycznie różnic pomiędzy 

A1-PI i PLC. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 29. 
Zmiana oceny jakości życia w skali SGRQ względem wartości początkowej  

Badanie 
(publikacja) 

Wynik/ 
domena 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

A1-PI PLC 
MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Zmiana oceny jakości życia – kwestionariusz SGRQ (wynik ogółem) 

EXACTLE  
(Dirksen 

2009) 
Ogółem 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

1,48 (b/d) 38 2,37 (b/d) 39 
-0,89 

(niemożliwe do 
obliczenia) 

NIE 

RAPID 
(Chapman 

2015) 
24 1,4 (11,1) 93 2,2 (11,7) 87 

-0,80 
(-4,14; 2,54) 

NIE 

Zmiana oceny jakości życia – kwestionariusz SGRQ (wynik w poszczególnych domenach) 

RAPID  
(Chapman 

2015) 

Objawy 
choroby 

24 -1,4 (16,7) 93 2,0 (20,1) 87 
-3,40 

(-8,82; 2,02) 
NIE 

Wpływ na 
życie 

24 2,1 (14,8) 93 1,8 (12,5) 87 
0,30 

(-3,69; 4,29) 
NIE 

Aktywność 24 1,7 (12,4) 93 2,6 (13,5) 87 
-0,90 

(-4,69; 2,89) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w EMA 2015 przedstawiono inne wyniki, jednak nie wpływają one na zmianę oceny istotności 
statystycznej dla analizowanego punktu końcowego 

4.9.7. Ocena wydolności wysiłkowej 

Ocena wydolności wysiłkowej została przeprowadzona na podstawie testu ISWT30. Wyniki 

badania RAPID wskazują na brak znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami 

zarówno w populacji ITT, jak i PP.  

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

                                                

30
 ang. incremental shuttle walk test – narastający, wahadłowy test chodu (test wysiłkowy w chorobach płuc) 
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Tabela 30. 
Zmiana wyniku oceny wydolności wysiłkowej mierzonej testem ISWT 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

[mies.] 

A1-PI PLC MD 
(95% CI) 

IS 

Średnia (SD) [m] N Średnia (SD) [m] N 

Zmiana oceny wydolności wysiłkowej – test ISWT 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
ITT 

24 

10,8 (139,8) 93 16,1 (101,6) 87 
-5,30 

(-40,84; 30,24) 
NIE 

RAPID  
(EMA 2015) 

PP 17,7 (141,7) 83 14,0 (103,6) 76 
3,70 

(-34,66; 42,06) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – wysoka 

4.10. Ocena bezpieczeństwa A1-PI względem BSC na 

podstawie badań eksperymentalnych  

Ocena bezpieczeństwa A1-PI względem BSC (utożsamiane w badaniu z grupą placebo) 

została przeprowadzona na podstawie 2 badań randomizowanych: EXACTLE i RAPID. 

Według Cochrane Handbook [4] terminologia stosowana do opisu działań lub zdarzeń 

niepożądanych jest często stosowana zamiennie i na postawie publikacji nie można 

stwierdzić, czy autor opisuje zgodnie z GCP (ang. good clinical practice – dobra praktyka 

kliniczna) zdarzenie czy działanie niepożądane zatem w raporcie została przyjęta nazwa 

zdarzenie niepożądane z wyjątkiem, gdy autor publikacji wskazuje, że jest ono związane ze 

stosowaną interwencją. W takim przypadku jest to działanie niepożądane. 

W sytuacji, w której w publikacjach pochodzących z clinicaltrials.gov przedstawiono wyniki 

dla tych samych punktów końcowych co w publikacjach pełnotekstowych i wyniki te 

nieznacznie różniły się względem siebie, ze względu na wyższą wiarygodność 

przedstawiano wynik z publikacji pełnotekstowej. 

Szczegółowe zestawienia danych wraz z uzyskanymi wynikami przedstawiono w poniższych 

podrozdziałach. 
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4.10.1. Zgony 

Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy A1-PI i PLC w odniesieniu do 

częstości występowania zgonów w czasie 24 miesięcy. Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 31. 
Częstość występowania zgonów  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

A1-PI PLC OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zgony 

RAPID 
(Chapman 2015) 

24 1 (1,1)* 93 3 (3,4)* 87 
0,30 

(0,03; 2,98) 
-0,02 

(-0,07; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*przyczyną zgonu chorego z grupy A1-PI była niewydolność oddechowa, natomiast w grupie PLC 
przyczyną zgonu 3 chorych były odpowiednio posocznica, zapalenie płuc oraz rak piersi z przerzutami 

4.10.2. Zdarzenia i działania niepożądane ogółem 

Częstość działań niepożądanych w przeliczeniu na liczbę infuzji leku Prolastin® określono na 

0,004 w grupie badanej oraz 0,009 w grupie chorych przyjmujących PLC. 

Analiza częstości występowania działań niepożądanych nie wykazała znamiennych 

statystycznie różnic pomiędzy grupami A1-PI i PLC. Należy zauważyć, że odsetek chorych, u 

których stwierdzono wystąpienie działania niepożądanego był stosunkowo niewielki a ciężkie 

działania niepożądane stwierdzono u pojedynczych osób biorących udział w badaniach. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 32. 
Częstość występowania działań niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Działania niepożądane  

EXACTLE  
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Ogółem* 

11 
(28,9) 

38 
15 

(38,5) 
39 

0,65 (0,25; 
1,69) 

-0,10 (-0,31; 
0,11) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Działania niepożądane 
ogółem (TEAE) 

21 
(22,6) 

93 
21 

(24,1) 
87 

0,92 (0,46; 
1,83) 

-0,02 (-0,14; 
0,11) 

NIE 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

93 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 
32 

(24,4) 
13
1 

36 
(28,6) 

12
6 

0,81 (0,47; 
1,42) 

-0,04 (-0,15; 
0,07) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Działania niepożądane 
(TEAE)odnotowane w 

czasie 24 h  

15 
(16,1) 

93 
18 

(20,7) 
87 

0,74 (0,35; 
1,57) 

-0,05 (-0,16; 
0,07) 

NIE 

EXACTLE  
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Ciężkie działania 
niepożądane** 

1 (2,6) 38 1 (2,6) 39 
1,03 (0,06; 

17,03) 
0,00 (-0,07; 

0,07) 
NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Ciężkie działania 
niepożądane (TEAE) 

1 (1,1) 93 1 (1,1) 87 
0,93 

(0,06; 
15,18) 

-0,0007 
(-0,03; 0,03) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 2 (1,5) 
13
1 

2 (1,6) 
12
6 

0,98 (0,14; 
7,08) 

-0,00 (-0,03; 
0,03) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*całkowita liczba działań niepożądanych dla grupy A1-PI wynosiła 14, a dla grupy PLC wynosiła 35 
**ciężkim działaniem niepożądanym w grupie A1-PI była łuszczyca (n=1), a w grupie PLC zatorowość 
płucna (n=1) 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnić pomiędzy analizowanymi grupami w 

odniesieniu do częstości występowania zdarzeń niepożądanych ogółem. Większość 

(powyżej 90%) zdarzeń niepożądanych odnotowanych w badaniu EXACTLE zostało 

zakwalifikowanych jako zdarzenia łagodne lub umiarkowane. Również w badaniu RAPID 

większość zdarzeń niepożądanych raportowano jako zdarzenia o łagodnym bądź 

umiarkowanym nasileniu. 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 33. 
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zdarzenia niepożądane 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009, 
NCT002638

87) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Ogółem  

37 
(97,4) 

38 
38 

(97,4) 
39 

0,97 (0,06; 
16,15) 

-0,0007 (-
0,07; 0,07) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ogółem 

90 
(96,8) 

93 
84 

(96,6) 
87 

1,07 (0,21; 
5,46) 

0,00 (-0,05; 
0,05) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 
127 

(96,9) 
13
1 

122 
(96,8) 

12
6 

1,05 (0,26; 
4,28) 

0,00 (-0,04; 
0,04) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Ciężkie* 

10 
(26,3) 

38 
18 

(46,2) 
39 

0,42 (0,16; 
1,09) 

-0,20 (-0,41; 
0,01) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015, 
NCT002618

33) 

24 Ciężkie (TEAE) 
28 

(30,1) 
93 

28 
(32,2) 

87 
0,91 (0,48; 

1,71) 
-0,02 (-0,16; 

0,11) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 
38 

(29,0) 
13
1 

46 
(36,5) 

12
6 

0,71 (0,42; 
1,20) 

-0,07 (-0,19; 
0,04) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

N
a
s

il
e

n
ie

 

Łagodne 
13 

(14,0) 
93 

16 
(18,4) 

87 
0,72 (0,32; 

1,60) 
-0,04 (-0,15; 

0,06) 
NIE 

Umiarkowane 
54 

(58,1) 
93 

43 
(49,4) 

87 
1,42 (0,79; 

2,55) 
0,09 (-0,06; 

0,23) 
NIE 

O ciężkim 
nasileniu 

25 
(26,9) 

93 
27 

(31,0) 
87 

0,82 (0,43; 
1,56) 

-0,04 (-0,17; 
0,09) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Zdarzenia niepożądane 
ogółem (TEAE) 

92 
(99,8) 

93 
86 

(98,9) 
87 

1,07 (0,07; 
17,37) 

0,00 (-0,03; 
0,03) 

NIE 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Zdarzenia niepożądane 
ogółem (TEAE) 

odnotowane w czasie 
24h 

21 
(22,6) 

93 
21 

(24,1) 
87 

0,92 (0,46; 
1,83) 

-0,02 (-0,14; 
0,11) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku 
metaanalizy) , waga punktu końcowego – krytyczna 

*całkowita liczba ciężkich zdarzeń niepożądanych dla grupy A1-PI wynosiła 28, a dla grupy PLC 

wynosiła 40 

 Reakcje nadwrażliwości 4.10.2.1.

Analiza przeprowadzona dla częstości występowania poszczególnych reakcji nadwrażliwości 

nie wykazała znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do żadnego 

z analizowanych zdarzeń. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 34. 
Częstość występowania reakcji nadwrażliwości 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Reakcje nadwrażliwości 

RAPID  
(EMA 2015) 

24 

Ogółem 
15 

(16,1) 
93 

17 
(19,5) 

87 
0,79 (0,37; 

1,70) 
-0,03 (-

0,15; 0,08) 
NIE 

Pokrzywka w miejscu 
iniekcji 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Pokrzywka 4 (4,3) 93 3 (3,4) 87 
1,26 (0,27; 

5,79) 
0,01 (-0,05; 

0,06) 
NIE 

Uderzenie gorąca 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Kontaktowe zapalenie 
skóry 

2 (2,2) 93 1 (1,1) 87 
1,89 (0,17; 

21,22) 
0,01 (-0,03; 

0,05) 
NIE 

Wysypka 2 (2,2) 93 3 (3,4) 87 
0,62 (0,10; 

3,77) 
-0,01 (-

0,06; 0,04) 
NIE 

Egzema 2 (2,2) 93 2 (2,3) 87 
0,93 (0,13; 

6,78) 
-0,00 (-

0,04; 0,04) 
NIE 

Alergiczne zapalenie 
skóry 

2 (2,2) 93 0 (0,0) 87 
7,00 (0,43; 

113,01) 
0,02 (-0,01; 

0,06) 
NIE 

Zapalenie skóry 1 (1,1) 93 2 (2,3) 87 
0,46 (0,04; 

5,19) 
-0,01 (-

0,05; 0,03) 
NIE 

Reakcja anafilaktyczna 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Alergia oka 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Katar alergiczny 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Nadwrażliwość na lek 0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
NIE 

Opuchlizna oka 0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
NIE 

Nadwrażliwość 0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
NIE 

Opuchlizna ust 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,00; 

6,38) 
-0,01 (-

0,04; 0,02) 
NIE 

Obrzęk gardła 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,00; 

6,38) 
-0,01 (-

0,04; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

Z kolei w przypadku analizy częstości występowania reakcji nadwrażliwości definiowanych 

jako TEAE w odniesieniu do większości zdarzeń nie wykazano różnic pomiędzy grupą A1-PI 
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i PLC. Istotnie statystycznie częściej w grupie badanej stwierdzano jedynie występowanie 

pokrzywki w miejscu iniekcji. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 35. 
Częstość występowania TEAE – reakcje nadwrażliwości 

Badanie 
(publikacja

) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 

A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

NN
H 

(95
% 
CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Reakcje nadwrażliwości 

RAPID  
(EMA 
2015) 

24 

Ogółem 
27 

(29,0) 
93 

22 
(25,3) 

87 
1,21 (0,63; 

2,34) 
0,04 (-

0,09; 0,17) 
n/d 

NIE 

Pokrzywka w 
miejscu iniekcji 

8 (8,6) 93 0 (0,0) 87 
7,50 (1,82; 

30,84) 
0,09 (0,03; 

0,15) 

11 
(6; 
34) 

TAK 

Pokrzywka 4 (4,3) 93 5 (5,7) 87 
0,74 (0,19; 

2,84) 
-0,01 (-

0,08; 0,05) 
n/d NIE 

Uderzenie gorąca 3 (3,2) 93 0 (0,0) 87 
7,08 (0,73; 

69,03) 
0,03 (-

0,01; 0,07) 
n/d NIE 

Kontaktowe 
zapalenie skóry 

2 (2,2) 93 1 (1,1) 87 
1,89 (0,17; 

21,22) 
0,01 (-

0,03; 0,05) 
n/d NIE 

Wysypka 2 (2,2) 93 3 (3,4) 87 
0,62 (0,10; 

3,77) 
-0,01 (-

0,06; 0,04) 
n/d NIE 

Egzema 2 (2,2) 93 2 (2,3) 87 
0,93 (0,13; 

6,78) 
-0,00 (-

0,04; 0,04) 
n/d NIE 

Alergiczne 
zapalenie skóry 

2 (2,2) 93 0 (0,0) 87 
7,00 (0,43; 

113,01) 
0,02 (-

0,01; 0,06) 
n/d NIE 

Zapalenie skóry 1 (1,1) 93 3 (3,4) 87 
0,30 (0,03; 

2,98) 
-0,02 (-

0,07; 0,02) 
n/d NIE 

Reakcja 
anafilaktyczna 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-

0,02; 0,04) 
n/d NIE 

Alergia oka 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-

0,02; 0,04) 
n/d NIE 

Katar alergiczny 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-

0,02; 0,04) 
n/d NIE 

Nadwrażliwość na 
lek 

0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja

) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 

A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

NN
H 

(95
% 
CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Opuchlizna oka 0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
n/d NIE 

Nadwrażliwość 0 (0,0) 93 2 (2,3) 87 
0,12 (0,01; 

2,01) 
-0,02 (-

0,06; 0,01) 
n/d NIE 

Opuchlizna ust 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,00; 

6,38) 
-0,01 (-

0,04; 0,02) 
n/d NIE 

Obrzęk gardla 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,00; 

6,38) 
-0,01 (-

0,04; 0,02) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

4.10.3. Ciężkie zdarzenia niepożądane 

 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 4.10.3.1.

Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy A1-PI a PLC w odniesieniu do 

częstości występowania ciężkich zakażeń i zarażeń pasożytniczych. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 36. 
Częstość występowania ciężkich zakażeń i zarażeń pasożytniczych  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie płuc 3 (7,9) 38 4 (10,3) 39 0,75 (0,16; 3,60) -0,02 (-0,15; 0,10) NIE 

RAPID 
(NCT00261833) 

24 Zapalenie płuc 3 (3,2) 93 4 (4,6) 87 0,69 (0,15; 3,18) -0,01 (-0,07; 0,04) NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 6 (4,6) 131 8 (6,3) 126 0,72 (0,24; 2,15) -0,02 (-0,07; 0,04) NIE 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie wyrostka 
robaczkowego 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Zapalenie wyrostka 

robaczkowego 
0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 0,13 (0,003; 6,38) -0,01 (-0,04; 0,02) NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 0 (0,0) 131 2 (1,6) 126 0,13 (0,01; 2,12) -0,02 (-0,05; 0,01) NIE 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Posocznica 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Posocznica 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 0,13 (0,003; 6,38) -0,01 (-0,04; 0,02) NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 0 (0,0) 131 2 (1,6) 126 0,13 (0,01; 2,12) -0,02 (-0,05; 0,01) NIE 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zakażenia dróg 
moczowych 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Zakażenia dróg 

moczowych 
1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 6,93 (0,14; 349,88) 0,01 (-0,02; 0,04) NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 1 (0,8) 131 1 (0,8) 126 0,98 (0,13; 7,13) -0,00 (-0,03; 0,03) NIE 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Malaria 1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS, mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTLE (Dirksen 
2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ropień podskórny 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Zakażenia dolnych dróg 

oddechowych 
1 (1,1) 93 4 (4,6) 87 0,23 (0,02; 2,06) -0,04 (-0,08; 0,01) NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Zapalenie uchyłków 

jelita 
1 (1,1) 93 2 (2,3) 87 0,46 (0,04; 5,19) -0,01 (-0,05; 0,03) NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Zapalenie oskrzeli 1 (1,1) 93 1 (1,1) 87 
0,93 

(0,06; 15,18) 
-0,0007 

(-0,03; 0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Zapalenie tkanki łącznej 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 0,13 (0,003; 6,38) -0,01 (-0,04; 0,02) NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Wirusowe zapalenie 

żołądka i jelit 
1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 6,93 (0,14; 349,88) 0,01 (-0,02; 0,04) NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Zakażenie protezy 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 0,13 (0,003; 6,38) -0,01 (-0,04; 0,02) NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Odmiedniczkowe 
zapalenie nerek 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 0,13 (0,003; 6,38) -0,01 (-0,04; 0,02) NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku metaanalizy), waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i 4.10.3.2.

polipy) 

Brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami stwierdzono w zakresie częstości 

występowania ciężkich nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym torbieli i 

polipów). 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 37. 
Częstość występowania ciężkich nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych 
(w tym torbieli i polipów)  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Rak piersi 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Rak piersi 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

0 (0,0) 131 2 (1,6) 126 
0,13 (0,01; 

2,12) 
-0,02 (-0,05; 

0,01) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Nowotwór płuc 2 (2,2) 93 1 (1,1) 87 

1,89 (0,17; 
21,22) 

0,01 (-0,03; 
0,05) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Rak pęcherza 
moczowego 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Rak piersi z 
przerzutami 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Rak płuc 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Łagodny guz 
przytarczyc 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku 
metaanalizy), waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 4.10.3.3.

śródpiersia 

W wyniku analizy częstości występowania ciężkich zaburzeń układu oddechowego, klatki 

piersiowej i śródpiersia nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy A1-PI a 

PLC w odniesieniu do wszystkich analizowanych w ramach tej kategorii zdarzeń. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 38. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Odma płucna 2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 7,79 (0,48; 126,95) 0,05 (-0,03; 0,14) n/d NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Odma płucna 2 (2,2) 93 1 (1,1) 87 1,89 (0,17; 21,22) 0,01 (-0,03; 0,05) n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 4 (3,1) 131 1 (0,8) 126 
2,99 (0,47; 19,19) 

Peto OR=3,27 
(0,56; 19,10) 

0,02 (-0,01; 0,06) n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

POChP 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 POChP 9 (9,7) 93 2 (2,3) 87 4,55 (0,96; 21,70) 0,07 (0,01; 0,14) 
14 

(7; 100) 
TAK 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 9 (6,9) 131 3 (2,4) 126 
1,83 (0,16; 21,08) 

Peto OR=2,70 
(0,84; 8,63) 

0,02 (-0,08; 0,13) n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Duszności 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Duszności 1 (1,1) 93 2 (2,3) 87 0,46 (0,04; 5,19) -0,01 (-0,05; 0,03) n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i RAPID 1 (0,8) 131 3 (2,4) 126 
0,41 (0,06; 2,81) 
Peto OR=0,35 

(0,05; 2,50) 
-0,02 (-0,05; 0,02) n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Wysięk opłucnowy 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS, mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Obrzęk płuc 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Krwawienie z nosa 1 (2,6) 38 0(0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zaostrzenia o ciężkim 
nasileniu* 

5 (13,2) 38 6 (15,4) 39 0,83 (0,23, 3,00) -0,02 (-0,18; 0,13) n/d NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 Zatorowość płucna 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 6,93 (0,14; 349,88) 0,01 (-0,02; 0,04) n/d NIE 

RAPID  
(NCT00261833) 

24 
Niewydolność 

oddechowa 
1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 6,93 (0,14; 349,88) 0,01 (-0,02; 0,04) n/d NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zatorowość płucna 0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 0,14 (0,01; 2,20) -0,05 (-0,13; 0,03) n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku metaanaliz; niska dla wyniku metaanalizy dla POChP), waga 
punktu końcowego – krytyczna 

*zaostrzenia o ciężkim nasileniu zakończone hospitalizacją, wcześniej nieraportowane 
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 Zaburzenia serca 4.10.3.4.

Wyniki uzyskane w badaniach EXACTLE i RAPID wskazują na brak różnic w częstości 

występowania ciężkich zaburzeń serca pomiędzy chorymi stosującymi A1-PI a tymi, którzy 

przyjmowali PLC. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 39. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń serca 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia serca 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Migotanie 
przedsionków 

2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 
7,79 (0,48; 

126,95) 
0,05 (-0,03; 

0,14) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Dusznica 
bolesna 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Palpitacje 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833, 
waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia naczyniowe 4.10.3.5.

Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną i kontrolną w 

odniesieniu do częstości występowania ciężkich zaburzeń naczyniowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie danych. 
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Tabela 40. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń naczyniowych 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia naczyniowe 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Hipotensja 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Zakrzepica żył 
głębokich 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Krwotok w 
obrębie jamy 

brzusznej 
0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 

0,14 
(0,003; 7,00) 

-0,03 
(-0,09; 0,04) 

NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Krwotok z 
odbytnicy 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833, 
waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia żołądka i jelit 4.10.3.6.

Nie odnotowano różnic w częstości występowania ciężkich zaburzeń żołądka i jelit pomiędzy 

grupami. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 41. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń żołądka i jelit 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia żołądka i jelit 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból brzucha 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból brzucha 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

1 (0,8) 131 1 (0,8) 126 
Peto 

OR=0,98 
(0,06; 15,68) 

-0,00 (-0,03; 
0,03) 

NIE 
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Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Choroba 
refluksowa 
żołądkowo-
przełykowa 

1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Choroba 
refluksowa 
żołądkowo-
przełykowa 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

2 (1,5) 131 0 (0,0) 126 
Peto 

OR=7,25 
(0,45; 116,00) 

0,02 (-0,01; 
0,05) 

NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zaparcia 1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Niedrożność 
jelit (ang. ileus) 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Niedrożność 
jelit (ang. 
intestinal 

obstruction) 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Nudności 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Niedrożność 
jelita cienkiego 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833 i dla wyniku 
metaanalizy), waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 4.10.3.7.

W wyniku analizy wyników badań dotyczących częstości występowania ciężkich zaburzeń 

wątroby i dróg żółciowych nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w 

odniesieniu do żadnego z analizowanego w ramach tej kategorii zaburzeń. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 42. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń wątroby i dróg żółciowych  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 
PLC: 
24,9 

Kolka żółciowa 1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
NIE 

Zaburzenia 
pęcherzyka 
żółciowego 

1 (2,6) 38 1 (2,6) 39 
1,03 (0,06; 

17,03) 
0,00 (-0,07; 

0,07) 
NIE 

Żółtaczka 
cholestatyczna 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT0026

1833) 
24 Kamica żółciowa 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833), waga punktu 
końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia układu nerwowego 4.10.3.8.

W odniesieniu do żadnego ze zdarzeń analizowanych w ramach ciężkich zaburzeń układu 

nerwowego nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 43. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu nerwowego 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu nerwowego 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 
PLC: 
24,9 

Przemijający 
napad 

niedokrwienny 
1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 

7,59 
(0,15; 382,44) 

0,03 
(-0,04; 0,10) 

NIE 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 

Zawroty głowy 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Neuropatia 
obwodowa 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

Omdlenie 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833), waga punktu 
końcowego – krytyczna 
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 Zaburzenia psychiczne 4.10.3.9.

W odniesieniu do częstości występowania ciężkich zaburzeń psychicznych nie stwierdzono 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy poddanymi analizie grupami. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 44. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń psychicznych  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia psychiczne 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 

Stan splątania 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Próba 
samobójcza 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia oka 4.10.3.10.

Nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy A1-PI i PLC w odniesieniu do 

częstości występowania ciężkich zaburzeń w obrębie oka. 

Szczegółowe zestawienie danych znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 45. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń oka  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia oka 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 Zapalenie oka 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Zaburzenia nerek i dróg moczowych 4.10.3.11.

Brak znamiennych statystycznie różnic wykazano na podstawie badania RAPID w 

odniesieniu do częstości występowania ciężkich zaburzeń nerek i dróg moczowych. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 46. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń nerek i dróg moczowych  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia nerek i dróg moczowych 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 

Wodonercze 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

Kamica nerkowa 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 4.10.3.12.

Analizie poddano częstość występowania ciężkich zaburzeń układu rozrodczego i piersi. Nie 

wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do żadnego z 

ocenianych zdarzeń. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 47. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu rozrodczego i piersi  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu rozrodczego i piersi 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Krwotok 
miesiączkowy 

1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 (0,15; 

382,44) 
0,03 (-0,04; 

0,10) 
NIE 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Liszaj 
twardzinowy 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 4.10.3.13.

Częstość występowania zaburzeń analizowanych w obrębie ciężkich zaburzeń mięśniowo-

szkieletowych i tkanki łącznej nie różniła się istotnie statystycznie pomiędzy grupami. 

Zestawienie danych znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 48. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki łącznej  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 
29,3 
PLC: 
24,9 

Zapalenie kości i 
stawów 

0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

Ból stawów 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT0026

1833) 
24 Ból pleców 1 (1,1) 93 1 (1,1) 87 

0,93 
(0,06; 15,18) 

-0,0007 
(-0,03; 0,03) 

NIE 

RAPID  
(NCT0026

1833) 
24 

Wypadnięcie 
krążka 

międzykręgoweg
o 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT0026

1833) 
24 Skurcze mięśni 0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 

0,13 (0,003; 
6,38) 

-0,01 (-0,04; 
0,02) 

NIE 

RAPID  
(NCT0026

1833) 
24 

Mięśniowo-
szkieletowy ból w 
klatce piersiowej 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833), waga punktu 
końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 4.10.3.14.

Ciężkie zaburzenia skóry i tkanki podskórnej występowały ze zbliżoną częstością w 

analizowanych grupach. 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 49. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń skóry i tkanki podskórnej  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Łuszczyca 1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 
7,59 

(0,15; 382,44) 
0,03 

(-0,04; 0,10) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia układu odpornościowego 4.10.3.15.

Ciężką reakcję anafilaktyczną odnotowano tylko u jednego chorego w grupie badanej w 

związku z tym nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 50. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu odpornościowego  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu odpornościowego 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 

Reakcja 
anafilaktyczna 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 4.10.3.16.

Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w częstości występowania ciężkich zaburzeń 

metabolizmu i odżywiania. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 51. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń metabolizmu i odżywiania  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

RAPID 2015  
(NCT002618

33) 
24 Hiponatremia 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Urazy, zatrucia i powikłania proceduralne 4.10.3.17.

Zdarzenia zaklasyfikowane do kategorii częstości występowania ciężkich urazów, zatruć i 

powikłań proceduralnych raportowano u pojedynczych chorych. Nie wykazano różnic 

pomiędzy grupami w odniesieniu do częstości ich występowania. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 52. 
Częstość występowania ciężkich urazów, zatruć i powikłań proceduralnych  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie urazy, zatrucia i powikłania proceduralne 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Złamanie 
kończyny 

górnej 
1 (2,6) 38 0 (0,0) 39 

7,59 
(0,15; 382,44) 

0,03 
(-0,04; 0,10) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Uszkodzenia 
stawów 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Krwotok 
pozabiegowy 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833), waga punktu 
końcowego – krytyczna 
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 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 4.10.3.18.

W ramach ciężkich zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania nie wykazano istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy A1-PI i PLC. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 53. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

EXACTLE 
(Dirksen 

2009) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Guzek 0 (0,0) 38 1 (2,6) 39 
0,14 

(0,003; 7,00) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Zrost 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Ból w klatce 
piersiowej 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Pogorszenie 
stanu zdrowia 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Objawy 
grypopodobne 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Gorączka 1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 

6,93 (0,14; 
349,88) 

0,01 (-0,02; 
0,04) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka (średnia dla danych pochodzących z NCT00261833), waga punktu 
końcowego – krytyczna 

 

 Procedury medyczne i chirurgiczne 4.10.3.19.

Brak znamiennych statystycznie różnic pomiędzy A1-PI w odniesieniu do ciężkich procedur 

medycznych i chirurgicznych. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 54. 
Częstość występowania ciężkich procedur medycznych i chirurgicznych  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Ciężkie procedury medyczne i chirurgiczne 

RAPID  
(NCT002618

33) 
24 

Zaopatrzenie 
tętniaka aorty 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

Usunięcie 
migdałków 

0 (0,0) 93 1 (1,1) 87 
0,13 (0,003; 

6,38) 
-0,01 (-0,04; 

0,02) 
NIE 

Przezcewkowe 
wycięcie 
gruczołu 

krokowego 

1 (1,1) 93 0 (0,0) 87 
6,93 (0,14; 

349,88) 
0,01 (-0,02; 

0,04) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

4.10.4. Zdarzenia niepożądane 

 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 4.10.4.1.

W odniesieniu do większości zdarzeń analizowanych w ramach kategorii zakażenia i 

zarażenia pasożytnicze nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami 

w odniesieniu do częstości ich występowania. Jedynie w stosunku do częstości 

odnotowywania zakażeń dróg oddechowych stwierdzono istotną statystycznie różnicę 

pomiędzy grupami. Zdarzenie to raportowano rzadziej w grupie badanej. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 55. 
Częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych  

Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
nosogardzieli 

24 
(63,2) 

38 
22 

(56,4) 
39 

1,32 (0,53; 
3,30) 

0,07 (-0,15; 
0,29) 

n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 

nosogardzieli 
30 

(32,3) 
93 

26 
(29,9) 

87 
1,12 (0,59; 

2,10) 
0,02 (-0,11; 

0,16) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

54 
(41,2) 

131 
48 

(38,1) 
126 

1,18 (0,70; 
1,99) 

0,04 (-0,08; 
0,15) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
płuc 

12 
(31,6) 

38 
9 

(23,1) 
39 

1,54 (0,56; 
4,23) 

0,09 (-0,11; 
0,28) 

n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 

płuc 
8 (8,6) 93 

10 
(10,8) 

87 
0,72 (0,27; 

1,93) 
-0,03 (-0,12; 

0,06) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

20 
(15,3) 

131 
19 

(15,1) 
126 

1,04 (0,52; 
2,09) 

0,01 (-0,08; 
0,09) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
zatok 

5 
(13,2) 

38 
5 

(12,8) 
39 

1,03 (0,27; 
3,89) 

0,00 (-0,15; 
0,15) 

n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 

zatok 
12 

(12,9) 
93 

11 
(12,6) 

87 
1,02 (0,43; 

2,46) 
0,00 (-0,09; 

0,10) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

17 
(13,0) 

131 
16 

(12,7) 
126 

1,03 (0,49; 
2,13) 

0,00 (-0,08; 
0,08) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
gardła 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 

gardła 
4 (4,3) 93 5 (5,7) 87 

0,74 (0,19; 
2,84) 

-0,01 (-0,08; 
0,05) 

n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

4 (3,1) 131 7 (5,6) 126 

0,56 (0,17; 
1,85) 
Peto 

OR=0,54 

(0,16; 1,80) 

-0,03 (-0,08; 
0,03) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
oskrzeli 

2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 
oskrzeli 

12 
(12,9) 

93 
10 

(10,8) 
87 

1,14 (0,47; 
2,79) 

0,01 (-0,08; 
0,11) 

n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

14 
(10,7) 

131 
11 

(8,7) 
126 

1,23 (0,53; 
2,85) 

0,02 (-0,05; 
0,09) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Grypa 

4 
(10,5) 

38 3 (7,7) 39 
1,41 (0,29; 

6,78) 
0,03 (-0,10; 

0,16) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Grypa 
14 

(15,1) 
93 

10 
(10,8) 

87 
1,36 (0,57; 

3,26) 
0,04 (-0,06; 

0,13) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

18 
(13,7) 

131 
13 

(10,3) 
126 

1,38 (0,64; 
2,94) 

0,03 (-0,05; 
0,11) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
dolnych dróg 
oddechowyc

h 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 

Zakażenie 
dolnych dróg 
oddechowyc

h 

18 
(19,4) 

93 
17 

(19,5) 
87 

0,99 (0,47; 
2,07) 

-0,00 (-0,12; 
0,11) 

n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

18 
(13,7) 

131 
19 

(15,1) 
126 

0,87 (0,43; 
1,76) 

Peto OR= 
0,87 (0,43; 

1,77) 

-0,02 (-0,10; 
0,07) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Ropień zęba 3 (7,9) 38 

5 
(12,8) 

39 
0,58 (0,13; 

2,63) 
-0,05 (-0,18; 

0,09) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Ropień zęba 1 (1,1) 93 5 (5,7) 87 
0,18 (0,02; 

1,56) 
-0,05 (-0,10; 

0,01) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

4 (3,1) 131 
10 

(10,8) 
126 

0,37 (0,11; 
1,22) 

-0,05 (-0,10; 
0,01) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
dróg 

moczowych 
2 (5,3) 38 2 (5,1) 39 

1,03 (0,14; 
7,69) 

0,00 (-0,10; 
0,10) 

n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zakażenia 

dróg 
moczowych 

8 (8,6) 93 6 (6,5) 87 
1,27 (0,42; 

3,82) 
0,02 (-0,06; 

0,10) 
n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

10 
(7,6) 

131 8 (6,3) 126 
1,21 (0,46; 

3,18) 
0,01 (-0,05; 

0,07) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zapalenie 
żołądka i jelit 

1 (2,6) 38 3 (7,7) 39 
0,32 (0,03; 

3,26) 
-0,05 (-0,15; 

0,05) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Zapalenie 

żołądka i jelit 
4 (4,3) 93 6 (6,5) 87 

0,61 (0,17; 
2,23) 

-0,03 (-0,09; 
0,04) 

n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

5 (3,8) 131 9 (7,1) 126 
0,51 (0,17; 

1,58) 
-0,03 (-0,09; 

0,02) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
miejscowe 

2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Kandydoza 
jamy ustnej 

2 (5,3) 38 2 (5,1) 39 
1,03 (0,14; 

7,69) 
0,00 (-0,10; 

0,10) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
oka 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Wirusowe 
zapalenie 

żołądka i jelit 
0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 

0,14 (0,01; 
2,20) 

-0,05 (-0,13; 
0,03) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
zęba 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Zakażenie 
wirusowe 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Nieżyt nosa 7 (7,5) 93 3 (3,4) 87 
2,28 (0,57; 

9,11) 
0,04 (-0,03; 

0,11) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 

Zakażenie 
dróg 

oddechowyc
h 

1 (1,1) 93 8 (9,2) 87 
0,11 (0,01; 

0,88) 
-0,08 (-0,15; 

-0,02) 
13 (7; 

50) 
TAK 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 

Zakażenie 
górnych dróg 
oddechowyc

h 

15 
(16,1) 

93 
14 

(16,1) 
87 

1,00 (0,45; 
2,22) 

0,00 (-0,11; 
0,11) 

n/d NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i 4.10.4.2.

polipy) 

Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do 

częstości występowania nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym torbieli i 

polipów). 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 56. 
Częstość występowania nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym 
torbieli i polipów)  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Znamiona 
melanocytowe 

2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
NIE 

Nowotwór płuc 1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 
0,50 (0,04; 

5,76) 
-0,02 (-0,11; 

0,06) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 4.10.4.3.

śródpiersia 

W zakresie częstości występowania zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia znamienne statystycznie różnice pomiędzy grupami odnotowano tylko w 

odniesieniu do bólu jamy ustnej i gardła. Występował on częściej u chorych z grupy badanej. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 57. 
Częstość występowania zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia  

Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 POChP 
27 

(29,0) 
93 

19 
(21,8) 

87 
1,46 (0,74; 

2,88) 
0,07 (-0,05; 

0,20) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 
Ból jamy 
ustnej i 
gardła 

22 
(23,7) 

93 
10 

(10,8) 
87 

2,39 (1,06; 
5,39) 

0,12 (0,01; 
0,23) 

8 (4; 
100) 

TAK 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Kaszel 1 (2,6) 38 

5 
(12,8) 

39 
0,18 (0,02; 

1,65) 
-0,10 (-0,22; 

0,01) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Kaszel 
21 

(22,6) 
93 8 (9,2) 87 

2,88 (1,20; 
6,91) 

0,13 (0,03; 
0,24) 

7 (4; 33) TAK 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

22 
(16,8) 

131 
13 

(10,3) 
126 

0,88 (0,06; 
13,06) 

0,02 (-0,22; 
0,26) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Duszność 0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 

0,14 (0,01; 
2,20) 

-0,05 (-0,13; 
0,03) 

n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Duszność 
16 

(17,2) 
93 8 (9,2) 87 

2,05 (0,83; 
5,07) 

0,08 (-0,02; 
0,18) 

n/d NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

16 
(12,2) 

131 
10 

(7,9) 
126 

1,01 (0,12; 
8,54) 

Peto OR= 
1,58 (0,70; 

3,59) 

0,01 (-0,14; 
0,16) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Ból gardła i 
krtani 

8 
(21,1) 

38 3 (7,7) 39 
3,20 (0,78; 

13,14) 
0,13 (-0,02; 

0,29) 
n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Katar 3 (7,9) 38 2 (5,1) 39 

1,59 (0,25; 
10,06) 

0,03 (-0,08; 
0,14) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Bezgłos 1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 

0,50 (0,04; 
5,76) 

-0,02 (-0,11; 
0,06) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Krwawienie z 
nosa 

1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 
0,50 (0,04; 

5,76) 
-0,02 (-0,11; 

0,06) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – średnia (niska dla metaanalizy dotyczącej kaszlu i duszności), waga punktu 
końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia serca 4.10.4.4.

Brak znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami stwierdzono w odniesieniu do 

częstości występowania zaburzeń serca. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 58. 
Częstość występowania zaburzeń serca  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia serca 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Dusznica 
bolesna 

2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia naczyniowe 4.10.4.5.

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do częstości 

występowania zaburzeń naczyniowych. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 59. 
Częstość występowania zaburzeń naczyniowych  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia naczyniowe 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Nadciśnienie 2 (5,3) 38 2 (5,1) 39 
1,03 (0,14; 

7,69) 
0,00 (-0,10; 

0,10) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Nadciśnienie 6 (6,5) 93 

10 
(10,8) 

87 
0,53 (0,18; 

1,53) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

8 (6,1) 131 12 (9,5) 126 
0,61 (0,24; 

1,55) 
-0,03 (-0,10; 

0,03) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie żył 0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

121 

   

  

   

 

 Zaburzenia żołądka i jelit 4.10.4.6.

Analiza wyników dotyczących częstości występowania zaburzeń żołądka i jelit wykazała brak 

znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do wszystkich zdarzeń 

analizowanych w ramach tej kategorii zaburzeń. 

W poniższej tabeli zestawiono analizowane dane. 

Tabela 60. 
Częstość występowania zaburzeń żołądka i jelit  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia żołądka i jelit 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból w 
nadbrzuszu 

3 (7,9) 38 4 (10,3) 39 
0,75 (0,16; 

3,60) 
-0,02 (-0,15; 

0,10) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Ból w 
nadbrzuszu 

9 (9,7) 93 6 (6,5) 87 
1,45 (0,49; 

4,25) 
0,03 (-0,05; 

0,11) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

12 (9,2) 131 10 (7,9) 126 
1,17 (0,49; 

2,82) 
0,01 (-0,06; 

0,08) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Biegunka 3 (7,9) 38 5 (12,8) 39 
0,58 (0,13; 

2,63) 
-0,05 (-0,18; 

0,09) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Biegunka 8 (8,6) 93 7 (8,0) 87 

1,08 (0,37; 
3,10) 

0,01 (-0,08; 
0,09) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

11 (8,4) 131 12 (9,5) 126 
0,87 (0,37; 

2,06) 
-0,01 (-0,08; 

0,06) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Nudności 2 (5,3) 38 4 (10,3) 39 
0,49 (0,08; 

2,83) 
-0,05 (-0,17; 

0,07) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Nudności 

14 
(15,1) 

93 8 (9,2) 87 
1,75 (0,70; 

4,40) 
0,06 (-0,04; 

0,15) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

16 
(12,2) 

131 12 (9,5) 126 
1,31 (0,59; 

2,90) 
0,01 (-0,10; 

0,12) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Wymioty 0 (0,0) 38 4 (10,3) 39 
0,13 (0,02; 

0,95) 
-0,10 (-0,21; 

0,002) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Wymioty 5 (5,4) 93 5 (5,7) 87 

0,93 (0,26; 
3,34) 

-0,00 (-0,07; 
0,06) 

NIE 
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Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

5 (3,8) 131 9 (7,1) 126 

0,54 (0,18; 
1,59) 
Peto 

OR=0,53 
(0,18; 1,54) 

-0,04 (-0,14; 
0,05) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie 
żołądka 

1 (2,6) 38 3 (7,7) 39 
0,32 (0,03; 

3,26) 
-0,05 (-0,15; 

0,05) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Zapalenie 
żołądka 

6 (6,5) 93 1 (1,1) 87 
5,93 (0,70; 

50,30) 
0,05 (-0,002; 

0,11) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

7 (5,3) 131 4 (3,2) 126 
1,43 (0,08; 

24,94) 
0,01 (-0,09; 

0,11) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Owrzodzenie 
jamy ustnej 

2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 
7,79 (0,48; 

126,95) 
0,05 (-0,03; 

0,14) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból brzucha 1 (2,6) 38 4 (10,3) 39 
0,24 (0,03; 

2,22) 
-0,08 (-0,18; 

0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból zęba 5 (5,4) 93 9 (10,3) 87 

0,49 (0,16; 
1,53) 

-0,05 (-0,13; 
0,03) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Choroba 
refluksowa 
żołądkowo-
przełykowa 

5 (5,4) 93 5 (5,7) 87 
0,93 (0,26; 

3,34) 
-0,004 (-0,07; 

0,06) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Dyskomfort w 
jamie 

brzusznej 
2 (2,2) 93 6 (6,5) 87 

0,30 (0,06; 
1,51) 

-0,05 (-0,11; 
0,01) 

NIE 

GRADE: jakość danych – średnia (niska dla metaanalizy dla zapalenia żołądka), waga punktu końcowego 
– krytyczna 

 

 Zaburzenia układu nerwowego 4.10.4.7.

Brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy A1-PI a PLC stwierdzono w zakresie częstości 

występowania zaburzeń układu nerwowego. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 61. 
Częstość występowania zaburzeń układu nerwowego  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu nerwowego 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból głowy 9 (23,7) 38 
10 

(25,6) 
39 

0,90 (0,32; 
2,54) 

-0,02 (-0,21; 
0,17) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból głowy 

38 
(40,9) 

93 
34 

(39,1) 
87 

1,08 (0,59; 
1,96) 

0,02 (-0,13; 
0,16) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

47 
(35,9) 

131 
44 

(34,9) 
126 

1,03 (0,61; 
1,73) 

0,01 (-0,11; 
0,12) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zawroty głowy 1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 
0,50 (0,04; 

5,76) 
-0,02 (-0,11; 

0,06) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Zawroty głowy 6 (6,5) 93 8 (9,2) 87 

0,68 (0,23; 
2,05) 

-0,03 (-0,11; 
0,05) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

7 (5,3) 131 10 (7,9) 126 
0,64 (0,24; 

1,76) 
-0,03 (-0,09; 

0,03) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Omdlenia 1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 
0,50 (0,04; 

5,76) 
-0,02 (-0,11; 

0,06) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zatokowy ból 
głowy 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia psychiczne 4.10.4.8.

Częstość występowania zdarzeń analizowanych w ramach zaburzeń psychicznych okazała 

się być porównywalna pomiędzy grupami. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 62. 
Częstość występowania zaburzeń psychicznych  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia psychiczne 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Bezsenność 2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 
7,79 (0,48; 

126,95) 
0,05 (-0,03; 

0,14) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Niepokój 5 (5,4) 93 4 (4,6) 87 

1,18 (0,31; 
4,54) 

0,01 (-0,06; 
0,07) 

NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia oka 4.10.4.9.

Brak różnic w częstości występowania zaburzeń w obrębie oka stwierdzono na podstawie 

wyników badania EXACTLE. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 63. 
Częstość występowania zaburzeń oka  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia oka 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie 
spojówek 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 4.10.4.10.

W wyniku analizy częstości występowania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki 

łącznej wykazano brak znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu 

do wszystkich zdarzeń analizowanych w ramach tej kategorii. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 64. 
Częstość występowania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki łącznej  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból pleców 5 (13,2) 38 2 (5,1) 39 
2,80 (0,51; 

15,43) 
0,08 (-0,05; 

0,21) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból pleców 

11 
(11,8) 

93 9 (10,3) 87 
1,16 (0,46; 

2,96) 
0,01 (-0,08; 

0,11) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

16 
(12,2) 

131 11 (8,7) 126 
1,45 (0,64; 

3,25) 
0,03 (-0,04; 

0,11) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból stawów 3 (7,9) 38 5 (12,8) 39 
0,58 (0,13; 

2,63) 
-0,05 (-0,18; 

0,09) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból stawów 6 (6,5) 93 6 (6,5) 87 

0,93 (0,29; 
3,00) 

-0,004 (-0,08; 
0,07) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

9 (6,9) 131 11 (8,7) 126 
0,78 (0,31; 

1,95) 
-0,02 (-0,08; 

0,05) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból kończyn 2 (5,3) 38 6 (15,4) 39 
0,31 (0,06; 

1,62) 
-0,10 (-0,23; 

0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Ból kończyn 5 (5,4) 93 4 (4,6) 87 

1,18 (0,31; 
4,54) 

0,01 (-0,06; 
0,07) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

7 (5,3) 131 10 (7,9) 126 
0,66 (0,24; 

1,81) 
-0,03 (-0,14; 

0,08) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból 
mięśniowo-
szkieletowy 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Ból 
mięśniowo-
szkieletowy 

5 (5,4) 93 4 (4,6) 87 
1,18 (0,31; 

4,54) 
0,01 (-0,06; 

0,07) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

5 (3,8) 131 6 (4,8) 126 

0,80 (0,25; 
2,57) 
Peto 

OR=0,79 
(0,24; 2,62) 

-0,01 (-0,06; 
0,04) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Skurcze mięśni 1 (2,6) 38 4 (10,3) 39 
0,24 (0,03; 

2,22) 
-0,08 (-0,18; 

0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Skurcze mięśni 7 (7,5) 93 4 (4,6) 87 

1,69 (0,48; 
5,98) 

0,03 (-0,04; 
0,10) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

8 (6,1) 131 8 (6,3) 126 
0,79 (0,12; 

5,21) 
-0,02 (-0,12; 

0,09) 
NIE 
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Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Bóle mięśni 2 (5,3) 38 2 (5,1) 39 
1,03 (0,14; 

7,69) 
0,00 (-0,10; 

0,10) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zapalenie 1 
stawu 

2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 
7,79 (0,48; 

126,95) 
0,05 (-0,03; 

0,14) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Obrzęk stawów 0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia (wynik metaanalizy dla skurczy mięśni: niska), waga punktu końcowego 
– krytyczna 

 

 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 4.10.4.11.

Nie odnotowano znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupą badaną i grupą kontrolną 

w zakresie częstości występowania zaburzeń skóry i tkanki podskórnej. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 65. 
Częstość występowania zaburzeń skóry i tkanki podskórnej  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Wysypka 3 (7,9) 38 1 (2,6) 39 
3,26 (0,32; 

32,79) 
0,05 (-0,05; 

0,15) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia układu odpornościowego 4.10.4.12.

Na podstawie wyników badania EXACTLE nie wykazano istotnych statystycznie różnic w 

odniesieniu do częstości występowania zaburzeń układu odpornościowego. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 66. 
Częstość występowania zaburzeń układu odpornościowego  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu odpornościowego 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Nadwrażliwość 
na lek 

2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 
7,79 (0,48; 

126,95) 
0,05 (-0,03; 

0,14) 
NIE 

Nadwrażliwość 2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
NIE 

Alergia 
sezonowa 

2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 
2,11 (0,18; 

24,30) 
0,03 (-0,06; 

0,11) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Urazy, zatrucia i powikłania proceduralne 4.10.4.13.

Analiza danych dotyczących częstości występowania urazów, zatruć i powikłań 

proceduralnych wykazała istotnie statystycznie wyższą częstość występowania stłuczeń w 

grupie chorych przyjmujących PLC. W odniesieniu do pozostałych zaburzeń analizowanych 

w ramach tej kategorii nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami. 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 67. 
Częstość występowania urazów, zatruć i powikłań proceduralnych  

Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Urazy, zatrucia i powikłania proceduralne 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Stłuczenie 1 (2,6) 38 

5 
(12,8) 

39 
0,18 (0,02; 

1,65) 
-0,10 (-0,22; 

0,01) 
n/d NIE 

RAPID  
(NCT002
61833) 

24 Stłuczenie 0 (0,0) 93 5 (5,7) 87 
0,12 (0,02; 

0,71) 
-0,06 (-0,11; 

-0,01) 
17 (10; 

100) 
TAK 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

1 (0,8) 131 
10 

(7,9) 
126 

0,13 (0,02; 
0,73) 
Peto 

OR=0,18 
(0,05; 0,59) 

0,07 (-0,12; 
-0,02) 

15 
(9; 50) 

TAK 
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Badanie 
(publikac

ja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 
Upadek 2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 

7,79 (0,48; 
126,95) 

0,05 (-0,03; 
0,14) 

n/d NIE 

EXACTL
E 

(NCT002
63887) 

A1-PI: 
29,3 

PLC: 24,9 

Ukąszenia/uk
łucia przez 
stawonogi 

0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 4.10.4.14.

Brak znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami stwierdzono w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń analizowanych w ramach zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu 

podania. 

Szczegółowe zestawienie danych zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 68. 
Częstość występowania zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Gorączka 3 (7,9) 38 2 (5,1) 39 
1,59 (0,25; 

10,06) 
0,03 (-0,08; 

0,14) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Gorączka 

12 
(12,9) 

93 6 (6,5) 87 
2,00 (0,72; 

5,59) 
0,06 (-0,03; 

0,15) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

15 
(11,5) 

131 8 (6,3) 126 
1,90 (0,77; 

4,65) 
0,05 (-0,02; 

0,12) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Zmęczenie 0 (0,0) 38 4 (10,3) 39 
0,13 (0,02; 

0,95) 
-0,10 (-0,21; 

0,002) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 Zmęczenie 8 (8,6) 93 

10 
(10,8) 

87 
0,72 (0,27; 

1,93) 
-0,03 (-0,12; 

0,06) 
NIE 
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Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

8 (6,1) 131 
14 

(11,1) 
126 

0,53 (0,22; 
1,28) 
Peto 

OR=0,52 
(0,22; 1,25) 

-0,05 (-0,12; 
0,02) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Obrzęk 
obwodowy 

1 (2,6) 38 5 (12,8) 39 
0,18 (0,02; 

1,65) 
-0,10 (-0.22; 

0,01) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Obrzęk 
obwodowy 

6 (6,5) 93 
10 

(10,8) 
87 

0,53 (0,18; 
1,53) 

-0,05 (-0,13; 
0,03) 

NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

7 (5,3) 131 
15 

(11,9) 
126 

0,42 (0,16; 
1,06) 

-0,07 (-0,13; 
0,00) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Ból w klatce 
piersiowej 

2 (5,3) 38 5 (12,8) 39 
0,38 (0,07; 

2,08) 
-0,08 (-0,20; 

0,05) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Ból w klatce 
piersiowej 

5 (5,4) 93 1 (1,1) 87 
4,89 (0,56; 

42,69) 
0,04 (-0,01; 

0,09) 
NIE 

Wynik metaanalizy badań EXACTLE i 
RAPID 

7 (5,3) 131 6 (4,8) 126 
1,24 (0,10; 

15,41) 
-0,00 (-0,13; 

0,12) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Reakcje 
związane z 

infuzją 
2 (5,3) 38 0 (0,0) 39 

7,79 (0,48; 
126,95) 

0,05 (-0,03; 
0,14) 

NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Obrzęk 1 (2,6) 38 2 (5,1) 39 
0,50 (0,04; 

5,76) 
-0,02 (-0,11; 

0,06) 
NIE 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Astenia 0 (0,0) 38 2 (5,1) 39 
0,14 (0,01; 

2,20) 
-0,05 (-0,13; 

0,03) 
NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Pogorszenie 
stanu zdrowia 

20 
(21,5) 

93 
14 

(16,1) 
87 

1,43 (0,67; 
3,04) 

0,05 (-0,06; 
0,17) 

NIE 

RAPID  
(NCT00261

833) 
24 

Objawy 
grypopodobne 

4 (4,3) 93 5 (5,7) 87 
0,74 (0,19; 

2,84) 
-0,01 (-0,08; 

0,05) 
NIE 

GRADE: jakość danych – średnia (metaanaliza dla bólu w klatce piersiowej: niska), waga punktu 
końcowego – krytyczna 

 

 Badania laboratoryjne 4.10.4.15.

W zakresie oceny wyników laboratoryjnych nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy 

pomiędzy analizowanymi grupami pod względem częstości odnotowywania obniżonego 

stężenia potasu we krwi. 
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Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 69. 
Badania laboratoryjne  

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Badania laboratoryjne 

EXACTLE 
(NCT00263

887) 

A1-PI: 29,3 
PLC: 24,9 

Obniżone 
stężenie 

potasu we krwi 
2 (5,3) 38 1 (2,6) 39 

2,11 (0,18; 
24,30) 

0,03 (-0,06; 
0,11) 

NIE 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

4.10.5. Zdarzenia niepożądane (definiowane jako TEAE) 

W ramach zdarzeń niepożądanych definiowanych jako TEAE znamienne statystycznie 

różnice pomiędzy grupami wykazano w odniesieniu do kaszlu oraz bólu jamy ustnej i gardła. 

Występowały one częściej w grupie przyjmującej A1-PI. 

Szczegółowe zestawienie danych dla wszystkich kategorii zdarzeń niepożądanych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 70. 
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych (TEAE, populacja ITT) – etap I 
badania 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
77 

(82,8) 
93 

76 
(87,4) 

87 
0,70 (0,30; 

1,60) 
-0,05 (-0,15; 

0,06) 
n/d NIE 

Zapalenie 
oskrzeli 

12 
(12,9) 

93 
11 

(12,6) 
87 

1,02 (0,43; 
2,46) 

0,00 (-0,09; 
0,10) 

n/d NIE 

Grypa 
14 

(15,1) 
93 

10 
(11,5) 

87 
1,36 (0,57; 

3,26) 
0,04 (-0,06; 

0,13) 
n/d NIE 

Zapalenie 
nosogardzieli 

30 
(32,3) 

93 
26 

(29,9) 
87 

1,12 (0,59; 
2,10) 

0,02 (-0,11; 
0,16) 

n/d NIE 

Zapalenie płuc 
11 

(11,8) 
93 

12 
(13,8) 

87 
0,84 (0,35; 

2,01) 
-0,02 (-0,12; 

0,08) 
n/d NIE 

Zapalenie 
zatok 

12 
(12,9) 

93 
10 

(11,5) 
87 

1,14 (0,47; 
2,79) 

0,01 (-0,08; 
0,11) 

n/d NIE 

Zakażenia 
górnych dróg 
oddechowych 

14 
(15,1) 

93 
14 

(16,1) 
87 

0,92 (0,41; 
2,07) 

-0,01 (-0,12; 
0,10) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zakażenia 
dolnych dróg 
oddechowych 

18 
(19,4) 

93 
17 

(19,5) 
87 

0,99 (0,47; 
2,07) 

-0,002 (-
0,12; 0,11) 

n/d NIE 

Zakażenia 
wirusowe* 

3 (3,2) 93 4 (4,6) 87 
0,69 (0,15; 

3,18) 
-0,01 (-0,07; 

0,04) 
n/d NIE 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
63 

(67,7) 
93 

49 
(56,3) 

87 
1,63 (0,89; 

2,99) 
0,11 (-0,03; 

0,26) 
n/d NIE 

POChP 
30 

(32,3) 
93 

20 
(23,0) 

87 
1,60 (0,82; 

3,09) 
0,09 (-0,04; 

0,22) 
n/d NIE 

Kaszel 
20 

(21,5) 
93 7 (8,0) 87 

3,13 (1,25; 
7,84) 

0,13 (0,03; 
0,24) 

7 (4; 33) TAK 

Duszność 
17 

(18,3) 
93 

10 
(11,5) 

87 
1,72 (0,74; 

4,00) 
0,07 (-0,04; 

0,17) 
n/d NIE 

Ból jamy 
ustnej i gardła 

22 
(23,7) 

93 
10 

(11,5) 
87 

2,39 (1,06; 
5,39) 

0,12 (0,01; 
0,23) 

8 (4; 
100) 

TAK 

Zaburzenia żołądka i jelit 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
46 

(49,5) 
93 

47 
(54,0) 

87 
0,83 (0,46; 

1,50) 
-0,05 (-0,19; 

0,10) 
n/d NIE 

Nudności 
15 

(16,1) 
93 8 (9,2) 87 

1,90 (0,76; 
4,73) 

0,07 (-0,03; 
0,17) 

n/d NIE 

Zaburzenia układu nerwowego 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
46 

(49,5) 
93 

43 
(49,4) 

87 
1,00 (0,56; 

1,80) 
0,00 (-0,15; 

0,15) 
n/d NIE 

Ból głowy 
37 

(39,8) 
93 

33 
(37,9) 

87 
1,08 (0,59; 

1,97) 
0,02 (-0,12; 

0,16) 
n/d NIE 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
35 

(37,6) 
93 

37 
(42,5) 

87 
0,82 (0,45; 

1,48) 
-0,05 (-0,19; 

0,09) 
n/d NIE 

Ból pleców 
12 

(12,9) 
93 

10 
(11,5) 

87 
1,14 (0,47; 

2,79) 
0,01 (-0,08; 

0,11) 
n/d NIE 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

RAPID 
2015  

(Chapman 
2015) 

24 

Ogółem 
48 

(51,6) 
93 

42 
(48,3) 

87 
1,14 (0,64; 

2,05) 
0,03 (-0,11; 

0,18) 
n/d NIE 

Pogorszenie 
stanu zdrowia 

20 
(21,5) 

93 
14 

(16,1) 
87 

1,43 (0,67; 
3,04) 

0,05 (-0,06; 
0,17) 

n/d NIE 

Zmęczenie 8 (8,6) 93 
10 

(11,5) 
87 

0,72 (0,27; 
1,93) 

-0,03 (-0,12; 
0,06) 

n/d NIE 

Gorączka 
13 

(14,0) 
93 6 (6,9) 87 

2,19 (0,79; 
6,06) 

0,07 (-0,02; 
0,16) 

n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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4.10.6. Zdarzenia niepożądane definiowane jako reakcje 

niepożądane 

W badaniu RAPID wyszczególniono w bezpieczeństwie kategorię zdarzeń niepożądanych 

definiowanych jako reakcje niepożądane. W ramach tej kategorii oceniano zdarzenia 

niepożądane ogółem, odnotowane w czasie do 72h po podaniu leku oraz działania 

niepożądane. W żadnej z tych kategorii nie wykazano różnic w częstości ich występowania. 

Zestawienie omawianych danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 71. 
Częstość występowania zdarzeń i działań niepożądanych (ang. adverse reactions) 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zdarzenia i działania niepożądane (ang. adverse reactions) 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Ogółem 
86 

(92,5) 
93 

83 
(95,4) 

87 
0,59 (0,17; 

2,10) 
-0,03 (-0,10; 

0,04) 
NIE 

Odnotowane w czasie do 
72 godz. po podaniu leku 

85 
(91,4) 

93 
83 

(95,4) 
87 

0,51 (0,15; 
1,77) 

-0,04 (-0,11; 
0,03) 

NIE 

Działania niepożądane 
21 

(22,6) 
93 

21 
(24,1) 

87 
0,92 (0,46; 

1,83) 
-0,02 (-0,14; 

0,11) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

Analiza częstości występowania reakcji niepożądanych wykazała, iż istotnie statystycznie 

częściej w grupie chorych poddanych terapii A1-PI odnotowywano duszność. Pozostałe 

zaburzenia odnotowywano w obydwu grupach z porównywalną częstością. 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 72. 
Częstość występowania reakcji niepożądanych (ang. adverse reactions) – etap I 
badania 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
[mies.] 

Punkt 
końcowy 

A1-PI PLC 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
NNH 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

RAPID 
2015  
(EMA 
2015) 

24 

Zapalenie 
nosogardzieli 

18 
(19,4) 

93 
15 

(17,2) 
87 

1,15 (0,54; 
2,46) 

0,02 (-0,09; 
0,13) 

n/d NIE 

Zakażenie 
górnych dróg 
oddechowych 

10 
(10,8) 

93 
12 

(13,8) 
87 

0,75 (0,31; 
1,84) 

-0,03 (-0,13; 
0,07) 

n/d NIE 

Zakażenie 
dolnych dróg 
oddechowych 

14 
(15,1) 

93 
15 

(17,2) 
87 

0,85 (0,38; 
1,88) 

-0,02 (-0,13; 
0,09) 

n/d NIE 

Zapalenie 
oskrzeli 

7 (7,5) 93 
9 

(10,3) 
87 

0,71 (0,25; 
1,98) 

-0,03 (-0,11; 
0,06) 

n/d NIE 

Zapalenie płuc 6 (6,5) 93 
9 

(10,3) 
87 

0,60 (0,20; 
1,76) 

-0,04 (-0,12; 
0,04) 

n/d NIE 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

RAPID 
2015  
(EMA 
2015) 

24 

POChP 
21 

(22,6) 
93 

15 
(17,2) 

87 
1,40 (0,67; 

2,93) 
0,05 (-0,06; 

0,17) 
n/d NIE 

Duszność 
12 

(12,9) 
93 4 (4,6) 87 

3,07 (0,95; 
9,93) 

0,08 (0,002; 
0,16) 

12 
(6; 500) 

TAK 

Ból jamy 
ustnej i gardła 

11 
(11,8) 

93 6 (6,9) 87 
1,81 (0,64; 

5,13) 
0,05 (-0,04; 

0,13) 
n/d NIE 

Zaburzenia układu nerwowego 

RAPID 
2015  
(EMA 
2015) 

24 Ból głowy 
29 

(31,2) 
93 

20 
(23,0) 

87 
1,52 (0,78; 

2,95) 
0,08 (-0,05; 

0,21) 
n/d NIE 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

RAPID 
2015  
(EMA 
2015) 

24 

Pogorszenie 
stanu zdrowia 

19 
(20,4) 

93 
12 

(13,8) 
87 

1,60 (0,73; 
3,54) 

0,07 (-0,04; 
0,18) 

n/d NIE 

Obrzęk 
obwodowy 

5 (5,4) 93 
9 

(10,3) 
87 

0,49 (0,16; 
1,53) 

-0,05 (-0,13; 
0,03) 

n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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4.10.7. Zdarzenia i działania niepożądane prowadzące do 

zakończenia udziału w badaniu 

Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu zarówno 

do częstości występowania zdarzeń, jak i działań niepożądanych prowadzących do 

zakończenia udziału w badaniu. 

Zestawienie omawianych danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 73. 
Częstość występowania zdarzeń i działań niepożądanych prowadzących do 
zakończenia udziału w badaniu (definiowane jako TEAE) 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
mediana 
[mies.] 

Punkt końcowy 
A1-PI PLC 

OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zdarzenia i działania niepożądane prowadzące do zakończenia udziału w badaniu 

RAPID  
(Chapman 

2015) 
24 

Ogółem 1 (1,1) 93 4 (4,6) 87 
0,23 

(0,02; 2,06) 
-0,04 

(-0,08; 0,01) 
NIE 

Działania 
niepożądane 

1 (1,1) 93 1 (1,1) 87 
0,93 

(0,06; 15,18) 
-0,001 

(-0,03; 0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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4.12. Kontynuacja badania RAPID (niezaślepiona faza 

badania)  

W niniejszej sekcji dokumentu opisane zostały wyniki badania RAPID dotyczące jednej grupy 

chorych, tj. tych, którzy po zakończeniu fazy zaślepionej badania, w której porównywano  

A1-PI względem BSC kontynuowali udział w badaniu. W tym etapie badania wszyscy chorzy 

zostali poddani leczeniu A1-PI przez kolejnych 24 miesięcy.  

W poniższych rozdziałach przedstawiono wyniki dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa 

stosowania A1-PI. 

4.12.1. Ocena skuteczności A1-PI 

 Progresja rozedmy 4.12.1.1.

Wyniki dotyczące oceny zmian w gęstości płuc dla TLC i FRC, przedstawione w badaniu 

RAPID (publikacja EMA 2015), pozwalają wnioskować, że w dłuższym okresie obserwacji, tj. 

do 48 miesięcy leczenia A1-PI skuteczność leczenia nieznacznie spada (analiza średnich 

wartości dla grupy I, czyli chorych leczonych A1-PI od początku udziału w badaniu RAPID), 

jednak utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Z kolei analiza wyników uzyskanych w grupie II, 

tj. chorych, którzy po 24 miesiącach przyjmowania PLC rozpoczęli aktywne leczenie z 

zastosowaniem A1-PI daje podstawy do wnioskowania o korzystnym wpływie A1-PI na 

zmianę gęstości płuc. Chorzy ci uzyskali wyniki porównywalne do chorych z grupy I. 

Analogiczne wyniki uzyskano w odniesieniu do analizy oceny zmian gęstości płuc dla TLC i 

FRC, ocenianych rozdzielnie. 

Szczegółowe zestawienie danych zawarto w poniższej tabeli. 
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Tabela 74. 
Ocena zmian gęstości płuc (skorygowane PD15*) dla TLC+FRC, TLC i FRC [g/l] 
zmierzona w etapie II badania 

Badanie 
(publikacja) 

Grupa Populacja 
TLC+FRC [g/l] TLC [g/l] FRC [g/l] 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

24 mies. 

RAPID  
(EMA 2015) 

Grupa I  
(A1-PI) 

ITT* 40,2 (14,0) 53 39,2 (14,4) 53 41,2 (13,8) 53 

ITT 43,0 (14,8) 76 42,2 (15,1) 76 43,9 (14,7) 76 

Grupa II  
(A1-PI) 

ITT* 44,9 (14,0) 53 42,8 (13,4) 52 46,2 (14,4) 53 

ITT 44,8 (14,1) 64 43,6 (14,5) 64 46,0 (14,0) 64 

36 mies. 

RAPID  
(EMA 2015) 

Grupa I  
(A1-PI) 

ITT* 38,8 (14,2) 53 38,1 (15,0) 53 39,6 (13,6) 53 

ITT 40,2 (14,0) 53 39,2 (14,4) 53 41,2 (13,8) 53 

Grupa II  
(A1-PI) 

ITT* 43,9 (14,5) 51 42,6 (14,2) 51 45,1 (15,1) 50 

ITT 44,9 (14,1) 52 43,4 (14,1) 52 46,4 (14,3) 52 

48 mies. 

RAPID  
(EMA 2015) 

Grupa I  
(A1-PI) 

ITT* 37,2 (15,9) 32 36,0 (16,4) 32 38,5 (15,7) 32 

ITT 39,5 (14,7) 32 38,0 (15,1) 32 41,0 (14,6) 32 

Grupa II  
(A1-PI) 

ITT* 41,9 (16,3) 33 40,1 (15,4) 33 43,8 (17,3) 33 

ITT 44,7 (14,2) 33 42,7 (14,5) 33 46,6 (14,0) 33 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

*populacja ITT* – fizjologicznie skorygowane PD15 

Analiza wyników dla rocznego wskaźnika tempa zmian gęstości płuc analizowanego w stanie 

TLC wykazała korzystny wpływ na spowolnienie progresji rozedmy płuc. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 75. 
Roczny wskaźnik* tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] zmierzony w stanie TLC w 
etapie II badania za pomocą PD15 (populacja interim ) 

Badanie (publikacja) Grupa LSM (SE) N 

24 mies.** 

RAPID 
(EMA 2015) 

Grupa I (A1-PI) -1,08 (b/d) 50 

Grupa II (A1-PI) -1,31 (b/d) 47 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

*tempo zmian gęstości płuc przedstawiono jako wskaźnik zmian w czasie 12 mies. (wskaźnik roczny) 
dla 24 mies. okresu obserwacji 
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**roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] po 24 mies. zakończonego etapu I badania 
wynosił dla populacji grupy I: -1,37, a dla grupy II: -2,06 

Dane przedstawione w NCT00670007 wskazują na pozytywne efekty działania A1-PI w 

odniesieniu do oceny zmian gęstości płuc. 

Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 76. 
Ocena zmian gęstości płuc (skorygowana o TLV) dla TLC+FRC, TLC i FRC [g/l] 
zmierzona w etapie II badania – wyniki dla populacji ITT 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Grupa 
TLC+FRC [g/l] TLC [g/l] FRC [g/l] 

LSM (SD)** N LSM (SD)** N LSM (SD)** N 

Zmiana gęstości płuc (skorygowana o TLV) 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 

Grupa I  
(A1-PI) 

-1,63 (2,45) 75 -1,63 (2,38) 75 -1,66 (2,76) 75 

Grupa II  
(A1-PI) 

-1,35 (2,37) 64 -1,26 (2,31) 64 -1,48 (2,68) 64 

Całkowita zmiana gęstości płuc (skorygowana o TLV) 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 

Grupa I  
(A1-PI) 

-3,03 (4,71) 64 -2,97 (4,66) 64 -2,93 (5,34) 64 

Grupa II  
(A1-PI) 

-2,50 (4,76) 60 -2,49 (4,72) 59 -2,95 (5,42) 60 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 
**wartości SD obliczono samodzielnie na podstawie podanych wartości SE 

Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku oceny zmian gęstości płuc, 

przedstawionej jako zmiana procentowa. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 77. 
Ocena zmian gęstości płuc [%] (skorygowana o TLV) względem wartości 
początkowych dla TLC+FRC, TLC i FRC zmierzona w etapie II badania – wyniki dla 
populacji ITT 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Grupa 
TLC+FRC [g/l] TLC [g/l] FRC [g/l] 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Zmiana gęstości płuc (skorygowana o TLV) względem wartości początkowych [%] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I  
(A1-PI) 

-6,7 (1,4) 64 -6,8 (1,4) 64 -6,5 (1,5) 64 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Grupa 
TLC+FRC [g/l] TLC [g/l] FRC [g/l] 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

Grupa II  
(A1-PI) 

-7,0 (1,5) 60 -6,7 (1,5) 59 -8,3 (1,6) 60 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; 
w grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

 Ocena czynności płuc 4.12.1.2.

Ocena zmian poziomu FEV1 (wyniki podane w litrach oraz jako procent wartości należnej) 

oraz zmian wskaźnika FEV1/FVC wskazują na utrzymywanie się uzyskanych wyników 

w czasie oraz na skuteczność A1-PI w grupie chorych przyjmujących w I etapie badania 

placebo. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 78. 
Ocena zmian FEV1 [l, % w.n.] oraz wskaźnika FEV1/FVC zmierzona w etapie II badania 

Badanie 
(publikacja) 

Grupa Populacja 
FEV1 [l] FEV1 [% w.n.] FEV1/FVC 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

24 mies. 

RAPID 
(EMA 2015) 

Grupa I 
(A1-PI) 

ITT 1,49 (0,48) 76 45,7 (12,7) 76 0,43 (0,11) 76 

Grupa II 
(A1-PI) 

ITT 1,57 (0,47) 64 46,4 (11,9) 64 0,42 (0,09) 64 

36 mies. 

RAPID  
(EMA 2015) 

Grupa I 
(A1-PI) 

ITT 1,43 (0,43) 53 44,3 (11,6) 53 0,43 (0,10) 53 

Grupa II 
(A1-PI) 

ITT 1,58 (0,50) 52 47,0 (12,5) 52 0,42 (0,09) 52 

48 mies. 

RAPID 
(EMA 2015) 

Grupa I 
(A1-PI) 

ITT 1,37 (0,47) 32 43,1 (11,5) 32 0,43 (0,10) 32 

Grupa II 
(A1-PI) 

ITT 1,59 (0,51) 33 46,2 (11,7) 33 0,41 (0,08) 33 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – wysoka 

Ocena zmian czynności płuc została przeprowadzona na podstawie danych zawartych 

w NCT00670007. Wykazano, iż w większości przypadków wyniki są korzystne dla chorych 

oraz porównywalne pomiędzy grupami. 
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Tabela 79. 
Ocena zmian czynności płuc na podstawie parametru FEV1 zmierzona w etapie II 
badania – wyniki dla populacji ITT 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa Średnia (SD) N 

Zmiana FEV1 względem wartości początkowych [%] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) -8,6 (13,0) 69 

Grupa II (A1-PI) -8,7 (10,9) 56 

Zmiana FEV1 względem wartości początkowych [% w.n.] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) -7,2 (13,2) 68 

Grupa II (A1-PI) -7,0 (11,1) 54 

Zmiana FEV1/FVC względem wartości początkowych [%] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 0,6 (13,0) 69 

Grupa II (A1-PI) -5,4 (10,9) 56 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

 Ocena zaostrzeń POChP 4.12.1.3.

Analiza częstości występowania zaostrzeń w etapie II badania RAPID wskazuje,  

iż u większości chorych w każdej z grup stwierdzono co najmniej 1 zaostrzenie POChP. 

Należy jednak podkreślić, iż również u większości chorych zaostrzenia te zostały ocenione 

jako zaostrzenia o umiarkowanym nasileniu. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 80. 
Częstość występowania zaostrzeń oceniona w etapie II badania – wyniki dla populacji 
ITT 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa n (%) N 

Brak zaostrzeń 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 13 (17,1) 76 

Grupa II (A1-PI) 16 (25,0) 64 

≥1 zaostrzenie (ogółem) 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 63 (82,9) 76 

Grupa II (A1-PI) 48 (75,0) 64 

Umiarkowane zaostrzenia 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

140 

   

  

   

 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa n (%) N 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 60 (78,9) 76 

Grupa II (A1-PI) 46 (71,9) 64 

Ciężkie zaostrzenia 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 17 (22,4) 76 

Grupa II (A1-PI) 11 (17,2) 64 

Inne zaostrzenia (bez umiarkowanych i ciężkich) 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 21 (27,6) 76 

Grupa II (A1-PI) 17 (26,6) 64 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

Wyniki przedstawione w NCT00670007 wskazują, że roczny wskaźnik zaostrzeń wynosił w 

Grupie I 1,17 a w Grupie II 1,39. 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 81. 
Roczny wskaźnik zaostrzeń w pacjentolatach oceniony w etapie II badania – wyniki dla 
populacji ITT 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa Liczba (95% CI) N 

Roczny wskaźnik zaostrzeń [zaostrzenia/pacjentolata] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 1,71 (1,49; 1,92) 76 

Grupa II (A1-PI) 1,39 (1,18; 1,59) 64 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

Wyniki przedstawione w NCT00670007 wskazują, że czas do wystąpienia pierwszego 

zaostrzenia wynosił w Grupie I 0,41 a w Grupie II 0,60 roku. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 82. 
Czas [lata] do wystąpienia pierwszego zaostrzenia oceniony w etapie II badania – 
wyniki dla populacji ITT 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa Mediana (95% CI) N 

Czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia [lata] 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 0,41 (0,32; 0,69) 76 

Grupa II (A1-PI) 0,60 (0,29; 0,84) 64 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

 Ocena jakości życia 4.12.1.4.

Jakość życia oceniana w skali SQRQ w obydwu grupach wzrosła w stosunku do wartości 

początkowej. Jedynie w Grupie I, w odniesieniu do domeny dotyczącej aktywności 

odnotowano redukcję wyniku. 

Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 83. 
Zmiana oceny jakości życia w skali SGRQ względem wartości początkowej oceniona w 
etapie II badania – wyniki dla populacji ITT 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Grupa 

Ogółem 
Objawy 
choroby 

Wpływ na 
życie 

Aktywność 

Średnia 
(SD) 

N 
Średnia 

(SD) 
N 

Średnia 
(SD) 

N 
Średnia 

(SD) 
N 

Zmiana oceny jakości życia – kwestionariusz SGRQ 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 

Grupa I  
(A1-PI) 

1,9 
(13,6) 

62 
6,6 

(22,3) 
67 

0,6 
(14,1) 

67 
-0,2 

(15,9) 
65 

Grupa II  
(A1-PI) 

1,5 
(12,1) 

65 
0,7 

(19,2) 
58 

2,8 
(14,0) 

57 
1,6  

(13,6) 
57 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 
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4.12.3. Ocena bezpieczeństwa A1-PI 

 Zdarzenia niepożądane odnotowane w trakcie leczenia 4.12.3.1.

Na podstawie wyników uzyskanych w czasie 24 miesięcy u chorych poddanych terapii A1-PI 

można wnioskować, iż odsetek chorych, u których stwierdzono wystąpienie zdarzeń 

niepożądanych ogółem był porównywalny w stosunku do wyników z fazy zaślepionej 

badania. Najczęściej odnotowywano takie zdarzenia niepożądane jak: POChP (>29% 

chorych), zapalenie nosogardzieli (>25% chorych), pogorszenie stanu zdrowia (powyżej 18% 

chorych) oraz ból głowy (>15% chorych).  

Szczegółowe zestawienie danych zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 84. 
Częstość występowania TEAE (populacja analizy bezpieczeństwa) – etap II badania 

Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 Ogółem 
Grupa I (A1-PI) 72 (94,7) 76 

Grupa II (A1-PI) 61 (95,3) 64 

RAPID  
(EMA 2015) 

24 

Zapalenie 
nosogardzieli 

Grupa I (A1-PI) 23 (30,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 16 (25,0) 64 

Zakażenie górnych 
dróg oddechowych 

Grupa I (A1-PI) 10 (13,2) 76 

Grupa II (A1-PI) 5 (7,8) 64 

Zakażenie dolnych 
dróg oddechowych 

Grupa I (A1-PI) 11 (14,5) 76 

Grupa II (A1-PI) 9 (14,1) 64 

Grypa 
Grupa I (A1-PI) 3 (3,9) 76 

Grupa II (A1-PI) 9 (14,1) 64 

Zapalenie płuc 
Grupa I (A1-PI) 7 (9,2) 76 

Grupa II (A1-PI) 7 (10,9) 64 

Kandydoza jamy ustnej 
Grupa I (A1-PI) 4 (5,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 8 (12,5) 64 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 

POChP 
Grupa I (A1-PI) 31 (40,8) 76 

Grupa II (A1-PI) 19 (29,7) 64 

Kaszel 
Grupa I (A1-PI) 8 (10,5) 76 

Grupa II (A1-PI) 5 (7,8) 64 

Ból gardła i krtani 
Grupa I (A1-PI) 9 (11,8) 76 

Grupa II (A1-PI) 5 (7,8) 64 
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Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 
Pogorszenie stanu 

zdrowia 

Grupa I (A1-PI) 16 (21,1) 76 

Grupa II (A1-PI) 12 (18,8) 64 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 Ból głowy 
Grupa I (A1-PI) 14 (18,4) 76 

Grupa II (A1-PI) 10 (15,6) 64 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

Spośród reakcji nadwrażliwości najczęściej raportowano występowanie egzemy (obydwie 

grupy), wysypki oraz nadwrażliwości (grupa I). 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 85. 
Częstość występowania reakcji nadwrażliwości (populacja analizy bezpieczeństwa) – 
etap II badania 

Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 

Ogółem 
Grupa I (A1-PI) 8 (10,5) 76 

Grupa II (A1-PI) 9 (14,1) 64 

Egzema 
Grupa I (A1-PI) 4 (5,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 2 (3,1) 64 

Wysypka 
Grupa I (A1-PI) 3 (3,9) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Nadwrażliwość 
Grupa I (A1-PI) 2 (2,6) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,3) 64 

Alergiczne zapalenie 
skóry 

Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Reakcja skórna 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Katar alergiczny 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Pokrzywka 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Podwyższony poziom 
IgE we krwi 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Nadwrażliwość na lek 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 
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Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

Uderzenie gorąca 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 2 (3,1) 64 

Wysypka w miejscu 
iniekcji 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Świąd alergiczny 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Wysypka grudkowo-
plamista 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

Na podstawie wyników przedstawionych w badaniu RAPID analizowano również częstość 

występowania reakcji nadwrażliwości definiowanych jako TEAE. W tej kategorii zaburzeń 

również najczęściej stwierdzano wystąpienie egzemy (obydwie grupy), wysypki oraz 

nadwrażliwości (grupa I). W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie danych. 

Tabela 86. 
Częstość występowania TEAE – reakcji nadwrażliwości (populacja analizy 
bezpieczeństwa) – etap II badania 

Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

RAPID 
(EMA 2015) 

24 

Ogółem 
Grupa I (A1-PI) 14 (18,4) 76 

Grupa II (A1-PI) 10 (15,6) 64 

Egzema 
Grupa I (A1-PI) 4 (5,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 2 (3,1) 64 

Wysypka 
Grupa I (A1-PI) 4 (5,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Nadwrażliwość 
Grupa I (A1-PI) 2 (2,6) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Alergiczne zapalenie 
skóry 

Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Reakcja skórna 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Katar alergiczny 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 

Pokrzywka 
Grupa I (A1-PI) 1 (1,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 0 (0,0) 64 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

145 

   

  

   

 

Badanie (publikacja) 
Okres 

obserwacji 
[mies.] 

Punkt końcowy Grupa n (%) N 

Podwyższony poziom 
IgE we krwi 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Nadwrażliwość na lek 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Uderzenie gorąca 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 2 (3,1) 64 

Wysypka w miejscu 
iniekcji 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Świąd alergiczny 
Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

Wysypka grudkowo-
plamista 

Grupa I (A1-PI) 0 (0,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 1 (1,6) 64 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

Wyniki przedstawione w NCT00670007 wskazują, iż u większości chorych odnotowano 

wystąpienie zdarzenia niepożądanego w trakcie leczenia. U większości chorych miały one 

umiarkowane nasilenie. Istotne jest również, że za działania niepożądane uznano tylko około 

15% oraz około 11% w każdej z grup. Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 87. 
Liczba chorych z TEAE w etapie II badania – wyniki dla populacji ITT 

Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa n (%) N 

TEAE ogółem 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 76 (100,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 62 (96,9) 64 

Łagodne TEAE 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 15 (19,7) 76 

Grupa II (A1-PI) 10 (15,6) 64 

Umiarkowane TEAE 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 38 (50,0) 76 

Grupa II (A1-PI) 33 (51,6) 64 

Ciężkie TEAE 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 23 (30,3) 76 

Grupa II (A1-PI) 19 (29,7) 64 
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Badanie (publikacja) OBS [mies.]* Grupa n (%) N 

TEAE związane z leczeniem 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 11 (14,5) 76 

Grupa II (A1-PI) 7 (10,9) 64 

TEAE i ciężkim nasileniu (ang. serious) 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 28 (36,8) 76 

Grupa II (A1-PI) 23 (35,9) 64 

TEAE zaobserwowane w ciągu ostatnich 24 godzin 

RAPID  
(NCT00670007) 

do 48 
Grupa I (A1-PI) 66 (86,8) 76 

Grupa II (A1-PI) 51 (79,7) 64 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia; w 
grupie I chorzy otrzymywali A1-PI do 48 mies., w grupie II do 24 mies. 

 Ciężkie zdarzenia niepożądane 4.12.3.2.

Ciężkie zdarzenia niepożądane przedstawione zostały łącznie, dla chorych z Grupy I i z 

Grupy II. Ogółem ciężkie zdarzenia niepożądane odnotowano u około 36% chorych, niemniej 

poszczególne zdarzenia występowały u pojedynczych osób. Najczęściej spośród wszystkich 

zdarzeń stwierdzano wystąpienie POChP (12,1%), zapalenia płuc (4,3%) oraz zakażenia 

dolnych dróg oddechowych (2,9%). 

Zestawienie wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 88. 
Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (populacja analizy 
bezpieczeństwa) – etap II badania 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Punkt końcowy 
A1-PI 

n (%) N 

Ciężkie zdarzenia niepożądane 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Ogółem 51 (36,4) 140 

Ciężkie zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Zapalenie płuc 6 (4,3) 140 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

4 (2,9) 140 

Infekcyjne zaostrzenia POChP 2 (1,4) 140 

Bakteryjne zapalenie płuc 1 (0,7) 140 

Grypa 1 (0,7) 140 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Punkt końcowy 
A1-PI 

n (%) N 

Ropień odbytu 1 (0,7) 140 

Ropień płuc 1 (0,7) 140 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

1 (0,7) 140 

Zakażenie wirusem Herpes zoster 1 (0,7) 140 

Zapalenie opon mózgowych 1 (0,7) 140 

Zapalenie uchyłków jelita 1 (0,7) 140 

Ciężkie nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Rak podstawnokomórkowy 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia układu nerwowego 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Przemijający atak niedokrwienny 2 (1,4) 140 

Niedociśnienie 1 (0,7) 140 

Omdlenie 1 (0,7) 140 

Radikulopatia odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa 

1 (0,7) 140 

Zakrzepica mózgu 1 (0,7) 140 

Zawroty głowy 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia serca 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Kołatanie serca 2 (1,4) 140 

Niestabilna dławica piersiowa 1 (0,7) 140 

Niewydolność serca 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia naczyniowe 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Zakrzepica żył głębokich 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

POChP 17 (12,1) 140 

Odma opłucnowa 2 (1,4) 140 

Duszność 1 (0,7) 140 

Duszność nocna 1 (0,7) 140 

Rozstrzenie oskrzeli 1 (0,7) 140 

Zatorowość płucna 1 (0,7) 140 

Zwłóknienie płuc 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia żołądka i jelit 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Biegunka 1 (0,7) 140 

Ból brzucha 1 (0,7) 140 

Krwiak w ścianie brzucha 1 (0,7) 140 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

148 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Punkt końcowy 
A1-PI 

n (%) N 

Krwotok z guzków krwawniczych  1 (0,7) 140 

Niedrożność jelit 1 (0,7) 140 

Nudności 1 (0,7) 140 

Przepuklina pachwinowa 1 (0,7) 140 

Smoliste stolce 1 (0,7) 140 

Zapalenie jelit 1 (0,7) 140 

Zapalenie trzustki 1 (0,7) 140 

Wymioty 1 (0,7) 140 

Ciężkie zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 
Protruzja krążka 

międzykręgowego 
2 (1,4) 140 

Ciężkie zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 
Pogorszenie stanu zdrowia 3 (2,1) 140 

Ból w klatce piersiowej 1 (0,7) 140 

Ciężkie urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 
Reakcje związane z wlewem 1 (0,7) 140 

Złamanie kości ramiennej 1 (0,7) 140 

Procedury medyczne i chirurgiczne 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Przeszczep płuc 1 (0,7) 140 

Usunięcie macicy 1 (0,7) 140 

Zabieg naprawczy uwięźniętej 
przepukliny 

1 (0,7) 140 

GRADE: jakość danych – wysoka; waga punktu końcowego – krytyczna 

*Okres obserwacji podano łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia 

 Zdarzenia niepożądane 4.12.3.3.

Zdarzenia niepożądane odnotowano u około 98% uczestników badania. Spośród wszystkich 

zdarzeń analizowanych w ramach tek kategorii zaburzeń najczęściej stwierdzano 

występowanie POChP (ok. 36%) zapalenia nosogardzieli (28,6%), ból głowy (20,0%), 

pogorszenie stanu zdrowia (19,3%) oraz zakażenie dolnych dróg oddechowych (14,3%). 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 89. 
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych (populacja analizy bezpieczeństwa) – 
etap II badania 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.]* 

Punkt końcowy 
A1-PI 

n (%) N 

Zdarzenia niepożądane inne niż ciężkie 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Ogółem 137 (97,9) 140 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Zapalenie nosogardzieli 40 (28,6) 140 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

20 (14,3) 140 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

16 (11,4) 140 

Grypa 15 (10,7) 140 

Kandydoza jamy ustnej 13 (9,3) 140 

Zapalenie oskrzeli 12 (8,6) 140 

Zapalenie płuc 10 (7,1) 140 

Zakażenie dróg moczowych 8 (5,7) 140 

Zapalenie zatok 8 (5,7) 140 

Ciężkie zaburzenia układu nerwowego 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Ból głowy 28 (20,0) 140 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

POChP 50 (35,7) 140 

Ból gardła i krtani 19 (13,6) 140 

Duszność 17 (12,1) 140 

Kaszel 15 (10,7) 140 

Zaburzenia żołądka i jelit 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 
Biegunka 11 (7,9) 140 

Nudności 10 (7,1) 140 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 Ból pleców 15 (10,7) 140 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

RAPID 
(NCT00670007) 

do 48 

Pogorszenie stanu zdrowia 27 (19,3) 140 

Obrzęk obwodowy 12 (8,6) 140 

Gorączka 10 (7,1) 140 

GRADE: jakość danych – wysoka; waga punktu końcowego – krytyczna 

*łącznie dla chorych z dwóch grup, niezależnie od poprzedniego leczenia 
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4.13. Ocena skuteczności A1-PI na podstawie badań 

obserwacyjnych 

Ocenę skuteczności na podstawie badań obserwacyjnych przeprowadzono w oparciu 

o następujące badania:  

 3 dotyczące oceny A1-PI przed i po leczeniu: badanie Wencker 2001, AlphaNet 

(publikacja Campos 2009 i Campos 2009a) oraz Lieberman 2000;  

 3 dotyczące porównania A1-PI względem braku leczenia (BSC): badanie Seersholm 

1997, Tonelli 2009 oraz badanie Lieberman 2000; 

 1 bez grupy kontrolnej (Wencker 1998). 

We wszystkich badaniach (poza badaniem Lieberman 2000) dostępne były dane dotyczące 

oceny czynności płuc.  

Dodatkowo, w ramach oceny A1-PI przed leczeniem i po leczeniu analizowano jakość życia, 

częstość występowania zaostrzeń choroby oraz częstość hospitalizacji. 

Ocena bezpieczeństwa A1-PI została przeprowadzona na podstawie wyłącznie badania 

Wencker 1998. Szczegółowe zestawienia danych przedstawiono w poniższych 

podrozdziałach. 

4.13.1. Ocena skuteczności przed leczeniem i po leczeniu  

A1-PI 

 Ocena czynności płuc 4.13.1.1.

Ocena czynności płuc przed leczeniem i podczas terapii A1-PI jako zmiana wartości FEV1 

w ujęciu rocznym została przeprowadzona na podstawie badania Wencker 2001. W badaniu 

tym przedstawiono wyniki ogółem oraz w podgrupach wyszczególnionych ze względu na 

pierwszy uzyskany od chorych pomiar FEV1. 

Wykazano istotną statystycznie poprawę w zakresie spowalniania postępu choroby w 

populacji chorych ogółem. Terapia A1-PI przyczyniła się do zmniejszenia spadku FEV1 o 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

151 

   

  

   

 

14,9 ml na rok. Analiza przeprowadzona w podgrupach wykazała znamienny statystycznie, 

korzystny wpływ na spowalnianie postępu choroby w podgrupie chorych z początkowym 

FEV1 powyżej 65% wartości należnej ogółem. W ramach tej ostatniej podgrupy 

wyszczególniono chorych, u których stwierdzono gwałtowne spadki i powolne spadki FEV1. 

Istotny statystycznie, korzystny wpływ leczenia A1-PI wykazano w grupie chorych 

charakteryzujących się gwałtownymi spadkami FEV1.  

Należy podkreślić, że wyniki dla podgrupy z początkowym FEV1 powyżej 65% wartości 

należnej dotyczą ogółem niewielkiej liczby chorych, co negatywnie wpływa na możliwość 

odniesienia uzyskanych wyników na populację generalną. Istotnym jest również fakt,  

iż u chorych tych w momencie rozpoczynania terapii A1-PI wartość należna FEV1 wynosiła 

już poniżej 65%, co oznacza, że wynik ten faktycznie dotyczy populacji docelowej. 

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż AATD jest chorobą rzadką, zasadnym jest jednak 

zwrócenie szczególnej uwagi na tą podgrupę chorych. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 90. 
Zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym przed oraz podczas terapii A1-PI 

Badanie 
(publikacj

a) 

OBS, 
średni
a (SD) 
[mies.] 

Podgrupa 

Przed terapią A1-PI Podczas terapii A1-PI 

MD 
(SD)** 

IS 

Okres 
obs., 

średnia 
(SD) 

[mies.] 

Spadek 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

Okres 
obs., 

średnia 
(SD) 

[mies.] 

Spadek 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

FEV1*** 

Wencker 
2001 

98,9 
(36,6)* 

Ogółem 
47,5 

(28,1) 
-49,2 
(60,8) 

96 
50,2 

(30,2) 
-34,3 
(29,7) 

96 
14,9 

(61,4) 
TAK 

<30% w.n. 
50,7 

(34,3) 
-15,3 
(38,5) 

25 
36,7 

(23,3) 
-19,0 
(18,0) 

25 
-3,7 

(48,6) 
NIE 

30-65% w.n. 
44,3 
(9,4) 

-49,3 
(43,4) 

60 
51,9 

(31,2) 
-37,8 
(25,0) 

60 
11,6 

(48,8) 
NIE 

>65
% 

w.n. 

Ogółem 
50,4 
(8,9) 

-122,5 
(108,4) 

11 
70,4 

(27,1) 
-48,9 
(54,9) 

11 
73,6 

(107,0) 
TAK 

Gwałtowne 
spadki^ 

50,4 
(8,9) 

-255,7 
(70,4) 

7 
70,4 

(27,1) 
-52,7 
(61,3) 

7 
203,0 
(99,2) 

TAK 

Powolne 
spadki^^ 

50,4 
(8,9) 

15,9 
(128,8) 

4 
70,4 

(27,1) 
-10,6 
(66,0) 

4 
-26,4 
(89,5) 

NIE 

GRADE: jakość danych - niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*dla 10 chorych okres obserwacji był dłuższy niż 10 lat; zakres dla średniej: (24,9; 196,3) 
**MD (SD) przedstawione przez autorów publikacji 
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***średnia (SD) liczba pomiarów przed terapią A1-PI wynosiła dla ogółu badanych chorych: 4,9 (2,6), 
dla chorych <30% w.n.: 5,1 (2,3), dla chorych 30-65% w.n.: 4,8 (2,5), a dla chorych >65% w.n.: 4,9 
(3,2), natomiast podczas terapii wynosiła dla ogółu: 7,7 (4,3), dla chorych <30% w.n.: 5,5 (2,9), dla 
chorych 30-65% w.n.: 8,4 (4,6), a dla chorych >65% w.n.: 9,3 (3,4) 
^chorzy, u których wystąpiły gwałtowne spadki FEV1, to chorzy, u których podczas pierwszej wizyty 
wartość FEV1 wynosiła >65%, a na początku terapii <65% 
^^chorzy, u których wystąpiły powolne spadki FEV1, to chorzy, u których wartość FEV1 wynosiła >65% 
przez cały okres przed rozpoczęciem terapii A1-PI 

 Ocena jakości życia 4.13.1.2.

Wyniki dotyczące oceny jakości życia na podstawie kwestionariusza SGRQ przedstawiono 

na podstawie badania AlphaNet. Ze względu na brak danych dotyczących liczby chorych, dla 

których przedstawiono wyniki nie było możliwe określenie istotności statystycznej dla 

uzyskanych różnic, niemniej autorzy badania wskazują, że analiza nachylenia krzywej 

dotyczącej domeny aktywności wskazuje na jej stabilizację pod koniec 2 roku obserwacji 

(4 vs 0,56; p-wartość poniżej 0,001). 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 91. 
Zmiana wyniku oceny jakości życia  

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Punkt końcowy 

Przed 
terapią A1-

PI 

Po terapii 
A1-PI MD 

(SD) 
IS 

Średnia 
(SD) 

Średnia 
(SD) 

Ocena jakości życia – kwestionariusz SGRQ 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

SGRQ 
Wynik ogółem* 47,7 (17,5) 48,0 (16,3) 0,3 (n/o) b/d 

Aktywność 66,3 (21,7) 70,3 (22,4) 4,0 (n/o) b/d 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*nie odnotowano istotnej klinicznie różnicy pomiędzy pomiarami przed i po włączeniu do programu; 

Analizie poddano ocenę jakości życia w zależności od wieku chorych. Oceniano przedziały 

wiekowe poniżej 50 lat, w zakresie od 50 do 59 lat oraz powyżej 59 lat. W odniesieniu do 

zmiany jakości życia ogółem, zmiany wpływu na życie oraz zmiany aktywności największą 

poprawę stwierdzono w grupie w wieku od 50 do 59 lat. Wyniki dotyczące oceny objawów 

były natomiast najkorzystniejsze w grupie poniżej 50 lat. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 92. 
Zmiana wyników oceny jakości życia wg kwestionariusza SGRQ w zależności od 
wieku chorych względem wartości wyjściowej  

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Punkt końcowy 

Przed terapią 
A1-PI 

Po terapii  
A1-PI 

MD (SD) IS 

Średnia (SD) Średnia (SD) 

Zmiana oceny jakości życia względem wartości wyjściowej u chorych <50. r.ż. – kwestionariusz SGRQ 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

Ogółem 0,52 (b/d) 0,89 (b/d) 0,37 (n/o) 

b/d 
Objawy -2,45 (b/d) 1,58 (b/d) 4,03 (n/o) 

Wpływ na życie -0,9 (b/d) 1,03 (b/d) 1,93 (n/o) 

Aktywność 4,44 (b/d) 0,16 (b/d) -4,28 (n/o) 

Zmiana oceny jakości życia względem wartości wyjściowej u chorych w wieku 50-59 lat –  
kwestionariusz SGRQ 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

Ogółem 0,23 (b/d) 1,07 (b/d) 0,84 (n/o) 

b/d 
Objawy -1,47 (b/d) 0,95 (b/d) 2,42 (n/o) 

Wpływ na życie -1,34(b/d) 1,29 (b/d) 2,63 (n/o) 

Aktywność 3,95 (b/d) 1,67 (b/d) -2,28 (n/o) 

Zmiana oceny jakości życia u chorych >59. r.ż. – kwestionariusz SGRQ 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

Ogółem 0,22 (b/d) -0,01 (b/d) -0,23 (n/o) 

b/d 
Objawy -2,18 (b/d) -1,86 (b/d) 0,32 (n/o) 

Wpływ na życie -0,93 (b/d) 0,79 (b/d) 1,72 (n/o) 

Aktywność 3,54 (b/d) -0,39 (b/d) -3,93 (n/o) 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Jakość życia w badaniu AlphaNet oceniano również za pomocą skali SF-36. 

Przeanalizowano odsetki chorych, u których wynik w tej skali uległ zwiększeniu o minimum 

10 punktów. Na podstawie danych z literatury przyjmuje się, że minimalna klinicznie istotna 

różnica dla skali SF-36 wynosi już od 3 do 5 punktów [47], niemniej dane przedstawione w 

innym źródle sugerują, iż najmniejsza klinicznie istotna różnica różni się pomiędzy 

poszczególnymi domenami. Obliczenia wykonane przez autorów badania Wyrwich 2013 [48] 

wskazują bowiem, że w odniesieniu do funkcjonowania fizycznego różnica ta wynosi 10 

punktów, dla upośledzenia ze względu na stan emocjonalny jest to 8,3 punktu a dla 

witalności to 12.5 punktu.  

Istotną statystycznie zmianę odsetka chorych, u których wykazano poprawę wyniku o 

minimum 10 punktów stwierdzono w zakresie domeny ogólne postrzeganie zdrowia, 
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upośledzenie ról społecznych ze względu na stan emocjonalny, witalność oraz ogólna ocena 

zdrowia fizycznego. Wyniki uznano za klinicznie istotne. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie danych. 

Tabela 93. 
Liczba chorych, u których zaobserwowano poprawę wyniku oceny jakości życia 
powyżej 10 punktów wg skali SF-36 (analiza ogółem i w poszczególnych domenach, 
dane odczytane z wykresu) 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Punkt końcowy 

Przed terapią A1-
PI 

Po terapii A1-PI 
IS 

n (%) N n(%) N 

Poprawa oceny jakości życia – kwestionariusz SF-36 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

Funkcjonowanie fizyczne 45 (5,1) 878 55 (6,3) 878 b/d 

Role społeczne: 
upośledzenie ze względu 

na stan fizyczny 

128 
(14,6) 

878 98 (11,2) 878 b/d 

Ogólne postrzeganie 
zdrowia 

55 (6,3) 878 
377 

(42,9) 
878 

TAK 
p<0,05 

Ból 
127 

(14,5) 
878 

129 
(14,7) 

878 b/d 

Zdrowie psychiczne 97 (11,1) 878 
119 

(13,5) 
878 b/d 

Role społeczne: 
upośledzenie ze względu 

na stan emocjonalny 

122 
(13,9) 

878 
159 

(18,1) 
878 

TAK 
p<0,05 

Funkcjonowanie społeczne 
109 

(13,4) 
878 97 (11,0) 878 b/d 

Witalność 78 (8,9) 878 
106 

(12,1) 
878 

TAK 
p<0,05 

Ogólna ocena zdrowia 
fizycznego, PCS 

66 (7,5) 878 
102 

(11,6) 
878 

TAK 
p<0,05 

Ogólna ocena zdrowia 
psychicznego, MCS 

101 
(11,5) 

878 
103 

(11,7) 
878 b/d 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

W ramach badania AlphaNet zaprezentowano wyniki samooceny satysfakcji chorych 

z leczenia po roku stosowania terapii suplementacyjnej. Dane wskazują, że poprawę stanu 

wiedzy o AATD uzyskało 91,6% chorych. Około 74% chorych uznało, że uległo poprawie 

leczenie AATD a ponad 46% chorych stwierdziło, że ich jakość życia poprawiła się. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 94. 
Samoocena satysfakcji z leczenia po roku terapii A1-PI (dane odczytane z wykresu) 

Badanie (publikacja) OBS [mies.] Punkt końcowy 
Po terapii A1-PI 

% N 

Samoocena satysfakcji z leczenia 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12 

Poprawa wiedzy na 
temat choroby (AATD) 

Tak 91,6 

b/d 

Nie 8,4 

Poprawa leczenia 
choroby 

 (AATD) 

Tak 74,1 

Nie 25,9 

Zmiana jakości życia 

Lepsza 46,4 

Taka sama 51,3 

Gorsza 2,3 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

 Zaostrzenia choroby 4.13.1.3.

Wykazano, że terapia A1-PI korzystnie wpłynęła na redukcję liczby zaostrzeń 

przypadających na rok. Znamienną statystycznie redukcję liczby zaostrzeń odnotowano w 

odniesieniu do kategorii ogółem, jak również w odniesieniu do zaostrzeń łagodnych oraz 

umiarkowanych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie omawianych wyników. 

Tabela 95. 
Zmiana liczby zaostrzeń przypadających na 1 chorego na rok  

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Podgrupa 

Przed terapią 
A1-PI 

Po terapii  
A1-PI MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) Średnia (SD) 

Liczba zaostrzeń przypadająca na chorego/rok 

AlphaNet  
(Campos 

2009) 

0-12;  
12-24 

Zaostrzenia 

Ogółem* 2,42 (1,33) 2,17 (1,32) -0,25 (n/o) 
TAK 

p<0,001 

Łagodne** 0,37 (0,67) 0,29 (0,6) -0,08 (n/o) 
TAK 

p=0,006 

Umiarkowane 1,78 (1,22) 1,62 (1,2) -0,16 (n/o) 
TAK 

p<0,001 

Ciężkie 0,27 (0,59) 0,26 (0,57) -0,01 (n/o) NIE 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*całkowity, 2-letni okres trwania badania ukończyło 905 (88%) chorych, przy czym w analizie 
skuteczności uwzględniono dane dla 878 (85%) chorych, którzy ukończyli co najmniej 22 z 24 mies. 
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okresu trwania badania oraz wszystkie dane z kwestionariuszy HRQoL. Dla N=878; całkowita liczba 
zaostrzeń wynosiła 2125 przed terapią A1-PI oraz 1907 podczas terapii A1-PI 
**w publikacji nie przedstawiono liczebności podgrup stąd nie było możliwe obliczenie przedziału 
ufności dla różnicy średnich 

Wyniki badania Lieberman 2000 wskazują, iż częstość występowania infekcji u chorych 

przyjmujących A1-PI była związana z oceną korzyści z zastosowanego leczenia. U chorych 

poddanych terapii przez więcej niż 12 miesięcy, 74 (83,1%) spośród 89 uznało, że leczenie 

było zdecydowanie korzystne. Dwunastu chorych (13,5%) nie potrafiło określić korzyści 

z leczenia a 3 (3,4%) uznało, że nie przyniosło ono korzyści. Z kolei 56 (75,7%) spośród 74 

chorych, którzy uznali, że leczenie było korzystne wiązało to z faktem, iż terapia A1-PI 

powodowała zmniejszenie częstości występowania infekcji płuc. 

Odsetek chorych, u których nie stwierdzono żadnej, bądź stwierdzono jedną infekcję w ciągu 

12 miesięcy wzrósł z 27% do 73%. Z kolei odsetek chorych, u których odnotowano 2 lub 

więcej infekcji uległ redukcji z 64,6% do 18% (p=0,001).  

Wyniki badania Lieberman 2000, w którym analizie poddano dane uzyskane 

z kwestionariuszy wypełnianych przez chorych, wskazują, iż liczba infekcji przypadająca na 

rok na chorego uległa redukcji po zastosowaniu terapii A1-PI.  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie omawianych wyników. 
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Tabela 96. 
Zmiana liczby infekcji31 przypadających na 1 chorego na rok  

Badanie OBS [lata Podgrupa 
Przed terapią A1-PI Po terapii A1-PI 

IS 

n (%) N n (%) N 

Liczba infekcji na rok 

Lieberman 
2000 

1-10 

Brak infekcji 9 (10,1) 89 21 (23,6) 89 

b/d 

<1 13 (14,6) 89 31 (34,8) 89 

1 6 (6,7) 89 21 (23,6) 89 

2 12 (13,5) 89 11 (12,4) 89 

3 22 (24,7) 89 3 (3,4) 89 

4 15 (16,9) 89 2 (2,2) 89 

>4 10 (11,2) 89 0 (0,0) 89 

Brak zmian w 
częstości 

2 (2,2) 89 0 (0,0) 89 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Na podstawie badania Campos 2009 wykazano również, że stosowanie terapii A1-PI ma 

pozytywny wpływ na skrócenie czasu trwania zaostrzeń choroby. 

Dane przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 97. 
Zmiana czasu trwania zaostrzeń choroby  

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] Podgrupa 

Przed terapią 
A1-PI 

Po terapii 
A1-PI MD (SD) IS 

Średnia (SD) Średnia (SD) 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12/12-24 
Ogółem, 
N=878* 

17,3 (11,0) 16,6 (11,5) -0,7 (10,08) 
TAK 

(p=0,04) 
** 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*całkowity, 2-letni okres trwania badania ukończyło 905 (88%) chorych, przy czym w analizie 
skuteczności uwzględniono dane dla 878 (85%) chorych, którzy ukończyli co najmniej 22 z 24 mies. 
okresu trwania badania oraz wszystkie dane z kwestionariuszy HRQoL 
**p-wartość przedstawiona przez autorów badania 

Analiza danych przed i po terapii A1-PI wskazuje ponadto znamienny statystycznie wzrost 

odsetka chorych, u których zaostrzenie nigdy nie wystąpiło. 

                                                

31
 chorzy definiowali infekcie płuc jako nasilenie kaszlu, wzrost ilości plwociny, przeważnie ze zmianą 

barwy, często z gorączką i zazwyczaj wymagającą podania antybiotyków i ewentualnie zastosowania 
hospitalizacji 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

158 

   

  

   

 

 

Zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 98. 
Częstość występowania zaostrzeń* 

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] 
Punkt 

końcowy 

Przed terapią A1-PI Po terapii A1-PI 
IS 

n (%) N n (%) N 

Liczba chorych, u których wystąpiły zaostrzenia/rok 

AlphaNet 
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

Nigdy 78 (8,9) 878 98 (11,2) 878 
TAK 

(p=0,003)** 

<10% dni w 
roku 

394 (44,9) 878 448 (51,0) 878 b/d 

10-19% dni w 
roku 

243 (27,7) 878 206 (23,5) 878 b/d 

≥20% dni w 
roku 

163 (18,6) 878 126 (14,4) 878 b/d 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*nie obliczano różnicy pomiędzy grupami ze względu na fakt, iż są to grupy zależne; **p-wartość 
przedstawiona przez autorów badania 

Autorzy badania wskazują, że w czasie 12 miesięcy obserwacji u 844 chorych (91,5%) 

odnotowano co najmniej jedno nagłe zaostrzenie choroby. Zgodnie z danymi z badania, w 

przypadku kryteriów opartych na objawach najczęściej odnotowywano ciężkie zaostrzenia. Z 

kolei w przypadku kryteriów HRU (kryteria związane z wykorzystaniem zasobów opieki 

zdrowotnej, ang. healthcare resource utilization) najczęściej stwierdzano zaostrzenia o 

nasileniu łagodnym. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 99. 
Liczba chorych, u których wystąpiło co najmniej 1 zaostrzenie choroby w ciągu 12 
mies.  

Badanie (publikacja) OBS [mies.] Punkt końcowy n (%) N 

Chorzy z zaostrzeniami/rok – kryteria oparte na objawach 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 ≥1 zaostrzenie 

Łagodne 391 (42,4) 922 

Umiarkowane 467 (50,7) 922 

Ciężkie 624 (67,7) 922 

Chorzy z zaostrzeniami/rok – kryteria HRU 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 ≥1 zaostrzenie 
Łagodne 268 (29,1) 922 

Umiarkowane 820 (88,9) 922 
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Badanie (publikacja) OBS [mies.] Punkt końcowy n (%) N 

Ciężkie 229 (24,8) 922 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Według autorów badania AlphaNet liczba zaostrzeń na rok wskazuje, że w przypadku 

kryteriów opartych na objawach największa liczba zaostrzeń były to zaostrzenia ciężkie. W 

przypadku natomiast kryteriów HRU najczęściej występowały zaostrzenia o charakterze 

umiarkowanym. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 100. 
Liczba zaostrzeń choroby przypadająca na 1 chorego  

Badanie (publikacja) OBS [mies.] Punkt końcowy Średnia (SD) 

Liczba zaostrzeń/rok – kryteria oparte na objawach 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

Ogółem 2,44 (1,3) 

Łagodne  0,55 (0,8) 

Umiarkowane  0,68 (0,8) 

Ciężkie  1,22 (1,2) 

Liczba zaostrzeń/rok – kryteria HRU 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

Ogółem 2,45 (1,3) 

Łagodne  0,42 (0,7) 

Umiarkowane  1,78 (1,2) 

Ciężkie  0,25 (0,4) 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Analiza czasu trwania zaostrzeń choroby wskazuje, że niezależnie od przyjętych kryteriów 

oceny czas ten wynosi ogółem około 17 dni. Im większe nasilenie zaostrzenia tym czas jego 

trwania dłuższy. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

160 

   

  

   

 

Tabela 101. 
Czas trwania zaostrzeń choroby [liczba dni/epizod zaostrzenia]  

Badanie (publikacja) OBS [mies.] Punkt końcowy Średnia (SD) 

Czas trwania zaostrzeń choroby – kryteria oparte na objawach 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

Ogółem 17,4 (11,4) 

Łagodne  14,4 (11,8) 

Umiarkowane  15,5 (13,7) 

Ciężkie  17,5 (14,0) 

Czas trwania zaostrzeń choroby – kryteria HRU 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

Ogółem 17,8 (12,0) 

Łagodne  13,4 (10,4) 

Umiarkowane  17,9 (14,1) 

Ciężkie  20,9 (18,9) 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Przeanalizowano dodatkowo liczbę zaostrzeń choroby w zależności od czasu ich trwania. 

Ocena na podstawie kryteriów opartych na objawach wskazuje, że bez względu na czas 

trwania zaostrzeń najczęściej stwierdzano wystąpienie zaostrzenia o charakterze ciężkim. Z 

kolei w przypadku oceny na podstawie kryteriów HRU, w większości przypadków najczęściej 

wskazywano na umiarkowane nasilenie zaostrzeń. 

Przeprowadzono również ocenę ciężkości zaostrzeń choroby w zależności od stopnia 

nasilenia POChP zgodnie z kryteriami GOLD. Wyniki podzielono dodatkowo na podstawie 

kryteriów opartych na objawach oraz kryteriach HRU. Wykazano, że średnia liczba zaostrzeń 

choroby według kryteriów opartych na objawach ogółem była najwyższa w stopniu III wg 

klasyfikacji GOLD. Ocena średniej liczby zaostrzeń sklasyfikowanych wg kryteriów opartych 

na objawach jako łagodne, umiarkowane i ciężkie pokrywa się z ocenami w skali GOLD. 

Z kolei zgodnie z kryteriami HRU w przypadku zaostrzeń ogółem najczęściej stwierdzano 

zaostrzenia III stopnia wg GOLD. Spośród zaostrzeń łagodnych wg kryteriów HRU 

najczęściej odnotowywano zaostrzenia również w III stopniu wg GOLD. Spośród 

sklasyfikowanych jako umiarkowane na podstawie kryteriów HRU najczęściej stwierdzano 

zaostrzenia w IV stopniu wg GOLD. W kategorii ciężkich zaostrzeń, najczęściej raportowano 

zaostrzenia w kategorii IV wg GOLD. 

Szczegółowe zestawienie danych przedstawia Tabela 102 oraz Tabela 103. 
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Tabela 102. 
Liczba zaostrzeń choroby w zależności od czasu ich trwania [dni] (dane odczytane z 
wykresu) 

Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Czas trwania zaostrzeń 
[dni] 

Punkt końcowy Liczba zaostrzeń, n 

Liczba zaostrzeń choroby – kryteria oparte na objawach 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

1-4 

Łagodne  27 

Umiarkowane  32 

Ciężkie  36 

5-7 

Łagodne  45 

Umiarkowane  70 

Ciężkie  90 

8-14 

Łagodne  191 

Umiarkowane  186 

Ciężkie  229 

15-21 

Łagodne  57 

Umiarkowane  76 

Ciężkie  129 

22-28 

Łagodne  27 

Umiarkowane  52 

Ciężkie  60 

29-35 

Łagodne  21 

Umiarkowane  26 

Ciężkie  26 

>35 

Łagodne  24 

Umiarkowane  29 

Ciężkie  60 

Liczba zaostrzeń choroby – kryteria HRU 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

1-4 

Łagodne  38 

Umiarkowane  32 

Ciężkie  15 

5-7 

Łagodne  50 

Umiarkowane  98 

Ciężkie  28 

8-14 

Łagodne  90 

Umiarkowane  316 

Ciężkie  72 

15-21 Łagodne  45 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS 
[mies.] 

Czas trwania zaostrzeń 
[dni] 

Punkt końcowy Liczba zaostrzeń, n 

Umiarkowane  162 

Ciężkie  45 

22-28 

Łagodne  23 

Umiarkowane  83 

Ciężkie  16 

29-35 

Łagodne  15 

Umiarkowane  53 

Ciężkie  27 

>35 

Łagodne  12 

Umiarkowane  70 

Ciężkie  30 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Tabela 103. 
Ocena ciężkości zaostrzeń choroby w zależności od stopnia nasilenia POChP zgodnie 
z kryteriami GOLD32  

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia POChP 
wg GOLD 

Średnia (SD) 

Średnia liczba zaostrzeń choroby – kryteria oparte na objawach 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 

Ogółem 

I-II 2,18 (1,41)* 

III 2,50 (1,26) 

IV 2,49 (1,31) 

Łagodne  

I-II 0,60 (0,85) 

III 0,54 (0,85) 

IV 0,52 (0,73) 

Umiarkowane  

I-II 0,61 (0,81) 

III 0,74 (0,85) 

IV 0,68 (0,82) 

Ciężkie  

I-II 1,00 (1,14)** 

III 1,19 (1,14) 

IV 1,31 (1,16) 

Średnia liczba zaostrzeń choroby – kryteria HRU 

AlphaNet  12 Ogółem I-II 2,05 (1,33)* 

                                                

32
 ang. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Światowa Inicjatywa na rzecz Walki z Przewlekłą 

Obturacyjną Chorobą Płuc 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia POChP 
wg GOLD 

Średnia (SD) 

(Campos 2009a) III 2,50 (1,25) 

IV 2,50 (1,28) 

Łagodne  

I-II 0,35 (0,60) 

III 0,49 (0,69) 

IV 0,37 (0,67) 

Umiarkowane  

I-II 1,50 (1,23)* 

III 1,80 (1,15) 

IV 1,82 (1,18) 

Ciężkie  

I-II 0,17 (0,51) 

III 0,23 (0,51) 

IV 0,30 (0,62) 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*stopień nasilenia POChP wg GOLD I-II vs III i IV:p=<0,05 
**stopień nasilenia POChP wg GOLD I-II vs IV:p=<0,05 

Nie wykazano związku pomiędzy częstością występowania zaostrzeń a leczeniem z 

zastosowaniem A1-PI raz w tygodniu. Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 104. 
Liczba zaostrzeń u chorych przyjmujących terapię suplementacyjną A1-PI* raz w 
tygodniu  

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] 
Okres interwencji, 

średnia (SD) 
[mies.] 

Punkt końcowy n (%) N 

Liczba zaostrzeń u chorych stosujących A1-PI raz/tydzień 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

12 79,21 (53,53) 

Brak zaostrzeń 306 (55,4) 553 

1 lub2 zaostrzenia 333 (60,2) 553 

≥3 zaostrzenia 352 (63,6) 553 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*dawka, średnia (SD): 62,2 (7,9) mg/kg/tydzień 
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 Częstość hospitalizacji 4.13.1.5.

Analiza częstości hospitalizacji przed i po terapii A1-PI wskazuje na brak różnicy pomiędzy 

grupami. 

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 105. 
Częstość hospitalizacji  

Badanie 
(publikacja) 

OBS [mies.] 

Przed terapią A1-
PI 

Po terapii A1-PI 
MD (SD) IS 

Średnia (SD) Średnia (SD) 

Częstość hospitalizacji 

AlphaNet  
(Campos 2009) 

0-12; 
12-24 

0,22 (0,7) 0,22 (0,6) 0,0 (n/o) NIE* 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*informacja przedstawiona przez autorów publikacji 

Częstość hospitalizacji u chorych, niezależnie od analizowanej kategorii zdecydowanie 

uległa zmniejszeniu po 12 miesiącach trwania badania względem okresu przed 

rozpoczęciem leczenia. 

Częstość niezaplanowanych wizyt ambulatoryjnych oraz wizyt na ostrym dyżurze 

medycznym była najwyższa u chorych, u których wystąpiły co najmniej 3 zaostrzenia w ciągu 

roku. 

Szczegółowe zestawienie uzyskanych wyników przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 106. 
Częstość hospitalizacji chorych, u których wystąpiło co najmniej 1 zaostrzenie 
choroby w ciągu roku, w oparciu o kryteria oparte na objawach* 

Badanie 
(publikacja) 

Podgrupa 

Przed badaniem 12. mies. badania 

IS 
n (%) N n (%) N 

Hospitalizacje 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

Chorzy co najmniej raz 
hospitalizowani 

844 (91,5) 922 105 (11,3)** 922 

n/o Brak zaostrzeń 83 (9,0) 922 10 (1,2) 844 

1-2 zaostrzenia 391 (42,4) 922 62 (7,3) 844 

≥3 zaostrzenia 448 (48,6) 922 134(15,9) 844 

Niezaplanowane wizyty ambulatoryjne 
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Badanie 
(publikacja) 

Podgrupa 

Przed badaniem 12. mies. badania 

IS 
n (%) N n (%) N 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

Co najmniej jedna 
niezaplanowana wizyta 

ambulatoryjna 

b/d 

357 (38,7) 922 

n/d Brak zaostrzeń 166 (18,0) 922 

1-2 zaostrzenia 307 (33,3) 922 

≥3 zaostrzenia 470 (51,0) 922 

Wizyta na ostrym dyżurze medycznym 

AlphaNet  
(Campos 2009a) 

Co najmniej jedna wizyta na 
ostrym dyżurze medycznym 

b/d 

171 (18,5) 922 

n/d Brak zaostrzeń 83 (9,0) 922 

1-2 zaostrzenia 137 (14,9) 922 

≥3 zaostrzenia 215 (23,3) 922 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*nie obliczano różnicy pomiędzy grupami ze względu na fakt, iż są to grupy zależne 
**odsetek chorych hospitalizowanych spośród tych, u których stwierdzono co najmniej 1 
zaostrzenie/rok wynosił 10,4% 

 

4.13.2. Ocena skuteczności A1-PI dla porównania leczeni 

vs nieleczeni 

 Ocena czynności płuc 4.13.2.1.

W ramach badania Seersholm 1997 Przeprowadzono analizę, której celem było określenie 

czy zmiana wartości FEV1 jest spowodowana różnicami pod względem płci, długości okresu 

obserwacji i początkowymi wartościami FEV1 w obydwu grupach. W jej wyniku wykazano, że 

płeć oraz okres obserwacji nie wpływają istotnie statystycznie na zmianę wartości FEV1 

(p=0,64 oraz p=0,46, odpowiednio dla wskazanych cech).  

Do modelu wprowadzono stratyfikację chorych ze względu na początkową wartość FEV1 i 

analizowano ich w podziale na chorych z FEV1 poniżej 30%, w przedziale od 31 do 65% oraz 

powyżej 65%. 

Analiza wyników badania Seersholm 1997 wykazała istotną statystycznie różnicę pomiędzy 

A1-PI i brakiem leczenia w populacji ogółem oraz w podgrupie chorych z FEV1 w zakresie 

od 31 do 65% wartości należnej. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność A1-PI w 

odniesieniu do redukcji tempa progresji choroby. 
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Wyniki badania Tonelli 2009 wskazują, że A1-PI stosowany 1 raz na tydzień u chorych z 

umiarkowanie obniżoną funkcją płuc może korzystnie wpływać na spowolnienie rocznych 

spadków FEV1. Znamienne statystycznie różnice pomiędzy A1-PI a brakiem leczenia 

odnotowano w odniesieniu do populacji ogółem oraz w takiej podgrupie jak chorzy powyżej 

65% wartości należnej oraz u tych chorych, którzy w przeszłości palili. Dodatkowo, 

przypadku podziału populacji ze względu na początkową wartość FEV1 na chorych z 

wartościami powyżej i poniżej 50%, istotną statystycznie różnicę wykazano w stosunku do 

podgrupy poniżej 50%. W wyniku kalkulacji wykonanych przez analityków znamienne 

statystycznie różnice wykazano również w odniesieniu do podgrupy chorych z początkową 

wartością FEV1 w zakresie od 30 do 65% w.n. oraz chorych, u których wartość ta wynosiła 

co najmniej 50% (autorzy publikacji wskazują na brak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 

grupami). 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie danych. 

Tabela 107. 
Zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym u chorych leczonych i nieleczonych A1-PI  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
średnia 

(SD) 
[mies.] 

Podgrupa 

A1-PI Brak leczenia 

MD 
(95%CI) 

IS 

Zmiana 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

Zmiana 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

Zmiana FEV1 

Seersholm 
1997 

A1-PI:  
38,4 

(19,2) 
Nieleczeni

: 69,6 
(40,8) 

Ogółem 
-53,0 
(37,6) 

198 
-74,5 
(59,6) 

97 
21,5  

(8,53; 34,47)** 
TAK 

p=0,02 

≤30% w.n. 
-24,2 
(23,6) 

75 
-30,9 
(36,3) 

27 
6,70  

(8,00; 21,40)** 
NIE 

p=0,6 

31-65% w.n. 
-61,8 
(25,3) 

112 
-82,8 
(49,3) 

58 
21,0  

(7,47; 34,53)** 
TAK 

p=0,04 

>65% w.n. 
-162,0 
(28,7) 

11 
-140,0 
(83,2) 

12 
-22,0  

(-72,04; 28,04)** 
NIE 

p=0,7 

Tonelli 2009 

A1-PI:  
43,6 (3,2); 
Nieleczeni

:  
35,7 (3,2); 

Ogółem 
10,61 

(21,37) 
124 

-36,96 
(12,13) 

40 
47,57  

(42,25; 52,89)** 
TAK 

<30% w.n. 
0,86 

(17,63) 
30 

20,10 
(31,06) 

3 
-19,24  

(-54,95; 16,47)** 
NIE 

30-65% w.n. 
2,08 

(24,03) 
79 

-51,92 
(18,14) 

10 
Nie 

przedstawiono w 
publikacji* 

NIE 
p=0,07 

>65% w.n. 
-108,7 
(17,29) 

15 
-29,24 
(15,29) 

27 
-79,46  

(-89,94; -68,98)** 
TAK 

<50% w.n. 38,3 88 -86,73 8 125,03  TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
średnia 

(SD) 
[mies.] 

Podgrupa 

A1-PI Brak leczenia 

MD 
(95%CI) 

IS 

Zmiana 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

Zmiana 
FEV1, 

średnia 
(SD) 

[ml/rok] 

N 

(33,65) (45,37) (92,81; 157,25)** 

≥50% w.n. 
-49,46 
(15,88) 

36 
-32,78 
(13,15) 

32 
Nie 

przedstawiono w 
publikacji*** 

NIE 
p=0,42 

P
a

le
n

ie
 t
y
to

n
iu

 

Obecnie 
-25,06 
(49,53) 

19 
-38,43 
(12,12) 

15 
13,37  

(-9,73; 36,47)** 
NIE 

W 
przeszłości 

24,24 
(25,72) 

105 
-41,19 
(22,47) 

23 
65,43  

(55,01; 75,85)** 
TAK 

Nigdy b/d 0 b/d 2 n/o n/o 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - wysoka 

*dane obliczone przez analityków: MD (95%CI): 54,0 (41,57; 66,43), p<0.00001 
**dane obliczone przez analityków 
***dane obliczone przez analityków: MD (95%CI): -16,68 (-23,58; -9,78), p<0.00001 

 Zaostrzenia choroby 4.13.2.2.

Badanie Lieberman 2000 w części dotyczącej porównania chorych leczonych A1-PI 

względem BSC wykazało, że stosowanie terapii A1-PI wiąże się ze znaczną redukcją 

częstości występowania infekcji. 

Analiza statystyczna przedstawiona przez autora badania wskazuje, że istnieje istotna 

statystycznie rożnica (p<0,001) pomiędzy grupami w odniesieniu do odsetków chorych, 

u których odnotowano mniej niż 2 infekcje na rok do 2 lub więcej infekcji na rok. Podobną 

zależność zaobserwowano dla mniej niż 3 infekcji na rok względem 3 lub więcej infekcji na 

rok (p<0,001).  

Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 108. 
Zmiana liczby infekcji33 przypadających na 1 chorego na rok  

Badanie OBS [lata Podgrupa 
Po terapii A1-PI BSC* 

IS 

n (%) N n (%) N 

Liczba infekcji na rok 

Lieberman 
2000 

1-10 

Brak infekcji 21 (23,6) 89 5 (10,6) 47 

b/d 

<1 31 (34,8) 89 10 (21,3) 47 

1 21 (23,6) 89 6 (12,8) 47 

2 11 (12,4) 89 12 (25,5) 47 

3 3 (3,4) 89 6 (12,8) 47 

4 2 (2,2) 89 2 (4,3) 47 

>4 0 (0,0) 89 6 (12,8) 47 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

 

                                                

33
 chorzy definiowali infekcie płuc jako nasilenie kaszlu, wzrost ilości plwociny, przeważnie ze zmianą 

barwy, często z gorączką i zazwyczaj wymagające podania antybiotyków i ewentualnie zastosowania 
hospitalizacji 
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4.13.3. Ocena skuteczności na podstawie badania 

jednoramiennego 

 Ocena czynności płuc 4.13.3.1.

Analiza zależności między stopniem nasilenia POChP a rocznym spadkiem FEV1 wskazuje, 

że spadek FEV1 ogółem odnotowano u niewielkiego odsetka chorych (3,1%). W podgrupie 

chorych z początkowym FEV1 poniżej 30% redukcja tego wskaźnika wystąpiła u około 21% 

chorych. W podgrupie z początkowym FEV1 znajdującym się w przedziale od 30 do 65% 

redukcję odnotowano u około 26% chorych a największy spadek stwierdzono u chorych, 

u których początkowa wartość FEV1 wynosiła powyżej 50% wartości należnej – redukcję 

odnotowano u około 46% chorych. 

Szczegółowe zestawienie danych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 109. 
Zależność między stopniem nasilenia POChP a rocznym spadkiem FEV1, dla N=287 
chorych stosujących Prolastin®  

Badanie (publikacja) 
OBS, średnia (SD) 

[mies.] 
Podgrupa 

Spadek FEV1,  
średnia (SD) [ml/rok] 

n (%) 

FEV1 

Wencker 1998 37,8 (18,9) 

Ogółem 57,1 (3,1) 287 

FEV1 <30% w.n. 35,6 (21,3) 108 

FEV1 30-65% w.n. 64,0 (26,4) 164 

FEV1 >65% w.n. 124,0 (46,5) 15 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - wysoka 
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4.14. Ocena bezpieczeństwa A1-PI na podstawie badania 

obserwacyjnego 

Dane dotyczące bezpieczeństwa zaprezentowano tylko w badaniu Wencker 1998.  

Przeanalizowano częstość występowania zgonów. Spośród wszystkich zgonów 

odnotowanych w trakcie trwania badania, żaden z nich nie był związany z zastosowaniem 

terapii suplementacyjnej.  

Zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 110. 
Częstość występowania zgonów  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, średnia (SD) 
[mies.] 

Punkt końcowy 
Prolastin

®
 

n (%) N 

Zgony 

Wencker 1998 37,8 (18,9) 

Ogółem 59 (13,3) 443 

Związane z leczeniem 0 (0,0) 443 

Niezwiązane ze 
stosowanym leczeniem 

59 (13,3) 443 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

Wyniki dotyczące częstości występowania reakcji niepożądanych wskazują na stosunkowo 

niską częstość występowania tych reakcji ogółem a najczęściej odnotowywanymi były 

nudności i wymioty, pokrzywka oraz gorączka/dreszcze. 

W badaniu podano dodatkowo, że 5 reakcji miało ciężki przebieg i wymagały interwencji 

medycznej lub hospitalizacji. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich przedstawionych w badaniu wyników 

związanych z częstością występowania działań niepożądanych. 
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Tabela 111. 
Częstość występowania reakcji niepożądanych  

Badanie 
(publikacja) 

OBS, średnia 
(SD) [mies.] 

Punkt końcowy 
Prolastin

®
 

n (%) N 

Wencker 1998 37,8 (18,9) 

Ogółem 65 (14,7)* 443 

Zastoinowa niewydolność 
serca z towarzyszącą 

niewydolnością oddechową 
1 (0,2) 443 

Związane z infuzją A1-PI 

Wencker 1998 37,8 (18,9) 

Nudności i wymioty 21 (4,7) 443 

Pokrzywka 18 (4,1) 443 

Gorączka/dreszcze 17 (3,8) 443 

Zmęczenie 7 (1,6) 443 

Reakcja anafilaktyczna 4 (0,9) 443 

Zakażenia wirusowe 0 (0,0) 443 

GRADE: jakość danych – bardzo niska, waga punktu końcowego - krytyczna 

*u N=65 chorych odnotowano 124 reakcje niepożądane (w tym 19 reakcji niepożądanych odnotowano 
u 17 chorych, u których wcześniej raportowano zwiększenie duszności) 

5. Ocena stosunku korzyści do ryzyka 

W poniższym podrozdziale zaprezentowano dodatkowe dane dotyczące stosowania A1-PI 

(Prolastin® oraz Prolastin C®34) uzyskane z okresowego raportu oceny bezpieczeństwa 

(PSUR). Zaburzenia przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W 

raporcie PSUR działania niepożądane zostały podzielone następująco: ciężkie/inne niż 

ciężkie (ang. serious / not serious) oraz okresowe i skumulowane (ang. interval, cumulative).  
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34
 Prolastin C

® 
to inny produkt zawierający A1-PI, dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest firma 

Grifols 
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6. Dodatkowa ocena bezpieczeństwa 

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa została wykonana na podstawie następujących 

dokumentów: 

 PRAC (ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Komitet ds. Oceny 

Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii) [62]; 

 Charakterystyka Produktu Leczniczego Prolastin® [12]; 

 FDA [135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142]; 

 dane z Europejskiej bazy danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 

niepożądanych leków [133]. 

6.1.1. Ocena bezpieczeństwa na podstawie komunikatów 

PRAC 

Nie odnaleziono niezależnych dokumentów PRAC dla A1-PI.  

Zidentyfikowano natomiast informację o PRAC zawartą w dokumencie EMA 2015, w którym 

przedstawiono zalecenia na temat wprowadzenia Planu Zarządzania Ryzykiem, w celu 

zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Respreeza®. Ponadto, 

firma wprowadzająca produkt na rynek przeprowadzi kolejne badanie w celu sprawdzenia, 

czy zwiększona dawka 120 mg/kg poprawi działanie leku w porównaniu z obecnie zalecaną 

dawką [62].  
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6.1.3. Ocena bezpieczeństwa na podstawie ChPL 

 Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności 6.1.3.1.

Nadwrażliwość 

W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości – ze spadkiem ciśnienia tętniczego 

<90 mmHg, wystąpieniem duszności lub wstrząsu anafilaktycznego – należy natychmiast 

odstawić preparat Prolastin® i włączyć odpowiednie leczenie, a w razie potrzeby rozpocząć 

postępowanie przeciwwstrząsowe. Wstrząs anafilaktyczny może być spowodowany nie tylko 

reakcją na substancję czynną, czy substancje pomocnicze występujące w preparacie, ale 

także w przypadku obecności przeciwciał przeciw IgA. 

Wpływ na układ krążenia 

Preparat Prolastin® może powodować przemijające zwiększenie objętości krwi krążącej. Z 

tego powodu, należy zachować szczególną ostrożność u chorych z ciężką niewydolnością 

krążenia oraz u chorych zagrożonych nadmiernym obciążeniem układu krążenia. 

Ryzyko zakażeń 

Do standardowych działań mających na celu zapobieganie zakażeniom po podaniu 

preparatów wyprodukowanych z ludzkiej krwi lub osocza, należy odpowiedni dobór dawców, 

badanie pojedynczych preparatów (donacji) oraz preparatów zbieranych od wielu dawców ze 

względu na obecność swoistych markerów zakażenia oraz uwzględnienie w procesie 

produkcji etapów skutecznego unieczynniania / niszczenia wirusów. Mimo tego nie można 

całkowicie wyeliminować możliwości przeniesienia patogenu podczas stosowania produktów 

leczniczych przygotowanych na bazie ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także dotychczas 

nieznanych lub nowo powstałych wirusów i innych patogenów. Uważa się, że podejmowane 

działania zapobiegawcze są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus 

niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus), wirus zapalenia wątroby 

typu B (HBV, ang. hepatitis B virus) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV, ang. hepatitis C 

virus). Eliminacja / inaktywacja wirusów pozbawionych otoczki, takich jak wirus zapalenia 

wątroby typu A i parwowirus B19 może mieć ograniczoną skuteczność. Zakażenie 

parwowirusem B19 może mieć szkodliwe następstwa dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) 

oraz dla chorych z niedoborem odporności lub nasiloną erytropoezą (np. w niedokrwistości 
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hemolitycznej). Zaleca się, aby u chorych systematycznie lub wielokrotnie leczonych 

inhibitorami proteinazy uzyskiwanymi z osocza wykonywać szczepienia profilaktyczne 

(przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B). Szczególnie zaleca się, aby podczas 

każdego podania preparatu Prolastin® zanotować nazwisko chorego i numer serii preparatu, 

tak aby można było ustalić, który chory otrzymał preparat z jakiej serii. 

Zawartość sodu 

U chorych wymagających ograniczenia podaży sodu w diecie, należy zwrócić uwagę, że 

jedna fiolka produktu leczniczego Prolastin® zawiera 4,8 mmol sodu (co odpowiada dawce 

21,6 mmol sodu dla chorego ważącego 75 kg). 

Palacze tytoniu 

Palenie tytoniu ogranicza skuteczność preparatu Prolastin®. Leczenia nie można jednak 

odmówić palaczom tytoniu, jednakże należy stanowczo zalecić chorym zaprzestanie palenia. 

Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Stosowanie preparatu Prolastin® u kobiet w ciąży wymaga starannego rozważenia korzyści i 

ryzyka, ponieważ brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży, 

a badania na zwierzętach nie były prowadzone. 

Brakuje również danych dotyczących przenikania inhibitora alfa-1-proteinazy do mleka 

ludzkiego. Przenikanie substancji aktywnej do mleka nie było badane na zwierzętach. 

Decyzję o ewentualnym przerwaniu lub kontynuowaniu karmienia piersią należy podjąć po 

starannym rozważeniu korzyści z karmienia dla dziecka, a leczenia dla kobiety. 

 Częstość występowania zdarzeń/działań niepożądanych 6.1.3.2.

Działania niepożądane na podstawie badań klinicznych produktu Prolastin® przedstawiono w 

poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów. Częstość występowania działań 

niepożądanych opisano według następujących kategorii: bardzo rzadko <0,01%); rzadko 

(>0,01% do <0.1%) i niezbyt często (>0,1% do <1%).  

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są 

wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

178 

   

  

   

 

Tabela 112. 
Częstość występowania działań niepożądanych u chorych leczonych produktem 
Prolastin® 

 Interwencja 

 Działania niepożądane Częstość występowania 

Zaburzenia serca Tachykardia Rzadko 

Zaburzenia ogólne i stany w 
miejscu podania 

Dreszcze, gorączka, objawy 
grypopodobne, ból w klatce piersiowej 

Niezbyt często 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

Wstrząs anafilaktyczny Bardzo rzadko 

Reakcje nadwrażliwości Rzadko 

Pokrzywka Niezbyt często 

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy, oszołomienie Niezbyt często 

Zaburzenia oddechowe, klatki 
piersiowej i śródpiersia 

Duszność Niezbyt często 

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej 

Wysypka Niezbyt często 

Zaburzenia naczyń 
Niedociśnienie tętnicze Rzadko 

Nadciśnienie tętnicze Rzadko 

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Nudności Niezbyt często 

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe, tkanki łącznej i kości 

Bóle pleców Rzadko 

Bóle stawowe Niezbyt często 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Prolastin
®
 [12] 

6.1.4. Ocena bezpieczeństwa przedstawiona w 

dokumentach opublikowanych na stronie FDA 

Ludzki inhibitor alfa-1 proteinazy występuje m.in. pod nazwą handlową Aralast®, Aralast NP®, 

Glassia®, Prolastin®, Prolastin C®, Zemaira®, dlatego też w ramach niniejszego raportu 

zaprezentowane zostaną informacje zawarte w najnowszych dokumentach wydanych przez 

FDA odnoszących się do tych produktów leczniczych. 

Dokumenty wydane przez FDA dla wszystkich wyżej wymienionych leków wskazują na 

możliwość transmisji czynników zakaźnych powodujących choroby wirusowe, czy chorobę 

Creutzfeldta – Jakoba, co spowodowane jest faktem, że leki te przygotowane są na bazie 

ludzkiego osocza i nie istnieje możliwość całkowitej eliminacji ryzyka związanego z 

przeniesieniem czynników zakaźnych. W dokumentach tych, zwrócono również uwagę na 

konieczność ścisłej kontroli chorego podczas terapii, szczególnie pod względem możliwości 

wystąpienia reakcji nadwrażliwości i natychmiastowego przerwania leczenia, gdy taka 
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reakcja wystąpi. Ponadto, preparaty te mogą zawierać śladowe ilości IgA, dlatego są one 

przeciwwskazane u chorych z przeciwciałami anty-IgA z powodu ryzyka związanego z 

nadwrażliwością [135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142]. 

W dokumencie FDA dotyczącym leku Glassia® z 2010 r. [138], zwrócono uwagę, że w 

badaniach klinicznych, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (>3%) podczas 

stosowania preparatu były zawroty oraz bóle głowy. Z kolei, w dokumencie z 2014 r. [139] 

najczęściej (>0,5% infuzji) były to bóle głowy, a także infekcje górnych dróg oddechowych, 

podobnie jak w przypadku leku Prolastin C® (dokument z 2013 r.) [141], gdzie infekcje dróg 

oddechowych jako najczęstsze działanie niepożądane zaobserwowano u >5% chorych. W 

przypadku leku Aralast NP® (dokument z 2012 r.) [137] najczęściej (≥5%) obserwowano bóle 

głowy, dolegliwości ze strony układu mięśniowo – szkieletowego, siniaki w miejscu nakłucia, 

nudności i katar. U co najmniej 5% chorych stosujących lek Zemaira®, w dokumencie z 2015 

r. [142] we wszystkich poprzedzających rejestrację badaniach klinicznych zaobserwowano: 

bóle głowy, zapalenie zatok, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, 

osłabienie, nasilenie kaszlu, gorączkę, krwawienia w miejscu iniekcji, katar, ból gardła oraz 

rozszerzenie naczyń krwionośnych. 

6.1.5. Ocena bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń 

z bazy ADRReports 

W bazie ADRReports odnotowano liczby przypadków zdarzeń niepożądanych wskazane 

w poniższej tabeli.  

Dane te zbierano do listopada 2016 [133]. Jak podano na stronie internetowej bazy 

zamieszczone informacje dotyczą podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych, tzn. 

zdarzeń medycznych obserwowanych po zastosowaniu leku, które jednak nie muszą 

być koniecznie związane ze stosowaniem leku lub wywołane przez lek, w związku z 

tym, zgodnie z przyjętym założeniem, dalej nazywane będą zdarzeniami 

niepożądanymi. 
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Tabela 113. 
Liczba zgłoszonych przypadków zdarzeń niepożądanych u chorych leczonych 
inhibitorem alfa-1 proteinazy 

Kategoria zaburzeń Liczba przypadków 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 155 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 10 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 3 

Zaburzenia układu immunologicznego 26 

Zaburzenia endokrynologiczne 1 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 10 

Zaburzenia psychiczne 8 

Zaburzenia układu nerwowego 59 

Zaburzenia w obrębie oka 12 

Zaburzenia ucha i błędnika 4 

Zaburzenia serca 
28 (w tym 1 przypadek 

chorego o 
nieokreślonym wieku) 

Zaburzenia naczyniowe 29 

Zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 
128 (w tym 3 

przypadki chorego w 
nieokreślonym wieku) 

Zaburzenia żołądka i jelit 51 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 3 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 40 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 15 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 11 

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy 0 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 1 

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne 3 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
98 (w tym 2 przypadki 

chorego w 
nieokreślonym wieku) 

Badania diagnostyczne 
46 (w tym 1 przypadek 

chorego w 
nieokreślonym wieku)) 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 
15 (w tym 1 przypadek 

chorego w 
nieokreślonym wieku)) 

Uwarunkowania społeczne 28 

Procedury medyczne i chirurgiczne 0 

Związane z preparatem 1 
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Najczęściej występującymi przypadkami były zdarzenia z kategorii zakażeń i zarażeń 

pasożytniczych, zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia oraz zaburzeń 

ogólnych i stanów w miejscu podania. 

7. Ograniczenia 

Biorąc pod uwagę wszystkie posiadane informacje, autorzy wskazują następujące 

ograniczenie analizy: 

 leczenie objawowe stosowane przez chorych uczestniczących we włączonych do 

analizy badaniach może różnić się od BSC stosowanego w polskiej praktyce 

klinicznej, przy czym nie ma możliwości określenia stopnia tej rozbieżności; 

Z kolei ograniczenia dostępnych danych to: 

 część wyników przedstawionych w analizie dotyczy populacji o szerszym zakresie 

dla FEV1 niż założonym w celu analizy – w celu wyczerpującej oceny analizowanej 

interwencji przedstawiono wyniki ogółem oraz tam, gdzie było to możliwe również 

wyniki w podgrupach. W przypadku badań randomizowanych wyniki w podgrupie 

chorych z początkowym FEV1 w zakresie 35-60% wartości należnej nie były 

dostępne, jednak należy podkreślić, że większość uczestników badań zawierała się 

w tym przedziale. W badaniach obserwacyjnych dostępne były natomiast wyniki 

ogółem oraz w części badań również w podgrupie chorych z początkową wartością 

FEV1 w zakresie od 30 do 65%; 

 różnica w definicji zaostrzeń POChP w badaniach RAPID (definicja na podstawie 

kryteriów Anthonisena) oraz EXACTLE (definicja na podstawie kryteriów Rodriguez-

Roisin) może wpływać na rozbieżność wyników przedstawionych w metaanalizie 

badań dotyczących częstości hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP; 

 w badaniu Seersholm 1997 wyniki wskazują, że większy spadek FEV1 odnotowano 

u chorych nieleczonych niż u chorych poddanych terapii A1-PI; 

 w badaniu AlphaNet (publikacja Campos 2009) nie podano precyzyjnie dawki, ani 

schematu dawkowania A1-PI. Ponieważ wszyscy włączeni do badania chorzy byli 

członkami organizacji AlphaNet, można przypuszczać, że terapia była zgodna z 
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obowiązującymi rekomendacjami (rekomendacja FDA dotyczy dawki 60 

mg/kg/tydzień); 

 autorzy badania Tonelli 2009 podkreślają, że jednym z ograniczeń w interpretacji 

wyników może być błąd selekcji chorych do badania, ponieważ analizowani byli 

chorzy, u których znane były zmienne mające znaczenie dla badania oraz u których 

wykonano 2 badania spirometryczne w okresie co najmniej 6 miesięcy. Wykazano 

natomiast, że wyższą śmiertelność zaobserwowano u chorych, którzy mieli tylko 1 

badanie spirometryczne, w przeciwieństwie do tych z 2 i więcej badaniami 

spirometrycznymi, co ostatecznie prowadzi do niedoszacowania w tempie spadku 

FEV1, zwanym efektem „healthy survivor effect”, polegającym na uwzględnieniu 

tylko tych chorych, którzy przeżyli; 

 w badaniu RAPID z niewyjaśnionych przyczyn wysoki odsetek chorych z grupy 

kontrolnej (w porównaniu z grupą badaną) przedwcześnie wycofał się z udziału w 

badaniu. Zaobserwowano zgodność z wyższą utratą gęstości płuc w tej grupie 

chorych. Autorzy badania wskazują, że wyniki dotyczące przedwczesnego 

zakończenia udziału w badaniu przez chorych na POChP nie związaną z AATD były 

w innych badaniach traktowane jako wskaźnik służący ocenie skuteczności leczenia; 

 w badaniu Lieberman 2000 nie przedstawiono szczegółowej charakterystyki 

populacji. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto założenie, iż u co najmniej połowy 

uczestników badania początkowa wartość FEV1 zawierała się w przedziale zgodnym 

z przyjętym dla populacji docelowej. 

8. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W ramach analizy klinicznej oceniono skuteczność i bezpieczeństwo A1-PI w dawce 

60 mg/kg/tydzień (dawka zgodna z zalecaną w ChPL Prolastin®) względem leczenia 

objawowego (BSC) w populacji dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1 proteinazy 

i obturacją dróg oddechowych.  

Ze względu na fakt, że autorzy badań włączonych do niniejszej analizy przedstawiali 

najczęściej zarówno wyniki dla populacji ogółem, tj. w przedziale wartości FEV1 szerszym niż 

od 35 do 60% wartości należnej, przedstawiano zarówno te wyniki, jak i wyniki 
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zaprezentowane w podgrupach. Celem takiego sposobu postępowania była kompleksowa 

ocena skuteczności i bezpieczeństwa A1-PI.  

Jako że A1-PI jest dostępny pod różnymi nazwami handlowymi i jest lekiem biologicznym, 

przeprowadzono ocenę biorównoważności różnych produktów leczniczych zawierających 

A1-PI. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że produkty te są biorównoważne.  

W ramach analizy klinicznej przeprowadzono analizę skuteczności i bezpieczeństwa A1-PI 

względem leczenia objawowego (BSC) na podstawie badań randomizowanych EXACTLE 

oraz RAPID. Dodatkowo zaprezentowano dane uzyskane przez chorych kontynuujących 

leczenie A1-PI (faza otwarta badania RAPID).  

Ponadto, na podstawie badań obserwacyjnych, dokonano oceny skuteczności A1-PI przed i 

po leczeniu (badania AlphaNet, Lieberman 2000, Wencker 2001) oraz oceny leczenia A1-PI 

względem BSC A1-PI (badania Lieberman 2000, Seersholm 1997 oraz Tonelli 2009). Do 

analizy skuteczności włączono również jedno badanie obserwacyjne bez grupy kontrolnej 

(badanie Wencker 1998), w którym chorzy oprócz terapii A1-PI otrzymywali również 

rutynowo leczenie objawowe. Ocena bezpieczeństwa A1-PI na podstawie badań 

obserwacyjnych możliwa była tylko na podstawie tego badania. 

Przeprowadzono również ocenę stosunku korzyści do ryzyka leczenia A1-PI (PSUR/PBRER) 

oraz dodatkową ocenę bezpieczeństwa A1-PI na podstawie ChPL dla produktu Prolastin®, 

raportu PRAC, dokumentów FDA oraz na podstawie zgłoszeń z bazy ADRReports.  

Ocena skuteczności A1-PI na podstawie badań randomizowanych 

AATD jest chorobą rzadką, w związku z czym możliwość przeprowadzenia badań klinicznych 

z udziałem z wystarczająco dużej liczby uczestników jest ograniczona. Ponadto, ze względu 

na specyfikę choroby, konieczny jest długi okres obserwacji chorych, by zaobserwować 

postępującą w czasie progresję choroby. Z tego powodu należy z ostrożnością interpretować 

wyniki badań przeprowadzonych wśród chorych na AATD. 

Przeprowadzona analiza odnosi się do ogółu chorych uczestniczących w badaniach,  

tj. chorych, u których początkowa wartość FEV1 [% wartości należnej] wynosiła w badaniu 

EXACTLE 46,3 (19,6) i 46,6 (21,0), odpowiednio w grupie chorych leczonych A1-PI i PLC 

oraz w badaniu RAPID 47,4 (12,1) i 47,2 (11,1). Oznacza to, że FEV1 większości chorych 

uczestniczących w badaniu zawierała się w zakresie właściwym dla populacji docelowej, tj. 
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pomiędzy 35 a 60% wartości należnej. W analizowanych badaniach nie przedstawiono 

danych w dokładnie tak zdefiniowanej populacji docelowej.  

W części analizy dotyczącej oceny skuteczności A1-PI względem BSC (na podstawie badań 

randomizowanych), przeprowadzonej na podstawie wyników badań randomizowanych 

wykazano: 

 istotny statystycznie, korzystny wpływ analizowanej interwencji na spowolnienie 

progresji rozedmy: 

 w stanie TLC, analizowanej metodą fizjologiczną za pomocą PD15 w czasie 24 

miesięcy (punkt końcowy istotny klinicznie, analizowany na podstawie 

metaanalizy badań, brak danych na temat minimalnej klinicznie istotnej różnicy); 

 w stanie TLC i FRC łącznie mierzonym za pomocą PD15 w czasie 24 miesięcy; 

 dla zmiany PD15, w części podstawnej płuca (analiza post-hoc); 

 dla rocznego wskaźnika tempa zmian gęstości płuc w stanie TLC w czasie 

12 miesięcy; analiza w podgrupach – istotne statystycznie różnice pomiędzy 

grupami wykazano w podgrupie kobiet, chorych z antygenowym stężeniem A1-PI 

powyżej 66. percentyla oraz u tych chorych, u których funkcjonalne stężenie  

A1-PI wynosi powyżej 66 percentyli. 

Wskazane powyżej punkty końcowe uznano za klinicznie istotne. 

Istotnie statystycznie lepszy wynik uzyskano w grupie chorych otrzymujących PLC 

w odniesieniu do zmiany wskaźnika FEV1/FVC (zmiana procentowa) w czasie 24 miesięcy. 

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy parametry spirometryczne 

nie są odpowiednie do oceny progresji rozedmy płuc występującej w przebiegu AATD. 

Istotnym jest również, iż wynik ten nie odwierciedla faktycznej skuteczności leczenia i z 

dużym prawdopodobieństwem jest obarczony błędem losowym. Potwierdzenie tego faktu 

znajduje się w dużym badaniu randomizowanym UPLIFT (5993 chorych na POChP, okres 

obserwacji wynoszący 4 lata) [49], w którym wskazano, iż zmienność w obrębie pomiaru 

FEV1 była zależna od wieku, płci, statusu palenia tytoniu i stopnia zaawansowania choroby, 

a nie od odpowiedzi na lek rozkurczający oskrzela czy zastosowaną w ramach badania 

terapię. 
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W odniesieniu do 2 punktów końcowych, tj. rocznego wskaźnika zaostrzeń POChP w czasie 

24 miesięcy35 oraz czasu trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami POChP (jako 

odsetek całkowitego czasu leczenia) autorzy badan nie wskazywali na istotne statystycznie 

różnice pomiędzy grupami, podczas gdy wyniki kalkulacji przeprowadzonych przez 

analityków jednoznacznie świadczą o znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupami. 

Nie wykazano różnic w skuteczności pomiędzy analizowanymi grupami w odniesieniu do 

pozostałych punktów końcowych poddanych ocenie, m.in. jakości życia, częstości 

hospitalizacji, zmiany FEV1 czy wydolności wysiłkowej chorych.  

Analiza skuteczności A1-PI w dłuższym okresie obserwacji, tj. w czasie maksymalnie 48 

miesięcy wskazuje na utrzymywanie się uzyskanego korzystnego efektu zdrowotnego w 

odniesieniu do oceny progresji rozedmy. Zaostrzenia odnotowano u większości chorych, 

jednak u większości chorych zaostrzenia te zostały ocenione jako zaostrzenia o 

umiarkowanym nasileniu. Roczne wskaźniki zaostrzeń były stosunkowo niskie (1,17 oraz 

1,39, odpowiednio w grupie chorych leczonych A1-PI przez maksymalnie 48 miesięcy oraz 

leczonych A1-PI przez maksymalnie 24 miesiące). Wyniki dla jakości życia wskazują na 

pozytywny trend w zakresie jej poprawy w czasie. 

Ocena skuteczności A1-PI na podstawie badań obserwacyjnych 

Skuteczność A1-PI na podstawie badań obserwacyjnych została przeprowadzona głównie 

na podstawie oceny czynności płuc ocenianej za pomocą zmiany wartości FEV1 w ujęciu 

rocznym. 

Analiza została przeprowadzona w populacji ogółem oraz tam, gdzie było to możliwe również 

w podgrupie chorych. W analizowanych badaniach najbliższa populacji docelowej była 

podgrupa chorych z początkową wartością FEV1 w przedziale od 30 do 65% wartości 

należnej, podczas gdy populacja docelowa powinna zawierać się w przedziale nieco 

węższym, tj. od 35 do 60%. 

W badaniu dotyczącym oceny skuteczności leczenia A1-PI przed i podczas terapii (Wencker 

2001) wykazano, że najlepsze efekty zdrowotne odnieśli chorzy z populacji ogółem oraz 

chorzy, u których z początkowym FEV1 powyżej 65% wartości należnej ogółem36. W ramach 

                                                

35
 na podstawie badania RAPID (w badaniu EXACTLE wynik był nieistotny statystycznie) 

36
 chorzy w momencie rozpoczynania terapii mieli FEV1 poniżej 65% (wartość powyżej 65% dotyczy 

pierwszego pomiaru FEV1 dokonanego u chorych) 
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tej ostatniej podgrupy wyszczególniono dodatkowo chorych, u których stwierdzono 

gwałtowne spadki i powolne spadki FEV1. Istotny statystycznie, korzystny wpływ leczenia  

A1-PI wykazano w grupie chorych charakteryzujących się gwałtownymi spadkami FEV1. 

Mając na uwadze fakt, iż AATD jest chorobą rzadką należy zwrócić uwagę, że pomimo małej 

liczebności chorych podgrupa ta odniosła korzyść z leczenia i dlatego wbrew utrudnionej 

możliwości uogólnienia wnioskowania na szerszą populację należy traktować tą podgrupę ze 

szczególną uwagą.  

Na podstawie badania Lieberman 2000 wykazano ponadto korzystny wpływ stosowania 

A1-PI na redukcję częstości występowania infekcji płuc. 

Wyniki uzyskane w badaniach dotyczących porównania A1-PI względem BSC wskazują na 

skuteczność A1-PI w odniesieniu do redukcji tempa progresji rozedmy płuc w populacji 

ogółem oraz w podgrupie chorych z FEV1 w zakresie od 30 do 65% wartości należnej37. W 

drugim z badań wykazano korzystny efekt zdrowotny również w podgrupie chorych z FEV1 

powyżej 65% wartości należnej oraz u tych chorych, którzy w przeszłości palili. Dodatkowo, 

przypadku podziału populacji ze względu na początkową wartość FEV1 na chorych z 

wartościami powyżej i poniżej 50%, istotną statystycznie różnicę wykazano w stosunku do 

podgrupy poniżej 50%. W wyniku kalkulacji wykonanych przez analityków znamienne 

statystycznie różnice wykazano również w odniesieniu do podgrupy chorych z początkową 

wartością FEV1 w zakresie od 30 do 65% w.n. oraz chorych, u których wartość ta wynosiła 

co najmniej 50% (autorzy publikacji wskazują na brak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 

grupami). 

Na podstawie wyników uzyskanych z badania AlphaNet (porównanie wyników przed i po 

terapii A1-PI) analizowano również jakość życia, częstość występowania zaostrzeń choroby 

oraz częstość hospitalizacji. natomiast roczna częstość występowania infekcji płuc została 

przeanalizowana na podstawie badania Lieberman 2000. 

Jakość życia analizowano za pomocą skali SGRQ w podgrupach ze względu na wiek 

chorych. Oceniano przedziały wiekowe poniżej 50 lat, w zakresie od 50 do 59 lat oraz 

powyżej 59 lat. W odniesieniu do zmiany jakości życia ogółem, zmiany wpływu na życie oraz 

                                                

37
 w badaniu Seersholm 1987 dla FEV1 od 31 do 65% 
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zmiany aktywności największą poprawę stwierdzono w grupie w wieku od 50 do 59 lat. 

Wyniki dotyczące oceny objawów były natomiast najkorzystniejsze w grupie poniżej 50 lat. 

Oceny dokonano również w oparciu o wyniki uzyskane na podstawie skali SF-36. Istotną 

statystycznie zmianę odsetka chorych, u których wykazano poprawę wyniku o minimum 10 

punktów stwierdzono w zakresie domeny ogólne postrzeganie zdrowia, upośledzenie ról 

społecznych ze względu na stan emocjonalny, witalność oraz ogólna ocena zdrowia 

fizycznego.  

Zaprezentowano również wyniki samooceny satysfakcji chorych z leczenia po roku 

stosowania terapii suplementacyjnej. Dane wskazują, że poprawę stanu wiedzy o AATD 

uzyskało 91,6% chorych. Około 74% chorych uznało, że uległo poprawie leczenie AATD, a 

ponad 46% chorych stwierdziło, że ich jakość życia poprawiła się.  

Wykazano korzystny wpływ A1-PI na redukcję liczby zaostrzeń na rok (w odniesieniu do 

kategorii ogółem oraz w odniesieniu do zaostrzeń łagodnych i umiarkowanych) oraz na 

skrócenie czasu trwania tych zaostrzeń. Uzyskane wyniki wskazują na znamienny 

statystycznie wzrost odsetka chorych, u których zaostrzenie niegdy nie wystąpiło. Nie 

stwierdzono wpływu terapii suplementacyjnej na częstość hospitalizacji chorych. Korzystne 

efekty leczenia A1-PI wykazano również w stosunku do redukcji częstości występowania 

infekcji płuc. 

Ocena bezpieczeństwa A1-PI na podstawie badań randomizowanych 

Wyniki badań randomizowanych w zakresie bezpieczeństwa wskazują na brak różnic 

pomiędzy A1-PI a PLC w odniesieniu do częstości występowania zgonów, zdarzeń i działań 

niepożądanych ogółem oraz ciężkich zdarzeń i działań niepożądanych ogółem.  

Nie wykazano również różnic pomiędzy grupami w stosunku do częstości występowania 

reakcji nadwrażliwości (zarówno ogółem, jak i poszczególnych zaburzeń analizowanych w 

ramach tej kategorii). Wykazano jedynie wyższą częstość występowania pokrzywki w miejsu 

iniekcji w grupie chorych poddanych terapii A1-PI, gdzie zdarzenie to zaklasyfikowano jako 

reakcja nadwrażliwości definiowana jako TEAE. 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w zakresie częstości 

występowania poszczególnych ciężkich zdarzeń niepożądanych. 
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W kategorii dotyczącej oceny częstości zdarzeń niepożądanych w ramach poszczególnych 

kategorii zaburzeń, w grupie chorych leczonych A1-PI względem otrzymujących PLC 

stwierdzono wyższą częstość występowania bolu jamy ustnej i gardła oraz kaszlu. 

Z kolei w grupie chorych otrzymujących PLC częściej raportowano występowanie zakażeń 

dróg oddechowych oraz stłuczeń (wynik metaanalizy). 

W ramach analizy zdarzeń niepożądanych definiowanych jako TEAE stwierdzono istotnie 

statystycznie wyższą częstość występowania w grupie chorych poddanych terapii A1-PI 

kaszlu oraz bólu jamy ustnej i gardła. 

W badaniu RAPID wyszczególniono dodatkowo kategorię zdarzeń niepożądanych 

definiowanych jako reakcje niepożądane. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami 

w stosunku do częstości występowania poszczególnych zaburzeń analizowanych w ramach 

tej kategorii. 

Wyniki pochodzące z kontynuacji (fazy niezaślepionej) badania RAPID (24 miesiące) 

wskazują, że u odsetek chorych spośród leczonych A1-PI, u których stwierdzono wystąpienie 

zdarzeń niepożądanych odnotowanych w trakcie leczenia ogółem był porównywalny w 

stosunku do wyników z fazy zaślepionej badania. Najczęściej odnotowywano takie zdarzenia 

niepożądane jak: POChP (>29% chorych), zapalenie nosogardzieli (>25% chorych), 

pogorszenie stanu zdrowia (powyżej 18% chorych) oraz ból głowy (>15% chorych).  

Ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem odnotowano u około 36% chorych, niemniej 

poszczególne zdarzenia występowały u pojedynczych osób. Najczęściej spośród wszystkich 

zdarzeń stwierdzano wystąpienie POChP (12,1%), zapalenia płuc (4,3%) oraz zakażenia 

dolnych dróg oddechowych (2,9%). Z kolei wystąpienie zdarzeń niepożądanych ogółem 

raportowano u 98% uczestników kontynuacji badania. W tej kategorii najczęściej stwierdzano 

występowanie POChP (ok. 36%) zapalenia nosogardzieli (28,6%), ból głowy (20,0%), 

pogorszenie stanu zdrowia (19,3%) oraz zakażenie dolnych dróg oddechowych (14,3%) 

Ocena bezpieczeństwa A1-PI na podstawie badań obserwacyjnych 

Analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona na podstawie 1 badania obserwacyjnego 

bez grupy kontrolnej. Wykazano, że spośród wszystkich zgonów odnotowanych w trakcie 

trwania badania żaden z nich nie był związany z zastosowaniem terapii suplementacyjnej.  



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

189 

   

  

   

 

Wyniki dotyczące częstości występowania reakcji niepożądanych wskazują na stosunkowo 

niską częstość występowania tych reakcji ogółem, a najczęściej odnotowywanymi były 

nudności i wymioty, pokrzywka oraz gorączka/dreszcze. 

Ocena stosunku korzyści do ryzyka 

Profil bezpieczeństwa A1-PI u chorych na AATD uznano za akceptowalny. Profil uzyskany 

po wprowadzeniu leku do obrotu był spójny z tym uzyskanym w czasie badań klinicznych, 

dlatego też stosunek korzyści do ryzyka stosowania leku Prolastin® u chorych na AATD 

oceniono jako korzystny.  

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa 

W wyniku dodatkowej analizy bezpieczeństwa wykazano, że w trakcie leczenia A1-PI należy 

szczególnie zwrócić uwagę na występowanie nadwrażliwości, stosowanie leku u chorych z 

poważnymi zaburzeniami układu krążenia, ryzyko wystąpienia zakażeń (transmisja 

patogenów po podaniu preparatu wyprodukowanego z ludzkiego osocza) oraz ograniczoną 

skuteczność leku u osób palących tytoń. Działania niepożądane związane ze stosowaniem 

A1-PI występują stosunkowo rzadko. Najczęściej odnotowuje się infekcje górnych dróg 

oddechowych, dreszcze, gorączkę, objawy grypopodobne, ból w klatce piersiowej, bóle 

stawowe, zmiany skórne w postaci pokrzywki lub wysypki, zawroty i bóle głowy oraz 

nudności. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Analiza skuteczności A1-PI względem BSC wykazała, że jest to lek skuteczny w populacji 

ogółem, jak i w podgrupie chorych z FEV1 w przedziale od 35 do 60% wartości należnej pod 

względem redukcji tempa progresji choroby (zarówno w ocenie gęstości płuc na podstawie 

tomografii komputerowej, jak również na podstawie zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym). 

Analiza bezpieczeństwa A1-PI wykazała, że częstość występowania większości zdarzeń i 

działań niepożądanych (również ciężkich) jest porównywalna z częstością ich występowania 

w grupie chorych otrzymujących placebo. Mając na uwadze korzyści płynące z zastosowania 

A1-PI i jednocześnie uwzględniając obszary ryzyka związane z jego zastosowaniem, można 

wnioskować, że jego profil bezpieczeństwa jest akceptowalny.  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zasadnym jest stosowanie produktu 

Prolastin® w praktyce klinicznej leczenia AATD w Polsce i objęcie go finansowaniem ze 

środków publicznych w populacji docelowej określonej we wniosku refundacyjnym. 
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Stosowane obecnie w praktyce klinicznej w Polsce leki wpływają wyłącznie na eliminację 

objawów choroby nie wpływając na spowolnienie jej progresji. Istotnym argumentem za 

rozpoczęciem jego finansowania jest zatem fakt, iż jest to pierwsza i jedyna opcja lecznicza 

dla chorych z niedoborem A1-PI i współistniejącą rozedmą płuc. 

9. Dyskusja 

Wyniki niniejszej analizy wskazują na skuteczność A1-PI w zakresie głównego celu leczenia 

AATD, tj. spowolnienia progresji rozedmy płuc, w porównaniu do PLC (leczenia 

objawowego). Wykazano również, że korzystny efekt terapii A1-PI utrzymuje się w czasie. 

Dodatkowo należy podkreślić, że analizowana interwencja charakteryzuje się 

akceptowalnym profilem bezpieczeństwa. 

W praktyce klinicznej leczenie AATD w Polsce jest ograniczone do stosowania leczenia 

objawowego (BSC). Polega ono na eliminacji jedynie objawów POChP, a nie na leczeniu 

choroby. Istnieje zatem niezaspokojona potrzeba medyczna polegająca na braku dostępu 

chorych do jedynej swoistej opcji terapeutycznej wpływającej korzystnie na spowolnienie 

progresji choroby, tj. do terapii suplementacyjnej A1-PI. Ponadto wyniki przedstawione w 

publikacji Tanash 2016 wskazują, że wskaźnik śmiertelności z wszystkich przyczyn ogółem 

jest wyższy u chorych na AATD niż w populacji generalnej [46]. 

W związku z powyższym, w niniejszej analizie uznano BSC za komparator dla A1-PI, a 

analiza poszczególnych opcji terapeutycznych stosowanych w ramach leczenia objawowego 

wykazała, że komparator ten jest obecnie refundowany ze środków publicznych.  

Na podstawie oceny jakości danych według zaleceń GRADE stwierdzono, iż punkty końcowe 

oceniane w analizie skuteczności mają wagę krytyczną, ponieważ wpływają na istotne 

klinicznie wyniki, takie progresja rozedmy płuc, jakość życia oraz częstość występowania 

zaostrzeń i są kluczowe w czasie wnioskowania na temat skuteczności analizowanej 

technologii medycznej w populacji docelowej. Wagę punktów końcowych w analizie 

bezpieczeństwa również oceniono na krytyczną. Szczegółowy opis oceny jakości i wagi 

danych z badań przedstawiono w podrozdziale 4.7.3. 

Wiarygodność wewnętrzna analizy oceniona została na podstawie jakości badań. Jej wyniki 

oparte zostały na wysokiej jakości badaniach randomizowanych z liczną i zróżnicowaną 
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grupą chorych oraz na wynikach wielu badań obserwacyjnych (w tym również takich, w 

których bezpośrednio porównywano A1-PI względem BSC), których jakość oceniono na 

niską i bardzo niską. Należy podkreślić, iż ocena niska i bardzo niska wynika wyłącznie 

z zasad oceny za pomocą skali GRADE, która dotyczy tylko metodyki badań. Po 

uwzględnieniu zróżnicowania włączonych do analizy badań oraz ze względu na fakt, iż 

wyniki badań eksperymentalnych są zbieżne z wynikami pochodzącymi z badań 

obserwacyjnych stwierdzono, że wiarygodność wewnętrzna analizy jest stosunkowo wysoka.  

Należy dodatkowo podkreślić istotność uwzględniania badań obserwacyjnych w analizie, 

zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy ona tak rzadkiej choroby jak AATD. Charakter choroby 

wpływa również negatywnie na możliwość oceny skuteczności leczenia (np. poprzez ocenę 

progresji rozedmy płuc) w stosunkowo krótkim okresie obserwacji w badaniach klinicznych. 

Wiarygodność zewnętrzna analizy została oceniona jako wysoka, ponieważ w raporcie 

uwzględniono dla populacji docelowej zarówno randomizowane badania kliniczne, jak 

również wyniki badań obserwacyjnych. Wnioskowanie na podstawie wyników z badań 

randomizowanych w znacznej mierze pokrywają się z wnioskami opracowanymi na 

podstawie wyników badań obserwacyjnych. Należy natomiast podkreślić, że dodatkowa 

ocena bezpieczeństwa oparta na uzupełniających danych, m.in. z PBRER/PSUR, 

dokumentach odnalezionych na stronach FDA i EMA oraz zgłoszeniach z bazy ADRReports, 

mogą odzwierciedlać bezpieczeństwo terapii w warunkach praktyki klinicznej.  

Należy również podkreślić, że analiza kliniczna została oparta przede wszystkim na 

metaanalizie wysokiej jakości badań randomizowanych (EXACTLE i RAPID), 

charakteryzujących się stosunkowo wysoką homogenicznością oraz dużą (jak na badania 

dotyczące choroby rzadkiej) próbą, co ma znaczący wpływ na wiarygodność uzyskanych 

wyników. Wyniki tych badań dotyczą porównania A1-PI względem PLC, jednak ze względu 

na fakt, że w badaniu RAPID przedstawiono dane na temat stosowania przez chorych 

leczenia wspomagającego uznano, że porównanie to należy traktować jako porównanie z 

BSC. Podobnie potraktowano badanie EXACTLE, przy czym w samym badaniu autorzy nie 

przedstawili danych na temat stosowania przez chorych terapii wspomagającej (nie 

przedstawiono również danych na temat zakazu jej stosowania). Informację na temat 

dodatkowych leków stosowanych w badaniu EXACTLE uzyskano od Zamawiającego i na 

podstawie uznano, że chorzy w tym badaniu również przyjmowali BSC.  
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Wnioskowanie na podstawie badań dotyczących tej samej substancji czynnej, jednak 

różnych produktów leczniczych (Prolastin® vs Zemaira/Respreeza®)38 należy uznać za 

zasadne, gdyż obydwa leki należą do tej samej grupy terapeutycznej, przez co z założenia 

nie powinny różnić się między sobą mechanizmem działania (co za tym idzie – 

skutecznością), a jedynie sposobem otrzymywania oraz stopniem oczyszczenia produktu 

końcowego. Na podstawie badań porównujących różne preparaty A1-PI pod względem 

parametrów farmakokinetycznych, skuteczności i bezpieczeństwa, można wnioskować o ich 

biorównoważności, zbliżonej skuteczności oraz podobnym profilu bezpieczeństwa. 

W wyniku przeszukiwania baz informacji medycznej odnaleziono opracowania wtórne, 

w których analizowane były wyniki skuteczności i bezpieczeństwa A1-PI. W większości 

opracowań nie zostało uwzględnione m.in. najnowsze badanie randomizowane dotyczące 

stosowania terapii suplementacyjnej (badanie RAPID), a podejście do analizy danych często 

zakładało metaanalizowanie badań bez względu na zastosowaną dawkę leku (np. 60 mg/kg 

m.c./tydzień i 250 mg/kg mc. co 4 tygodnie). Podejście takie zostało zastosowane np. w 

przeglądzie systematycznym Gøtzsche 2016. Starsza wersja przeglądu (Gøtzsche 2010) 

została skrytykowana pod względem zastosowanej metodyki przez Medyczno-Doradczy 

Komitet Naukowy (MASAC, ang. the Medical and Scientific Advisory Committee) działający 

przy amerykańskiej fundacji Alpha-1. Metaanalizowano w nim bowiem 2 badania dotyczące 

porównania A1-PI względem PLC (badanie Dirksen 1999, dotyczące porównania produktu 

Alfalastin® w dawce 250 mg/kg mc. co 4 tygodnie vs PLC oraz badanie EXACTLE, dotyczące 

porównania produktu Prolastin® w dawce 60 mg/kg m.c./tydzień vs PLC). Zarzuty dotyczyły 

przede wszystkim porównywania dwóch różniących się pomiędzy sobą produktów 

leczniczych, stosowanych w różnych dawkach. Innym istotnym zarzutem dla 

przeprowadzonej metaanalizy tych badań było uczestniczenie w nich częściowo tych samych 

chorych. Przytoczono ponadto argument o nieuwzględnieniu w przeglądzie badań 

obserwacyjnych, które ze względu na fakt, iż AATD jest chorobą rzadką stanowią bardzo 

ważne źródło danych. Istotnym elementem dyskusji była także krytyka wniosków 

przedstawionych przez autorów przeglądu. Autorzy przeglądu na podstawie uzyskanych 

wyników wnioskowali o braku skuteczności A1-PI, podczas gdy wyniki dotyczące oceny 

redukcji gęstości płuc na podstawie pomiarów TK jednoznacznie wskazują na jej 

                                                

38
 A1-PI zarejestrowany jest pod nazwą Respreeza

® 
na terenie Europy; w Stanach Zjednoczonych lek 

funkcjonuje pod nazwą Zemaira
®
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skuteczność w spowalnianiu progresji rozedmy (abstrahując od zarzutów o braku zasadności 

przeprowadzenia metaanaliz). W związku z tym odstąpiono od wnioskowania na podstawie 

tego oraz pozostałych odnalezionych przeglądów systematycznych. Ze względu bowiem na 

brak uwzględnienia najnowszych doniesień oraz poważne ograniczenia metodyczne, 

wnioskowanie to obarczone byłoby dużym ryzykiem błędu. Należy podkreślić, że założenie 

niniejszej analizy dotyczące analizowania wyłącznie dawki 60 mg/kg m.c. na tydzień wynika 

przede wszystkim z zapisu zawartego w Charakterystyce Produktu Leczniczego Prolastin®, 

ale również z zaleceń zawartych w wytycznych ATS/ERS oraz PTChP (obydwa dokumenty z 

2016 roku). Zidentyfikowano ponadto doniesienia naukowe, w których autorzy wskazują na 

brak utrzymywania się odpowiedniego stężenia AAT39 w sytuacji, w której chory otrzymuje 

A1-PI w dawce podwojonej, tj. 120 mg/kg m.c. co 2 tygodnie [44, 45, 76], co dodatkowo 

świadczy na korzyść suplementacji A1-PI zgodnie zaleceniami zawartymi w ChPL. 

Przeszukiwanie rejestru badań klinicznych (clinicaltrials.gov) wykazało istnienie 8 publikacji 

opisujących badania kliniczne, w tym 4 badania zakończone (nieopublikowane), 3 badania 

trwające, w fazie rekrutacji chorych oraz 1 badanie przedwcześnie zakończone z powodu 

wycofania produktu Aralast® ze sprzedaży. Rekordy dotyczące badań zakończonych nie 

odnoszą się do badań dotyczących porównania A1-PI względem BSC lub braku leczenia40, w 

związku z czym ich publikacja nie wpłynie na wyniki niniejszej analizy. Z kolei w rejestrze EU 

Clinical Trials Register zidentyfikowano 1 rekord dotyczący badania trwającego 

Uwzględniając te dane wydaje się być zasadnym określenie ryzyka publication bias na 

poziomie niskim.  

W analizowanych badaniach randomizowanych do oceny progresji rozedmy płuc 

wykorzystano wyniki uzyskane za pomocą tomografii komputerowej. Należy podkreślić, że 

ocena densytometryczna płuc za pomocą TK została uznana przez FDA i EMA jako 

właściwa do oceny skuteczności leczenia A1-PI w populacji chorych na AATD. 

Jednoznacznie wskazano również, że jest to istotny klinicznie punkt końcowy [19, 62]. 

Pomiary densytometryczne za pomocą TK są uznawane za bardziej wiarygodne, 

powtarzalne i 2,5-krotnie bardziej czułe w wykrywaniu progresji rozedmy niż tradycyjnie 

stosowana ocena funkcji płuc [18, 36]. Co więcej, wykazano korelację pomiędzy pomiarem 

                                                

39
 przyjmuje się, że efektywne stężenie A1-PI wynosi 11 μM 

40
 NCT00396006 i NCT00242385: ocena produktu Aralast

®
 w dawce 60 mg/kg/tydzień, NCT00295061: Prolastin

® 

(w dawce 60 mg/kg/tydzień) vs Alfa-1 MP 
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densytometrycznym płuc za pomocą TK a jakością życia, patologicznymi zmianami 

anatomicznymi, oceną czynnościową płuc oraz śmiertelnością [19, 38]. Z kolei nieprawidłowa 

gęstość płuc w ich górnej części jest związana ze zwiększoną śmiertelnością u chorych na 

AATD [38]. FEV1 natomiast uznawany jest za istotny klinicznie surogat, korelujący ze 

śmiertelnością u chorych na rozedmę [19]. Jest standardowym punktem końcowym 

stosowanym w monitorowaniu progresji POChP, natomiast uważa się, że nie jest odpowiedni 

dla badań dotyczących chorych na AATD, ponieważ charakteryzuje go niska czułość w 

wykrywaniu zmian w rozedmie związanej z AATD [18]. Rozedma jest wykrywana za pomocą 

tradycyjnych pomiarów (tj. oceny czynności płuc, oceny objawów klinicznych czy 

konwencjonalnych badań radiologicznych) przeważnie w późnym stadium zaawansowania, 

podczas gdy za pomocą TK możliwe jest wczesne wykrycie rozedmy i prawidłowe określenie 

stopnia zaawansowania choroby [42].  

W badaniu Seersholm 1997, wyniki wskazują, że większy spadek FEV1 odnotowano u 

chorych nieleczonych niż u chorych poddanych terapii A1-PI (różnica równa 22 ml/rok). Aby 

ustalić, czy wynik ten nie był spowodowany występującymi różnicami między badanymi 

grupami w zakresie płci, w czasie obserwacji, czy wartościach FEV1 (% wartości należnej) na 

początku badania, przeanalizowano wpływ tych zmiennych. Zarówno płeć, jak i interakcja 

płeć-terapia nie miały istotnego wpływu na otrzymane wyniki (p=0,64). Okres obserwacji 

analizowano jako zmienną ciągłą i ustalono, że również nie miał on wpływu na różnicę w 

zmianie FEV1 (p=0,46), podobnie jak podział chorych na grupy ze względu na wartość 

początkową FEV1 (% wartości należnej). Powodem, dla którego uzyskano istotną 

statystycznie różnicę w wynikach tylko dla grupy z początkową wartością FEV1 w zakresie 

31-65% wartości należnej, była niska liczba chorych w grupie z FEV1 poniżej 30% wartości 

należnej i tych z FEV1 powyżej 65% wartości należnej oraz błąd doboru próby – głównie 

w grupie chorych leczonych A1-PI z FEV1 powyżej 65% wartości należnej, gdzie u chorych 

musiała występować zmiana FEV1 >120 ml/rok, czyli są to chorzy, u których występuje 

szybkie obniżanie wartości FEV1 (ang. rapid decliners). Z kolei w badaniu Tonelli 2009 

u części leczonych chorych nie zaobserwowano zmniejszenia spadku FEV1. Autorzy badania 

wskazują, że możliwą przyczyną zaobserwowanych wyników jest przewaga efektu 

przeciwzapalnego leczenia nad efektem skutkującym rozszerzenie oskrzeli (zwężenie 

oskrzeli jest procesem potencjalnie odwracalnym). Jest to możliwe, zważając na większą 

częstość występowania astmy (25% vs 10%) oraz częstsze stosowanie leków 

rozszerzających oskrzela (86% vs 55%) w grupie chorych leczonych A1-PI. Inną przyczyną 
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może być zastosowanie różnych przyrządów spirometrycznych, co przekłada się na 

obserwowalną w badaniu zmienność wyników. W badaniu tym zaobserwowano również 

wzrost wartości FEV1 w grupie A1-PI tylko u byłych palaczy oraz chorych z wartością 

początkową FEV1 poniżej 50% wartości należnej. U chorych leczonych A1-PI z wartością 

początkową FEV1 powyżej 65% wartości należnej wystąpił znacząco większy spadek FEV1 

niż w grupie nieleczonych, co może być spowodowane błędem selekcji chorych, gdyż łatwiej 

otrzymać lek chorym z FEV1 powyżej 65%, gdy równocześnie występuje przyspieszony 

spadek FEV1 (ang. rapid decliners). Innym możliwym wyjaśnieniem może być występowanie 

bardzo niskiego spadku FEV1 w tej podgrupie u chorych nieleczonych. Najmniej 

prawdopodobną przyczyną jest niekorzystny efekt terapii A1-PI występujący u chorych 

z FEV1 powyżej 65%. W badaniu Wencker 2008 autorzy podkreślają z kolei, że przyczyną 

większego spadku FEV1 w grupie chorych z wysoką wartością początkową FEV1 jest fakt, 

że u tych chorych rozedma charakteryzuje się szybszą progresją, więc i postęp choroby jest 

szybszy.  

Mając na uwadze fakt, iż AATD jest chorobą rzadką należy jednak zwrócić również uwagę 

na korzystny wynik uzyskany w badaniu Wencker 2001 w grupie chorych z gwałtownym 

spadkiem wartości FEV1. Pomimo małej liczebności chorych (n=7) podgrupa ta odniosła 

korzyść z leczenia i dlatego wbrew utrudnionej możliwości uogólnienia wnioskowania na 

szerszą populację należy traktować tą podgrupę ze szczególną uwagą. 

W celu jak najlepszej realizacji założeń analizy włączano badania, w których udział brało co 

najmniej 50% chorych spełniających założone kryteria włączenia, tj. początkowa wartość 

FEV1 zawierała się w przedziale od 35 do 60% i A1-PI był stosowany zgodnie z 

dawkowaniem wskazanym w ChPL, tj. 60 mg/kg/tydzień. Należy podkreślić, że badania 

najczęściej wykluczano na podstawie kilku kryteriów. Włączenie takich badań jak AADRSG 

1998 [75] czy Strange 2006 [120] nie wpłynęłoby na wnioski z niniejszego opracowania, gdyż 

przedstawione w nich wyniki są spójne z tymi, które przedstawiono w niniejszej analizie. 

Biorąc pod uwagę uzyskane w analizie klinicznej wyniki oraz fakt istnienia niezaspokojonej 

potrzeby terapeutycznej w populacji chorych z niedoborem A1-PI, wydaje się być zasadne 

stosowanie produktu Prolastin® u chorych z niedoborem A1-PI i współistniejącą rozedmą 

płuc (FEV1 w przedziale od 35 do 60% wartości należnej).  
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10. Załączniki 
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10.1. Zakończone (nieopublikowane), trwające lub planowane badania kliniczne 

Tabela 114 
Zakończone (nieopublikowane), trwające lub planowane badania kliniczne dotyczące stosowania inhibitora alfa-1 proteinazy 

Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

National Institutes of Health 

A Stage 1, Prospective, 
Randomized, Placebo-

Controlled, Double-Blind 
Study to Evaluate the 
Safety and Efficacy of 

Alpha1-Proteinase Inhibitor 
(A1PI) Augmentation 

Therapy in Subjects With 
A1PI Deficiency and 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 

(COPD). 

NCT02722304 

Badanie 
trwające, 
rekrutuje 
chorych 

Baxalta US 
Inc. 

Interwencyjne, 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, IV fazy, 

z udziałem grup 
równoległych 

Badanie pilotażowe oceniające 
bezpieczeństwo i skuteczność 

terapii substytucyjnej A1-PI 
(Aralast

®
 NP 60 mg/kg/tydzień 

vs Aralast
®
 NP 120 

mg/kg/tydzień vs Glassia
®
 60 

mg/kg/tydzień vs Glassia
®
 60 

mg/kg/tydzień vs PLC) u 
dorosłych chorych na AATD i 

POChP. 

Kwiecień 
2016 

Lipiec 2021 

A Randomized, Double-
Blind, Placebo Controlled 

Study to Assess the 
Efficacy and Safety of Two 
Dose Regimens (60 mg/kg 
and 120 mg/kg) of Weekly 

Intravenous Alpha1 
Proteinase Inhibitor 

(Human) in Subjects With 
Pulmonary Emphysema 

Due to Alpha1 Antitrypsin 
Deficiency. 

NCT01983241 

Badanie 
trwające, 
rekrutuje 
chorych 

Grifols 
Therapeutics 

Inc. 

Interwencyjne, 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, III fazy, 

z udziałem grup 
równoległych, 

wieloośrodkowe 

Ocena skuteczności i 
bezpieczeństwa Alpha-1 MP w 

dawce 60 oraz 120 
mg/kg/tydzień względem PLC u 
dorosłych chorych na rozedmę 

wtórną do AATD. 

Listopad 
2013 

Sierpień 
2021 
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Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

A Phase 3/4 Study to 
Evaluate the Safety, 
Immunogenicity, and 

Effects on the Alpha1-
Proteinase Inhibitor (A1PI) 
Levels in Epithelial Lining 
Fluid Following GLASSIA 
Therapy in A1PI-Deficient 

Subjects. 

NCT02525861 

Badanie 
trwające, 
rekrutuje 
chorych 

Baxalta US 
Inc. 

Interwencyjne, 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, III fazy, 

z udziałem grup 
równoległych 

Ocena bezpieczeństwa i 
potencjalnej immunogenności 

leku Glassia
®
 oraz skuteczności 

terapii suplementacyjnej lekiem 
Glassia

®
 w dawce 60 

mg/kg/tydzień pod względem 
wpływu na poziom inhibitora 
alfa-1 proteinazy oraz inne 

biomarkery płynu pokrywającego 
nabłonek u dorosłych chorych na 

rozedmę wtórną do AATD. 

Marzec 
2016 

Wrzesień 
2017 

Effect of a Higher Dose of 
Alpha-1 Antitrypsin 

Augmentation Therapy on 
Lung Inflammation in 

Subjects With Alpha-1 
Antitrypsin Deficiency. 

NCT01669421 
Badanie 

zakończone 

Michael 
Campos, 

MD 

Interwencyjne, 
otwarte, II fazy, 
jednoramienne 

Badanie pilotażowe, oceniające 
obecność markerów zapalenia 

podczas terapii 
suplementacyjnej lekiem 
Zemaira

®
 stosowanym w 

podwójnej dawce względem 
standardowej dawki 60 

mg/kg/tydzień u dorosłych 
chorych na AATD i POChP.  

Lipiec 2012 Maj 2016 

ARALAST alpha1-
proteinase Inhibitor (α1-PI) 

Surveillance Study. 
NCT00313144 

Badanie 
przerwane z 

powodu 
wycofania leku 
Aralast

®
 z rynku 

Baxalta US 
Inc. 

Interwencyjne, 
nierandomizowane, 

otwarte, IV fazy, 
jednoramienne 

Ocena efektów zdrowotnych u 
dorosłych chorych na rozedmę 

wtórną do AATD, 
rozpoczynających terapię lekiem 

Aralast
®
 w zakresie oceny 

jakości życia, wykorzystania 
zasobów opieki zdrowotnej oraz 
pod względem różnych analiz 
laboratoryjnych, w celu oceny 

bezpieczeństwa 
długoterminowej terapii lekiem. 

Czerwiec 
2006 

Grudzień 
2008 
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Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

The Effect of Augmentation 
Therapy With ARALAST 
Fraction IV-1 (ARALAST) 

Alpha1-Proteinase Inhibitor 
(α1-PI) on the Level of α1-
PI and Other Analytes in 

the Bronchoalveolar (BAL) 
Epithelial Lining Fluid 

(ELF). 

NCT00396006 
Badanie 

zakończone, 
nieopublikowane 

Baxalta US 
Inc. 

Interwencyjne, 
nierandomizowane, 
otwarte, IV fazy, z 

udziałem grup 
równoległych 

Ocena skuteczności terapii 
suplementacyjnej lekiem 

Aralast
®
 w dawce 60 

mg/kg/tydzień w zakresie oceny 
biomarkerów płynu 

pokrywającego nabłonek oraz 
bezpieczeństwa tej terapii u 
dorosłych chorych na AATD. 

Październik 
2006 

Grudzień 
2007 

Single-Dose, Double-Blind, 
Crossover Study to 

Evaluate the 
Pharmacokinetic 

Comparability of ARALAST 
Fraction IV-1 Alpha1-
Proteinase Inhibitor 

(ARALAST Fr. IV-1) and 
ARALAST. 

NCT00242385 
Badanie 

zakończone, 
nieopublikowane 

Baxalta US 
Inc. 

Interwencyjne, 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, I fazy, 

typu cross-over 

Ocena profilu 
farmakokinetycznego leku 

Aralast
®
 Frakcja IV-1 w dawce 

60 mg/kg/tydzień względem leku 
Aralast

®
 w dawce 60 

mg/kg/tydzień u dorosłych 
chorych na AATD. 

Grudzień 
2005 

Czerwiec 
2006 

Multi-Center, Randomized, 
Double-Blind, Crossover 

Trial to Evaluate the 
Pharmacokinetic 

Comparability of Alpha-1 
MP to Prolastin in Subjects 

With Alpha1-antitrypsin 
Deficiency. 

NCT00295061 
Badanie 

zakończone, 
nieopublikowane 

Grifols 
Therapeutics 

Inc. 

Interwencyjne, 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, III fazy, 

typu cross-over 

Ocena farmakokinetyki, 
bezpieczeństwa i tolerancji na 

Alfa-1 MP stosowanego w 
dawce 60 mg/kg/tydzień 

względem leku Prolastin
®
 u 

dorosłych chorych na AATD. 

Maj 2006 Luty 2007 

EU Clinical Trials Register 
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Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Evaluation of the relative 
severity of pulmonary 

neutrophilic inflammation 
and therapeutic 

modification with IV 
Prolastin by means of 18 
FDG PET/CT scanning in 

subjects with alpha1-
antitrypsin deficiency. 

2007-004869-18 / 

030547 
Trwające 

UHB NHS 
Foundation 

Trust 

Badanie 
eksperymentalne z 

grupą kontrolną, 
nierandomizowane 

Ocena skuteczności leku 
Prolastin

® 
u dorosłych chorych 

na AATD ze współistniejącą 
rozedmą płuc 

b/d b/d 

Data ostatniego wyszukiwania: 11.10.2016 r. 
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10.2. Strategia wyszukiwania w bazach głównych 

Tabela 115. 
Strategia wyszukiwania w bazach głównych wraz z liczbą publikacji odnalezionych dla 
poszczególnych zapytań – I i II etap 

Nr Zapytanie 
Wynik w 

bazie Medline 
[All Fields] 

Wyniki w bazie 
The Cochrane 

Library  
[All text] 

Wyniki w bazie 
Embase 

[ab, ti, ot, kw]^ 

#1 

"Alpha-1 Antitrypsin Deficiency" OR "Alpha-1 
Protease Inhibitor Deficiency" OR "genetic 

emphysema" OR "Alpha-1 Related Emphysema" OR 
AATD OR A1AD 

4 303 102 2 445 

#2 "alpha 1" OR "alpha-1" 61 038 1 790 26 530 

#3 
Antitrypsin OR Antiprotease OR Antiproteinase OR 
"Protease Inhibitor" OR "Proteinase Inhibitor" OR 
"trypsin inhibitor" 

224 591 3 122 48 094 

#4 #2 AND #3 15 811 374 7 855 

#5 A1PI OR "Serpin A1" OR Prolastin OR Zemaira OR 
Respreeza OR Pulmolast OR Aralast OR Glassia 

12 911 40 406 

#6 #4 OR #5 15 852 379 7 855 

#7 #1 AND #6 4 276 100 2 317 

#8 

random* OR randomised OR randomized OR RCT 
OR controlled OR control OR prospective OR 

prospectiv* OR comparative OR comparativ* OR 
study OR studies OR cohort OR cohort* OR 

retrospective OR retrospectiv* OR observational OR 
experimental OR "cross-sectional" OR "cross 

sectional" OR "follow up" OR "follow-up" OR trial OR 
trial* OR blind OR blind* OR mask OR mask* OR 
"systematic overview" OR "systematic review" OR 

metaanalysis OR "meta-analysis" OR "meta 
analysis" 

12 396 621 n/d 12 763 769 

#9 #7 AND #8 1 977 n/d 1 139 

^ab – ang. abstract – streszczenie; ti – ang. title – tytuł; ot – ang. original title – tytuł oryginalny; kw – 
ang. keyword – słowo kluczowe 
*w przypadku interwencji zastosowano dodatkowo deskryptor „tn” (ang. trade name) 
**67 publikacji odnaleziono w bazie CENTRAL (II etap), w pozostałych bazach The Cochrane Library 
liczba trafień wynosiła 33 (I etap) 
Data wyszukiwania: 23.11.2016 r. 
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10.3. Strategia wyszukiwania w bazach dodatkowych 

Tabela 116. 
Liczba publikacji wyszukanych po wprowadzeniu poszczególnych zapytań w bazach 
dodatkowych  

Baza Strategia Wynik 

CRD 

(Centre for Reviews and Dissemination) 
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ 

Prolastin 1 

Pulmolast 0 

Aralast 0 

Glassia 0 

Respreeza 1 

Zemaira 0 

alpha 1 Antitrypsin 14 

alpha 1 Proteinase Inhibitor 1 

alpha 1 Protease Inhibitor 0 

EMA 

(European Medicines Agency) 
http://www.ema.europa.eu 

Prolastin OR Pulmolast OR Aralast 
OR Glassia OR Respreeza OR 

Zemaira OR alpha 1 Antitrypsin OR 
alpha 1 Proteinase Inhibitor OR 

alpha 1 Protease Inhibitor 

39 

ADRReports 

(Europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych leków) 

http://www.adrreports.eu/en/ 

alpha-1-antitrypsin* 1 

Prolastin OR Pulmolast OR Aralast 
OR Glassia OR Respreeza OR 

Zemaira 
0 

FDA 

(Food and Drug Administration) 
http://www.fda.gov/default.htm  

Prolastin OR Pulmolast OR Aralast 
OR Glassia OR Respreeza OR 

Zemaira OR alpha 1 Antitrypsin OR 
alpha 1 Proteinase Inhibitor OR 

alpha 1 Protease Inhibitor 

67 
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Baza Strategia Wynik 

The U.S. National Institutes of Health 

www.clinicaltrials.gov 

Prolastin OR Pulmolast OR Aralast 
OR Glassia OR Respreeza OR 

Zemaira OR alpha 1 Antitrypsin OR 
alpha 1 Proteinase Inhibitor OR 

alpha 1 Protease Inhibitor 

347 

EU Clinical Trials Register 

www.clinicaltrialsregister.eu 

Prolastin OR Pulmolast OR Aralast 
OR Glassia OR Respreeza OR 

Zemaira OR alpha 1 Antitrypsin OR 
alpha 1 Proteinase Inhibitor OR 

alpha 1 Protease Inhibitor 

9 

URPLWMIPB* 

(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 

http://www.urpl.gov.pl/ 

Prolastin 0 

inhibitor alfa 1 proteinazy 0 

alfa 1 antytrypsyna 0 

*leki zarejestrowane w procedurze innej niż centralna 
**zastosowano zapytania w języku polskim, ponieważ jest to polska strona internetowa 
Data wyszukiwania: 23.11.2016 r. 
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10.4. Charakterystyka przeglądów systematycznych 

włączonych do analizy 
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Tabela 117. 
Charakterystyka wybranych przeglądów systematycznych włączonych do analizy 

Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

Gøtzsche 
2016 

5/5 
Klasyfikacja 
AOTM: IA 

Baza PubMed (ostatnie 
wyszukiwanie: 25 marca 

2016); 

Baza Cochrane Trials 
Register (Clinical Trials) 

(ostatnie wyszukiwanie: 25 
marca 2016); 

ClinicalTrials.gov (ostatnie 
wyszukiwanie: 25 marca 

2016) 

(w wersji przeglądu z 2010 
roku przeszukano również: 
Inborn Errors of Metabolism 

Trials Register – rejestr 
opracowany na podstawie 

elektronicznych 
przeszukiwań Cochrane 

Central Register of 
Controlled Trials (Clinical 

Trials) (aktualizacja każdego 
nowego wydania The 

Ocena skuteczności i 
bezpieczeństwa zastosowania 
terapii suplementacyjnej A1-PI 

u chorych na AATD oraz 
schorzenia płuc. 

3 badania 
randomizowane, 

podwójnie 
zaślepione, z 
udziałem PLC 
(Dirksen 1999, 

badanie EXACTLE 
2009 – publikacja 
Dirksen 2009 oraz 

NCT00263887, 
badanie RAPID – 

publikacja – 
Chapman 2015 oraz 

NCT00261833). 

Badania spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

 badanie EXACTLE; 
 badanie RAPID 

Terapia suplementacyjna A1-PI nie jest 
rekomendowana ze względu na brak dowodów 

świadczących o jej efektywności klinicznej oraz z 
powodu wysokich kosztów leczenia.  

Dalsze badania z wykorzystaniem surogatów nie 
będą pomocne, jeśli ich celem będzie wyjaśnienie 

czy terapia suplementacyjna A1-PI przynosi 
odpowiedni efekt kliniczny. Dalsze badania 

powinny być przeprowadzone na odpowiednio 
dużej grupie, aby określić wpływ terapii na 
śmiertelność, jeśli istnieje taka zależność.

41
 

(w wyniku aktualizacji przeglądu, do analizy 
włączono dodatkowo badanie RAPID. Włączenie 

go do analizy nie wpłynęło na zmianę wniosków 
względem wersji przeglądu z 2010 roku)  

                                                

41
 wnioski przedstawione przez autorów tego przeglądu (pierwotna wersja z 2010 roku) należy traktować z ostrożnością ze względu na poważne zarzuty 

dotyczące jego metodyki 
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Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

Cochrane Library), na 
podstawie kwartalnych 

przeszukiwań bazy Medline 
oraz prospektywnego 
ręcznego przeglądu 

czasopisma Journal of 
Inherited Metabolic Disease 

(ostatnie wyszukiwanie w 
rejestrze: 13 marca 2009); 

Nieopublikowane prace 
odnalezniono przez 

przeszukanie abstraktów z 
konferencji Towarzystwa 
Badań nad Wrodzonymi 
Wadami Metabolizmu 

(SSIEM, ang. Society for the 
Study of Inborn Errors of 

Metabolism) oraz serii 
przeglądów stworzonych 

przez firmę SHS 
International dotyczących 

wad wrodzonych (ang. SHS 
Inborn Error Review Series). 

ATS/ERS 
2016 

5/5 
Klasyfikacja 
AOTM: IA  

Baza Medline; 

Baza Embase; 

Baza The Cochrane Central 
Register of Controlled Trials; 

Baza The Database of 
Abstracts of Reviews of 

Effects; 

Aktualizacja wytycznych 
ATS/ERS z roku 2003 w 

zakresie diagnostyki i leczenia 
dorosłych chorych na AATD. 

34 publikacje.  
Badania spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

 RAPID 2015 
 Tonelli 2009 

Główne rekomendacje w dalszym ciągu 
podkreślają znaczenie diagnostyki AATD u 

wszystkich chorych z objawową, stałą obturacją 
dróg oddechowych, u których zdiagnozowano 

POChP lub astmę. Wybrani chorzy z 
rozstrzeniem oskrzeli lub chorobami wątroby o 
nieznanej etiologii również powinni być poddani 

diagnostyce AATD.  
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Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

Baza The Cochrane 
Database of Systematic 

Reviews;  

(bazy przeszukano za 
pomocą platformy Ovid). 

Dodatkowe, ręczne 
przeszukanie 

starszych/najnowszych 
publikacji. 

Zakres czasowy objęty 
wyszukiwaniem: styczeń 
2002 do grudzień 2014. 

Badanie krewnych I-go stopnia jest obecnie 
najbardziej skuteczną metodą pozwalająca na 

wykrycie AATD. 
Chorzy na AATD z towarzyszącą rozedmą / 

rozstrzeniem oskrzeli i/lub chorobami wątroby 
powinni być leczeni zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi danych schorzeń. 
W państwach, w których dostępna jest terapia 
suplementacyjna A1-PI i.v., powinna być ona 
stosowana u wybranych chorych na AATD i 

choroby płuc, z powodu najnowszych, silnych 
dowodów potwierdzających zasadność jej 

stosowania.  

Casas 2015 
5/5 

Klasyfikacja 
AOTM: IB 

Baza Medline; 

Baza Embase; 

Baza The Cochrane Library; 

Metaanalizy, przeglądy 
systematyczne, publikacje z 

bibliografii odnalezionych 
badań. 

Zakres czasowy objęty 
wyszukiwaniem: 1985 and 

2013 

Aktualizacja wytycznych 
SEPAR (ang. Spanish Society 
of Pulmonology and Thoracic 

Surgery) w zakresie 
diagnostyki AATD u chorych 

na POChP oraz terapii 
suplementacyjnej A1-PI u 

chorych na POChP i ciężkie 
AATD. 

107 publikacji, w tym, 
w celu zredagowania 

wytycznych 
włączono: 4 badania i 

1 metaanalizę dot. 
konieczności 

diagnostyki AATD u 
chorych na POChP, 
13 badań dot. terapii 
A1-PI, 3 badania i 1 

metaanalizę dot. 
występowania AATD 

u chorych na 
rozstrzenie oskrzeli, 5 
badań i 1 metaanalizę 

dot. występowania 
AATD u chorych na 

astmę. Badania 

Na podstawie włączonych badań, Grupa 
Robocza REDAAT (hiszpański rejestr chorych na 
AATD, hiszp. Registro Español de Pacientes con 

Déficit Alfa-1 Antritipsina) ustaliła, że: 

 leczenie chorych na ciężkie AATD i POChP 
powinno opierać się na farmakologicznych i 

niefarmakologicznych opcjach terapeutycznych, 
uwzględnionych w wytycznych leczenia POChP; 

 istnieją wystarczające dowody (jednak o 
umiarkowanej jakości), pozwalające na 

rekomendację terapii suplementacyjnej A1-PI, 
oprócz standardowych metod leczenia POChP, u 

chorych na AATD i POChP (poziom A1-PI w 
osoczu <50 mg/dl), niepalących lub byłych 

palaczy, u których poziom FEV1 <80% w.n., oraz 
u których występuje progresja rozedmy lub utrata 

funkcji płuc; 
 terapia suplemetacyjna A1-PI jest jedyną 
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Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

spełniające kryteria 
włączenia do 

niniejszej analizy: 

 Seersholm 1997; 
 Wencker 2001; 
 Tonelli 2009; 
 Dirksen 2009; 

 Chapman 2009; 
 Gøtzsche 2010; 
 Marciniuk 2012. 

specyficzną opcją terapeutyczną, spowalniającą 
progresję rozedmy w przebiegu AATD. Jej 

skuteczność została potwierdzona w 
randomizowanych, zaślepionych badaniach, w 

których pierwszorzędowym punktem końcowym 
była ocena spadku gęstości płuc. 

Marciniuk 
2012 

5/5 
Klasyfikacja 
AOTM: IB 

Baza Medline; 

Baza Embase; 

Baza The Cochrane Library; 

Baza The Canadian Medical 
Association InfoBase; 

Baza The National Guideline 
Clearinghouse; 

Dodatkowe referencje 
wybranych artykułów oraz 
najnowszych przeglądów. 

Zakres czasowy objęty 
wyszukiwaniem: styczeń 
1980 do wrzesień 2011 

Ocena skuteczności 
zastosowania terapii 

suplementacyjnej A1-PI u 
chorych z POChP z 
niedoborem A1-PI*. 

6 badań*, w tym 2 
badania 

randomizowane, 
podwójnie zaślepione 

(Dirksen 1999, 
Dirksen 2009), 1 

przegląd 
niesystematyczny 
(Stockley 2010), 2 

przeglądy 
systematyczne 

(Chapman 2009, 
Gøtzsche 2010) oraz 

1 badanie 
nierandomizowane, w 
układzie równoległym 

(AADRSG 1998).  

Badania spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

Na podstawie włączonych badań oraz 
konsensusu ekspertów Grupy Roboczej 

Ekspertów CTS zajmujących się AATD (ang. CTS 
A1AT Deficiency Expert Working Group) 

stwierdzono, że zastosowanie terapii 
suplementacyjnej A1-PI należy rozważyć u 

chorych niepalących lub byłych palaczy z POChP 
i rozedmą (FEV1: 25-80% w.n.) i 

udokumentowanym stężeniem A1-PI ≤11 µmol/l, 
otrzymujących optymalną terapię 

farmakologiczną i niefarmakologiczną (w tym 
kompleksową koordynację leczenia i rehabilitację 

oddechowa), z powodu korzystnego wpływu 
terapii A1-PI na gęstość płuc zmierzoną za 
pomocą tomografii komputerowej oraz na 

śmiertelność*. 
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Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

 Dirksen 2009; 
 Chapman 2009; 
 Gøtzsche 2010 

Kueppers 
2011 

4/5 (brak 
predefiniowanych 

kryteriów 
włączania i 

wykluczania dla 
badań 

klinicznych). 
 

Klasyfikacja 
AOTM: IB 

Baza Medline; 

Baza The Cochrane Library; 

Abstrakty z konferencji, 
pełnotekstowe artykuły z 

czasopism. 

Brak dokładnej informacji na 
temat zakresu czasowego 
objętego wyszukiwaniem. 

Ocena skuteczności, 
tolerancji, oraz składu 

biochemicznego dostępnych 
komercyjnie produktów A1-PI. 

30 badań**, w tym 17 
badań dotyczących 
skuteczności terapii 

suplementacyjnej A1-
PI, 6 badań dot. 

tolerancji terapii A1-PI 
oraz 7 badań 

dotyczących analizy 
biochemicznej 

dostępnych 
produktów A1-PI.  

Badania spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

 Seersholm 1997; 
 Wencker 2001; 
 Dirksen 2009; 

 Chapman 2009; 
 Gøtzsche 2010 

Konieczne są dalsze badania randomizowane, 
aby w pełni ocenić korzyści płynące z terapii 

suplementacyjnej A1-PI w zakresie stosowanej 
dawki, czasu trwania leczenia i schematu 

terapeutycznego, a także wieku, płci, 
wcześniejszych alergii oraz odpowiedzi na leki 

rozszerzające oskrzela. Terapia suplementacyjna 
A1-PI jest na ogół dobrze tolerowana, a jej 

długotrwałe stosowanie jest odpowiednia dla 
chorych z ciężką postacią AATD i rozedmą płuc. 
Potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia, 

czy różnice w składzie biochemicznym między 
oczyszczonymi produktami A1-PI są klinicznie 

istotne. Obecnie suplementacyjna terapia 
dożylnymi A1-PI jest jedyną dostępną i 

specyficzną możliwością leczenia chorych na 
AATD. 

Chapman 
2009 

5/5 
IA 

Baza Medline; 

Baza EMBASE; 

Baza The Cochrane Library; 

Raporty z konferencji, 
abstrakty, kompilacje 

referencji, pełnotekstowe 
artykuły z czasopism; 

Ocena różnicy w tempie 
spadku FEV1 u chorych 

poddanych terapii 
suplementacyjnej A1-PI 

względem grupy kontrolnej.  

5 badań, w tym 1 
badanie 

randomizowane, 
podwójnie zaślepione 

(Dirksen 1999), 3 
badania 

nierandomizowane, w 
układzie równoległym 

Terapia suplementacyjna A1-PI może spowolnić 
spadek FEV1 u chorych na AATD. Najlepsze 

wyniki zdają się uzyskać chorzy z umiarkowaną 
obstrukcją płuc (FEV1: 30-65% w.n.). Konieczne 

są dalsze badania umożliwiające określenie 
korzyści płynących z terapii A1-PI u chorych z 
łagodną (FEV1 >65% wartości należnei) oraz 

ciężką (FEV1 <30% w.n.) obturacją płuc. 
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Badanie 
Kryteria Cook / 

Klasyfikacja 
AOTM 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

Ręczne przeszukiwanie 
wybranych czasopism oraz 
ankiet wypelnionych przez 

badaczy / dostawców A1-PI, 
bibliografie publikacji dot. 

AATD. 

Brak danych na temat 
zakresu czasowego 

objętego wyszukiwaniem. 

(Seersholm 1997, 
AADRSG 1998, 

Chapman 2005), 1 

badanie 
nierandomizowane, 
kohortowe (Wencker 

2001). 

Badania spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

 Seersholm 1997; 
 Wencker 2001. 

*dane dotyczą sekcji II przeglądu 
**autorzy nie przedstawili informacji dotyczących liczby badań włączonych do przeglądu, dlatego liczbę publikacji obliczono samodzielnie 
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10.5. Ocena jakości przeglądów systematycznych 

(AMSTAR) 
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Tabela 118. 
Charakterystyka wybranych przeglądów systematycznych włączonych do analizy 

Pytanie 

Publikacja 

ATS ERS 2016 Gøtzsche 2016 Casas 2015 Chapman 2009 Kueppers 2011 Marciniuk 2012 

1. 
Czy kryteria włączenia 
i wykluczenia zostały 
opracowane a priori? 

tak tak tak tak nie tak 

2. 

Czy selekcja publikacji i 
ekstrakcja danych była 

przeprowadzona przez 2 
analityków? 

tak tak tak tak 
nie można 

odpowiedzieć 
tak 

3. 
Czy przeprowadzono 

kompleksowy przegląd 
literatury? 

tak tak tak tak tak tak 

4. 
Czy w kryteriach włączenia 
odniesiono się do statusu 

publikacji? 
tak tak nie tak nie nie 

5. 
Czy przedstawiono listę badań 
włączonych i wykluczonych? 

tak tak nie nie nie nie 

6. 
Czy przedstawiono 

charakterystykę badań 
włączonych? 

nie tak nie tak tak tak 

7. 
Czy oceniono i 

udokumentowano jakość 
danych z badań włączonych? 

nie tak 
nie mozna 

odpowiedziec 
tak nie tak 
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Pytanie 

Publikacja 

ATS ERS 2016 Gøtzsche 2016 Casas 2015 Chapman 2009 Kueppers 2011 Marciniuk 2012 

8. 
Czy na etapie formułowania 

wniosków uwzględniono jakość 
włączonych badań? 

nie tak tak tak nie tak 

9. 
Czy metody zastosowane do 

kumulacji danych z badań były 
odpowiednie? 

nie można 
odpowiedzieć 

tak 
nie można 

odpowiedzieć 
tak nie nie 

10. 
Czy oceniono ryzyko związane 

z błędem publikacji  
(publication bias)? 

nie tak nie tak nie nie 

11. 
Czy przedstawiono dane na 
temat konfliktu interesów? 

nie tak nie nie nie tak 

Suma punktów 5 11 4 9 2 7 
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10.6. Charakterystyka badań pierwotnych włączonych 

do analizy 

10.6.1. Badania eksperymentalne (randomizowane) 

 EXACTLE 10.6.1.1.

EXACTLE (publikacja Dirksen 2009, Parr 2009 oraz badanie NCT00263887) [53, 61, 67] 

METODYKA 

Badanie eksperymentalne, randomizowane, podwójnie zaślepione, w układzie równoległym (ang. parallel 
group), wieloośrodkowe, międzynarodowe; 

Opis metody randomizacji: chorych przydzielono do grup w stosunku 1:1, metodą permutacji blokowej o 

wielkości bloków 4, ze stratyfikacją zależną od państwa. Komputer losowo generował kod, którym oznaczono 
koperty z badanym lekiem, stanowiące informację poufną, wydawane niepodlegającym zaślepieniu farmaceutom 
lub osobom wyznaczonym z danego ośrodka badawczego. Numery, które losowo przydzielono chorym, zostały 
im nadane w kolejności rosnącej, podczas pierwszego badania, gdy potwierdzono włączenie danego chorego do 
badania; 

Zaślepienie: tak; 

Opis metody zaślepienia: w celu maskowania, podawano chorym Prolastin
®
 oraz PLC w identycznych pod 

względem wielkości oraz barwy opakowaniach. Zaślepieniu podlegali: badacz, pielęgniarki, chorzy biorący udział 
w badaniu, zespół zarządzający i monitorujący badanie, osoby pracujące przy TK, zespół zarządzający danymi 
sponsora badania, zespoły opracowujące dane kliniczne oraz biostatystyczne. Baza danych była zamknięta, a 
ośrodkom badawczym nie ujawniono informacji dotyczących wielkości bloków w jakich przeprowadzono 
randomizację. W trakcie badania, kody randomizacji były utrzymywane w tajemnicy. Udostępniono je wyłącznie 
wyznaczonym niezaślepionym członkom zespołu badawczego, to jest: personelowi apteki, który przygotowywał 
lek w ośrodku badawczym oraz monitorowi z firmy BeroSearch odpowiedzialnemu za kontrolę ww. apteki; 

Opis utraty chorych z badania: spośród 77 włączonych do badania chorych, utracono łącznie 10 (13,0%) 

chorych: 3 (3,9%) chorych z grupy Prolastin
®
 (1 (1,3%) chory z powodu wycofania się z badania, 1 (1,3%) chory z 

powodu przeszczepienia płuc, 1 (1,3%) chory z powodu złego stanu zdrowia niepozwalającego na kontynuację 
badania do 30 mies.) oraz 7 (9,1%) chorych z grupy PLC (po 2 (2,6%) chorych z powodu wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych oraz przeszczepienia płuc, po 1 (1,3%) chorym z powodu progresji choroby, wycofania się z 
badania oraz stanu zdrowia niepozwalającego na kontynuację badania). 24-miesięczny okres obserwacji 
ukończyło 16 chorych, a 30-miesięczny okres obserwacji ukończyło 19 chorych z grupy Prolastin

®
, natomiast w 

grupie PLC, 24-miesięczny okres obserwacji ukończyło 15 chorych, a 30-miesięczny okres obserwacji ukończyło 
17 chorych; 

Skala Jadad: 5/5; 

Wyniki dla populacji ITT:  

 populacja ITT: n=77; wszyscy losowo wybrani chorzy: ocena wszystkich punktów końcowych poza 
wynikami TK; 

 populacja mITT: n=71 (Prolastin
®
: n=36; PLC: n=35); populacja ITT z wyłączeniem chorych z mniej niż 2 

ważnymi* wynikami TK na początku badania, po 12 mies. lub później: ocena wyników TK; 
Klasyfikacja AOTMiT: IIA; 

Sponsor: Talecris Biotherapeutics Inc.; 

Liczba ośrodków: 3 (Kopenhaga (Dania), Birmingham (Wielka Brytania), Malmo (Szwecja)); 

Okres obserwacji:  

 planowany okres obserwacji: 24 mies. oraz 30 mies. w przypadku chorych, którzy zgodzili się 
kontynuować udział w badaniu; 

 mediana okresu obserwacji: 29,2 mies. dla grupy Prolastin
®
 oraz 24,9 mies. dla grupy PLC; 

Analiza statystyczna: poziom istotności statystycznej p=0,05; 

Podejście do testowania hipotezy: superiority  
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EXACTLE (publikacja Dirksen 2009, Parr 2009 oraz badanie NCT00263887) [53, 61, 67] 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 ciężka postać wrodzonego AATD z towarzyszącą rozedmą (genotyp PI*Z lub inny rzadki genotyp, poza 
PI*MS, PI*MZ lub PI*SZ, stężenie A1-PI w osoczu <11 µM lub <80 mg/dl, AATD potwierdzone za 
pomocą genotypowania/fenotypowania); 

 wiek >18. r.ż.; 
 stwierdzone w wywiadzie co najmniej jedno zaostrzenie choroby w ciągu ostatnich 2 lat; 
 FEV1 po przyjęciu leku rozszerzającego oskrzela w zakresie ≥25% i ≤80% w.n. oraz pojemność 

wdechowa (IC, ang. inspiratory capacity) >1,2l; 

 FEV1/SVC ≤0,70 (SVC, pojemność życiowa określona podczas powolnych manewrów oddechowych, 
ang. slow vital capacity); 

 w przypadku chorych z wynikami spirometrii w normie: KCO ≤80% w.n.; 
 pisemna zgoda na udział w badaniu. 

Kryteria wykluczenia:  

 FEV1 po przyjęciu leku rozszerzającego oskrzela <25% w.n.; 
 masa ciała <42 kg lub >92 kg; 
 stwierdzona w wywiadzie operacja płuc lub stosowanie terapii suplementacyjnej A1-PI w ciągu ostatnich 

2 lat; 
 przebyty przeszczep płuc lub obecność na liście oczekujących do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki 

piersiowej; 
 palenie tytoniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub wykryta w osoczu obecność kotyniny; 
 zdiagnozowana marskość wątroby; 
 ciężkie choroby towarzyszące 
 infekcje płuc / zaostrzenia w ciągu ostatniego miesiąca; 
 kobiety karmiące / w ciąży; 
 kobiety w wieku rozrodczym niestosujące metod antykoncepcji. 

Dane demograficzne 

Parametr A1-PI PLC 

Liczba chorych 38 39 

Mężczyźni, n (%) 25 (65,8) 16 (41,0) 

Wiek, średnia (SD) [lata] 54,7 (8,4) 55,3 (9,8) 

Liczba chorych w 
danym przedziale 
wiekowym, n (%) 

18–65 lat 33 (86,8) 34 (87,2) 

≥65 lat 5 (13,2) 5 (12,8) 

Palenie tytoniu, n (%) 
Nigdy 4 (10,5) 4 (10,3) 

W przeszłości 34 (89,5) 35 (89,7) 

Rasa, n (%) 
Kaukaska 38 (100,0) 39 (100,0) 

Inna 0 (0,0) 0 (0,0) 

BMI, średnia (SD) [kg/m2] 24,3 (3,2) 24,3 (3,5) 

Genotyp ZZ / fenotyp PI*Z, n (%) 38 (100,0) 39 (100,0) 

Stopień ciężkości 
POChP, wg GOLD** 

brak 2 (5,3) 2 (5,1) 

I 1 (2,6) 2 (5,1) 

II 10 (26,3) 8 (20,5) 

III 19 (50,0) 20 (51,3) 

IV 6 (15,8) 7 (17,9) 
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EXACTLE (publikacja Dirksen 2009, Parr 2009 oraz badanie NCT00263887) [53, 61, 67] 

FEV1, średnia (SD) [% wielkości należnej] 46,3 (19,6) 46,6 (21,0) 

FEV1, średnia (SD) [l] 1,44 (0,60) 1,35 (0,62) 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: A1-PI i.v. (Prolastin
®
) 60 mg/kg/tydzień; 

Interwencja kontrolna: PLC (2% roztwór albuminy) podawany raz na tydzień. 

Leczenie wspomagające: w publikacjach do badania EXACTLE nie przedstawiono informacji na temat innych 

leków przyjmowanych w trakcie trwania badania (nie podano również informacji o zakazie lub dopuszczalności 
ich stosowania). Szczegółowe dane na temat leków stosowanych dodatkowo przez chorych w badaniu EXACTLE 

przedstawiono na podstawie danych od Zamawiającego [51], w załączniku 10.7. 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 ocena progresji rozedmy: 

 TLC: zmiana PD15 względem wartości początkowej za pomocą 4 metod (fizjologicznych i 

statystycznych); 

 zmiana PD15 względem wartości wyjściowej w podstawie, części środkowej i wierzchołku płuc; 

 zmiana MLD względem wartości wyjściowej; 

 zmiana VI-910 względem wartości wyjściowej; 

 zmiana VI-950 względem wartości wyjściowej; 

 zmiana TLV; 

 zmiana ciężaru płuc; 

 ocena czynności płuc: 

 średni roczny spadek FEV1; 

 średni roczny spadek DLCO; 

 średni roczny spadek KCO; 

 ocena zaostrzeń POChP: 

 średni roczny wskaźnik zaostrzeń POChP; 

 ocena jakości życia – kwestionariusz SGRQ; 

 hospitalizacje związane z zaostrzeniami POChP: 

 częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP; 

 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 b/d. 

*przed odstąpienia od zaślepienia, badacze ocenili wyniki pochodzące z TK pod kątem znalezienia 
nieprawidłowych wyników, powstałych na skutek problemów technicznych. Wartości te zostały uznane 
za nieważne i wykluczone z dalszej analizy statystycznej 

**klasyfikacja ciężkości ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych (obturacji) w 

POChP bazująca na pomiarze FEV1 po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela (kryterium 
rozpoznania POChP jest wartość FEV1/FVC <0,70) według GOLD 2017 [50] (klasyfikacja 
wyróżniająca 4 stadia choroby istniała również w roku przeprowadzenia badania EXACTLE i w tym 
zakresie jest zgodna z obecnym dokumentem): 
Stadium I – POChP lekka – FEV1 ≥ 80% w.n. 
Stadium II – POChP umiarkowana – 50% ≤ FEV1 < 80% w.n. 
Stadium III – POChP ciężka – 30% ≤ FEV1 < 50% w.n. 
Stadium IV – POChP bardzo ciężka – FEV1< 30% w.n. 
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 RAPID 10.6.1.2.

RAPID (publikacja Chapman 2015, badanie NCT00261833 (faza przedłużenia badania: NCT00670007) oraz 
publikacja EMA (badanie CE1226_4001 oraz CE1226_3001)) [54, 55, 59, 62] 

METODYKA 

Badanie eksperymentalne, wieloośrodkowe, międzynarodowe, podzielone na 2 etapy: 

etap I: randomizowane, podwójnie zaślepione, w układzie równoległym (ang. parallel group); 

etap II: jednoramienne, nierandomizowane, kontynuacja badania (etap niezaślepiony); 

Opis metody randomizacji:  

etap I: chorych, którzy ukończyli etap przesiewowy, w którym otrzymywali A1-PI lub PLC, przydzielono do grup w 
stosunku 1:1, ze stratyfikacją zależną od ośrodka badawczego. Lista randomizacyjna, zawierająca numer 
przypisany danemu choremu, określający grupę, do której został przydzielony (A1-PI lub PLC), została 
wygenerowana komputerowo przez generator liczb pseudolosowych (PRNG, ang. pseudo-random number 
generator). Zaślepione preparaty zostały dostarczone do każdego z 4 bloków, zawierających kolejne numery 
chorych. Po spełnieniu wszystkich kryteriów włączenia do badania, chorym przydzielono kolejny wolny numer i 
odpowiedni preparat;  

etap II: (n/d); 

Zaślepienie: etap I: (tak, podwójne); etap II: (brak – przedłużenie badania); 

Opis metody zaślepienia:  

etap I: w celu zaślepienia, podawano chorym A1-PI oraz PLC w identycznych opakowaniach, w postaci 
liofilizowanych preparatów, które można było zidentyfikować wyłącznie dzięki numerowi przypisanemu choremu. 
Badane preparaty były przygotowane przez wyznaczoną pielęgniarkę lub farmaceutę, którzy nie mieli 
bezpośredniego kontaktu z badanym, przez zawieszenie ich w jałowej wodzie do wstrzykiwań i umieszczenie w 
worku infuzyjnym, pokrytym nieprzepuszczalną osłonką. Kontrola zgodności z procedurami zaślepienia była 
prowadzona przez cały czas trwania badania. Wszyscy chorzy i badacze byli zaślepieni. Kody randomizacji 
zostały ujawnione dopiero po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników. Komisja monitorująca 
bezpieczeństwo danych nie podlegała zaślepieniu;  

etap II: (n/d); 

Opis utraty chorych z badania:  

etap I: spośród 180 włączonych do badania chorych, utracono łącznie 27 (15,0%) chorych: 9 (5,0%) chorych z 
grupy A1-PI (1 (0,6%) chory z powodu zgonu, 1 (0,6%) chory z powodu działań niepożądanych, 5 (2,8%) chorych 
z powodu wycofania zgody na udział w badaniu, 1 (0,6%) chory z powodu przeszczepienia płuc oraz 1 (0,6%) 
chory z nieznanej przyczyny) oraz 18 (10,0%) chorych z grupy PLC (3 (1,7%) chorych z powodu zgonu, 4 (2,2%) 
chorych z powodu zdarzeń niepożądanych, 7 (3,9%) chorych z powodu wycofania zgody na udział w badaniu, po 
1 (0,6%) chorym z powodu naruszenia protokołu badania, podejrzenia raka płuc, przeszczepienia płuc oraz 
rezygnacji z uczestnictwa w badaniu);  

etap II: spośród 140 włączonych do badania chorych, utracono łącznie 9 (6,4%) chorych (4 (2,9%) chorych z 
powodu wycofania zgody na udział w badaniu oraz po 1 (0,7%) chorych z powodu: nadużywania leków, 
przeszczepienia płuc, wyjazdu w celach podróżniczych, wystąpienia zdarzeń niepożądanych i ciężkich zdarzeń 
niepożądanych);  

Skala Jadad: 5/5; 

Wyniki dla populacji ITT:  

etap I: 

 populacja ITT: wszyscy chorzy włączeni do badania, A1-PI: N=93, PLC: N=87; 
 populacja mITT: chorzy z populacji ITT, z co najmniej 1 ważnym wynikiem pomiaru gęstości płuc, A1-PI: 

N=92, PLC: N=85; 
 populacja PP: wszyscy chorzy, z wyjątkiem chorych, którzy istotnie naruszyli protokół badania, A1-PI: 

N=84, PLC: N=69; 
etap II: 

 populacja ITT: wszyscy chorzy włączeni do badania, N=140; 
 populacja ITT*: analiza pośrednia: chorzy z populacji ITT z co najmniej 2 ważnymi wynikami TK, N=106; 

analiza końcowa: chorzy z populacji ITT, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę badanego leku; 
Klasyfikacja AOTMiT: IIA; 

Sponsor: CSL Behring; 
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Liczba ośrodków:  

etap I: 28 ośrodków w 13 państwach (Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Niemcy, Irlandia, Polska, Rumunia, Rosja, Szwecja);  

etap II: 22 ośrodki w 10 państwach (Australia, Dania, Finlandia, Szwecja, Czechy, Niemcy, Irlandia, Polska, 
Rumunia, Rosja); 

Okres obserwacji:  

etap przesiewowy: od 1 tyg. do 1 mies.;  

etap I: 24 mies.; 

etap II: 24 mies.; 

Analiza statystyczna:  

etap I: poziom istotności statystycznej p=0,05; 

etap II: zaplanowano przeprowadzenie pośredniej analizy opisowej (ang. interim analysis), gdy dla minimum 50% 
chorych były dostępne co najmniej 2 ważne wyniki pomiaru gęstości płuc za pomocą TK w różnych punktach 
czasowych. Analiza ta wymagała powtórzenia, na prośbę organów regulacyjnych, w przypadku, gdy około 75% 
chorych spełniło warunki niniejszej analizy. Ponadto, przeprowadzono krokową analizę regresji post-hoc, w celu 
określenia czynników wpływających na poziom A1-PI w osoczu oraz zależność między osiągniętym stężeniem a 
skutecznością leku; 

Podejście do testowania hipotezy: etap I: superiority; etap II: (n/d). 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

etap I: 

 rozedma wtórna do AATD (stężenie A1-PI w osoczu ≤11 µM lub <80 mg/dl); 
 wiek >18.-65. r.ż.; 
 FEV1 w zakresie 35%-70% w.n.; 
 brak objawów przewlekłego lub ostrego zapalenia wątroby typu A, B lub C oraz zakażenia wirusem HIV 

(ludzki wirus niedoboru odporności, ang. human immunodeficiency virus) – ujemne wyniki badań 
serologicznych w kierunku obecności HIV i wirusów zapalenia wątroby. W przypadku dodatnich wyników 
serologicznych dla wirusowego zapalenia wątroby, konieczne było udokumentowanie statusu 
szczepienia lub wykazanie ujemnego wyniku dla IgM 

 mężczyźni, kobiety niekarmiące, niebędące w ciąży, stosujące skuteczne metody antykoncepcyjne; 
etap II: 

 chorzy, którzy ukończyli 24 miesięczny okres badania i wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu; 
 mężczyźni, kobiety niekarmiące, niebędące w ciąży, stosujące skuteczne metody antykoncepcyjne; 

Kryteria wykluczenia:  

etap I: 

 palenie tytoniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rekrutacją do badania. Chorzy z dodatnim wynikiem 
testu na obecność kotyniny, z powodu stosowania nikotynowej terapii zastępczej lub tabaki, mogli być 
włączeni do badania; 

 przebyty przeszczep płuc lub obecność na liście oczekujących do przeszczepienia płuc, lobektomii lub 
operacji zmniejszenia objętości płuc; 

 izolowany niedobór IgA; 
 jednoczesne leczenie innym A1-PI; 
 obecne/stwierdzone w wywiadzie ciężkie choroby przewlekłe, z wyjątkiem chorób płuc lub wątroby 

związanych z AATD. Chorzy z dobrze kontrolowanymi ciężkimi schorzeniami mogli być włączeni po 
konsultacji z lekarzem prowadzącym i sponsorem badania; 

 obecne/stwierdzone w wywiadzie nadużywanie alkoholu lub substancji takich jak: barbiturany, 
benzodiazepiny, amfetamina, kokaina, opioidy, kanabinoidy; 

 przebyta ciężka choroba w okresie 1 mies. przed rozpoczęciem badania. Chorzy po przebytym okresie 
rekonwalescencji mogli wziąć udział w badaniu; 

 schorzenia/zachowania uniemożliwiające obecność na planowanych wizytach obserwacyjnych podczas 
badania; 

 udział w badaniach klinicznych innego leku w okresie 1 mies. przed etapem przesiewowym niniejszego 
badania; 
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 niezdolność do przestrzegania procedur badania; 
 stwierdzony w wywiadzie brak compliance; 

 stwierdzona w wywiadzie alergia, reakcje anafilaktyczne lub ciężka reakcja ogólnoustrojowa na produkty 
osoczopochodne, stwierdzona nadwrażliwość na mannitol lub przebyta reakcja poprzetoczeniowa; 

etap II: 
 wyżej wymienione kryteria wykluczenia; 
 mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. 

Dane demograficzne* 

Parametr 
etap I etap II** 

A1-PI PLC grupa I (A1-PI) grupa II (A1-PI) 

Liczba chorych 93 87 76 64 

Mężczyźni, n (%) 48 (51,6) 50 (57,5) 41 (53,9) 38 (59,4) 

Wiek, średnia (SD) [lata] 53,8 (6,9) 52,4 (7,8) 56,4 (6,9) 53,3 (7,82) 

Rasa, n (%) 
Biała 93 (100,0) 87 (100,0) 76 (100,0) 64 (100,0) 

Inna 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

BMI, średnia (SD) [kg/m2] 25,5 (4,79) 26,6 (4,07)*** 25,2 (4,11) 26,0 (3,61) 

Liczba chorych 
o określonym 

genotypie, n (%) 

PI*ZZ 83 (89,2) 83 (95,4) 67 (88,2) 61 (95,3) 

PI*Z(null) 2 (2,2) 1 (1,1) 2 (2,6) 0 (0,0) 

PI*SZ 2 (2,2) 0 (0,0) 1 (1,3) 0 (0,0) 

Inny 6 (6,5) 3 (3,4) 6 (7,9) 3 (4,7) 

FEV1, średnia (SD)  
[% wielkości należnej] 

47,4 (12,1) 47,2 (11,1) 45,7 (12,7) 46,4 (11,9) 

FEV1, średnia (SD) [l] 1,58 (0,51) 1,60 (0,47) 1,49 (0,48) 1,57 (0,47) 

INTERWENCJA 

etap I: 

Interwencja badana: A1-PI i.v. (Zemaira
®
) 60 mg/kg/tydzień

#
; 

Interwencja kontrolna: PLC podawany raz na tydzień; 

etap II:  

Interwencja badana: A1-PI i.v. (Zemaira
®
) 60 mg/kg/tydzień. 

Najczęściej stosowane grupy leków (minimum 20% chorych w każdej z grup): 

 szczepienia przeciwko grypie (A1-PI: 54,8%, PLC: 55,2%); 
 aniliny (A1-PI: 54,8%, PLC: 49,4%); 
 GKS (A1-PI: 47,3%, PLC: 39,1%); 
 makrolidy (A1-PI: 39,8%, PLC: 39,1%); 
 selektywne leki β-adrenergiczne (A1-PI: 35,5%, PLC: 36,8%); 
 pochodne kwasu propionowego (A1-PI: 31,2%, PLC: 39,1%); 
 kombinacje penicylin (w tym beta-laktamazy) (A1-PI: 34,4%, PLC: 34,5%); 
 fluorochinolony (A1-PI: 33,3%, PLC:33,3%); 
 penicyliny o szerokim spektrum działania (A1-PI: 34,4%, PLC: 29,9%); 
 naturalne alkaloidy opium (A1-PI: 25,8%, PLC:27,6%); 
 leki adrenergiczne i inne leki stosowane przy skurczu oskrzeli (A1-PI: 23,7%, PLC: 27,6%); 

Pozostałe grupy leków stosowane były u poniżej 20% chorych w każdej z grup. 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 
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etap I: 

 ocena progresji rozedmy: 

 FRC, TLC, FRC i TLC: zmiana PD15 względem wartości początkowej za pomocą metody 

fizjologicznej; 

 FRC, TLC, FRC i TLC: roczny wskaźnik tempa zmian gęstości płuc [g/l/rok] oceniony za 

pomocą PD15 – metody fizjologicznej; 

 ocena czynności płuc: 

 średnia zmiana FEV1 [% w.n.]; 

 średnia zmiana FEV1 [l]; 

 średnia zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %]; 

 procentowa zmiana FEV1 [l]; 

 procentowa zmiana FEV1 [% w.n.]; 

 procentowa zmiana DLCO [ml/mmHg/min; %]; 

 procentowa zmiana FEV1/FVC; 

 ocena zaostrzeń POChP: 

 roczny wskaźnik zaostrzeń POChP [liczba zaostrzeń/chorego/rok]; 

 częstość zaostrzeń POChP; 

 względny czas trwania zaostrzeń POChP względem całkowitego czasu trwania badania [liczba 

dni]; 

 względny czas trwania zaostrzeń POChP względem czasu trwania leczenia [%]; 

 czas do wystąpienia pierwszego zaostrzenia POChP [mies.]; 

 czas trwania antybiotykoterapii stosowanej w czasie zaostrzeń POChP [% całkowitego czasu 

terapii]; 

 ocena jakości życia – kwestionariusz SGRQ; 

 zgony; 

 ocena wydolności wysiłkowej – test ISWT; 

 hospitalizacje związane z zaostrzeniami POChP: 

 częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniami POChP; 

 czas trwania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami POChP [% całkowitego czasu 

leczenia]; 

 profil bezpieczeństwa. 

etap II: 

 ocena czynności płuc: 

 średnia wartość FEV1 [% w.n.]; 

 średnia wartość FEV1 [l]; 

 średnia wartość FEV1/FVC; 

 średni czas trwania choroby [lata]; 

 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 roczne wskaźniki częstości występowania zdarzeń niepożądanych; 
 zdarzenia niepożądane prowadzące do zaprzestania udziału w badaniu; 
 zdarzenia niepożądane dot. specjalnych grup chorych; 
 zdarzenia niepożądane związane z interakcjami między lekami i innymi interakcjami; 
 wyniki przedstawione w pacjentolatach w dokumencie EMA 2015; 
 TLC, FRC i TLC+FRC: wyniki dla badań NCT przedstawione jako LSM (SE) – uwzględniono natomiast 

dane przedstawione jako średnie (SD) z dokumentu EMA 2015 w celu umożliwienia przeprowadzenia 
metaanalizy; 

 wyniki ekstrapolowane dla fazy post-hoc; 
 wyniki badań diagnostycznych (np. stężenie antygenowego A1-PI). 

*dane dla populacji ITT **grupa I: chorzy leczeni uprzednio A1-PI (Zemaira
®
) przez 24 mies.; grupa II: 

chorzy uprzednio otrzymujący PLC przez 24 mies. przed rozpoczęciem fazy przedłużenia badania. W 
fazie przedłużenia badania chorzy z grupy I i II otrzymywali A1-PI (Zemaira

®
) 
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**Wiek (n): ≤18 r.ż. n=0, 18-65 r.z. n=130, ≥65 r.z. n=10; Region pochodzenia (n): Kanada n=25, 
Szwecja n=17, Czechy, n=2, Rumunia, n=1, Irlandia, n=19, Finlandia n=3, Polska n=4, Dania n=35, 
Australia n=17, Niemcy n=15, Estonia n=2,  
***dla N=86 
#
w wyjątkowych przypadkach (np. okres wakacji) dopuszczone było podanie jednorazowo dawki 120 

mg/kg w celu zabezpieczenia dwutygodniowego okresu wyjazdowego 

10.6.2. Badania obserwacyjne 

 AlphaNet 10.6.2.1.

AlphaNet (publikacja Campos 2009 oraz Campos 2009a) [56, 57] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, wieloośrodkowe; 

Przydział chorych do grup: do badania włączono chorych na AATD, należących do stowarzyszenia AlphaNet; 

Skala NICE: 7/8 (brak stwierdzenia o tym, że chorzy włączani byli kolejno); 

Opis utraty chorych z badania:  

 Campos 2009: spośród 1028 chorych włączonych do badania, utracono łącznie 150 (14,6%) chorych (22 
(2,1%) chorych wycofało się z badania, 10 (1,0%) chorych z powodu utraty z okresu obserwacji, 50 
(4,9%) w wyniku zgonu, 41 (4,0%) chorych z powodu przeszczepienia); 

 Campos 2009a: spośród 1062 chorych włączonych do badania, utracono łącznie 140 (13,2%) chorych 
(10 (0,9%) chorych wycofało się z badania, 6 (0,6%) chorych z powodu utraty z okresu obserwacji, 19 
(1,8%) chorych w wyniku zgonu, 49 (4,6%) chorych z powodu przeszczepienia, 42 (4,0%) z powodu 
niezastosowania terapii suplementacyjnej A1-PI, 14 (1,3%) chorych z powodu braku możliwości 
uzyskania pełnych danych); 

Klasyfikacja AOTMiT: IV C 

Sponsor:  

 Campos 2009: b/d;  
 Campos 2009a: AlphaNet; 

Liczba ośrodków: b/d, badanie było zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych; 

Okres obserwacji:  

 Campos 2009: 24 miesiące (12 mies. przed wdrożeniem programu dot. leczenia i prewencji AATD – 
ADMAPP (ang. Alpha-1 Disease Management and Prevention Program) oraz 12 mies. po jego 
wdrożeniu); 

 Campos 2009a: 12 miesięcy; 

Analiza statystyczna: opisowa; 

 Campos 2009: Analizie poddano chorych, którzy brali udział w badaniu przez minimum 22 mies. oraz 
którzy brali udział w ocenie jakości życia zależnej od stanu zdrowia (HRQoL, ang. Health Related Quality 
of Life); 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 członkostwo w organizacji AlphaNet; 

 zdiagnozowane AATD, z współwystępującym objawowym POChP; 

 terapia A1-PI; 
Kryteria wykluczenia:  

 przebyty przeszczep płuc. 

Dane demograficzne 

Parametr A1-PI (Campos 2009)* A1-PI (Campos 2009a)* 
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AlphaNet (publikacja Campos 2009 oraz Campos 2009a) [56, 57] 

Liczba chorych 878 922 

Mężczyźni, n (%) 464 (52,9) 485 (52,6) 

Wiek, średnia (SD) [lata] 54,4 (9,6) 54,5 (9,6) 

Liczba chorych w danym 
przedziale wiekowym, n (%) 

<50 lat 289 (32,9) b/d 

50–59 lat 332 (37,8) b/d 

≥60 lat 256 (29,2) b/d 

Wiek, w którym zdiagnozowano AATD,  
średnia (SD) [lata] 

b/d 45,5 (9,5)*** 

Rasa, n (%) 
Kaukaska b/d 904 (98,0) 

Inna b/d 18 (2,0) 

Palenie tytoniu obecnie / w przeszłości, n (%) 723 (82,3) 757 (82,1)^ 

Spożycie alkoholu, n (%) 

<1 drink/tydzień 313 (35,6) b/d 

>1 drink/tydzień 281 (32,0) b/d 

Nigdy 252 (28,7) b/d 

Nieokreślone 32 (3,6) b/d 

BMI, n (%) 

<20 kg/m
3
 45 (5,1) b/d 

20–24,9 kg/m
3
 291 (33,1) b/d 

25–29,9 kg/m
3
 322 (36,7) b/d 

30–34,9 kg/m
3
 134 (15,3) b/d 

>34,9 kg/m
3
 86 (9,8) b/d 

Współistniejące choroby,  
n (%)** 

1–3 współistniejące 
choroby 

536 (61,0) b/d 

≥4 współistniejące 
choroby 

40 (4,5) b/d 

Brak 302 (34,4) b/d 

Stopień ciężkości POChP, 
wg GOLD^^ 

I 15 (2,4) 
128 (13,9) 

II 110 (17,6) 

III 156 (24,8) 164 (17,8) 

IV 346 (55,1) 366 (39,7) 

FEV1, średnia (SD) [% w.n.]^^ 36,8 (16,9) 39,5 (19,3) 

INTERWENCJA 
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AlphaNet (publikacja Campos 2009 oraz Campos 2009a) [56, 57] 

Interwencja badana:  

 Campos 2009: A1-PI i.v. (Prolastin
®
) u 852 (97,0%) chorych, 26 (3,0%) chorych leczonych było lekiem 

Zemaira
®
; 

 Campos 2009a: A1-PI i.v. (Prolastin
®
) raz w tygodniu stosowany był u 553 (63,0%) chorych. 

 dawka A1-PI, średnia (SD) [mg/kg/tydzień]: 62,2 (9,7); 
 czas trwania terapii, średnia (SD) [lata]: 6,6 (4,3). 

Leczenie stosowane przez chorych na początku 
udziału w badaniu (% chorych w grupach) 

Brak zaostrzeń 
1-2 

zaostrzenia/rok 
≥3 

zaostrzeń/rok 

SABA 61,0 77,3 87,5 

LABA 45,5 59,4 65,6 

Teofilina 14,3 14,5 20,2 

wGKS 55,8 64,8 70,9 

GKS systemowe 3,9 3,8 7,9 

Tlenoterapia (długookresowa) 34,2 45,5 52,2 

Terapia podtrzymująca (% chorych stosujących 
poniższe leki) 

Przed terapią A1-PI Podczas terapii A1-PI 

SABA 76,7 76,7 

LABA 63,9 73,7 

wGKS 68,2 69,9 

Teofilina 18,3 16,4 

Antyleukotrieny 17,8 16,5 

GKS systemowe 5,9 4,3 

Tlenoterapia (długookresowa) 48,4 53,4 
 

PUNKTY KOŃCOWE 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

224 

   

  

   

 

AlphaNet (publikacja Campos 2009 oraz Campos 2009a) [56, 57] 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 ocena jakości życia – kwestionariusz SGRQ (Campos 2009);  

 poprawa oceny jakości życia – kwestionariusz SF-36 (Campos 2009); 

 samoocena satysfakcji z leczenia po roku terapii A1-PI (Campos 2009); 

 liczba zaostrzeń przypadająca na chorego/rok (Campos 2009); 

 zmiana czasu trwania zaostrzeń choroby (Campos 2009); 

 liczba chorych, u których wystąpiły zaostrzenia/rok (Campos 2009); 

 częstość hospitalizacji (Campos 2009); 

 liczba chorych, u których wystąpiło co najmniej 1 zaostrzenie choroby w ciągu 12 mies. (Campos 

2009a); 

 liczba zaostrzeń/rok – kryteria oparte na objawach oraz kryteria HRU (Campos 2009a); 

 czas trwania zaostrzeń choroby – kryteria oparte na objawach oraz kryteria HRU (Campos 2009a); 

 liczba zaostrzeń choroby w zależności od czasu ich trwania [dni] (Campos 2009a); 

 ocena ciężkości zaostrzeń choroby w zależności od stopnia nasilenia POChP zgodnie z kryteriami 

GOLD (Campos 2009a); 

 liczba zaostrzeń u chorych przyjmujących terapię suplementacyjną A1-PI raz w tygodniu (Campos 

2009a); 

 częstość hospitalizacji chorych, u których wystąpiło co najmniej 1 zaostrzenie choroby w ciągu roku, w 

oparciu o kryteria oparte na objawach (Campos 2009a). 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 wyniki dotyczące wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej. 

*dane demograficzne dotyczące wszystkich chorych ogółem, niezależnie od schematu 
terapeutycznego  
**w tym: choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
problemy naczyniowe (choroby naczyń obwodowych oraz udary mózgu), choroba wrzodowa, choroby 
tkanki łącznej, przewlekłe problemy nerkowe, alergiczne zapalenie zatok 
***czas przed diagnozą AATD, w którym występowały objawy choroby, średnia (SD) [lata]: 15,1 (9,2) 
^7 (0,8%) chorych było czynnymi palaczami tytoniu w momencie włączenia do badania, lecz rzucili 
palenie w ciągu roku od włączenia do badania 
^^Campos 2009: n=627 (71,4%) chorych 
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 Lieberman 2000 10.6.2.2.

Lieberman 2000 [65] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, kwestionariuszowe 

Przydział chorych do grup: do udziału w badaniu zaproszono poprzez wysłanie kwestionariusza do chorych 
wpisanych na internetową listę (ang. α1 Internet List); wskaźnik zwrotności kwestionariuszy wyniósł 48%; 

Skala NICE: 6/8 (brak stwierdzenia o tym, że chorzy włączani byli kolejno oraz brak informacji o liczbie ośrodków 

badawczych); 

NOS: Dobór próby: *; 

Porównywalność: **; 
Ekspozycja: * 

Opis utraty chorych z badania: b/d (przedstawiono jedynie informację, iż nie uwzględniono danych dotyczących 

oceny korzyści z leczenia dla 7 chorych, którzy przyjmowali A1-PI poniżej 12 miesięcy); 

Klasyfikacja AOTMiT: IVC; 

Sponsor: b/d; 

Liczba ośrodków: b/d (dane uzyskane z kwestionariuszy były porządkowane przez jedną osobę a następnie 

przekazane do analizy autorowi publikacji); 

Okres obserwacji: powyżej 12 miesięcy u 89 (92,7%); 

Analiza statystyczna: opisowa; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 obecność na internetowej liście chorych (ang. α1 Internet List); 

 fenotyp PI*ZZ; 

 niezależnie od leczenia lub braku leczenia AATD. 

Kryteria wykluczenia:  

 b/d. 

Dane demograficzne 

Parametr Grupa I 
Grupa II  

(osoby nieleczone A1-PI) 

Liczba chorych 96* 47* 

Mężczyźni, n (%) 50 (52,1) 24 (51,1) 

Wiek, zakres / mediana [lata] 
Mężczyźni: 36-67 / 50; 

Kobiety: 33-72 / 53. 

Mężczyźni: 37-70 / 55; 

Kobiety: 33-67 / 45. 

Wiek, w którym zdiagnozowano AATD,  
zakres / mediana [lata] 

Mężczyźni: 28-66 / 40; 

Kobiety: 31-65 / 42. 
b/d 

Rasa, n (%) 
Kaukaska 

b/d b/d 
Inna 

Palenie tytoniu obecnie / w przeszłości, 
n (%) 

Mężczyźni: 50 (100,0); 

Kobiety: 43 (93,5). 
(pozostałe 3 kobiety nigdy nie 

paliły tytoniu; jedna z nich 
wskazała, iż żyła w środowisku 
z dużym narażeniem na dym 

papierosowy) 

12 (25,5) chorych nigdy nie 
paliło tytoniu 
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Lieberman 2000 [65] 

Współistniejące choroby,  
n (%)** 

b/d 

 Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli: 1 (2,1); 

 Rozstrzenie oskrzeli od 
dzieciństwa: 1 (2,1); 

 Brak objawów jakiejkolwiek 
choroby płuc: 9 (19,1). 

Stopień ciężkości POChP, 
wg GOLD 

I 

b/d b/d 
II 

III 

IV 

FEV1, średnia (SD) [% w.n.] b/d b/d 

INTERWENCJA 

Interwencja badana:  

Prolastin
®
, dawkowanie: 

 jeden raz na tydzień: 54 (56,3%); 
 raz na 2 tygodnie: 35 (36,5%); 
 raz na miesiąc: 7 (7,3%). 

Dawka była dostosowywana tak, aby w przeliczeniu na tydzień chory otrzymywał 60 mg/kg m.c. 

Jeden z chorych ze względu na występowanie rozedmy płuc otrzymywał tlen (2l/min).  

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 częstość występowania infekcji na rok (infekcje były traktowane jak zaostrzenia choroby); 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 nie dotyczy. 

*w tym po 1 chorym z fenotypem PI*SZ w każdej z grup 
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 Seersholm 1997 10.6.2.3.

Seersholm 1997 [69] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, prospektywne, wieloośrodkowe, międzynarodowe; 

Przydział chorych do grup: do badania włączono chorych leczonych A1-PI (grupa Prolastin
®
 z Niemiec; dane 

pozyskano z ośrodków podlegających grupie roboczej zajmującej się chorobami układu oddechowego (WATL, 
niem. Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft zur Therapie von Lungenerkrankungen)) oraz nieleczonych A1-PI 
(grupa z Danii; dane pozyskano z duńskiego rejestru chorych na AATD w Kopenhadze (ang. The Danish α1-
Antitrypsin Deficiency Register in Copenhagen)); 

Skala NOS: 

Dobór próby: **; 

Porównywalność: **; 

Punkt końcowy: ***; 

Opis utraty chorych z badania: grupa Prolastin
®
: spośród 443 chorych włączonych do rejestru, utracono łącznie 

(nie włączono do badania) 245 (55,3%) chorych: 42 (9,5%) chorych z powodu braku fenotypu PI*ZZ, 99 (22,3%) 

chorych z powodu palenia tytoniu lub niepalenia tytoniu nigdy w życiu, 104 (23,5%) chorych z powodu 

brakujących wyników badań po podaniu leku rozszerzającego oskrzela lub z powodu terapii suplementacyjnej A1-

PI trwającej krócej niż 1 rok; 

Klasyfikacja AOTMiT: IIID; 

Sponsor: b/d; 

Liczba ośrodków: grupa Prolastin
®
: 25 ośrodków w Niemczech (pod kierownictwem WATL); 

Okres obserwacji: średnia (SD) [lata]: 

 grupa Prolastin
®
: 3,2 (1,6); 

 grupa nieleczona: 5,8 (3,4); 
Analiza statystyczna: poziom istotności statystycznej p<0,05; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

grupa Prolastin
®
: 

 ciężkie AATD: poziom A1-PI w osoczu <35% normy (zależnie od fenotypu); 

 zaburzenia czynności płuc: FEV1 <65% w.n. lub spadek FEV1 >120 ml w ciągu roku; 

 zaprzestanie palenia tytoniu przed włączeniem do badania; 

 fenotyp PI*ZZ; 

 terapia suplementacyjna A1-PI trwająca minimum 1 rok; 

 wyniki minimum 2 badań spirometrycznych przeprowadzonych w odstępie co najmniej 1 roku podczas 
terapii suplementacyjnej A1-PI; 

grupa nieleczona: 
 fenotyp PI*ZZ lub poziom A1-PI w osoczu <12 µmol/l; 
 byli palacze tytoniu; 
 chorzy indeksowani (ang. index cases)*; 
 wiek >25. r.ż. w momencie włączenia do badania; 
 wyniki minimum 2 badań spirometrycznych przeprowadzonych w odstępie co najmniej 1 roku; 

Kryteria wykluczenia:  

 b/d. 

Dane demograficzne 

Parametr A1-PI Nieleczeni 

Liczba chorych 198 97 

Mężczyźni, n (%) 142 (71,7) 55 (56,7) 
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Seersholm 1997 [69] 

Wiek, średnia (SD) [lata] 46 (8) 45 (10) 

FEV1, średnia (SD) [% w.n.] 37 (14) 42 (10) 

Liczba chorych z daną 
wartością FEV1, n (%) 

≤30% w.n. 75 (37,9) 27 (27,8) 

31-65% w.n. 112 (56,6) 58 (59,8) 

>65% w.n. 11 (5,6) 12 (12,4) 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: 

grupa Prolastin
®
: A1-PI i.v. (Prolastin

®
) w dawce 60 mg/kg/tydzień. 

Nie przedstawiono danych na temat leczenia wspomagającego. 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym u chorych leczonych i nieleczonych A1-PI. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 b/d. 

*chorzy na AATD są kierowani i prowadzeni przez lekarzy w całej Danii (chorzy indeksowani, ang. 
index cases). Gdy w wywiadzie rodzinnym chorego na AATD, zidentyfikowany zostanie członek 
rodziny obciążony ryzykiem związanym z obecnością genu Z, zostaje mu zaoferowana możliwość 
ustalenia genotypu, aby zidentyfikować chorych, u których niekoniecznie muszą wystąpić objawy 
płucne AATD (chorzy nieindeksowani, ang. non-index cases) 
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 Tonelli 2009 10.6.2.4.

Tonelli 2009 [70] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, retrospektywne; 

Przydział chorych do grup: do badania włączono chorych na AATD leczonych/nieleczonych A1-PI, których 
dane pozyskano z banku DNA i tkanek Fundacji Alfa-1 (ang. Alpha-1 Foundation DNA and Tissue Bank) między 
styczniem 2001 r. a kwietniem 2009 r.  
Chorych przydzielono do grup, w zależności od wartości początkowej FEV1 [% w.n.]: 

 I podział obejmował 3 grupy chorych i opierał się na wartościach FEV1 najczęściej występujących w 
literaturze: FEV1 <30%, FEV1 30-65%, FEV1 >65% w.n.; 

 II podział obejmował 2 grupy chorych i został stworzony w celu zwiększenia liczby analizowanych 
chorych i zapewnienia bardziej wiarygodnych wniosków: FEV1 <50%, FEV1 ≥50% w.n.; 

 III podział obejmował grupę chorych z początkową wartością FEV1 w granicach 35-49% w.n., ponieważ 
grupa ta może zyskać największe korzyści z terapii suplementacyjnej A1-PI. 

Chorych przydzielono również do grup, w zależności od palenia tytoniu: 

 obecni palacze to chorzy palący tytoń w momencie włączenia do badania; 
 byli palacze (palenie w przeszłości) to chorzy, którzy nie palili przez minimum 3 mies.; 
 niepalący to chorzy, którzy wypalili <20 paczek papierosów w ciągu życia; 

Skala NOS: 

Dobór próby: ****; 

Porównywalność: **;  

Punkt końcowy: ***; 

Opis utraty chorych z badania: spośród 2268 chorych włączonych do rejestru, utracono łącznie (nie włączono 

do badania) 2104 (92,8%) chorych: 1491 (65,7%) chorych z powodu braku genotypu P*ZZ, 562 (24,8%) chorych 

z powodu braku co najmniej 2 wyników badania FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, w odstępie 

minimum 6 mies., 15 (0,7%) chorych z powodu przeszczepienia płuc, 2 (0,1%) chorych z powodu 

przeszczepienia wątroby, 8 (0,4%) chorych z powodu braku wyniku wartości początkowej dla FEV1 oraz 26 

(1,1%) chorych z powodu braku informacji dot. palenia tytoniu. Spośród 164 chorych włączonych do badania, 

utracono z powodu zgonu, łącznie 9 (5,5%) chorych: 8 (4,9%) chorych z grupy A1-PI oraz 1 (0,6%) chorego z 

grupy nieleczonej; 

Klasyfikacja AOTMiT: IIID; 

Sponsor: Fundacja Alfa-1 (ang. Alpha-1 Foundation); 

Liczba ośrodków: b/d; 

Okres obserwacji: średnia (SE; zakres) [mies.]: 

 ogółem: 41,7 (2,6; 6; 268); 
 grupa A1-PI: 43,6 (3,2); 
 grupa nieleczona: 35,7 (3,2); 

Analiza statystyczna: poziom istotności statystycznej p<0,05; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 genotyp PI*ZZ; 

 co najmniej 2 wyniki badania FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, w odstępie minimum 6 
mies.; 

Kryteria wykluczenia:  

 przeszczep płuc lub wątroby. 

Dane demograficzne 

Parametr A1-PI* Nieleczeni 
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Tonelli 2009 [70] 

Liczba chorych 124 40 

Mężczyźni, n (%) 59 (47,6) 20 (50,0) 

Wiek, średnia (SE) [lata] 61,3 (0,7) 56,1 (1,9) 

Wiek, w którym zdiagnozowano AATD, średnia (SE) 
[lata] 

46,4 (0,8) 44,5 (1,8) 

Rasa, n (%) 
Biała 118 (95,2) 36 (90,0) 

Brak danych 6 (4,8) 4 (10,0) 

Palenie tytoniu, n (%) 

Obecnie 0 (0,0) 2 (5,0) 

W przeszłości 105 (84,7) 23 (62,5) 

Nigdy 19 (15,3) 15 (37,5) 

Czas palenia tytoniu, średnia (SE) [lata]** 19,4 (0,9) 17,3 (1,4) 

Ekspozycja na pyły/opary w miejscu pracy, n (%) 71 (56,5) 18 (45,0) 

Współtowarzyszące 
choroby, n (%) 

Duszność 114 (91,9) 30 (75,0) 

Astma 31 (25,0) 4 (10,0) 

POChP (rozedma) 46 (37,1) 6 (15,0) 

Rozstrzenie oskrzeli 15 (12,1) 2 (5,0) 

Zapalenie płuc 26 (21,0) 5 (12,5) 

Odma płucna 4 (3,2) 1 (2,5) 

Zapalenie wątroby 3 (2,4) 3 (7,5) 

Marskość wątroby 0 (0,0) 2 (5,0) 

AATD w rodzinie, n (%) 79 (63,7) 27 (67,5) 

Rozedma w rodzinie, n (%) 50 (40,3) 19 (47,5) 

FEV1, średnia (SE) [l/m] 1,4 (0,1) 2,4 (0,2) 

FEV1, średnia (SE) [% w.n.] 43 (2) 77 (5) 

Liczba przeprowadzonych badań 
spirometrycznych, średnia 

2 2 

Liczba chorych, u których po raz pierwszy 
przeprowadzono badanie spirometryczne po 

1. stycznia 2004 r. 
62 (50,0) 23 (57,5) 

Liczba chorych z daną 
wartością FEV1, n (%) 

<30% w.n. 30 (24,2) 3 (7,5) 

30-65% w.n. 79 (63,7) 10 (25,0) 

>65% w.n. 15 (12,1) 27 (67,5) 

<50% w.n. 88 (71,0) 8 (20,0) 

≥50% w.n. 36 (29,0) 32 (80,0) 

Leczenie objawowe, 
(%) 

Wziewne 
bronchodylatory 

86,3 55,0 

wGKS 59,7 45,0 
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Wziewne leki 
antycholinergiczne 

6,5 0 

Doustne bronchodylatory 11,3 5,0 

GKS systemowe 7,3 2,5 

Teofilina 10,5 5,0 

Tlenoterapia 50,8 12,5 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: 

grupa A1-PI: dane dot. terapii dostępne były wyłącznie dla 48 (38,7%) chorych. Wśród nich 42 (88,0%) chorych 
leczonych było A1-PI i.v. (Prolastin

®
) w schemacie cotygodniowym, 5 (10,0%) chorych przyjmowało lek Aralast

®
, 

a 1 (2,0%) chory lek Zemaira
®
. 

Nie przedstawiono danych na temat leczenia wspomagającego (przedstawiono dane dotyczące leczenia 
objawowego stosowanego przez chorych na początku udziału w badaniu, jednak nie przedstawiono informacji o 
możliwości kontynuowania leczenia objawowego od momentu rozpoczęcia przyjmowania A1-PI). 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym u chorych leczonych i nieleczonych A1-PI. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 b/d. 

*w grupie A1-PI, dane dot. terapii dostępne były wyłącznie dla 48 (38,7%) chorych 
**dla N=120 

 Wencker 1998 10.6.2.5.

Wencker 1998 [71] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, wieloośrodkowe; 

Przydział chorych do grup: do badania włączono chorych leczonych w ośrodkach pulmunologicznych lub 

wskazanych przez pulmunologów, ze względu na niepokojące objawy płucne (duszność wysiłkowa, sezonowy 
świszczący oddech i kaszel, częste infekcje układu oddechowego), którzy spełniali kryteria włączenia do badania, 
między lutym 1989 r. a 31 grudnia 1995 r.; 

Skala NICE: 7/8 (brak stwierdzenia, że chorzy byli włączani kolejno); 

Opis utraty chorych z badania: spośród 443 chorych włączonych do badania, utracono łącznie 156 (35,2%) 

chorych: 3 (0,7%) chorych zaprzestało terapii A1-PI ze względu na powtarzające się dreszcze i gorączkę po 
infuzji A1-PI, niezależnie od użytej partii leku, 37 (8,4%) chorych z powodu utraty z okresu obserwacji, 13 (2,9%) 
chorych z powodu przeszczepienia płuc, 59 (13,3%) chorych z powodu zgonu, 44 (9,9%) chorych z powodu 
braku wystarczających wyników do dalszej analizy; 

Klasyfikacja AOTMiT: IV C; 

Sponsor: b/d; 

Liczba ośrodków: 25 ośrodków w Niemczech; 

Okres obserwacji:  

 ogółem: 71 mies. (luty 1989 r. – grudzień 1995 r.) 
 dla chorych włączonych do analizy FEV1 (N=287): średnia (SD) [mies.]: 37,8 (18,9); 

Analiza statystyczna: opisowa. Do analizy FEV1 włączeni byli chorzy, dla których uzyskano wyniki z pomiarów 

FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela z najwcześniejszego możliwego okresu badania (tuż przed / na 
początku / 3 mies. po wprowadzeniu terapii A1-PI) oraz z minimum 2 wynikami uzyskanymi w okresie obserwacji; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 
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POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 chorzy na AATD (fenotyp określany przez ogniskowanie izoelektryczne) i rozedmę; 

 wiek >18. r.ż.; 

 zaburzenia czynności płuc: FEV1 <65% w.n. lub spadek FEV1 >120 ml w ciągu roku; 

 zaprzestanie palenia tytoniu minimum 3 mies. przed pierwszą infuzją leku; 
Kryteria wykluczenia:  

 nadwrażliwość na preparaty krwiopochodne; 

 niedobór IgA; 

 ciąża; 

 prawokomorowa niewydolność serca; 

 przeszczepienie płuc lub wątroby, operacyjne zmniejszenie objętości płuc lub bulektomia 

Dane demograficzne* 

Parametr Byli palacze Niepalący 

Liczba chorych, n (%)* 356 (80,4) 87 (19,6) 

Mężczyźni, n (%) 248 (69,7) 44 (50,6) 

Wiek, średnia (SD) [lata] 45,4 (7,7) 51,2 (9,7) 

Fenotyp, n (%) 

PI*ZZ 322 (90,4) 72 (82,8) 

PI*SZ 20 (5,6) 11 (12,6) 

Inny/nieznany*** 14 (3,9) 4 (4,6) 

Liczba chorych z daną 
wartością FEV1, n (%)** 

<30% w.n. 108 (24,4) 

30-65% w.n. 164 (37,0) 

Wiek chorych w 
zależności od FEV1, 
średnia (SD) [lata] 

≤30% w.n. 45,5 (8,2) 

31-65% w.n. 47,0 (8,7) 

FEV1, średnia (SD) [l/s] 1,32 (0,62) 1,38 (0,67) 

FEV1, średnia (SD) [% w.n.] 35,5 (14,8) 42,2 (18,2) 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: A1-PI i.v. (Prolastin
®
) w dawce 60 mg/kg/tydzień, aplikowany przez lekarza podstawowej 

opieki, w ośrodku badawczym lub szpitalu.   
Terapię suplementacyjną A1-PI stosowano u chorych, u których poziom A1-PI w osoczu wynosił <50 mg/dl, 
zmierzony za pomocą metody nefelometrycznej, lub <80 mg/dl, zmierzony za pomocą radialnej immunodyfuzji. 
Wartości te odpowiadały 35%(11 µmol) normie stężenia A1-PI w osoczu, zgodnej ze standardami Narodowych 
Instytutów Zdrowia (NIH

42
), które uważa się za poziom ochronny, przy którym występuje najmniejsze 

prawdopodobieństwo rozwoju rozedmy. 

Średnia liczba infuzji: 58 000; 

Czas trwania leczenia, średnia (zakres) [mies.]: 

 byli palacze: 29,2 (3,4; 79,7); 
 niepalący: 23,4 (3,1; 82,8). 

Leczenie wspomagające: Większość chorych rutynowo otrzymywała lek rozszerzający oskrzela oraz leki 

przeciwzapalne (nie podano danych na temat liczby chorych przyjmujących dodatkowe leki). Leki te nie miały 
wpływu na terapię suplementacyjną A1-PI. 

                                                

42
 ang. National Institutes of Health – Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych 
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PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 zależność między stopniem nasilenia POChP a rocznym spadkiem FEV1; 
 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 b/d. 

*byli palacze – chorzy, którzy rzucili palenie przed przystąpieniem do badania; niepalący – chorzy 
nigdy nie palący tytoniu 
***Pi*Z(null): n=6, PI*FZ: n=3, inny/nieznany: n=9 

 Wencker 2001 10.6.2.6.

Wencker 2001 [72] 

METODYKA 

Badanie obserwacyjne, wieloośrodkowe; 

Przydział chorych do grup: do badania włączono chorych na AATD, których informacje dot. stanu płuc przed 

rozpoczęciem leczenia A1-PI pozyskano z bazy danych WATL (dane z 26 ośrodków dla N=442), natomiast 
informacje dot. stanu zdrowia po wprowadzeniu terapii suplementacyjnej A1-PI pozyskano z bazy danych fazy IV 
badania obserwacyjnego leku Prolastin

®
. Obie bazy danych zawierały wspólny indentyfikator dla danego chorego, 

przez co możliwa była jego identyfikacja i analiza danych przed i po zastosowaniu terapii A1-PI; 

Skala NICE: 7/8 (brak stwierdzenia, że chorzy byli włączani kolejno); 

Opis utraty chorych z badania: b/d; 

Klasyfikacja AOTMiT: IV C; 

Sponsor: b/d; 

Liczba ośrodków: dane przed rozpoczęciem leczenia pozyskano z 25 ośrodków w Niemczech, natomiast po 

wprowadzeniu terapii A1-PI, z bazy danych fazy IV badania obserwacyjnego leku Prolastin
®
; 

Okres obserwacji: średnia (SD; zakres) [mies.]: 

 ogółem: 98,9 (36,6; 24,9; 196,3), dla N=28 chorych okres obserwacji >120 mies.; 
 przed rozpoczęciem terapii A1-PI: 47,5 (28,1; 12,2; 148,3); 
 po rozpoczęciu terapii A1-PI: 50,2 (30,2; 12,0; 148,6); 

Analiza statystyczna: poziom istotności statystycznej p<0,05; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 ciężkie AATD: poziom A1-PI w osoczu <35% normy (zależnie od fenotypu); 
 zaburzenia czynności płuc: FEV1 <65% w.n. lub spadek FEV1 >120 ml w ciągu roku; 
 zaprzestanie palenia tytoniu minimum 3 mies. przed włączeniem do badania; 
 wyniki z minimum 2 pomiarów czynności płuc przed zastosowaniem terapii A1-PI oraz 2 pomiarów po 

wprowadzeniu A1-PI przeprowadzone w odstępie co najmniej 1 roku; 
Kryteria wykluczenia:  

 nadwrażliwość na preparaty krwiopochodne; 
 niedobór IgA; 
 palenie tytoniu; 
 stwierdzona w wywiadzie prawokomorowa niewydolność serca; 
 przeszczep płuc lub operacyjne zmniejszenie objętości płuc. 

Dane demograficzne 

Parametr A1-PI 

Liczba chorych 96 
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Mężczyźni, n (%) 62 (64,6) 

Wiek pierwszego pomiaru FEV1, średnia (SD) [lata] 44,3 (8,6) 

Fenotyp, n (%) 

PI*ZZ 85 (88,5) 

PI*SZ 8 (8,3) 

Inny 3 (3,1) 

Palenie tytoniu, n (%)* 

Obecnie 14 (14,6) 

W przeszłości 70 (72,9) 

Nigdy 12 (12,5) 

Liczba wypalonych paczek papierosów, średnia 
(SD) [liczba opakowań/rok]** 

20,2 (13,2) 

BMI, średnia (SD) [kg/m2] 22,9 (3,6) 

FEV1, średnia (SD) [l/s] 1,43 (0,65) 

FEV1, średnia (SD) [% w.n.] 41,0 (17,3) 

Liczba chorych z daną 
wartością FEV1, n (%)** 

<30% w.n. 25 (26,0) 

30-65% w.n. 60 (62,5) 

>65% w.n. 11 (11,5) 

Wiek chorych w 
zależności od FEV1, 
średnia (SD) [lata] 

<30% w.n. 45,5 (7,5) 

30-65% w.n. 44,6 (8,8) 

>65% w.n. 40,1 (9,8) 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: A1-PI i.v. (Prolastin
®
) w dawce 60 mg/kg/tydzień. 

Średnia (SD) dawka: 62,2 (9,3) mg/kg/tydzień. 

Leczenie wspomagające: 

Nie przedstawiono informacji na temat leczenia wspomagającego. 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 zmiany wartości FEV1 w ujęciu rocznym przed oraz podczas terapii suplementacyjnej A1-PI. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 b/d. 

*Palący obecnie – chorzy, którzy palili tytoń co najmniej kilka razy podczas wstępnego etapu badania 
(przed rozpoczęciem terapii A1-PI), jednak rzucili palenie tytoniu na 3 mies. przed rozpoczęciem 
terapii; palący w przeszłości – chorzy, którzy zaprzestali palenia przed włączeniem do jednego z 
rejestrów; nigdy nie palący – chorzy, którzy wypalili <100 papierosów w życiu 
**dot. chorych z grupy palaczy obecnych / palących w przeszłości 
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10.7. Leki stosowane dodatkowo w badaniu EXACTLE 

Tabela 119. 
Leki zażywane przez chorych w poszczególnych etapach badania EXACTLE 

''''''''' 

'''''''''''' '''''''' 

'''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''' '''''''' 

'''''''''''' ''''''''''' 
'''''''''''''''' 

''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''' '''''' 

''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''''''''' 

''''''''' '''''''''''''''''''' 

'''''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''' 

'''''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''' ''''''''' 

''''''''''' ''' '''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''' ''' '''''''''''' '''''''' ''' '''''''''''' '''''''''' 

''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

''''''''''''' ''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''' 

''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''' 

'''''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' '''''''' ''' '''''''''''' '''''''' 

'''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''' 

'''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''' ''' '''''''''''''' ''''''' ''' ''''''''''' '''''' 

''''''''''' ''' '''''''''''' '''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''' 

''''''''''' ''' ''''''''''' '''''' ''' ''''''''''' '''''' 

''''''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''' '''''' '''''''''''''' '''''' 

'''''''''''' ''' '''''''''''' '''''' ''' '''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''' ''''''' ''''''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''' ''' '''''''''''' '''''' 

'''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''' 
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10.8. Wykresy typu forest-plot 

10.8.1. Analiza skuteczności 

Rysunek 3. 
Zmiana całkowitej gęstości płuc [g/l] mierzona wskaźnikiem PD15 
skorygowanym fizjologicznie oraz całkowitą pojemnością płuc (TLC, ang. 
total lung capacity) względem wartości początkowych w czasie 24 
miesięcy na podstawie wyników tomografii komputerowej (parametr MD) – 
uwzględniono wyniki z badania EXACTLE uzyskane metodą 1 

 

Rysunek 4. 
Zmiana całkowitej gęstości płuc [g/l] mierzona wskaźnikiem PD15 
skorygowanym fizjologicznie oraz całkowitą pojemnością płuc (TLC, ang. 
total lung capacity) względem wartości początkowych w czasie 24 
miesięcy na podstawie wyników tomografii komputerowej (parametr MD) - 
– uwzględniono wyniki z badania EXACTLE uzyskane metodą 3 

 

Rysunek 5. 
Częstość występowania hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniem 
(parametr RD) 
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10.8.2. Analiza bezpieczeństwa 

Rysunek 6 
Liczba chorych, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane ogółem (bez 
ciężkich) (parametr RD) 

 

Rysunek 7 
Liczba chorych, u których wystąpiły ciężkie zdarzenia niepożądane 
(parametr RD) 

 

Rysunek 8 
Liczba chorych, u których wystąpiły działania niepożądane ogółem 
(parametr RD) 
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Rysunek 9 
Liczba chorych, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane 
(parametr RD) 

 

Rysunek 10 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie płuc (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 11 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie wyrostka robaczkowego 
(ciężkie zdarzenie niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 12 
Liczba chorych, u których wystąpiła posocznica (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 13 
Liczba chorych, u których wystąpiły zakażenia dróg moczowych (ciężkie 
zdarzenie niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 14 
Liczba chorych, u których wystąpił rak piersi (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 15 
Liczba chorych, u których wystąpiła odma płucna (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 16 
Liczba chorych, u których wystąpiło POChP (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 17 
Liczba chorych, u których wystąpiły duszności (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 18 
Liczba chorych, u których wystąpił ból brzucha (ciężkie zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 19 
Liczba chorych, u których wystąpiła choroba refluksowa żołądkowo-
przełykowa (ciężkie zdarzenie niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 20 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie nosogardzieli (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 21 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie płuc (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 22 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie zatok (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 23 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie gardła (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 24 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie oskrzeli (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 25 
Liczba chorych, u których wystąpiła grypa (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 26 
Liczba chorych, u których wystąpiło zakażenie dolnych dróg 
oddechowych (zdarzenie niepożądane) –parametr RD 

 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

244 

   

  

   

 

Rysunek 27 
Liczba chorych, u których wystąpił ropień zęba (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 28 
Liczba chorych, u których wystąpiło zakażenie dróg moczowych 
(zdarzenie niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 29 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie żołądka i jelit (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 30 
Liczba chorych, u których wystąpił kaszel (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 31 
Liczba chorych, u których wystąpiły duszności (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 32 
Liczba chorych, u których wystąpiło nadciśnienie (zdarzenie niepożądane) 
–parametr RD 
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Rysunek 33 
Liczba chorych, u których wystąpił ból w nadbrzuszu (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 34 
Liczba chorych, u których wystąpiła biegunka (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 35 
Liczba chorych, u których wystąpiły nudności (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 



 

Prolastin
®
 (ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy) w długotrwałym 

leczeniu wspomagającym u dorosłych chorych z niedoborem 
inhibitora alfa-1-proteinazy i obturacją dróg oddechowych  
(FEV1 35-60%) oraz na podstawie klinicznej oceny stanu  
chorego – analiza kliniczna 

247 

   

  

   

 

Rysunek 36 
Liczba chorych, u których wystąpiły wymioty (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 37 
Liczba chorych, u których wystąpiło zapalenie żołądka (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 38 
Liczba chorych, u których wystąpił ból głowy (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 
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Rysunek 39 
Liczba chorych, u których wystąpiły zawroty głowy (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 40 
Liczba chorych, u których wystąpił ból pleców (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 41 
Liczba chorych, u których wystąpił ból stawów (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 
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Rysunek 42 
Liczba chorych, u których wystąpił ból kończyn (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 43 
Liczba chorych, u których wystąpił ból mięśniowo-szkieletowy (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 44 
Liczba chorych, u których wystąpiły skurcze mięśni (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 
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Rysunek 45 
Liczba chorych, u których wystąpiły stłuczenia (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

 

Rysunek 46 
Liczba chorych, u których wystąpiła gorączka (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 

 

Rysunek 47 
Liczba chorych, u których wystąpiło osłabienie (zdarzenie niepożądane) –
parametr RD 
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Rysunek 48 
Liczba chorych, u których wystąpił obrzęk obwodowy (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

Rysunek 49 
Liczba chorych, u których wystąpił ból w klatce piersiowej (zdarzenie 
niepożądane) –parametr RD 

 

10.9. Badania wykluczone na podstawie pełnych 

tekstów 

Tabela 120. 
Powody wykluczenia badań na podstawie ich pełnych tekstów – I etap 

Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Abusriwil 2006 [73] Niewłaściwa metodyka Opracowanie poglądowe 

Carter 2008 [74] Niewłaściwa metodyka Opracowanie poglądowe 

Gøtzsche 2010 [85] Niewłaściwa metodyka 

Przegląd systematyczny, który został 
zaktualizowany w 2016 roku. Do analizy 

włączono najnowszą wersję opracowania 
(Gøtzsche 2016) 

Kohnlein 2014 [91] Niewłaściwa metodyka Przegląd niesystematyczny, opinia eksperta 

Louie 2005 [93] Niewłaściwa interwencja 
Przegląd systematyczny dotyczący 

porównania produktów Aralast
®
 vs Prolastin

®
 

Senn 2005 [105] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd niesystematyczny (opracowanie nie 

dotyczy leczenia chorych na AATD) 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Steinkamp 2011 
[107] 

Niewłaściwa metodyka Opracowanie poglądowe 

Stockley 2013 [110] Niewłaściwa metodyka Opracowanie poglądowe 

Stoller 2008 [118] Niewłaściwa metodyka Opracowanie poglądowe 

Tabela 121. 
Powody wykluczenia badań na podstawie ich pełnych tekstów – II etap 

Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

AADRSG 1998 [75] Niewłaściwa populacja 

Odsetek chorych, u których FEV1 zawierał się 
w przedziale zgodnym z zawartym w ChPL 
wynosił powyżej 56,6% (obliczono odsetek 
chorych z FEV1 <35% oraz ≥80 łącznie + 

część chorych zawarta w przedziale FEV1 od 
50 do 79%). Częstość dawkowania A1-PI 
zmieniała się w czasie trwania badania. 

Ostatecznie odsetek chorych przyjmujących 
A1-PI 1 raz na tydzień wynosił tylko 33% - nie 
przedstawiono wyników oddzielnie dla takiej 
grupy chorych. Nie przedstawiono również 

szczegółowych danych na temat 
zastosowanej dawki leku w mg. 

Alkins 2000 [74] Niewłaściwa metodyka 
Opracowanie ekonomiczne (oszacowanie lat 

zyskanych dzieki terapii A1-PI) 

Barker 1994 [76] Niewłaściwa interwencja 

Badanie retrospektywne dotyczące tylko 14 
chorych, którzy początkowo otrzymywali 
Prolastin

®
 w dawce 60/mg/tydz., jednak 

ostatecznie wszyscy chorzy byli leczeni dawką 
120 do 180 mg, co 2-3 tygodnie 

Barros-Tizon 2012 
[77] 

Niewłaściwy komparator 

Badanie retrospektywne dotyczące 
porównania produktów Prolastin

®
 i Trypsone

®
. 

Spośród 127 chorych jedynie 8 (6,7%) 
przyjmowało lek raz w tygodniu 

Burdon 1992 [78] Niewłaściwa metodyka Opis przypadku 

Burdon 2002 [79] Niewłaściwa metodyka 

Badanie obserwacyjne dotyczące redukcji 
wskaźnika FEV1 u chorych na AATD (badanie 

nie dotyczy oceny efektów leczenia z 
zastosowaniem A1-PI) 

Campos 2013 [80] Niewłaściwa metodyka 

Badanie randomizowane dotyczące 
porównania dwóch dawek produktu 

leczniczego Prolastin
®
 (60 mg/kg/tydz vs 120 

mg/kg/tydzień) 

Carter 2011 [81] 
Niewłaściwe punkty 

końcowe 
Publikacja do badania EXACTLE dotycząca 

oceny biomarkerów 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Dirksen 1997 [82] Niewłaściwa interwencja 

Dawkowanie leku niezgodne z zalecanym w 
ChPL Prolastin

®
 (w publikacji nie 

przedstawiono szczegółowych informacji na 
temat dawkowania. O dawce leku 

wnioskowano na podstawie innych publikacji 
odwołujących się do tej). Badanie dot. tylko 22 

chorych. 

Dirksen 1999 [83] Niewłaściwa interwencja 
Dawkowanie leku niezgodne z zalecanym w 

ChPL Prolastin
®
 (250 mg/kg, co 4 tyg.) 

Gillissen 1989 [84] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne dotyczące tylko 8 

chorych 

Gottlieb 2000 [86] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, jednoramienne, 

dotyczące tylko 12 chorych 

Hattesohl 2011 [87] Niewłaściwa interwencja 
Badanie dotyczące 10 chorych leczonych z 
powodu POChP i AATD. Brak danych na 

temat dawki tygodniowej leku. 

Holme 2010 [88] Niewłaściwa populacja 
Publikacja nie odnosząca się do leczenia 

AATD 

Koepke 2015 [89] 
Niewłaściwe punkty 

końcowe 

Badanie obserwacyjne, Prolastin
®
 vs brak  

A1-PI, ocena biomarkerów rozedmy płuc 
(MPO i MMP-9), wyniki przedstawione przed i 

po podaniu leku oraz po tygodniu 

Kohnlein 2010 [90] Niewłaściwa interwencja 

Badanie, którego celem była ocena metod 
diagnostycznych AATD, wpływu czynników 

środowiskowych na przebieg choroby. 
Przedstawiono pojedyncze wyniki dla terapii 

A1-PI, jednak bez wskazania jaki produkt 
zastosowano oraz w jakiej dawce. 

Konietzko 1988 [92] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, jednoramienne, w 

którym uczestniczyło tylko 20 chorych 

Luisetti 2015 [94] Niewłaściwa interwencja 

Badanie obserwacyjne, dotyczące porównania 
A1-PI vs brak leczenia, brak informacji o 

zastosowanym produkcie oraz jego 
dawkowaniu 

Ma 2007 [95] Niewłaściwa interwencja 

Badanie dotyczące porównania 3 grup 
chorych (POChP vs AATD vs bez choroby 

płuc); brak informacji na temat zastosowanego 
produktu oraz na temat jego dawkowania; 
liczba chorych w grupach: 13 vs 7 vs 12) 

Ma 2013 [96] 
Niewłaściwe punkty 

końcowe 

Badanie obserwacyjne, retrospektywne, 
porównujące Prolastin

®
 vs brak leczenia vs 

zdrowi), celem badania była ocena 
biomarkerów degradacji elastyny w osoczu, 
płynie oskrzelowo-pęcherzykowym oraz w 

moczu 

McAloon 2009 [97] Niewłaściwa populacja Publikacja dotycząca chorych nieleczonych  
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Miravitlles 1998 [98] Niewłaściwa interwencja 
Dawkowanie produktu Prolastin

®
 niezgodne z 

zalecanym w ChPL 

Moser 1988 [99] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne dotyczące tylko 6 

chorych (przedstawiono dane dla 
jednorazowego podania leku) 

Sandhaus 2014 [100] Niewłaściwy komparator 

Badanie randomizowane dotyczące 
porównania dwóch preparatów A1-PI 

(Glassia
®
 60 mg/kg/tydz vs Prolastin

®
 60 

mg/kg/tydz) 

Sandstrom 2008 
[101] 

Niewłaściwa metodyka Opis przypadku 

Schmidt 1988 [102] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, jednoramienne, w 

którym uczestniczyło tylko 20 chorych 

Schwaiblmair 1997 
[103] 

Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, jednoramienne, w 

którym uczestniczyło tylko 20 chorych 

Sclar 2012 [104] Niewłaściwa metodyka 
Opracowanie ekonomiczne (oszacowanie 

liczby lat uzyskanych wskutek zastosowania 
terapii) 

Sorrells 2015 [106] Niewłaściwy komparator 
Protokół do badania SPARTA (badanie RCT, 

porównanie Prolastin C
®
 60mg/kg/tydz vs 

Prolastin C
®
 120 mg/kg/tydz vs PLC) 

Stockley 2002 [108] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, jednoramienne, 

dotyczące 12 chorych 

Stockley 2010 [109] Niewłaściwa metodyka 
Opracowanie zbiorcze wyników badań 

EXACTLE oraz Dirksen 1999 wykonane na 
podstawie przeglądu niesystematycznego 

Stockley 2015 [111] Niewłaściwa metodyka Protokół do programu ADAPT 

Stocks 2006 [112] Niewłaściwy komparator 

Badanie randomizowane dotyczące 
porównania dwóch preparatów A1-PI 

(Zemaira
®
 60 mg/kg/tydz vs Prolastin

®
 60 

mg/kg/tydz) 

Stocks 2010 [113] Niewłaściwy komparator 
Badanie randomizowane dotyczące 

porównania dwóch preparatów A1-PI 
(Prolastin C

®
 vs Prolastin

®
 60 mg/kg/tydz) 

Stolk 2005 [114] Niewłaściwa metodyka 
Korespondencja - odnosi się do danych dla 
dlawkowania niezgodnego z zalecanym w 

ChPL (tj. do 250 mg/kg/mies.) 

Stoller 2002 [115] Niewłaściwy komparator 

Badanie randomizowane dotyczące 
porównania dwóch preparatów A1-PI 

(Respitin
®
 60 mg/kg/tydz vs Prolastin

®
 60 

mg/kg/tydz) 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Stoller 2003 [116] Niewłaściwa interwencja 

Badanie na podstawie danych z rejestru 
dotyczące 747 chorych, u których 

zastosowano różne schematy dawkowania 
leku. Nie podano dokładnych danych na temat 
zastosowanych produktów leczniczych ani na 

temat schematu ich dawkowania. 

Stoller 2007 [117] Niewłaściwa metodyka 
Badanie randomizowane dotyczące łącznie 16 

chorych 

Stone 2016 [119] Niewłaściwa populacja 

Opracowanie dotyczące chorych biorących 
udział w programie ADAPT, będących po 

przeszczepieniu płuc, nie poddanych terapii 
suplementacyjnej 

Strange 2006 [120] Niewłaściwa interwencja 

Badanie kwestionariuszowe (niski wskaźnik 
zwrotności ankiet), którego celem było 

przedstawienie charakterystyki chorych na 
AATD. Nie przedstawiono szczegółowych 
danych na temat zastosowanej dawki leku. 
Podano informację, że chorzy byli leczeni 

produktem Prolastin
®
, jednak tylko ok. 54% 

otrzymywało lek raz na tydzień (pozostali co 2, 
3, 4, i 5 tygodni) 

Strange 2015 [121] Niewłaściwa metodyka 
Protokół do badania GRADS (brak wyników 

badania) 

Subramanian 2012 
[122] 

Niewłaściwa metodyka 

Badanie obserwacyjne dotyczące 10 chorych 
poddanych terapii produktem Prolastin

®
 vs 10 

chorych leczonych z powodu POChP vs 10 
zdrowych  

Subramanian 2013 
[123] 

Niewłaściwa metodyka 
Badanie retrospektywne, brak danych 

dotyczących leczenia 

Tanash 2008 [124] Niewłaściwa metodyka 
Opracowanie dotyczące naturalnego 

przebiegu AATD na podstawie danych z 
rejestru szwedzkiego. 

Thabut 2005 [125] Niewłaściwa metodyka 
Protokół do badania Thabut 2008 (badanie 

wykluczone) 

Thabut 2008 [126] Niewłaściwa interwencja 

Badanie prospektywne, kohortowe, z udziałem 
chorych powyżej 18 r.ż., porównujące terapię 

A1-PI względem braku leczenia - nie 
przedstawiono danych na temat 

zastosowanego produktu oraz jego 
dawkowania (prawdopodobnie zastosowano 

produkt leczniczy Alfalastin) 

Tirado-Conde 2011 
[127] 

Niewłaściwa interwencja 
Brak informacji jaki A1-PI i w jakiej dawce 

stosowali chorzy. 

Vijayasaratha 2012 
[128] 

Niewłaściwa metodyka 
Publikacja dotycząca leków stosowanych w 

zaostrzniach POChP 

Wencker 1994 [129] Niewłaściwa metodyka Opis przypadku 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Wewers 1987 [130] Niewłaściwa interwencja 
Badanie obserwacyjne dotyczące tylko 21 

chorych, brak informacji o podawanym 
produkcie 

Wilke 2013 [131] Niewłaściwa metodyka 
Badanie obserwacyjne, prospektywne, 

dotyczące leczenia produktem Prolastin
®
 w 

dawce 60 mg/kg/tydz. 7 chorych 

Vidal 2010 [132] Niewłaściwa metodyka 

Badanie obserwacyjne, jednoramienne, 
dotyczące terapii lekiem Trypsone

® 
w dawce 

60 mg/tydz., w którym uczestniczyło tylko 23 
chorych 

Źródło: opracowanie własne 

10.10. Skale oceny jakości badań 

Tabela 122. 
Kryteria Cook 

Kryteria Cook Tak/Nie 

Sprecyzowane pytanie badawcze:  

Przedstawienie zastosowanej strategii wyszukiwania:  

Predefiniowane kryteria włączania i wykluczania dla 
badań klinicznych: 

 

Krytyczna ocena wiarygodności badań klinicznych 
włączonych do analizy: 

 

Ilościowa i/lub jakościowa synteza wyników badań:  

Podsumowanie 

(ocena systematyczności przeglądu, konieczne 
spełnienie co najmniej 4 spośród 5 wskazanych 
powyżej kryteriów) 

 

 

Tabela 123. 
Ocena jakości danych wg skali Jadad 

Pytanie 
Odpowiedź  

Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

Czy badanie opisano jako randomizowane?   

Czy badanie opisano jako podwójnie zaślepione?   

Czy podano informacje o utracie chorych z badania?   

Czy dodać 1 punkt za podany opis randomizacji i właściwą 
metodę? 

  

Czy dodać 1 punkt za podany opis zaślepienia i właściwą 
metodę? 
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Pytanie 
Odpowiedź  

Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę randomizacji?   

Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę zaślepienia?   

SUMA PUNKTÓW  
 

Tabela 124. 
Skala AMSTAR 

Pytanie 

Publikacja 

 

1. 
Czy kryteria włączenia i wykluczenia zostały opracowane a 

priori? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

2. 
Czy selekcja publikacji i ekstrakcja danych była 

przeprowadzona przez 2 analityków? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

3. Czy przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

4. 
Czy w kryteriach włączenia odniesiono się do statusu 

publikacji? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

5. 
Czy przedstawiono listę badań włączonych i 

wykluczonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

6. Czy przedstawiono charakterystykę badań włączonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 
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Pytanie 

Publikacja 

 

Nie ma zastosowania 

7. 
Czy oceniono i udokumentowano jakość danych z badań 

włączonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

8. 
Czy na etapie formułowania wniosków uwzględniono 

jakość włączonych badań? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

9. 
Czy metody zastosowane do kumulacji danych z badań 

były odpowiednie? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

10. 
Czy oceniono ryzyko związane z błędem publikacji  

(publication bias)? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

11. Czy przedstawiono dane na temat konfliktu interesów? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

Suma punktów  

• <5 punktów - przegląd o niskiej jakości; 
• ≥5 punktów - przegląd o umiarkowanej jakości; 
• ≥9 punktów - przegląd o wysokiej jakości. 

Tabela 125. 
Ocena jakości danych wg skali NICE 

Pytanie Odpowiedź Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

1. Czy badanie było prowadzone w więcej niż jednym 
ośrodku? 

  

2. Czy hipoteza badawcza/cel badania jest jasno opisany?   
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Pytanie Odpowiedź Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

3. Czy kryteria włączenia i wykluczenia pacjentów są 
sprecyzowane? 

  

4. Czy zostały jasno zdefiniowane punkty końcowe?   

5. Czy dane były poprawnie analizowane?   

6. Czy w opisie badania znajduje się stwierdzenie, że 
pacjenci byli włączani kolejno? 

  

7. Czy opisano jasno wyniki badania?   

8. Czy wyniki przedstawiono w podziale na podgrupy 
pacjentów (np. wg stopnia zaawansowania choroby, 
charakterystyk pacjentów, innych czynników)? 

  

SUMA PUNKTÓW  

 

Tabela 126. 
Kwestionariusz Newcastle-Ottawa Scale (NOS) do oceny badań nierandomizowanych 
– wersja dla badań kliniczno-kontrolnych 

SKALA OCENY JAKOŚCI BADAŃ NEWCASTLE-OTTAWA – BADANIA KLINICZNO-KONTROLNE 

Uwaga: badanie może otrzymać najwyżej jedną gwiazdkę za każdy numerowany element skali w kategoriach 

“Dobór próby” i “Ekspozycja”. W kategorii „Porównywalność” można przyznać najwyżej dwie gwiazdki. 

Pytanie Odpowiedź Suma 

Dobór próby 

1) Czy kryteria włączenia do 

badania zostały prawidłowo 

zdefiniowane?  

a) tak, poprzez niezależną walidację * 

….  

(max. ****) 

b) tak, np. poprzez łączenie zapisów lub na podstawie 

spontanicznych zgłoszeń chorych 
 

c) brak opisu  

2) Reprezentatywność populacji 

badanej  

a) seria kolejnych przypadków lub seria przypadków w 

oczywisty sposób reprezentatywna 
* 

b) możliwy błąd selekcji chorych lub reprezentatywność 

niemożliwa do określenia 
 

3) Dobór chorych do grupy 

kontrolnej 

a) z tego samego środowiska co grupa badana * 

b) chorzy ze szpitala  

c) brak opisu  

4) Definicja grupy kontrolnej 
a) brak choroby (punktu końcowego) w wywiadzie * 

b) brak opisu  

Porównywalność 

1) Porównywalność grupy 

badanej i kontrolnej na 

podstawie planu badania lub 

analizy 

a) w badaniu uwzględniono ____________ (proszę 

wybrać najbardziej istotny czynnik) 
* 

…. 

(max. **) 
b) w badaniu uwzględniono dodatkowy czynnik (to 

kryterium można zmodyfikować tak, aby dotyczyło 

innego istotnego czynnika) 

* 

Ekspozycja 
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SKALA OCENY JAKOŚCI BADAŃ NEWCASTLE-OTTAWA – BADANIA KLINICZNO-KONTROLNE 

Uwaga: badanie może otrzymać najwyżej jedną gwiazdkę za każdy numerowany element skali w kategoriach 

“Dobór próby” i “Ekspozycja”. W kategorii „Porównywalność” można przyznać najwyżej dwie gwiazdki. 

Pytanie Odpowiedź Suma 

1) Stwierdzenie ekspozycji 

a) dane pewne (np. dokumentacja zabiegu 

chirurgicznego) 
* 

….  

(max. ***) 

b) ustrukturyzowany wywiad z zaślepieniem przypisania 

do grupy badanej lub kontrolnej 
* 

c) ustrukturyzowany wywiad bez zaślepienia 

przypisania do grupy badanej lub kontrolnej 
 

d) raportowane przez chorego w formie pisemnej lub 

wyłącznie dokumentacja medyczna 
 

e) brak opisu  

2) Czy stosowano tę samą 

metodę stwierdzenia ekspozycji 

w grupie badanej i kontrolnej? 

a) tak * 

b) nie  

3) Odsetek chorych z brakiem 

odpowiedzi 

a) jednakowy w grupie badanej i kontrolnej * 

b) opis pacjentów z brakiem odpowiedzi  

c) różny w grupie badanej i kontrolnej, bez oznaczenia  

Tabela 127. 
Kwestionariusz Newcastle-Ottawa Scale (NOS) do oceny badań nierandomizowanych 
– wersja dla badań kohortowych 

SKALA OCENY JAKOŚCI BADAŃ NEWCASTLE-OTTAWA – BADANIA KOHORTOWE 

Uwaga: badanie może otrzymać najwyżej jedną gwiazdkę za każdy numerowany element skali w kategoriach 

“Dobór próby” i “Punkt końcowy”. W kategorii „Porównywalność” można przyznać najwyżej dwie gwiazdki. 

Pytanie Odpowiedź Suma 

Dobór próby 

1) Reprezentatywność kohorty 

narażonej 

a) w pełni reprezentatywna w odniesieniu do 

przeciętnego ___ (proszę wpisać) w danej 

społeczności 

* 

….  

(max. ****) 

b) w pewnym stopniu reprezentatywna w odniesieniu do 

przeciętnego ___ w danej społeczności 
* 

c) określona grupa użytkowników (np. pielęgniarki, 

wolontariusze) 
 

d) nie określono metody doboru kohorty  

2) Dobór kohorty bez narażenia 

a) z tego samego środowiska co narażona kohorta * 

b) z innego środowiska (z innej populacji)  

c) nie określono metody doboru kohorty bez narażenia  

3) Stwierdzenie narażenia 

a) dane pewne (np. dokumentacja zabiegu 

chirurgicznego) 
* 

b) ustrukturyzowany wywiad * 

c) raportowane przez chorego w formie pisemnej  
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SKALA OCENY JAKOŚCI BADAŃ NEWCASTLE-OTTAWA – BADANIA KOHORTOWE 

Uwaga: badanie może otrzymać najwyżej jedną gwiazdkę za każdy numerowany element skali w kategoriach 

“Dobór próby” i “Punkt końcowy”. W kategorii „Porównywalność” można przyznać najwyżej dwie gwiazdki. 

Pytanie Odpowiedź Suma 

d) nie określono  

4) Wykazano, że badany punkt 

końcowy nie występował na 

początku badania? 

a) tak * 

b) nie  

Porównywalność 

1) Porównywalność kohort na 

podstawie planu badania lub 

analizy 

a) w badaniu uwzględniono ____________ (proszę 

wybrać najbardziej istotny czynnik) 
* 

….  

(max. **) 
b) w badaniu uwzględniono dodatkowy czynnik (to 

kryterium można zmodyfikować tak, aby dotyczyło 

innego istotnego czynnika) 

* 

Punkt końcowy 

1) Ocena wystąpienia punktu 

końcowego 

a) niezależna ocena z zaślepieniem * 

….  

(max. ***) 

b) łączenie zapisów * 

c) raportowane przez chorego  

d) nie określono  

2) Czy okres obserwacji był 

odpowiednio długi, aby wystąpił 

punkt końcowy? 

a) tak (proszę wybrać odpowiedni okres obserwacji dla 

badanego punktu końcowego) 
* 

b) nie  

3) Poprawność obserwacji 

kohort 

a) pełna obserwacja – znane losy wszystkich chorych * 

b) małe prawdopodobieństwo błędu systematycznego 

na skutek utraty chorych z okresu obserwacji – 

niewielka liczba utraconych chorych - > ____ % 

ukończyło obserwację (proszę wybrać odpowiedni 

odsetek) lub odniesiono się losów chorych 

utraconych 

* 

c) < ____% ukończyło obserwację (proszę wybrać 

odpowiedni odsetek) i brak odniesienia do losów 

chorych utraconych 

 

d) nie określono  
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Tabela 128. 
Kryteria oceny jakości danych wg wytycznych GRADE 

Rodzaj badania: 

 badanie z randomizacją = jakość wysoka 

 badanie obserwacyjne = jakość niska 

 jakiekolwiek inne dane = jakość bardzo niska 

Czynniki obniżające jakość danych: 

 poważne (–1) albo bardzo poważne (–2) ograniczenie jakości badania 

 ważna niezgodność wyników (–1) 

 umiarkowana (–1) lub duża (–2) niepewność co do możliwości odniesienia danych 

 nieprecyzyjne oszacowanie efektów lub zbyt mała liczba danych (–1) 

 duże prawdopodobieństwo, że część badań na dany temat nie została opublikowana (–1) 

Czynniki zwiększające jakość danych: 

 silny związek pomiędzy interwencją a punktem końcowym – statystycznie istotne ryzyko względne 

>2 (albo <0,5) oszacowane na podstawie zgodnych wyników ≥2 badań obserwacyjnych, bez 

prawdopodobnych czynników zakłócających mogących zmniejszyć zaobserwowany efekt (+1) 

 bardzo silny związek pomiędzy interwencją a punktem końcowym – statystycznie istotne ryzyko 

względne >5 (albo <0,2) na podstawie danych bezpośrednich, bez poważnych zastrzeżeń co do ich 

wiarygodności (+2)  

 wykazanie zależności efektu od dawki (+1) 

 wszystkie prawdopodobne, ale niewzięte pod uwagę czynniki zakłócające najprawdopodobniej 

zmniejszyły zaobserwowany efekt (+1) 

Tabela 129. 
Ocena ryzyka błędu systematycznego według zaleceń Cochrane 

Domena 
Zakres oceny 

(informacje, które powinny znaleźć się w 
analizowanym badaniu) 

Ocena ryzyka 

Błąd systematyczny wynikający z selekcji (ang. selection bias) 

Losowy przydział do grup 
(ang. random sequence 

generation) 

Opis metody generowania sekwencji 
alokacji przedstawiony w sposób 

wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić 
ocenę, czy przydział do grup był właściwy 

(grupy były porównywalne) 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Utajnienie kodu randomizacji 
(ang. allocation concealment) 

Opis metody zastosowanej do ukrycia 
kolejności przydziału chorych do grup 

przedstawiony w sposób wystarczająco 
szczegółowy, aby ustalić, czy przydział 

można było przewidzieć z wyprzedzeniem 
lub w trakcie przydzielania chorych. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Błąd systematyczny związany ze znajomością interwencji (ang. performance bias) 
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Domena 
Zakres oceny 

(informacje, które powinny znaleźć się w 
analizowanym badaniu) 

Ocena ryzyka 

Zaślepienie uczestników 
badania oraz badaczy. Ocena 

powinna zostać 
przeprowadzona dla każdego 
głównego punktu końcowego 

(lub klasy punktów 
końcowych) 

Opis wszystkich działań, jeżeli jakiekolwiek 
podjęto, w celi zaślepienia uczestników 

badania oraz badaczy. Jakakolwiek 
informacja związana z tym, czy zamierzone 

działania związane z zaślepieniem były 
skuteczne. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Błąd systematyczny związany z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) 

Zaślepienie oceny wyników 
badania. Ocena powinna 

zostać przeprowadzona dla 
każdego głównego punktu 

końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Opis wszystkich działań zastosowanych w 
celu zaślepienia badaczy oceniających 
wyniki badania. Jakakolwiek informacja 

związana z tym, czy zamierzone działania 
związane z zaślepieniem były skuteczne. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Błąd systematyczny związany z wykluczeniem (dyskwalifikacją) (ang. attrition bias) 

Niepełne dane na temat 
wyników (np. brak informacji 

o tym, że wszyscy chorzy 
ukończyli badanie). Ocena 

powinna zostać 
przeprowadzona dla każdego 
głównego punktu końcowego 

(lub klasy punktów 
końcowych) 

Opis wyników dla każdego punktu 
końcowego, zawierający informację o 

utracie i wykluczeniu chorych z analizy. 
Stwierdzenie czy utrata i wykluczenie 

chorych było raportowane (liczba chorych w 
każdej z grup w porównaniu do całkowitej 

liczby chorych zrandomizowanych do grup) 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Błąd systematyczny związany z raportowaniem (ang. reporting bias) 

Wybiórcze raportowanie 

Stwierdzenie jak analizowana była 
możliwość wybiórczego przedstawiania 
punktów końcowych (wyników) przez 

autorów badania i ich wnioski. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 

Inne rodzaje błędów (ang. other bias) 

Inne źródła błędów 

Wskazanie innych ważnych kwestii 
związanych z błędem systematycznym, 

które nie zostały zawarte w ramach żadnej 
innej z domen. 

Jeżeli zostały one wskazane w protokole 
przeglądu, wyjaśnienia powinny zostać 

przedstawione dla każdego z nich. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko 
błędu 

 Ryzyko 
niemożliwe do 
określenia 
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Tabela 130. 
Klasyfikacja doniesień naukowych odnoszących się do terapii1 

Typ badania Rodzaj badania Opis podtypu 

Przegląd systematyczny RCT 
IA 

Metaanaliza na podstawie wyników przeglądu 
systematycznego RCT 

IB Systematyczny przegląd RCT bez metaanalizy 

Badanie eksperymentalne 

IIA 

Poprawnie zaprojektowana kontrolowana próba 
kliniczna z randomizacją

2
, w tym pragmatyczna 

próba kliniczna z randomizacją (ang. pragmatic 
randomized controlled trial, pRCT) 

IIB 
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana próba 

kliniczna z pseudorandomizacją 

IIC 
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana próba 

kliniczna bez randomizacji
3
 

IID Badanie jednoramienne 

Badanie obserwacyjne z grupą 
kontrolną 

IIIA Przegląd systematyczny badań obserwacyjnych 

IIIB 
Poprawnie zaprojektowane prospektywne 
badanie kohortowe z równoczasową grupą 

kontrolną 

IIIC 
Poprawnie zaprojektowane prospektywne 
badanie kohortowe z historyczną grupą 

kontrolną 

IIID 
Poprawnie zaprojektowane retrospektywne 
badanie kohortowe z równoczasową grupą 

kontrolną 

IIIE 
Poprawnie zaprojektowane badanie kliniczno-

kontrolne (retrospektywne) 

Badanie opisowe 

IVA Seria przypadków - badanie pretest/posttest
4
 

IVB Seria przypadków - badanie posttest
5
 

IVC Inne badanie grupy pacjentów 

IVD Opis przypadku 

Opinia ekspertów V 
Opinia ekspertów w oparciu o doświadczenie 

kliniczne, badania opisowe oraz raporty 
panelów ekspertów 

1 
Modyfikacja własna na podstawie: Undertaking systemic reviews of research on effectiveness: CRD guidelines 
for those carrying out or commissioning reviews. CRD report #4, University of York, York 1996; 

2
 Kontrolowana próba kliniczna z randomizacją, ang. randomised controlled trial, RCT; 

3
 Kontrolowana próba kliniczna, ang. clinical controlled trial, CCT; 

4 
Badanie typu pretest/posttest – badanie opisowe ze zbieraniem danych przed zastosowaniem ocenianego 
postępowania i po nim; 

5 
Badanie typu posttest – badanie opisowe ze zbieraniem danych tylko po zastosowaniu ocenianego 
postępowania  
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10.11. Wzory tabel do ekstrakcji wyników badań 

pierwotnych 

Tabela 131.  
Wzór tabeli do ekstrakcji danych dychotomicznych 

Badanie 
(publikacja) 

OBS, 
[mies.] 

Interwencja Kontrola OR  
(95% CI) 

RD 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

 

         

GRADE: jakość danych – , waga punktu końcowego – 

Tabela 132.  
Wzór tabeli do ekstrakcji danych ciągłych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
OBS, 

mediana 
[mies.] 

Interwencja Kontrola 
MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia (SD) N Średnia (SD) N 

 

         

GRADE: jakość danych –, waga punktu końcowego 

 

10.12. Sprawdzenie zgodności analizy klinicznej 

z minimalnymi wymaganiami opisanymi 

w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych 

wymagań 
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Tabela 133. 
Sprawdzenie zgodności analizy klinicznej z Rozporządzeniem MZ w sprawie 
minimalnych wymagań 

Check-lista zgodności analizy klinicznej z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi 
w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych wymagań 

Nr Zadanie 

Tak/Nie 
wraz z podaniem miejsca 

w dokumencie, gdzie dana 
informacja jest zamieszczona, np. 

nazwa rozdziału 
(w przypadku „Nie” konieczne 

uzasadnienie) 

1. 
Opis problemu zdrowotnego 

Tak, Analiza problemu 
decyzyjnego 

2. Przegląd dostępnych w literaturze naukowej wskaźników 
epidemiologicznych, w tym współczynników zapadalności i 
rozpowszechnienia stanu klinicznego (chorobowość) 
wskazanego we wniosku, w szczególności odnoszących 
się do polskiej populacji 

Tak, Analiza problemu 
decyzyjnego 

3. Opis technologii opcjonalnych, 
z wyszczególnieniem refundowanych technologii 
opcjonalnych, z określeniem sposobu i poziomu ich 
finansowania 

Tak, Analiza problemu 
decyzyjnego 

4. Przegląd systematyczny badań pierwotnych 
wyselekcjonowanych w zakresie: 

 charakterystyki populacji, w której przeprowadzone 
były badania, zgodną z populacją docelową 
wskazaną we wniosku refundacyjnym; 

 charakterystyki technologii zastosowanych w 
badaniach, m.in. wnioskowaną technologią; 

 parametrów skuteczności i bezpieczeństwa, 
stanowiących przedmiot badań; 

 metodyki badań. 

Tak, Rozdział 4.4. 

5. Wskazanie opublikowanych przeglądów systematycznych 
spełniających kryteria odnośnie do charakterystyki 
populacji i technologii medycznej 

Tak, Rozdział 4.3.3. 

6. Porównanie z co najmniej jedną refundowaną technologią 
opcjonalną, a w przypadku braku refundowanej technologii 
opcjonalnej – z inną technologią opcjonalną 

Tak, Rozdziały od 4.9. do 4.13.  

7. Wskazanie wszystkich badań spełniających kryteria 
selekcji badań pierwotnych do przeglądu  

Tak, Rozdział 4.4.3 

8. Opis kwerend przeprowadzonych w bazach 
bibliograficznych 

Tak, Rozdział 10.2. 
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Check-lista zgodności analizy klinicznej z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi 
w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych wymagań 

Nr Zadanie 

Tak/Nie 
wraz z podaniem miejsca 

w dokumencie, gdzie dana 
informacja jest zamieszczona, np. 

nazwa rozdziału 
(w przypadku „Nie” konieczne 

uzasadnienie) 

9. Opis procesu selekcji badań, w szczególności liczby 
doniesień naukowych wykluczonych 
w poszczególnych etapach selekcji oraz przyczyn 
wykluczenia na etapie selekcji pełnych tekstów – w postaci 
diagramu 

Tak, Rozdziały 4.3.3 i 0. 

10. Charakterystykę każdego z badań włączonych do przeglądu w postaci tabelarycznej, 
z uwzględnianiem: 

10.1 Opisu metodyki badania w tym wskazania czy dane 
badanie zostało zaprojektowane w metodyce 
umożliwiającej wskazanie wyższości / równoważności / 
niemniejszej skuteczności technologii wnioskowanej od 
technologii opcjonalnej 

Tak, Rozdział 10.5. 

10.2 Kryteriów selekcji osób podlegających rekrutacji do 
badania 

Tak, Rozdział 10.5. 

10.3 Opisu procedury przypisania osób badanych do technologii Tak, Rozdział 10.5 

10.4 Charakterystyki grupy osób badanych Tak, Rozdział 10.5. 

10.5 Charakterystyki procedur, którym zostały poddane osoby 
badane 

Tak, Rozdział 10.5. 

10.6 Wykazu wszystkich parametrów podlegających ocenie w 
badaniu 

Tak, Rozdział 10.5. 

10.7 Informacji na temat odsetka osób, które przestały 
uczestniczyć przed jego zakończeniem 

Tak, Rozdział 10.5. 

10.8 Wskazania źródeł finansowania badania Tak, Rozdział 10.5. 

11. Zestawienie wyników uzyskanych w każdym z badań w 
zakresie zgodnym z kryteriami selekcji badań pierwotnych 
w odniesieniu do parametrów skuteczności i 
bezpieczeństwa w postaci tabelarycznej 

Tak, Rozdział od 4.9. do 4.13. 

12. Informacje na temat bezpieczeństwa skierowane do osób 
wykonujących zawody medyczne, aktualne na dzień 
złożenie wniosku, pochodzące w szczególności ze źródeł 
stron internetowych URPLWMiPB (Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych), EMA (ang. European Medicines 
Agency – Europejska Agencja Leków), FDA (ang. Food 
and Drug Administration – Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków) 

Tak, Rozdział 6. 

Źródło: opracowanie własne
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