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INDEKS SKROTOW 

AOTMiT ^ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ACQ p « Kwestionariusz Kontroli Astmy ACQ(ang. Asthma Con fro/ Questionnaire) 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 

ALAT, ALT Aminotransferaza alaninowa 

ASPAT, AST r I Aminotrasferaza asparaginianowa 

AMSTAR 
. 

Skala do oceny wiarygodnosci przegl^dow systematyznych (z ang. A Measurement Tooi to Assess 
Systematic Reviews) 

AQia Asthma Quality of Life Questionnaire 

BEN f i Benralizumab 

BSC Leczenie standardowe (ang. standard of care) 

CADTH Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 

CSR Clinical Study Report 

CRD Center for Reviews and Dissemination 

DARE Database of Abstracts of Reviews of Effects 

EKG Elektrokardiografia 

EMA Europejska Agencja Lekow (ang. European Medicines Agency) 

EMTREE Indeksacja za pomoc^ haset tematycznych (Elsevier's Life Science Thesaurus) 

Eudra CT European Clinical Trials Database 

FDA Agencja ds. Zywnosci i Lekow (ang. foocM/?c/ Drug Administration) 

FEVi nat^zona obj^tosc wydechowa pierwszosekundowa (ang. forced expiratory volume in 1 second) 

FVC Nat^zona pojemnosc zyciowa (ang. forced vital capacity) 

GKS Gl ikokorty kosteroidy 

GGN Gorna granica normy 

HBV Wirus zapalenia w^troby typu B 

HIV Ludzki wirus niedoboru/uposledzenia odpornosci (ang. human immunodeficiency virus) 

HR Hazard wzgl^dny (z ang. hazard ratio) 

HRQoL Jakosc zycia zwi^zana ze stanem zdrowia (ang. health related quality of life) 

HTA Ocena technologii medycznych (ang. health technology assessment) 

ICD-10 Mi^dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorob i Problemow Zdrowotnych ICD-10 (ang. International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems] 

ICS Gl ikokorty kosteroidy wziewne (ang. inhaled corf/cosfero/ds) 

iv Sposob podania dozylnie 

LABA Dtugo dzialaj^cy p2-agonisci/ 32-mimetyki (ang. long acting 62-agonist) 

LAMA Dtugo dzialaj^cy antagonista receptorow muskarynowych (ang. long-acting muscarinic antagonist) 
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l LIRA Antagonista receptora leukotrienowego (ang. leukotriene receptor cintogonist) 

MEP f Mepolizumab (substancja czynna produktu leczniczego Nucala0) 

MeSH Indeks hasel tematycznych; system metadanych, ktorego celem jest indeksowanie artykutow 
medycznych i ksi^zek o tej tematyce (ang. Medico!Subject Headings) 

i 
rMD Roinica srednich zmian (z ang. mean difference) 

NICE f National Institute for Health and Clinical Excellence 

NHSBED NHS Economic Evaluation Database 
I 1 

NNT Liczba pacjentow, ktorych nalezy poddac danej interwencji przez okreslony czas, aby zapobiec jednemu 
niekorzystnemu punktowi koncowemu (z ang. number needed to treat) 

i 
NNH 

i* 

Liczba pacjentow, ktorych poddanie danej interwencji przez okreslony czas wi^ie si^ z wyst^pieniem 
jednego dodatkowego niekorzystnego punktu kohcowego (z ang. number needed to harm) 

ocs Glikokortykosteroid doustny (ong. oral corticosteroids) 

OS Przezycie calkowite (ang. overall survival) 

OR lloraz szans (z ang. odds ratio) 

PL Placebo 

PEF Szczytowy przeplyw wydechowy (ang. peak expiratory flow) 

PFS Przezycie wolne od progresji choroby (ang. progression-free survival) 

PICOS Schemat okreslaj^cy kolejnosc analizy poszczegolnych elementow badan: populacji, interwencji, punkty 
koncowe, rodzaj wt^czanych badah (ang. Population, Intervention, Comparator, Outcome, Study) 

PRISMA Lista kontrolna do raportowania systematycznego przegl^du (z ang. preferred reporting items for 
systematic reviews and meta-analyses) 

POChP Przewlekla obturacyjna choroba piuc 

. QTc(F) Skorygowany odst^p QJ (od pocz^tku zalamka Qdo kohca zalamka T) w zapisie elektrokardiograficznym 

RCT Badanie kliniczne z randomizacjg (ang. randomized controlled trial) 

SABA Krotko dziafaj^cy p2-agonisci/ p2-mimetyki (ang. short acting 62-agonist) 
i 
f
SC Podskorna iniekcja leku [ang. subcutaneous) 

.SD Odchylenie standard owe (ang. standard deviation) 

SGRQ Kwestionariusz Szpitala Sw. ierzego (St. George's Respiratory Questionnaire) 

URPLWMiPB Urz^d Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych 

wGKS Wziewne glikokortykosteroidy 

WMD r Wazona roznica srednich zmian w przypadku metaanaliz (ang. weighted mean difference) 

wzw r Wirusowe zapalenie wqtroby 
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Celemanalizyjest porownanie efektywnosci kiinicznej produktu leczniczego Fasenra0 (substancja czynna: benralizumab, BEN) 
stosowanego w leczeniu uzupelniaj^cym u doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq eozynofilowq, 
pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dfugo dziafajqcymi beta-mimetykami 
w porownaniu z mepolizumabem (Nucala®), ktorzy spelniajq kryteria wiqczenia do proponowanego programu lekowego 
"8.44. Leczenie ciqzkiej astmy olergicznej IGE zaleznej (ICD-10J 45.0) oraz ciqzkiej ostmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)". 

Wnioskowana populacja docelowa jest zgodna ze wskazaniem rejestracyjnym. Analizq klinicznq poprzedzono analizq 
problemu decyzyjnego (APD) przedstawionq w osobnym dokumencie. 

Ekspertyza zostala przeprowadzona na zlecenie firmy AstroZeneca Phormo Poland Sp. z o.o. 

Analizq efektywnosci kiinicznej przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi HTA oraz w oparciu o obowiqzujqce w Polsce regulacje 
prawne dotyczqce analiz zafqczanych do wnioskow o refundacjq lekow (tzw. „minimalne wymagania"). Tak przeprowadzona 
analiza spetnia kryteria merytoryczne i formalne stawiane Raportom Oceny Technologii Medycznych sporzqdzanych 
na potrzeby procesu decyzyjnego zwiqzanego z rozpatrywaniem wnioskow o refundacjq produktow leczniczych ze srodkow 
publicznych w Polsce. 

Ocenq efektywnosci kiinicznej analizowanej interwencji przeprowadzono zgodnie z zasadami przeglqdu systematycznego 
w oparciu o wytyczne Cochrane Collaboration (Cochrane Reviewer's Handbook). W pierwszej kolejnosci przeprowadzono 
przeglqd opublikowanych, systematycznych badan wtornych odpowiadajqcych na postawione pytanie kliniczne. Nastqpnie 
w celu identyfikacji badah pierwotnych przeszukano bazy MEDLINE (via PubMed), EMBASE i Cochrane Library oraz rejestry 
trwajqcych badan klinicznych (clinicaltrials.gov i clinicaltrialsregister.eu) w celu odnalezienia nieopublikowanych badah 
spefniajqcych kryteria wtqczenia. W przypadku niezidentyfikowania badah head-to-head dla porowania benralizumab vs 
mepolizumab, przeszukano bazy informacji medycznej celem odnalezienia randomizowanych prob klinicznych dla 
mepolizumabu, umoiliwiajqcych przeprowadzenie analizy posredniej przez wspolnq grupq referencyjnq. Wiarygodnosc 
randomizowanych badah klinicznych, spelniajqcych kryteria wtqczenia do analizy oceniona zostala za pomocq narzqdzia 
Cochrane Collaboration. Analiza i prezentacja wynikow badah klinicznych dokonana zostala zgodnie z zasadami EBM 
[Evidence-based medicine). W celu przeprowadzenia porownania posredniego wykorzystano metodq Buchera. Obliczeh 
dokonano przy uzyciu specjalnie stworzonych arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel 2013. 

W kluczowych kwestiach dotyczqcych wyboru podejscia do analizy, wynikajqcego ze specyfiki uwzglqdnionego obszaru 
terapeutycznego, 

Wyniki wyszuklwania doniesleh naukowych 

Nie odnaleziono przeglqdow systematycznych, w ktorych poddano by analizie badan ia bezposrednio zestawiajqce 
skutecznosc i bezpieczehstwo stosowania ocenianej interwencji (benralizumab) w porownaniu z komparatorem 
(mepolizumab). 

Zidentyfikowano natomiastS przeglqdow systematycznych {dla przedzialu czasowego od 2016 r.) oceniajqcych efektywnosc 
klinicznq terapii z uiyciem benralizumabu+BSC vs PL+BSC w leczeniu dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq 
ciqzkq astmq eozynofilowq: Tian 2017, Liu 2017, Wang2016 \ Farne 2017 (BENsc w adekwatnej dawce 30 mg) oraz Cabon 2017 
(jako jedyny odnaleziony przeglqd zawierajqcy metaanalizq sieciowq dla anty-IL-5, wlqczony do niniejszej analizy mi mo 
nieadekwatnej dawki BEN). 

W procesie systematycznego wyszukiwania badah pierwotnych nie zidentyfikowano prob klinicznych, w ktorych 
bezposrednio porownywanoby efektywnosc klinicznq benralizumabu w leczeniu uzupelniajqcym do terapii standardowej, 
z MEP+BSC, u doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. 

Odnalezione zostaly natomiast 3 prospektywne badania randomizowane, bezposrednio porownujqce skutecznosc 
i bezpieczehstwo benralizumabu z grupq kontrolnq (PL), ktore dodano do standardowego leczenia przeciwastmatycznego 
(BSC), tj. proby kliniczne SIROCCO (Bleecker 2016), CALIMA (FitzGerald 2016) i ZONDA (Noir 2017). 

STRESZCZENIE 

Metodyka 
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W zwi^zku z powyiszym, przeprowadzono dodatkow^ strategic wyszukiwania doniesien nauko^/ch dla interwencji 
alternatyv/nej (MEP+BSC) w celu identyfikacji prob klinicznych, umoiliwiaj^cych przeprowadzenie posredniej analizy 
efektywnosci klinicznej benralizumabu vs mepolizumabu, przez wspoln^ grup^ referencyjn^. 

Strategia wyszukiwania dla komparatora zaw^zona zostaia do typu badah (proby kliniczne z randomizacj^). Natomiast, 
w zwi^zku z faktem, iz zidentyfikowany zostal przeglgd systematyczny dla mepolizumabu (AWA dla produktu leczniczego 
Nucala, 2016), autorzy niniejszego opracowania projektujgc strategic wyszukiwania dla MEP poddali aktualizacji 6w przegl^d 
poprzez naloienie w bazach informacji medycznej {PubMed, EMBASE i Cochrane Library) limitu na dat^ (od 2015 roku). 

W ramach systematycznego wyszukiwania zidentyfikowano 4 randomizowane badania analizuj^ce efektywnosc kliniczn^ 
mepolizumabu stanowi^cego terapi^ odd-on do standardowego leczenia p rzeciwastm atyczn ego vs placebo+BSC. Sq to proby 
kliniczne: SIRiUS [Bel 2014), MENSA {Ortega 2014], MUSCA {Chupp 2017) i DREAM {Povord 2012). Ze wzgl^du na fakt, iz 
w badaniu DREAM, mepolizumab stosowano w postaci doiylne], czyli niezgodnie z zapisami zamieszczonymi w ChPL Nucala 
(zarejestrowanym sposobem podania mepolizumabu we wskazaniu: leczenie uzupelniaj^ce u dorostych pacjentow zci^zk^, 
oporn^ na leczenie astm^ eozynofilowq, jest iniekeja podskorna (sc)), niniejsza prdba kliniczna zostaia wykluczona z dalszych 
analiz. Z badania MENSA, natomiast zaczerpniqto jedynie dane z ramienia mepolizumabu stosowanego zgodnie 
z zarejestrowanq formq podania, (tj. 100 mg sc). Wyniki dla ramienia MEP 75 mg stosowanego w formie iniekeji dozylnych 
zostafy pominiqte. 

Podsumowujqc, analiza efektywnosci klinicznej benralizumabu przeprowadzona zostala w oparciu o porownanie posrednie 
z mepolizumabem przez wspolnq grupq referencyjnq (PL+BSC), czyli standardowe leczenie przeciwastmatyczne. Dane 
z zakresu oceny skutecznosci i profilu bezpieczehstwa zaczerpniqto, zatem z nastqpujqcych prob klinicznych: SIROCCO, 
CALIMA, ZONDA (dla benralizumabu) oraz SIRIUS, MENSA, MUSCA (dla mepolizumabu). 

Nie odnaleziono badan obserwacyjnych ani postmarketingowych analizujqcych efektywnosc praktycznq ocenianej 
interwencji. Nalezy miec na uwadze, ze ze wzglqdu na krotki czas, jaki uplynqt od wprowadzenia leku do obrotu (data 
dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego Fasenra® w Unii Europejskiej to 8 stycznia 2018 r), przeprowadzenie, 
ukohczenie i opublikowanie tego typu badah bylo niemozliwe. 

Dodatkowq ocenq bezpieczehstwa rozpoczqto od identyfikacji mozliwych dziafah/zdarzeh niepoiqdanych na podstawie 
danych zCharakterystyki Produktu Leczniczego Fasenra®. Obejmowafa ona rowniez wyszukiwanie komunikatow dotyczqcych 
bezpieczehstwa stosowania BEN na stronach: Urzqdu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow 
Biobojczych (URPLWMiPB), Europejskiej Agencji ds. Lekow (EMA), Amerykahskiej Agencji ds. Zywnosci i Lekow (FDA), MHRA, 
i WHO UMC. 

Nie zidentyfikowano dowodow naukowych w postaci dtugoterminowych badah obserwacyjnych oraz innych prob klinicznych, 
w ktorych oceniano profil bezpieczehstwa analizowanej interwencji w populacji dorostych pacjentow z nieodpowiednio 
kontrolowanq ciqikq astmq eozynofilowq, w celu zidentyfikowania rzadkich i niebezpiecznych dla pacjenta oraz 
raportowanych dtugookresowo zdarzeh niepozqdanych lub AEs generujqcych wysokie koszty z punktu widzenia ptatnika. 

Dodatkowo analizq skutecznosci ocenianej interwencji poszerzono o dane z zakresu punktow kohcowych nieujqtych 
w ramach porownania posredniego, ktore pochodzq z badah wtqczonych do analizy gtownej niniejszego przeglqdu, tj. 
SIROCCO, CAUMA i ZONDA (BEN) oraz MENSA, MUSCA i 5/tf/L/S (MEP). Zestawienie uwzglqdnionych punktow kohcowych 
niesie za sobq dodatkowe informacje na temat skutecznosci klinicznej stosowania benralizumabu. 

Analiza efektywnosci klinicznej - analiza gtowna i analiza wrazliwosci 

Analizq efektywnosci klinicznej benralizumabu przeprowadzono w oparciu o porownanie posrednie interwencji ocenianej 
(benralizumab) z mepolizumabem przez wspolnq grupq referencyjnq, czyli standardowe leczenie przeciwastmatyczne (BSC) 
na podstawie danych z badah: SIROCCO, CALIMA i ZONDA (BEN+BSC vs PL+BSC) oroz SIRIUS, MENSA i MUSCA (MEP+BSC vs 
PL+BSC). 

Podejmujqc decyzjq dotyczqcq przeprowadzenia analizy posredniej, autorzy przeglqdu wziqli pod uwagq fakt, ii posrednie 
porownanie interwencji przez wspolny komparator wymaga, a by badania wtqezone do obu porownah bezposrednich byty 
do siebie zblizone pod wzglqdem metodologicznym, wyjsciowej charakterystyki populacji oraz definicji punktow kohcowych. 

Biorqc pod uwagq specyfikq analizowanej jednostki chorobowej (ciqzka astma eozynofilowa), analizq efektywnosci klinicznej 
przeprowadzono dla najdtuzszych horyzontow czasowych z poszczegolnych badah, co zgodne jest z podejsciem 
prezentowanym w dokumencie AWA dla produktu leczniczego Nucala. 
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INSTVTUT ARCANA 
Anolizo efektywnosci klinicznej diet produktu leczniczego Fosenro® (benrcilizumcib) w leczeniu uzupefniojqcym dorostych 
pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Przeprowadzona analiza punktow koncowych wskazata na moiliwosc przeprowadzenia porownania posredniego w zakresie 
nast^puj^cych klinicznie istotnych punktow koncowych oceniajgcych skutecznosc leczenia BEN oraz MEP, do ktorych nalei^: 
1) zaostrzenia astmy; 2) zaostrzenia astmy wymagajgee wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 3) zmiana wartosci 
nat^ionej obj^tosci wydechowej pierv/szosekundowej (FEVi) - przed podaniem leku rozszerzajgeego oskrzela oraz po podaniu 
leku rozszerzaj^cego oskrzela; 4) czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 5) zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 
6) zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%; 7) zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^. 

W przypadku oceny profilu bezpieczenstwa porownanie posrednie zostaio przeprowadzone zarownodla glownych punktow 
koncowych jak zgony czy ci^ikie zdarzenia niepoi^dane (ogofem oraz zwigzane z leczeniem) ale takze innych pozwalajgcych 
wnioskowac o bezpieczehstwie porownywanych intenA'encji: 1) utrata pacjentow z badania: ogolem, z powodu zdarzeh 
niepozgdanych, wycofania zgody, innych przyczyn; 2) zdarzenia niepozgdane prowadzgee do rezygnacji z leczenia; 
3) zdarzenia niepozgdane ogolem; 4) zdarzenia niepozgdane zwigzane z leczeniem; 5) zdarzenia niepoigdane w miejscu 
iniekeji oraz 6) poszczegolne zdarzenia niepozgdane {o czgstosci >5% w jednej z grup). 

Porownanie posrednie BEN+BSC vs MEP+BSC w leczeniu uzupelniajgcym dorostych pacjentow z nieodpowiednio 
kontrolowang cigikg astmg eozynofilowg, ktorego kalkulacje oparto o wyniki pochodzgce z prob klinicznych SIROCCO, CAHMA 
i ZONDA (benralizumab) oraz MENSA, MUSCA i SIRiUS {mepolizumab) wykazato brak statystycznie istotnych roinic pomigdzy 
porownywanymi grupami w zakresie analizowanych punktow punktow koncowych, tzn.: 1) zaostrzenia astmy; 2) zaostrzenia 
astmy wymagajgee wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 3) zmiana wartosci natgzonej objgtosci wydechowej 
pierwszosekundowej (FEVi) - przed podaniem leku rozszerzajgeego oskrzela oraz po podaniu leku rozszerzajgeego oskrzela; 
4) czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 5) zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 6) zmniejszenie dawki doustnych GKS 
o 100%; 7) zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dobg. 

Agregacjg wynikow czgstkowych, tj. dla porownah BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs PL+BSC przeprowadzono w sposob 
zgodny metodykg przyjgtg w odnalezionych opracowaniach wtornych (AWA dla produktu leczniczego-Nucala, a takze 
przeglgdy systematyczne: Tian 2017, Fame 2017, Wang 2016, Liu 2017 - metaanalizy wynikow badah mimo odmiennych 
okresow obserwacji oraz Tian 2017- metaanaliza wynikow badah mimo niewielkich roznic metodologicznych i klinicznych 
pomigdzy wtgczonymi probami klinicznymi). Metaanalizom poddano zatem wszystkie dostgpne wyniki zidentyfikowanych 
badah, mimo pewnych heterogenicznosci zwigzanych z odmienng charakterystykg populacji wlgczonych pacjentow czy celem 
badania. W celu podwyzszenia wiarygodnosci i potwierdzenia stusznosci przyjgtego zatozenia, przeprowadzona zostata 
analiza wrazliwosci z pominigciem, z przyczyn wymienionych powyzej, wynikow dla badah ZONDA dla porownania BEN+BSC 
vs PL+BSC oraz SIRIUS dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC, jako prob klinicznych odstajgcych od pozostalych uwzglgdnionych 
w analizie posredniej. Odrgbne kalkulacje przeprowadzono, wigc dla zagregowanych danych z badah SIROCCO i CAUMA vs 
MENSA i MUSCA oraz oddzielnie dla badah ZONDA vs SIRIUS, w przypadku punktow, w ktorych taki podziai by! mozliwy. 
Analizg wrazliwosci opracowano rowniez w sytuacji wystgpienia heterogenicznosci statystycznej wynikow metaanaliz. 

Wyniki analizy wrailiwosci dla kluczowych punktow koncowych, potwierdzity slusznosc przyjgtego zatozenia, w oparciu, 
o ktore metaanalizie w ramach analizy glownej, poddawano wyniki z wszystkich dostgpnych badah [SIROCCO, CAUMA, 
ZONDA dla BEN+BSC oraz MENSA, MUSCA, SIRIUS dla MEP+BSC) spelniajgcych kryteria wigczenia do niniejszego przeglgdu. 
Rowniez analiza wrailiwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona, w zgodzie z wytycznymi AOTMiT, dla 
przypadkow, w ktorych w metaanalizach uzyskano heterogenicznosc statystyczng wynikow, potwierdzila rezultaty uzyskane 
w ramach analizy glownej, tj. leczenie benralizumabem w porownaniu z mepolizumabem, jako terapiami uzupelniajgcymi 
u doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowang cigzkg astmg eozynofilowg charakteryzuje sig bardzo podobng, 
wysokg skutecznoscig kliniczng. 

Analiza statystyczna dla efektow zdrowotnych z zakresu oceny profilu bezpieczenstwa, przeprowadzona na potrzeby 
porownania posredniego BEN+BSC vs MEP+BSC, wykazala znamiennie statystycznie (na granicy istotnosci) roinice pomigdzy 
porownywanymi grupami, na korzysc interwencji alternatywnej, w przypadku parametrow w postaci: utraty pacjentow 
z badania ogolem, zdarzeh niepozgdanych prowadzgcych do rezygnacji z leczenia oraz bolu glowy (jako zdarzenia 
niepozgdanego o czgstosci >5% w jednej z grup). 

Interpretujgc powyzsze wyniki nalezy pamigtac, iz w ramach utraty pacjentow z badania rozpatruje sig w probach klinicznych 
wycofania pacjentow z udzialu w eksperymencie z wielu przyczyn, w ktorych bardzo czgsto nie moina dopatrywac sig zwigzku 
z zastosowanym leczeniem, a majgcych niejedokrotnie podloze czysto formalne, jak np. wycofanie zgody pacjenta na udzial 
w badaniu, niewypelnienie zapisow protokolu czy utrata danych na temat efektywnosci leczenia lub dotyczgcych okresu 
obserwacji. W analizowanym przypadku, co jest niezmiernie wazne, nie stwierdzono roznic pomigdzy ocenianymi 
interwencjami w przypadku utrat pacjentow z badania z powodu zdarzeh niepozgdanych (co rownie istotne, mimo 

9 



IHSTVTUT ARCANA 
AnaHzo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benralizumob} w leczeniu uzupefniojqcym dorosfych 
pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

wyst^pienia takich utrat pacjentow, autorzy publikacji nie zamiescili notki o potencjalnej zaleinosci takich wycofan z powodu 
AEs, z zastosowanym leczeniem). W przypadku punktu koncowego zdarzenia niepozgdane prowadz^ce do rezygnacji 
z leczenia rowniez naleiy zaznaczyc, ii w dost^pnych zrddlach nie odnotowano informacji o chocby potencjalnym zwi^zku 
tych rezygnacji z powodu zdarzen niepoi^danych, ktore powinno wi^zac si^ z zastosowanym leczeniem z uiyciem 
benralizumabu. 

Analiza posrednia dla porownania BEN+BSC vs MEP-t-BSC wykazata ponadto, brak statystycznie istotnych roznic pomi^dzy 
porowny^A'anymi grupami w zakresie wielu kluczowych punktow koncowych z zakresu oceny profilu bezpieczenstw. Zgony, 
utrata pacjentow z badania (z powodu zdarzen niepozgdanych, wycofanie zgody, inne przyczyny), ci^ikie zdarzenia 
niepozgdane (ogotem, zwigzane z leczeniem), zdarzenia niepoz^dane ogotem, zdarzenia niepoi^dane zwigzane z leczeniem, 
zdarzenia niepoi^dane w miejscu iniekcji oraz zdarzenia niepoi^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup (pogorszenie astmy, 
zapalenie biony sluzowej nosa i gardta, infekcja gornych drdg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, grypa, bol 
stawow, bol plecow, kaszel), ktore odnotowano w badaniach dla ramienia BEN+BSC o raz MEP+BSC, wyst^powaly z cz^stosci^ 
bardzo zblizon^ w obu porownywanych grupach. 

Maj^c na uwadze istot^ oceny bezpieczenstwa zastosowanego leczenia, najwyisz^ wag^ maj^ parametry kluczowe z punktu 
widzenia zarowno pacjenta jak i obiektywnej analizy tolerancji takiego leczenia, czyli znamiennym jest, zatem, brak roznic 
pomi^dzy analizowanymo grupami w zakresie cz^stosci wyst^pienia podczas przyj^tej formy post^powania terapeutycznego 
takich efektow jak: zgon, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane zwi^zane z leczeniem, zdarzenia niepoz^dane zwi^zane z leczeniem 
czy utrata pacjentow z badania z powodu AEs zwi^zanych z leczeniem. 

W zwi^zku z tym, iz odmienny eel badah ZONDA i SIRIUS oraz niejednorodna, w niewielkim stopniu, charakterystyka populacji 
pacjentow zakwalifikowanych do tych prob klinicznych, wzgl^dem innych badah uj^tych w porownaniu posrednim (SIROCCO 
i CALIMA -> BEN+BSC oraz MENSA i MUSCA -> MEP+BSC) nie powinny prowadzic do uzyskania bt^dnych wynikow 
i wnioskowania z zakresu oceny profilu bezpieczenstwa, nie przeprowadzono analizy wrazliwosci polegaj^cej 
na nieuwzgl^dnieniu wynikow tych badah w ramach metaanaliz. Zaprezentowane podejscie jest spojne z przyj^tym 
w dokumencie AWA dla produktu leczniczego Nucala. Analizy wrazliwosci przeprowadzono natomiast w przypadku uzyskania 
heterogenicznosci statystycznej wynikow metaanaliz. 

Analiza wrazliwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona (w zgodzie z wytycznymi AOTMiT) dla przypadkow, 
w ktorych uzyskano heterogenicznosc statystyczn^ wynikow, potwierdzita rezultaty uzyskane w ramach analizy gtownej, tj. 
profiI bezpieczenstwa stosowania benralizumabu w porownaniu mepolizumabem, jako leczenie uzupetniajgee doroslych 
pacjentow z nieodpowiednio kontrolowana ci^zk^ astmg eozynofiiowq jest bardzo podobny. 

Analiza efektywnosci praktycznej 

W ramach systematycznego wyszukiwania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej analizy nie zidentyfikowano 
porownawczych badah oceniajqcych efektywnosc praktycznq stosowania benralizumabu vs mepolizumab dodanych 
do terapii standardowej (BSC) w leczeniu dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqikq astmq eozynofiiowq. 
Wyszukiwanie poszerzone zostalo zatem, o dane nieporownawcze w celu odnalezienia jakichkolwiek doniesieh z zakresu 
skutecznosci pragmatycznej ocenianej interwencji, analizowanej w ramach badah typu reol-world-data we wnioskowanej 
populacji pacjentow. Rowniei tego typu dowodow naukowych nie odnaleziono, co ma niewqtpliwy zwiqzek z niedawnq 
rejestracjq produktu leczniczego Fasenra (styczeh 2018 r.). 

Dodatkowa ocena bezpieczenstwa 

Przeprowadzona poszerzona ocena bezpieczenstwa potwierdzita, ze produkt leczniczy Fasenra® jest lekiem bezpiecznym oraz 
bardzo dobrze tolerowanym w populacji doroslych pacjentow z ciqzkq, opornq na leczenie astmq eozynofiiowq pomimo 
stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dlugodzialajqcymi B-mimetykami. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ChPL nie stwierdzono bardzo czqstego wystqpowania jakiegokolwiek zdarzenia 
niepozqdanego podczas terapii uzupelniajqcej z udzialem benralizumabu. Najczqsciej notowanymi AEs w czasie leczenia byl: 
bol gtowy (8%) i zapalenie gardla (3%). Wsrod innych zdarzen niepozqdanych notowanych z czqstosciq >1/100 do <1/10 
wymienia siq: reakeje nadwrazliwosci (ktore definiowano jako: pokrzywka, pokrzywka grudkowa i wysypka), gorqezka oraz 
reakeje w miejscu wstrzykniqeia (np. bol, zaczerwienienie, swqdzenie, opuchlizna wokol miejsca wstrzykniqeia leku). 

Na stronach European Medicines Agency, Food and Drug Administration, WHO Uppsala Monitoring Centre, Medicines and 
Healthcare Products Regulatory Agency oraz Urzqdu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow 
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i n s t r r u r arcana 
Analizo efektywnosci klinicznej diet produktu ieczniczego Fosenro® (benrQlizumob} w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Biobdjczych nie odnaleziono iadnych komunikatow ani informacji na temat zdarzeh niepoi^danych zwi^zanych z ocenianym 
produktem (Fasenra®) lub jego sktadnikiem aktywnym. 

W zwi^zku z faktem, ii w ramach systematycznego wyszukiwania nie zidentyfikowano dtugoterminowych badan 
obsenA'acyjnych lub innych prob klinicznych oceniaj^cych profil bezpieczenstwa benralizumabu na duiej populacji pacjentow 
w dtugim horyzoncie czasowym w analizowanej populacji pacjentow, podj^to decyzj^ o uwzgl^dnieniu wynikow dla punktow 
koncowych zaczerpni^tych z badan dla BEN+BSCvs PL+BSC [SIROCCO, CALIMA, ZONDA), ktore nie zostaly wykorzystane 
w analizie posredniej, z powodu braku ich raportowania w probach klinicznych oceniaj^cych efektywnosc leczenia 
mepolizumabem. Na ich podstawie naleiy wnioskowac, iz stosowanie benralizumabu, jako terapii add-on do standardowego 
leczenia w populacji dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqikq astmq epozynofilowq jest rownie 
bezpieczne, co podawanie tylko BSC w zakresie takich punktow koncowych jak: ciqzkie zdarzenia niepozqdane niezwiqzane 
z zaostrzeniem astmy, zdarzenia niepoiqdane zwiqzane z nadwrazliwosciq oraz <A"/branych zdarzen niepozqdanych 
(o czqstosci >5% w jednej z grup), tj. zapalenie gardla, niezyt nosa oraz alergiczny nieiyt nosa, nadcisnienie i dusznosc, co 
wiqcej w punkcie kohcowym oceniajqcym wystqpienie grzybicy jamy ustnej uzyskano statystycznie istotnq roznicq na korzysc 
ocenianej interwencji (wzglqdem grupy PL+BSC). 

Podsumowujqc, u dorostych pacjentow z nieodpowiedniq kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq zastosowanie produktu 
Ieczniczego Fasenra®, biorqc pod uwagq kontekst terapeutyczny w postaci leczonej choroby oraz dostqpnych alternatywnych 
metod leczenia, nalezy uznac za bezpieczne oraz dobrze tolerowane. 

Wnioski 

Celem analizy jest porownanie efektywnosci klinicznej produktu Ieczniczego Fasenra® (substancja czynna: benralizumab, BEN) 
stosowanego w leczeniu uzupetniajqeym u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq, 
pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugo dziatajqcymi beta-mimetykami 
w porownaniu z mepolizumabem (Nucala®). Analiza obejmuje, zatem porownanie BEN+BSC z refundowanq opejq 
terapeutycznq, tj. MEP (+BSC). 

Populacjq docelowq w niniejszej analizie stanowiq dorosli pacjenci z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq 
eozynofilowq, pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugo dziatajqcymi beta- 
mimetykami. Zgodnie z wnioskiem o objqcie refundacjq, produkt leczniczy Fasenra*, dla ktorego opracowane zostaty analizy 
HTA miatby bye finansowany w ramach programu lekowego 6.44. Leczenie ciqzkiej astmy olergicznej IGE zoieznej (ICD-10 J 
45.0) oraz ciqzkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)", ktorego kryteria wtqezenia zostaty szczegotowo omowione w ramach 
Analizy problemu decyzyjnego. Wnioskowane wskazanie jest zgodne ze wskazaniem rejestracyjnym zamieszczonym 
w Charakterystyce Produktu Ieczniczego Fasenra (benralizumab). Zalecanq dla benralizumabu, w omawianej jednostce 
chorobowej, jest dawka 30 mg we wstrzykniqciu podskornym podawana co 4 tygodnie w przypadku pierwszych 3 dawek, 
a nastqpnie co 8 tygodni. 

Analizq klinicznq przeprowadzono zgodnie z obowiqzujqcymi w Polsce przepisami dotyczqcymi analiz zatqczanych 
do wnioskow o refundacjq lekow oraz w oparciu o Wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). 

Majqc na uwadze predefiniowane kryteria (PICOS), wtqczeniu do przeglqdu systematycznego podlegaty pierwotne badania 
kliniczne z randomizacjq, bezposrednio porownujqce skutecznosc i bezpieczehstwo rozpatrywanych interwencji, 
tj. benralizumab + terapia standardowa vs mepolizumab + terapia standardowa. 

W procesie systematycznego wyszukiwania badan pierwotnych nie odnaleziono prob klinicznych, bezposrednio oceniajqcych 
efektywnosc klinicznq benralizumabu w leczeniu uzupetniajqeym do terapii standardowej w porownaniu z MEP+BSC, 
u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. 

Zidentyfikowano natomiast3 opublikowane prospektywne badania z randomizacjq, bezposrednio porownujqce skutecznosc 
klinicznq oraz profil bezpieczenstwa benralizumabu zgrupq kontrolnq, stosujqcq standardowe leczenie przeciwastmatyczne 
(BSC), tj. proby kliniczne SIROCCO [Bleecker 2016), CALIMA {FitzGerald2016) i ZONDA {NairZOlZ). 

Koniecznym byto, zatem przeprowadzenie dodatkowej strategii wyszukiwania publikacji dla interwencji opcjonalnej 
(MEP+BSC) w celu zidentyfikowania prob klinicznych, umozliwiajqcych przeprowadzenie posredniej analizy efektywnosci 
klinicznej benralizumabu vs mepolizumabu przez wspolnq grupq referencyjnq. 
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INSTVTUT ARCANA 
Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenro® (benralizumab} w ieczeniu uzupefnfojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofiiowq 

Wynikiem ww. systematycznego wyszukiwania byio odnalezienie 4 randomizowanych badan oceniajgcych efektywnosc 
kliniczn^ mepolizumabu dodanego do standardowej terapii przeciwastmatycznej vs placebo + BSC, tj. proby kliniczne SiRiUS 
(Be/ 2014), MENSA {Ortega 2014), MUSCA {Chupp 2017) oraz DREAM [Pavord 2012). 

Rezultaty badania DREAM oraz cz^sciowo wyniki z proby kiinicznej MENSA (dla ramienia MEP 75 mg) nie zostaty poddane 
dalszej analizie, poniewaz mepolizumab, ktory stosowano w omawianych eksperymentach, jako interwencj^ podawany byl 
w postaci dozylnej, a wi^c niezgodnie z zapisami zamieszczonymi w charakterystyce produktu leczniczego Nucala 
(zarejestrowanym sposobem podania mepolizumabu we wskazaniu: leczenie uzupelniaj^ce u doroslych pacjentowz ci^zk^, 
oporn^ na leczenie astmg eozynofilowg, jest iniekcja podskorna). W analizie uwzgl^dniono wyniki z badania MENSA dla 
ramienia MEP 100 mg sc (dawka oraz sposob podania leku zgodny z ChPL). 

Reasumuj^c, majac na uwadze wytyczne post^powania, oraz dostepne dowody naukowe, 
analiz^ efektywnosci kiinicznej benralizumabu przeprowadzono w oparciu o porownanie posrednie interwencji ocenianej 
(benralizumab) z mepolizumabem przez wspoln^ grup^ referencyjng, czyli standardowe leczenie przeciwastmatyczne (BSC) 
na podstawie danych z badan: 5/BOCCO, CAUMA i ZONDA (BEN+BSC vs PL+BSC) oroz SIRIUS, MENSA i MUSCA (MEP+BSC vs 
PL+BSC). 

Bior^c pod uwag^ specyfik^ analizowanej jednostki chorobowej (ci^zka astma eozynofilowa), analiz^ efektyv/nosci kiinicznej 
przeprowadzono dla mozliwie najdluzszych horyzontow czasowych z poszczegolnych badan, co zgodne jest z podejsciem 
prezentowanym w dokumencie AWA dla produktu leczniczego Nucala. 

Na podstawie uzyskanych wynikow wnioskowac nalezy, iz skutecznosc leczenia benralizumabem w dawce 30 mg 
podawanym podskornie co 8 tygodni jako terapii add-on do BSC u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq 
ciqzkq astmq eozynofiiowq, pomimo stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu 
z dtugodziatajqcymi B-mimetykami, jest porownywalna do terapii mepolizumab + leczenie standardowe a profil 
bezpieczehstwa podobny. 

Wyniki dodatkowej oceny skutecznosci pozwalajq wnioskowac, iz dodanie benralizumabu do standardowej terapii 
przeciwastmatycznej w sposob statystycznie istotny prowadzi do zmniejszenia dawki doustnych glikokortykosteroidow 
w trakcie trwania leczenia u pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astma eozynofiiowq (podobnie jak 
mepolizumab, przy czym w przypadku interwencji alternatywnej, nie potwierdzita tego analiza wszystkich punktow 
koncowych z tego zakresu zaczerpniqtych z badan dla MEP+BSC). Ponadto wykazano statystycznie znamienny pozytywny 
wptyw podawania BEN, jako leczenia uzupetniajqcego we wnioskowanej populacji pacjentow, na ocenq nastqpujqcych 
parametrow: wystqpienie >1 zaostrzenia astmy, czas do pierwszego zaostrzenia astmy wymagajqcego wizyty na oddzlale 
ratunkowym lub hospitalizacji, objawy astmy wg Total Asthma Symptom Score oraz liczba eozynofiliow we krwi. 
Stosowanie zarowno benralizumabu jak i mepolizumabu dodanych do standardowej terapii przeciwastmatycznej w 
ocenianej populacji pacjentow skutkuje statystycznie istotnq poprawq w zakresie: kontroli objawow wg ACQ-6 Score (w 
przypadku badah dla BEN) i ACO%-5 Score (w przypadku prob klinicznych dla MEP) oraz jakosci zycia wg AQLQ (BEN) i SGRQ 
(MEP). 

Obecnie refundowana (dostqpna w ramach programu lekowego) opcja terapeutyczna w postaci mepolizumabu, stanowi 
leczenie z wyboru i zalecana jest podobnie jak benralizumab przez wytyczne kliniczne w analizowanej populacji pacjentow, 
wpfywa na poprawq kluczowych parametrow oceny skutecznosci leczenia ciqzkiej astmy eozynofilowej, w tym jakosci zycia 
i zwiqzanym z niq samopoczuciem osob objqtych terapiq. Warto jednak dodac, iz charakterystykq benralizumabu oprocz 
kluczowych cech wymienionych dla MEP nalezy poszerzyc o mozliwosc podawania leczenia dwukrotnie rzadziej (BEN 
stosowany jest co 8 tyg., natomiast MEP co 4 tyg.), co moze prowadzic do obniienia poziomu stresu trudnosci logistycznych 
zwiqzanych z podrozq chorego na astmq ciqikq do osrodka leczqcego. Czqsciowo niezaspokojona potrzeba zdrowotna w 
postaci braku dostqpu do terapii add-on w postaci benralizumabu {w ramach programu lekowego), ktorego mocnq stronq 
jest nie tylko wygodniejszy dla pacjenta schemat podania ale i dwojaki mechanizm dziatania, odrozniajqcy go od innych 
lekow z grupy anty-IL-5, moie niewqtpliwie miec wptyw na przebieg i efekty catego leczenia. Wybor wtasciwej, dobrze 
tolerowanej formy terapii prowadzi, bowiem do wzrostu efektywnosci leczenia, a tym samym skutkuje poprawq jakosci zycia 
pacjentow. Zarowno pacjenci jak i ich opiekunowie potwierdzajq bowiem, iz stan chorobowy ma istotny wptyw na ich 
aktywnosc fizycznq, spotecznq i zdrowie emocjonalne bqdqce konsekwencjq progresji choroby oraz obciqzenia finansowego 
zwiqzanego z terapiq. Benralizumab podawany w formie iniekcji podskornych jeden raz na dwa miesiqce, spetnia 
oczekiwania pacjentow, ktorzy w wiqkszosci preferujq rzadszy sposob apiikacji leku. Ponadto, co warto jeszcze raz 
podkreslic rzadsze wizyty w osrodku pacjentow stosujqcych BEN obnizq poziom stresu, zaoszczqdzq czas oraz zmniejszq 
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obcl^ienie finansowe chorego 1 jego rodziny. Dodatkowo przyczynig si^ takze do podtrzymanla aktywnosci zawodowej 
i spotecznej pozytywnle rzutujqc tym samym na popraw^ stanu zdrowia emocjonalnego chorego. 

Pozytywna decyzja refundacyjna dla produktu leczniczego Fasenra® stanowi^cego skuteczn^ alternatyw^ leczenia 
biologicznego, wpfynie zatem pozytywnie na popraw^ efektywnosci terapii dorostych pacjentow z nieodpowiednio 
kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq (pomlmo stosowanla wysokich dawek kortykosteroidow wzlewnych 
w skojarzenlu z dtugodziatajqcyml R-mlmetykaml) oraz bqdzle stanowic szansq podwyzszenia jakosci Ich zycia, ktora 
niewqtpliwie moze rzutowac na przebieg choroby przynoszqc tym samym dodatkowe korzyscl zdrowotne 
w analizowanej grupie pacjentow. 
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1. METODYKA 

l.l.Sposob przeprowadzenia analizy efektywnosci klinicznej 

Analiz^ efektywnosci klinicznej przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi Oceny Technologii Medycznych 

opracowanymi przez Agencj^ Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) [1] oraz w oparciu 

o obowiqzuj^ce w Polsce regulacje prawne dotyczqce analiz zat^czanych do wnioskow o refundacj^ lekow (tzw. 

^minimalne wymagania") [2,3]- Tak przeprowadzona analiza speinia kryteria merytoryczne i formalne stawiane 

Raportom Oceny Technologii Medycznych (tj. Raportom HTA - z ang. Health Technology Assessment) 

sporz^dzanych na potrzeby procesu decyzyjnego zwi^zanego z rozpa^ywaniem wnioskow o refundac]^ 

produktow leczniczych ze srodkow publicznych w Polsce. 

Celem analizy efektywnosci klinicznej jest dostarczenie decydentowi informacji o skutecznosci i bezpieczehstwie 

technologii medycznej, opartej na dowodach naukowych poddanych krytycznej ocenie wiarygodnosci. Zgodnie 

z wymogami AOTMiT prezentowana analiza zawiera nast^puj^ce elementy: 

1. analizy efektywnosci klinicznej, tj. analizy skutecznosci i bezpieczehstwa wykonan^ metodq 

systematycznego przegl^du badah klinicznych wedlug aktualnych standardow Cochrane Collaboration 

[4]; 
2. ocen^ efektywnosci praktycznej dokonan^ w oparciu o wyniki badah pragmatycznych. 

Zgodnie z metodykq przegl^du systematycznego prowadzonego na potrzeby raportu HTA analizy efektywnosci 

klinicznej przeprowadzono w nast^pujqcych etapach: 

3. Analiza problemu decyzyjnego, zakohczona sformutowaniem pytania klinicznego w schemacie PICOS, tj. 

zdefiniowaniem: 

• (P - population) populacji pacjentow, ktorej dotyczy rozpatrywany problem decyzyjny; 

• (I - intervention) interwencji zdrowotnej (tj. procedury lub produktu leczniczego, z okresleniem sposobu 

dawkowania i innych elementow definicyjnych technologii medycznej stanowiqcej przedmiot procesu 

decyzyjnego); 

• (C - comparison) interwencji porownywanej, tzw. komparatora (tj. technologii, ktora w najwi^kszym 

stopniu zostanie zast^piona przez ocenianq interwencji - tzw. „aktualne] praktyki"); 

• (O - outcomes) efektow zdrowotnych, ktore b^d^ stanowic przedmiot oceny (tj. wynikow istotnych 

klinicznie- ktorych zmiana ma znaczenie dla pacjenta i/lub systemu ochrony zdrowia); 

• (S — stwc/y design) typu badah, ktorych metodyka umozliwia uzyskanie wiarygodnych danych w zakresie 

efektywnosci klinicznej ocenianej interwencji (na najlepszq ocen^ skutecznosci interwencji pozwalajq 

poprawnie zaprojektowane i przeprowadzone badania kliniczne z randomizacj^, natomiast w ocenie 

bezpieczehstwa istotny jest ponadto dtugi okres obserwacji i duza liczebnosc proby, tj. warunki 

uzyskiwane w badaniach obserwacyjnych IV fazy). 

Analiza problemu decyzyjnego zostafa przedstawiona w osobnym dokumencie [5]. 

• Systematyczne wyszukiwanie dowodow naukowych, obejmujqce nastipuj^ce elementy: 

■ sformuiowanie kryteriow wtqczenia/wykluczenia doniesieh naukowych, jakie b^dq stosowane 

w procesie selekcji dost^pnych materiafow, w oparciu o przyj^t^ definicji elementow schematu 

PICOS; 

■ konstrukcja strategii wyszukiwania o wysokiej czufosci, w oparciu o terminologii 

charakterystyczn^ dla elementow pytania klinicznego; 

■ przegl^d baz informacji medycznej i innych zasobow, adekwatnie do analizowanego problemu; 

■ systematyczna selekcja badah naukowych, na podstawie tytufow i streszczeh oraz pefnych 

tekstow publikacji. 
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• Ocena wiarygodnosci badah wiqczonych do przegl^du i klasyfikacja stopnia wiarygodnosci uzyskanych 
wynikow. 

• Ekstrakcja danych z publikacji i innych dost^pnych materiaiow opisujqcych badania wtqczone 
do przegl^du do jednolitych formularzy. 

• Analiza heterogenicznosci metodologiczne], klinicznej i statystycznej badah wfqczonycb do przeglqdu. 

• Analiza jakosciowa: 

■ narracyjna synteza danych dotyczqcych metodyki, populacji, interwencji i wynikow badah 

spetniajqcych kryteria wfqczenia do przeglqdu; 

■ wykonanie zestawieh tabelarycznych, umozliwiajqcych porownanie badah wl'qczonych do 

przeglqdu pod wzgl^dem klinicznej i demograficznej charakterystyki badanych prob, szczegotow 

metodyki badah i zastosowanej interwencji leczniczej, uzyskanych wynikow zdrowotnych oraz 

wyniku oceny wiarygodnosci (tzw. evidence tobies). 

• Analiza ilosciowa: 

■ ocena kierunku, wielkosci i statystycznej istotnosci roznic pomi^dzy interwencjami 
w poszczegolnych badaniach; 

■ w uzasadnionych przypadkach: ilosciowa synteza wynikow badah pierwotnych (metaanaliza 

statystyczna); 

• Prezentacja wynikow analiz zgodnie z wytycznymi PRISMA [6]. 

• Dyskusja uzyskanych wynikow oraz ograniczeh interpretacyjnych. 

• Wnioski kohcowe. 

Wyszukiwanie i selekcj^ informacji zawartych w publikacjach opisuj^cych badania wt^czone do przegl^du 

systematycznego przeprowadzono w oparciu o szczegotowy protokdt, opracowany przed przyst^pieniem 

do ekstrakcji danych. 

l.Z.Pytanie kliniczne 

Celem analizy jest porownanie efektywnosci klinicznej produktu leczniczego Fasenra® (substancja czynna: 

benralizumab, BEN) stosowanego w leczeniu uzupetniajqcym u dorosfych pacjentow z nieodpowiednio 

kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq, pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych 

wskojarzeniu z diugo dziafajqcymi beta-mimetykami w porownaniu z mepolizumabem (Nucala®). 

Ekspertyza zostafa przeprowadzona na zlecenie firmy AstraZeneca Pbarma Poland Sp, z o.o. 
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l.S.Kryteria wt^czenia/wytqczenia badah z przeglqdu 

Predefiniowane kryteria wl^czenia badah klinicznych do analizy giownej zostaiy sformutowane w oparciu 

o schemat PICOS: 

Tabs la 1. Kryteria w^czenia/wytqczenia z przeglqdu (PICOS) 

Schemat PICOS Kryteria wl^czema Kryteria wyt^czenia 

Populacja (P) 

Interwencja (l) 

Dorosli pacjenci z ci^zk^, oporn^ na leczenie 
astm^ eozynofilowq pomimo stosowania 
wysokich dawek kortykosteroidow 
wziewnych wskojarzeniu z dlugodzialajqcymi 
ft-mimetykami; 
Pacjenci z >2 zaostrzeniami objawdw astmy 
w ciqgu ostatniego roku. 

Populacja w innym stanie klinicznym np. 
inne fenotypy astmy niestanowiqce 
astmy eozynofilowej. 

Komentarz: 
Populacja docelowa, dla ktorej opracowanoanalizy HTA jest zgodna ze wskazaniem rejestracyjnym 
dla leku Fasenra oraz kryteriami wlqczenia do proponowanego programu lekowego dla 
benralizumabu (szczegolowe kryteria wtqczenia do PL zamieszczono w Analizie problemu 
decyzyjnego). 
Benralizumab (produkt leczniczy Fasenra0) 
stosowany jako leczenie uzupelniajqce do terapii 
standardowej (BEN+BSC), podawany 
w dawce 30 mg we wstrzykniqciu podskornym 
co 4 tygodnie w przypadku pierwszych 3 dawek, 
a nastqpnie co 8 tygodni.  

Schemat dawkowania benralizumabu, 
inny niz zdefiniowany w ChPL (np. podanie 
innej dawki niz zalecana lub stosowanie 
schematu innego niz zalecany); 
podanie benralizumabu innq drogq niz 
zalecana. 

Komparatory (C) 

Mepolizumab (produkt leczniczy Nucala0) 
stosowany jako leczenie uzupelniajqce do 
terapii standardowej (MEP+BSC), podawany 
w dawce 100 mg podskornie raz na 
4 tygodnie.  

Schemat dawkowania inny niz 
zidentyfikowany w ChPL; 
Podanie lekow innq drogq niz zalecana; 
Porownanie z innym komparatorem niz 
wskazany w kryteriach wtqczenia.  

Komentarz: 
W przypadku braku badah klinicznych porownujqcych bezposrednio BEN vs MEP przeprowadzona 
zostanie posrednla analiza efektywnosci kiinicznej dla BEN przez wspolnq grup^ referencyjnq. 
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Schemat PICOS Kryterla wigczenia Kryteria wyt^czenia 

Wyniki zdrowotne 
(O) 

Typ badan {S) 

zaostrzenia astmy; 
zaostrzenia astmy wymagajgce leczenia na 
oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 
czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 
czas do pierwszego zaostrzenia astmy 
wymagaj^cego wizyty na oddziale 
ratunkowym lub hospitalizacji; 
Wartosc nat^ionej obj^tosci wydechowej 
pierwszosekundowej (FEVj) - przed 
podaniem leku rozszerzaj^cego oskrzela 
oraz po podaniu leku rozszerzajgcego 
oskrzela; 
kontrola objawow astmy (ACQ); 
objawy astmy wg Total Asthma Symptom 
Score; 
jakosc iycia wg instrumentu AQLQ; 
liczba eozynofilow we krv/i; 
mediana dawki doustnych GKS; 
zmniejszenie dawki doustnych GKS; 
wyst^pienie >1 zaostrzenia astmy; 
analiza przezycia (OS, PFS); 
zgony; 
utrata pacjentow z badania ogotem, utrata 
pacjentow z badania z powodu zdarzeh 
niepoz^danych oraz z innych przyczyn; 
zdarzenia niepoz^dane prowadz^ce do 
rezygnacji z leczenia; 
ci^zkie zdarzenia niepoz^dane ogolem, 
zwigzane z leczeniem, pogorszenie astmy, 
niezwi^zane z leczeniem; 
zdarzenia niepozgdane ogolem; 
poszczegolne zdarzenia niepoi^dane; 
zdarzenia niepozgdane w miejscu injekcji; 
reakcje nadwrazliwosci. 

Punkty koncowe inne niz predefiniowane 
oraz punkty koncowe oceniaj^ce: 
biodost^pnosc leku, biochemi^, 
farmakodynamik^ i/lub farmakokinetyk^, 
ekonomik^. 

Komentarz: 
Maj^c na uwadze zapisy aktualnego programu lekowego (B.44), jak rowniei proponowanego 
programu lekowego dla benralizumabu, w przypadku punktow kohcowych, dla ktorych dane 
przedstawiono w populacji pacjentow stosuj^cych wysokie dawki GKS + LAB A, z wyjsciow^ liczba 
eozynofilow we krwi wynosz^cg odpowiednio > 300 komorek/pl oraz < 300 komorek/pL, ocen^ 
efekty^A'nosci klinicznej BEN przeprowadzono w populacji pacjentow z liczb^ eozynofilow we krwi 
wynosz^c^ > 300 komorek/pl.  

> Pierwotne badania kliniczne z randomizacj^ 
(RCT), bezposrednio porownuj^ce 
efektyv/nosc kliniczng rozpatrywanych 
interwencji; 
W przypadku nieodnalezienie badan head- 
to head, wl^czeniu b^d^ podlegaly 
randomizowane proby kliniczne 
umozliwiaj^ce przeprowadzenie analizy 
posredniej wzgl^dem wspolnej grupy 
referencyjnej. 

Analiza glowna: 
> Badania wtorne/artykuly pogl^dowe; 
y Badania przed kliniczne, badania 

retrospektywne, opisy przypadkow, opisy 
serii przypadkow, doniesienia 
konferencyjne. 

r- Badania opublikowane lub badania > Badania z wykorzystaniem modeli 
niepublikowane, dla ktorych Zamawiaj^cy zwierz^cych; 
udostepnil pelny raport (CSR); Inne kryteria v. . . r- Pubhkacja w j^zyku polskim, angielskim 

> Badania nieopublikowane; 
> Dost^pne wylgcznie doniesienia 

(w uzasadnionych przypadkach - takze konferencyjne (abstrakty, plakaty itp.), 
w innych); publikacje typu list, komentarz. 
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Ponadto do analiz dodatkowych zostanq wtqezone dodatkowe badania/dane, niespelriiaj^ce kjyteriow wiqezenia 

do analizy gtownej efektywnosci klinicznej: 

• Przegl^d badan wtornych: opublikowane przegl^dy systematyczne, spefniaj^ce kryteria PICO(S) dla 

populacji i porownywanych interwencji; 

• Poszerzona analiza skutecznosci praktycznej (dane z badan prowadzonych w warunkach rzeczywiste] 

praktyki klinicznej, badania obserwacyjne (V fazy; jesli dost^pne); 

• Poszerzona ocena bezpieczehstwa: 

■ profil bezpieczehstwa wg ChPL; 

■ informacje na temat bezpieczehstwa skierowane do osob wykonujqcycb zawody medyczne, 

udost^pniane na stronacb internetowych URPL, EMA, FDA, MHRA, WHO UMC; 

■ dodatkowe badania typu extension oraz dane z badan o dlugim horyzoncie czasowym, o 

charakterze badan obserwacyjnycb (jesli dost^pne). 

Przy wyszukiwaniu badan pierwotnych sprawdzano rowniez doniesienia ze zrddef innych niz bazy informacji 

medycznej, w tym bibliografi^ odnalezionycb badan klinicznycb. Przeprowadzono rowniez konsultacje 

z producentem leku. 

1.4.Metody identyfikacji badan 

1.4.1. Wyszukiwanie i selekcja badan wtornych 

Zgodnie z Wytycznymi Oceny Tecbnologii Medycznycb [1] w pierwszej kolejnosci poszukiwano istniej^cycb, 

niezaleznycb raportow HTA oraz przegl^dow systematycznycb dotycz^cycb rozpatrywanego problemu 

decyzyjnego. Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie wymienionych typow opracowah wtornych, 

w ktojych oceniano produkt leczniczy Fasenra (benralizumab). 

Strategic wyszukiwania w elektronicznych bazach danych skonstruowano w oparciu o indeksacj^ za pomocq 

haset tematycznych MeSH (Medico! Subject Headings) i EMTREE [Elsevier's Life Science Thesaurus) oraz 

wyszukiwanie odpowiednich terminow i odpowiadaj^cych im synonimow w tytutach i streszczeniach. 

Tak utworzonq kwerend^ odr^bnie dostosowywano do specyfiki kazdej z przeszukiwanych baz danych w zakresie 

sktadni, deskryptorow oraz adekwatnosci stosowania dodatkowych filtrow. 

W celu identyfikacji badan wtornych przeszukano nast^puj^ce zasoby: 

• elektroniczne bazy danych: 

■ Medline przez PubMed; 

■ EM BASE; 

■ Cochrane Library - bazy CocArane Reviews, Other Reviews oraz Technology Assessment; 

■ CRD (Center/or ReWeivs and D/ssem/not/on), ztozonq z: DARE (Database o/Abstracts of Reviews 

of Effects], NHS EED [NHS Economic Evaluation Database) i Health Technology Assessment (HTA) 

Database (dodatkowo). 

Wyszukiwanie w bazie Cochrane zostaio zaw^zone do nast^puj^cych rodzajow doniesieh w ramach biblioteki 

Cochrane: 

• przeglqdy systematyczne Cochrane (The Cocbrane Database o/Systemaf/c Reviews), 

• inne przegl^dy doniesieh (Database of Abstracts of Reviews of Effects, Other Reviews). 

Strategic wyszukiwania publikacji w bazach CRD, Medline (przez PubMed), EMBASE oraz Cochrane zamieszczono 

w zai^czniku. 
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Wyszukiwanie artykufow w bazach medycznych przeprowadzono: 24.01.2018 roku. 

W przeprowadzonym wyszukiwaniu uwzgl^dniono wszystkie artykuty umieszczone w bazach do dnia 

w ysz u k i wa n ia („presen t"). 

Strategic wyszukiwania w bazach Medline (przez PubMed), EMBASE oraz Cochrane zamieszczono w zaf^czniku. 

Selekcj^ publikacji przeprowadzono wedtug nast^puj^cego schematu: (1) na podstawie tytufow i streszczeh, 

a nast^pnie (2) na podstawie petnych tekstow publikacji wytonionych w pierwszym etapie selekcji jako 

potencjalnie spefniaj^ce kryteria wt^czenia. 

W celu odnalezienia informacji na temat badah przeszukano takze pismiennictwo doniesien naukowych. Pod tym 

samym kqtem analizowano rowniez opracowania wtorne (artykuty pogl^dowe, przegl^dy system a tyczne, 

opracowania medycznych serwisow internetowych). Przeszukano tez rejestry badah klinicznych. 

Selekcja badah wtornych dokonywana byta niezaleznie przez 2 analitykow ktorzy uzgadniali wspolne 

stanowisko. W sytuacji gdyby wyst^pila niezgodnosc pomi^dzy analitykami, rozwiqzywano ]q na drodze 

porozumienia z udziaiem osoby trzeciej Nie stwierdzono niezgodnosci pomi^dzy analitykami na etapie 

selekcji petnych tekstow publikacji. 

1.4.2. Wyszukiwanie i selekcja badah pierwotnych 

W celu identyfikacji wszystkich badah pierwotnych spetniajqcych kryteria wtqczenia do przegl^du (wg definicji 

PICOS) skonstruowano strategic wyszukiwania o wysokiej czutosci. Poszukiwano badah, ktorych wyniki 

opublikowano, jak rowniez badah niepublikowanych oraz badah ,/w toku". 

W sytuacji nie odnalezienia prob klinicznych bezposrednio porownujqcych efektywnosc klinicznq ocenianej 

interwencji (BEN+BSC) z interwencjq opcjonalnq, stanowi^cq wzgl^dem niej odpowiedni komparator 

(MEP+BSC), przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie publikacji dla wymienionego komparatora 

(mepolizumab). Celem przeprowadzonego wyszukiwania byta identyfikacja badah klinicznych, 

umozliwiaj^cych przeprowadzenie posredniej analizy efektywnosci klinicznej benrazliumabu vs mepolizumab 

przez wspolng grup^ referencyjng. 

W zwiqzku z odnalezieniem opracowania zawieraj^cego systematyczny przegl^d badah dla mepolizumabu 

z zakresu analizo wan ego prob I emu zdrowotnego, a mianowicie: Wniosek o objqcie refundocjq i ustofenie 

urzqdowej ceny zbytu produktu leczniczego Nucofo (mepolizumab) w ramach prog ram a lekowego: ,/ieczenie 
ciqzkiej astmy eozynofilowej mepolizumahem {ICD-10 J 82,0}}" - Anofiza weryfikacyjno (Nr. 01.4351.31.2016} 

[14], zasadnym jest przeprowadzenie aktualizacji tego przegl^du w celu odnalezenia najnowszych doniesien 

naukowych z omawianego obszaru terapeutycznego. Majqc na uwadze powyzsze, podczas projektowania 

strategii wyszukiwania, finaln^ liczb^ odnalezionych rekordow zaw^zono do przedziatu czasowego lata 2016- 

2018. 

Strategic wyszukiwania w elektronicznych bazach danych skonstruowano w oparciu o indeksacj^ za pomocq 

haset tematycznych MeSH (Medical Subject Headings) i EMIR EE (Elsevier's Life Science Thesaurus) oraz 

wyszukiwanie odpowiednich terminow i odpowiadaj^cych im synonimow w tytutach i streszczeniach. 

Tak utworzon^ kwerend^ odr^bnie dostosowywano do specyfiki kazde] z przeszukiwanych baz danych w zakresie 

sktadni, deskryptorow oraz adekwatnosci stosowania dodatkowych filtrow. 

Przeszukano nast^puj^ce zasoby: 

• elektroniczne bazy danych: 

■ Medline przez PubMed; 

■ Cochrane Library (z uwzgl^dnieniem wszystkich dost^pnych baz); 

■ EMBASE; 
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• serwisy internetowe: 

■ NICE [National Institute for Health and Core Excellence); 

■ CADTH [The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health); 

■ E M A (fu rope on Medi cin e Agency); 

■ FDA (Food and Drug Administration); 

■ U R PLWM i PB (Urzqd Rejestracji Produktow ieczniczych, Wyrobow Medycznych oraz Produktow 

Biobojczych). 

• rejestry badah klinicznych: 

■ www.c! in ical trials, go v. 

■ www.c! in ical trialsregister. eu. 

Siowa kluczowe w poszczegolnych obszarach znaczeniowych zostaly potqczone operatorem logicznym Boole'a 

(OR). 

Wyszukiwanie artykulow w bazach medycznych przeprowadzono 24.01.2018r. i uwzgl^dniono w nim wszystkie 

artykuly umieszczone w bazach do dnia wyszukiwania („present"). 

Strategic wyszukiwania w medycznych bazach danych z uwzgl^dnieniem haset zmodyfikowanych na potrzeby 

konkretnej bazy przedstawiono w zat^czniku 10.1 i 10.2. 

Selekcja 

Selekcja odnalezionych doniesieh naukowych zostata przeprowadzona wieloetapowo: 

• wst^pna analiza na podstawie tytulow i streszczeh odnalezionych publikacji; 

• selekcja doniesieh naukowych w oparciu o pelne teksty publikacji. 

Wst^pna analiza tytufow i streszczeh oraz selekcja badah na podstawie petnych tekstow publikacji w oparciu 

o predefiniowane kryteria, sformulowane w schemacie PICOS zostaia przeprowadzona niezaleznie przez 

2 analitykow ktorzy uzgadniali wspolne stanowisko. Na poszczegolnych etapach selekcji publikacji 

nie wyst^pily niezgodnosci mi^dzy analitykami. W razie wyst^pienia niezgodnosci, rozwiqzano by je z udziaiem 

osoby trzeciej na drodze konsensusu 

Na eta pie selekcji publikacji nie zastosowano ograniczeh dotycz^cych populacji, interwencji alternatywnej, 

okresu obserwacji oraz liczby pacjentow losowo przydzielonych do poszczegolnych grup terapeutycznych. 

Podczas selekcji badah klinicznych spelniaj^cych kryteria wt^czenia do analizy zastosowano ograniczenia 

dotyczqce j^zyka publikacji. Wfqczeniu do przegl^du podlegaly doniesienia w j^zyku angielskim lub polskim, 

a w uzasadnionych przypadkach takze w innych j^zykach (wytyczne AOTMiT). Celem przeprowadzenia analizy 

posredniej, w przypadku nieodnalezienia badah heod-to-head dla porownania benralizumab vs mepolizumab, 

podczas opracowania strategii wyszukiwania dla komparatora zastosowano filtr w postaci badah z randomizacjq. 

Proces prowadzqcy do ostatecznej selekcji doniesieh z podaniem przyczyn wykluczenia w kolejnych etapach 

selekcji, przedstawiono w postaci diagramu zgodnego z zaleceniami PRISMA [6]. 

1.4.3. Wyszukiwanie badah nieopublikowanych 

W celu odnalezienia badah niepublikowanych, speiniajqcych kryteria wfqczenia do analizy klinicznej, przeszukano 

rej est rybadah klinicznych C//r?/co/tri a Is, gov [www. cli n ica ft rials .gov] oraz h ttps:// www.c I in ical trialsregister. eu/. 

Wyszukiwanie przeprowadzono wedlug strategii ustalonej przez format baz danych. Do okna dialogowego na 

stronach www.clinicoltrials.gov i www.clinicoltrialsregister.eu wpisano stowa kluczowe:,BENRALIZUMAB". 
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W wyniku przeszukiwania rejestru badah klinicznych clinicoftnals.gov odnaleziono 30 rekordow, wtym 15 badan 

zakohczonych oraz 7 badah dla ktorych dost^pne byly wyniki. 

W wyniku przeszukiwania rejestru badah klinicznych www.cfinicaltrialsregister.eu odnaleziono 16 rekordow, 

w tym 8 badah zakohczonych oraz 8 badah dla ktorych dost^pne byfy wyniki. 

Ponizej w tabeli zestawiono informacje dotyczqce nieopublikowanych badah klinicznych oceniaj^cych 

zastosowanie benralizumabu w docelowej populacji pacjentow 

Tabela 2. Wyniki wyszukiwanla badah nieopublikowanych 

ID badania Rodzaj badania Status Pordwnanie Komentarz 

t benralizumab 

P ClinicalTrials.gov -30 rekordow, w tym 15 zakohczonych (7 z wynikami} ! 
"I 

NCT02918071 
JednoramiennG ZakohczonG, brak v/ynikow w rGjcstrze (danG 

pov/inny bye dost^pne od wrzesnia 2017) 
Benralizumab 30 mg 

Q4w Badanie GRECO 

https;//clinicalthals.gov/ct2/show/NCT0291S071?tG mi=bGnralizumab&rank=l 

NCT02417961 
JGdnoramiGnnc ZakohczonG, wyniki dost^pnc w rGjcstrze Benralizumab 30 mg 

Q4w Badanie GREGALE 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT0241796l7tGrm- bGnralizumab&rank=2&SGCt=X0156 

NCT02258542 

RCT, typu double- 
blind 

W toku (faza rckrutacji zakohczona), brak 
wynikow (picrwszG wyniki dost^pnc 

w pazdzierniku 2017, wyniki finalnG: lipiGC 
2018) 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg Q8w 
Badanie BORA 

https://clinica ltrials.gov/ct2/show/NCT02258542?tGrm=bGnralizumab&rank=3 

NCT02889438 
RCT, typu double- 

blind 
Etap rokrutacji (picrwszG wyniki przGwidzianG 

sq na sierpieh 2018r) 
Benralizumab vs 

placebo Badanie SOLANA 

htt ps: //cl i n ica Itria Is.gov/ct2/sh o w/N CT02S69438?tG rm=bGnralizumab&rank=4 

NCT02808819 
NiG-RCT 

W toku (faza rekrutacji zakohczona), brak 
wynikow (piGrwsze v/yniki planowanG na 

marzec 2019r) 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg Q8w 

Badanie MELTEMI 
- ocena profilu 
bezpieczehstwa 

https://cl i n ica Itria Is.gov/ct2/sh o v//N CT02S08819?tG mi=bGnralizumab&rank=7 

NCT03170271 
RCT, typu double- 

blind 
Etap rekrutacji (pierwsze wyniki przewidziane 

sg na maj 2019r) 
Benralizumab 30 mg 

Q4w vs placebo Badanie ANDHI 

https://clinicaltrials.gov/ct2/shov//NCT03170271?tG mi=bGnralizumab&rank=9 

NCT03186209 
RCT, typu double- 

blind 
Etap rekrutacji (pierwsze wyniki przewidziane 

sq na luty 2021r) 
Benralizumab 30 mg 

Q4w vs placebo Badanie MIRACLE 

https://d i n ica ltrials.gov/ct2/show/NCT03186209?tGrm=bGnralizu ma b&rank=10 

NCT01928771 
RCT, typu double- 

blind Zakohczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg Q8w vs 
placebo 

Badanie 
SIROCCO, 

opublikowane 
{Bleecker 2016] 

i wt^czone do 
przegladu 

https://cl i n ica Itria ls.gov/ct2/show/NCT01928771?tGrm=bGnralizu ma b&rank=13 

NCT01914757 
RCT, typu double- 

blind ZakohczonG, dost^pnG wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg QSw vs 
placebo 

Badanie CALIMA, 
opublikowane 

[FitzGerald 2016] 
i wt^czone do 

przeglqdu 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01914757?tGrm=bGnralizumab&rank=14 
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NCT02075255 
RCT, typu double- 

blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg Q8w vs 
placebo 

Badanie ZONDA, 
opublikowane 

{N air 2017] 
i wt^czone do 

przeglqdu 

https://cIinicaltnals.gov/ct2/show/NCT02075255?terni=benralizumab&rank=16 

NCT01238861 
RCT, typu double- 

blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 20 mg 
vs Benralizumab 50 
mg vs Benralizumab 
100 mg vs placebo 

Badanie 
opublikowane 
(Costro 2034). 
Nieadekwatne 
dawkowanie 

https://d in icaltrials.gov/ct2/show/NCT01238861?term=benra I izu ma b&rank=24 

Clinicaltrialsregister.eu - 16 rekordow, w tym 8 zakonczonych (8 z wynikami) 

EudraCT 
Number: 2017- 
000702-38 
(D3250C00036) 

RCT, typu double- 
blind W toku, brak wynikow Benralizumab 30 mg 

Q4w vs placebo Badanie MIRACLE 

https: //www. cl in ica 11 ria I sreg iste r. eu/ctr-s ea rc h/t ria I /2017-000702-38/3rd 

EudraCT 
Number: 2014- 
001086-27 
(D3250C00021) 

RCT, typu double- 
blind W toku, brak wynikow 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg Q8w 
Badanie BORA 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001086-27/PL 

EudraCT 
Number: 2016- 
002094-36 
(D3250C00038) 

RCT, typu double- 
blind W toku, brak wynikow Benralizumab vs 

placebo Badanie SOLANA 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-002094-36/DE 

EudraCT 
Number: 2015- 
005396-25 
(D3250C00037) 

RCT W toku, brak wynikow 
Benralizumab 30 mg 

Q4w vs Benralizumab 
30 mg Q8w 

Badanie MELTEMI 

h tt ps ://w ww .cl i n ica Itri a Is registe r.e u/ctr-sea rch/tri a 1/2015-005396-25/P L 

EudraCT 
Number: 2013- 
002523-42 
ID3250C00020) 

RCT, typu double- 
blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg QSw vs 
placebo 

Badanie ZONDA, 
opublikowane 

(Nair 2017) 
i wt^czone do 

przeglqdu 

h ttps://ww w.c I i n ica Itria Is registe r.e u/ctr-sea rch /tria1/2013-002523-42/re suits 

EudraCT 
Number: 2017- 
001040-35 
(D3250C00045) 

RCT, typu double- 
blind W toku, brak wynikow Benralizumab 30 mg 

Q4w vs placebo Badanie 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-001040-35/DK 

EudraCT 
Number: 2013- 
002345-11 
(D3250C00017) 

RCT, typu double- 
blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg QSw vs 
placebo 

Badanie 
SIROCCO, 

opublikowane 
{Bleecker 2016] 

i wt^czone do 
przegladu 

h tt ps ://w ww .cl i n ica Itri a Is registe r.e u/ctr-sea rch/tri a1/2013-002345-11/P L 

EudraCT 
Number: 2013- 
002163-26 
(D3250C00018) 

RCT, typu double- 
blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Benralizumab 30 mg 
Q4w vs Benralizumab 

30 mg QSw vs 
placebo 

Badanie CALIMA, 
opublikowane 

[FitzGerald 2016] 
i wt^czone do 

przeglqdu 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-002163-26/PL 

mepolizumab AND asthma 

ClinicalTrials.gov - 26 rekordow, w tym 15 zakonczonych (6 z wynikami) 
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NCTO1691508 
RCT, typu double- 

blind Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 
mg vs placebo 

Badanie SIRIUS, 
opublikowane 

{Bel 2014] i 
wtqczone do 

przeglqdu 

RCT, typu double- 
blind Zakonczone, dost^pne wyniki 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01691508?term=mepolizumab8(recr5=e&cond=a5thma&rank=4 

Badanie MENSA, 
Mepolizumab iv 75 opublikowane 

mg vs Mepolizumab (Ortego2014) 
NCT01691521 sc iQQ mg vs placebo i wt^czone do 

przeglqdu 

htt ps://c I i n i ca Itria I s. gov/ct2/sh ow/N CTO1691521?term=mep ol iz u m a b& rGcrs=G&co n d=a st h m a& ra n k=6 

MGpolizumab iv 75 mg 
vs Mepolizumab iv 

250 mg vs 
Mepolizumab iv 750 

mg vs placebo 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01000506?tGrm=mGpolizumab&rGcrs=G&cond=asthma&rank=7 

NCT01000506 
RCT, typu double- 

blind Zakonczone, dost^pne wyniki Badanie DREAM, 
opublikowane 

NCT02281318 

Random izowane, 
typu double-blind Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 

mg vs placebo 

Badanie 
opublikowane 
[Chupp 2017) 

i wt^czone do 
przegl^du 

https://clinicaltrials,gov/ct2/show/NCT02281318?tGrm=mGpolizumab&rGcrs=e&cond=asthma&rank=8 

Jednoramienne Zakonczone, dost^pne wyniki 
NCT01842607 

Mepolizumab sc 100 
mg 

Badanie COSMOS, 
opublikowane 
(Lugogo 2016) 

http s://c I i n ica Itria I s. gov/ct2/show/N CT01842607?tG rm=m epol izu ma b& rec rs=G&co n d=a sth ma &ra n k=11 

Clinicaltriafsregister.eu - 22 rekordy, w tym 8 zakonczonych (11 z wynikami} 

EudraCT 
number; 2014- 

002513-27 
(200862) 

Randomizowane, typu 
double-blind Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 

mg vs placebo 

Badanie 
opublikowane 
[Chupp 2017) 

i wt^czone do 
przeglqdu 

h ttps ://ww w.c I i n ica Itria Is registe r.e u/ctr-sea rch /tria1/2014-002513-27/6R 

EudraCT 
number; 2012- 

001644-21 
(MEA115661) 

Jednoramienne Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 
mg 

h ttps://ww w.c I i n ica Itria Is registe r.e u/ctr-sea rch /tria 1/2012-001644-21/6B 

EudraCT 
number; 2009- 

014415-12 
(MEA112997) 

Randomizowane, typu 
douhte-biind Zakonczone, dost^pne wyniki 

Mepolizumab iv 75 mg 
vs Mepolizumab iv 

250 mg vs 
Mepolizumab iv 750 

mg vs placebo 

https://wwv/.cl in ica Itria Is registe r.e u/ctr-sea rch/tri a1/2009-014415-12/PL 

EudraCT 
number; 2012- 

001497-29 
{MEA115575) 

Randomizowane, typu 
double-blind Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 

mg vs placebo 

h ttps ://ww w.c I i n ica Itria Is registe r.e u/ctr-sea rch /tria1/2012-001497-29/6B 

EudraCT 
number; 2015- 

003697-32 
(204471) 

Jednoramienne Zakonczone, dost^pne wyniki Mepolizumab sc 100 
mg 

https://www.clinicaltrialsrGgistGr.Gu/ctr-SGarch/trial/2015-003697-32/3rd 
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EudraCT n ^ . Mepolizumab iv 75 mg Randomizowane, tvpu . , . ... . 
number'2012- . 11 11- t Zakonczone, dostepne wyniki vs Mepolizumab sc aouble-bUnd , , 

001251-40 100 mg vs placebo 
(MEA115588) https://www.clinicaltnalsregister.eu/ctr-search/tnal/2012-001251-40/GB 

Data wyszukiwania: 25.01.2018r. 

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwaniania doniesieh naukowych w rejestrach badan odnaleziono proby 

kliniczne, spefniaj^ce kryteria wt^czenia do niniejszego przegl^du (wszystkie badania wymienione ponize] zostaty 

opublikowane): 

> dla benralizumabu: SIROCCO, CAUMA, ZONDA; 

> dla mepolizumabu: SIRfUS, MENSA. MUSCA. 

Pozostafe zidentyfikowane badania kliniczne nie spetniaiy kryteriow wl^czenia do przegl^du lub ze wzgl^du na 

brak dost^pu do wynikow nie stanowtfy przedmiotu analizy. 

l.S.Ekstrakcja i wst^pne opracowanie danych 

W pierwszym etapie opracowywano dane dotycz^ce szczegolowej charakterystyki populacji, interwencji 

i metodyki badah pierwotnych. W dalszej kolejnosci w publikacjach naukowych poszukiwano wynikow 

prezentowanych, jako: 

• dane jakosciowe: 

kryteria wl^czenia pacjentow do badania; 

charakterystyka interwencji (dawkowanie, leki dozwolone/zabronione itp.); 

przyj^ta definicja punktu koncowego; 

metoda oceny punktu koncowego; 

okres obserwacji; 

• dane ilosciowe: 

■ dla zmiennych dychotomicznych: liczba i/lub odsetek osob, u ktorych w okresie obserwacji 

wyst^pif punkt koncowy lub parametrow OR/HR; 

■ dla zmiennych ci^gtych: wartosci przeci^tne (srednia) z miarami rozrzutu, wyjsciowo i w okresie 

obserwacji, przeci^tna zmiana (srednia) oraz dane dotyczqce wielkosci roznicy i istotnosci 

statystycznej roznicy pomi^dzy grupami, roznice srednich zmian. 

Ekstrakcja i wst^pne opracowanie danych zostaio wykonane niezaleznie przez dwie osoby, przy pomocy 

ujednoliconych formularzy. Wzory wykorzystywanych formularzy ekstrakcji danych zamieszczono w zatqczniku. 

l.G.Ocena jakosci danych 

1.6.1. Wiarygodnosc wewn^trzna 

Ocena wiarygodnosci badah w ramach przegl^du systematycznego, rozumiana, jako wiarygodnosc (lub trafnosc) 

wewn^trzna badania, opiera si^ na wskazaniu czynnikow mogqcych spowodowac wypaczenie wynikow - np. 

w postaci przeszacowania lub niedoszacowania rzeczywistego efektu leczniczego interwencji oraz wskazaniu 

prawdopodobnego kierunku i sify mozliwych wypaczeh [4]. Wiarygodnosc wynikow badania klinicznego zalezy 

wi^c od stopnia, w jakim potencjalne zrodla wypaczenia (tj. obci^zenia wynikow systematycznym bt^dem) 

zostaty zneutralizowane poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, np. w postaci losowego przypisania 

pacjentow do grup, zaslepienia i analizy statystycznej w kompletnym, predefiniowanym zbiorze wynikow. 
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Celem oceny wiarygodnosci jest (1) dostarczenie informacji co do stopnia, w jakim mozna ufac wynikom 

poszczegolnych badan, jak i wynikom metaanaliz oraz (2) ograniczenie wptywu wynikow obciqzonych bf^dem 

na wyniki metaanaliz i wnioski, poprzez wykluczanie badan o niskiej wiarygodnosci i/lub przeprowadzenie analiz 

wrazliwosci. 

Metodyk^ badan analizowano na podstawie danych zawartych w publikacjach opisuj^cych ich wyniki. 

Wiarygodnosc kazdego badania zostala oceniona niezaleznie przez dwie osoby, przy pomocy identycznych 

formularzy przedstawionych wzafqczniku. Wszelkie rozbieznosci pomi^dzy tak uzyskanymi ocenami rozstrzygano 

z udziatem osoby trzeciej. 

Krytycznej oceny wiarygodnosci badan z randomizacj^ dokonano zgodnie ze standardami Cochrane 

Collaboration, woparciu o analiz^ ryzyka wyst^pienia nast^pujqcych wypaczeh: 

• wypaczenie selekcji [selection bias) - ocena na podstawie zastosowanej reguly kolejnosci alokacji oraz 

ukrycia kolejnosci alokacji pacjentow do grup; 

• wypaczenie przeprowadzenia badania [performance bias) - ocena na podstawie obecnosci, zakresu 

i metod zaslepienia; 

• wypaczenie zwi^zane z nieprzypadkow^ utrat^ pacjentow z badania (attrition bios) - ocena na 

podstawie stopnia kompletnosci w raportowaniu wynikow oraz obecnosci, zakresu i metod zaslepienia; 

• wypaczenie oceny wynikow, detekcji [detection bias) - ocena na podstawie obecnosci, zakresu i metod 

zaslepienia; 

• wypaczenie raportowania wynikow [reporting bias) - ocena kompletnosci/selektywnosci publikowania 

wynikow (np. mozliwosc pomini^cia w opisie wynikow roznic statystycznie nieistotnych); 

• inne potencjalne zrodta wypaczeh (np. roznice w okresach obserwacji pomi^dzy grupami lub zrodta 

bt^dow specyficzne dla okreslonych schematow badawczych). 

Przyj^to nast^pujqce kryteria oceny wiarygodnosci: >5 punktow - niskie ryzyko bt^du system a tyczn ego (wysoka 

wiarygodnosc badania), 3-4 punkty-umiarkowane ryzyko b\qdu systematycznego (umiarkowana wiarygodnosc 

badania), <3 punktow - wysokie ryzyko bt^du systematycznego (niska wiarygodnosc badania). 

Interpretuj^c wyniki oceny wiarygodnosci nalezy miec na uwadze, ze zgodnie z zaleceniami Cochrane 

Collaboration podstaw^ oceny wiarygodnosci badan stanowi wnikliwa analiza jakosciowa, pozwalaj^ca na 

uwzgl^dnienie wagi poszczegolnych elementow metodyki badania w stosunku do specyfiki analizowanego 

problemu zdrowotnego (np. zaslepienie pacjenta moze miec zasadnicze znaczenie w stosunku do punktow 

kohcowych subiektywnieocenianych przez chorych, nie ma natomiast takiego znaczenia wocenie smiertelnosci). 

Ocena jakosciowa wiarygodnosci nie moze zostac zast^piona przez sumaryczny wynik liczbowy w skali oceny 

jakosci. 

Kazde z badan wtqczonych do przeglqdu systematycznego zostalo sklasyfikowane zgodnie z hierarchy rodzaju 

doniesieh naukowych, zgodnie z wymogami okreslonymi przez wytyczne HTA [1]. Narz^dzie Cochrane 

Collaboration do oceny badan z randomizacjq opisano powyzej. Dodatkowo do oceny wiarygodnosci przegl^dow 

systematycznych wykorzystano skal^ AMSTAR [A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews) [4, 8]. 

W ocenie wg skali AMSTAR przyj^to nast^pujqce kryteria oceny: (1) <5 punktow - przegl^d o niskiej jakosci, (2) 

5-8 punktow - przegl^d o umiarkowanej jakosci, (3) >9 punktow - przeglqd o wysokiej jakosci [1]. 

Aktualny formularz oceny wiarygodnosci przegl^ddw systematycznych w skali AMSTAR zamieszczono 

wZal^czniku 10.10. 
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1.6.2. Wiarygodnosc zewn^trzna 

Wiarygodnosc zewn^trzna dotyczy stopnia, w jakim wyniki badah klinicznych mozna uogolnic na populacj^ 

w ktorej oceniana interwencja lecznicza ma znalezc praktyczne zastosowanie. Wiarygodnosc zewn^trznq badah 

wf^czonych do przegl^du system a tyczn ego oceniono w oparciu o nast^pujqce elementy: 

• reprezentatywnosc badanych prob dla populacji docelowej (w zakresie cbarakterystyki demograficznej 

i klinicznej); 

• identycznosc interwencji badanej do stosowane] w praktyce (np. pod wzgl^dem mozliwosci 

dostarczenia w warunkacb polskiego systemu zdrowotnego elementow opieki medycznej podobnycb 

do tycb, ktore zapewniono w ramacb badania klinicznego); 

• prawdopodobiehstwo uzyskania oczekiwanego efektu zdrowotnego w praktyce na podstawie efektu 

obserwowanego w badaniacb (np. problem przelozenia wynikow surogatowych na wyniki o znaczeniu 

klinicznym). 

1.7.Analiza ilosciowa 

1.7.1. Parametry efektywnosci klinicznej 

Zgodnie z wytycznymi HTA wyniki badah klinicznych prezentowane s^ za pomoc^ wzgl^dnych i bezwzgl^dnych 

parametrow wielkosci efektu interwencji [1]. 

Wszystkie obliczenia wykonane zostaty przy uzyciu specjalnie stworzonych arkuszy kalkulacyjnych Microsoft 

Office Excel2013. Zastosowane w nich formuly do obliczania parametrow statystycznych i ich przedziatow ufnosci 

wprowadzono zgodnie z zalecanymi metodami w [4, 9, 10, 11]. Metaanaliz^ dla porownah bezposrednich oraz 

analiz^ heterogenicznosci statystycznej przeprowadzono na podstawie wytycznych opracowanych przez 

Statistical Methods Group of The Cochrane Collaboration [4, 9]. 

1.7.2. Wyniki w postaci zmiennych dychotomicznych 

Za podstawowy parametr wielkosci wzgl^dnego efektu interwencji (tzw. „parametr wzgl^dny") przyj^to iloraz 

szans (OR - z ang. odds ratio). Zgodnie z wytycznymi Cochrane Collaboration w obliczaniu wartosci OR 

zastosowano metod^ Mantela-Haenszla [4] za wyj^tkiem sytuacji, w ktorych w grupie kontrolnej lub 

inter we ncyjnej odnotowana liczba zdarzeh jest bardzo mala lub bardzo duza oraz sytuacji, gdy wykazana zostala 

heterogenicznosc badah. 

Zalet^ „parametr6w wzgl^dnych" (OR) stanowi ich niewielka wrazliwosc na roznice pod wzgl^dem stopnia 

wyjsciowego narazenia (prawdopodobiehstwa wyst^pienia punktu kohcowego w przypadku pacjentow, 

u ktorych nie zastosowano ocenianej interwencji — tj. w grupach kontrolnych). Z tego powodu wzgl^dne miary 

wynikow stanowi^ preferowan^ miar^ wyniku kohcowego w przegl^dach systematycznych. Wartosci 

„parametr6w bezwzgl^dnych" sq jednak latwiejsze w interpretacji [4]. 

Dla punktow kohcowych, w przypadku, ktorych 95% G dla OR wskazywai na istotnosc statystyczn^ efektu 

ocenianej interwencji wyniki wyrazono rowniez w postaci parametru number needed to treat (NNT), 

alternatywnie, wzaleznosci od kierunku efektu: NUH— number needed to barm. 

Wielkosc efektu dla wynikow wzgl^dnych w postaci cz^stosci lub liczby zdarzeh przedstawiono w sposob 

opisowy. 
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1.7.3. Wyniki w postaci zmiennych ciqgtych 

Wielkosc efektu b^d^cego zmiennq ci^gt^, prezentowano w postaci bezwzgl^dnego parametru efektywnosci - 

wartosci roznicy srednich (MD - mean difference; difference in means w przypadku pojedynczego badania oraz 

WMD - weighted mean difference dla metaanaliz) — dla srednich koncowych lub srednich zmian wzgl^dem 

wartosci wyjsciowej. 

1.7.4. Wyniki w postaci cz^stosci lub liczby zdarzen 

Wielkosc efektu b^dqeego zmiennq ciqgtq, prezentowano w postaci bezwzglqdnego parametru efektywnosci - 

wartosci roznicy srednich (MD - mean difference; difference in means w przypadku pojedynczego badania oraz 

WMD - weighted mean difference dla metaanaliz) — dla srednich koncowych lub srednich zmian wzglqdem 

wartosci wyjsciowej. 

l.S.Metaanaliza statystyczna 

1.8.1. Ocena zasadnosci wykonania metaanalizy 

llosciowa synteza rezultatow badah pierwotnych (metaanaliza statystyczna) dokonywana jest w celu oceny 

efektu interwencji przy zwiqkszonej mocy statystycznej i precyzji oszacowania [4]. Wiarygodna ocena efektu 

interwencji, poprzez dokonanie syntezy wynikow badah pierwotnych na drodze metaanalizy statystycznej, jest 

uzasadniona tylko w sytuacji, gdy roznice pomiqdzy badaniami (pod wzglqdem metodyki, charakterystyki prob 

i interwencji, definicji punktow koncowych, itp.) nie sq na tyle znaczqce, aby uniemozliwic uogolnienie 

usrednionego wyniku na rzeczywistq populacjq pacjentow, adekwatnq do badanego problemu zdrowotnego. 

W celu podjqeia decyzji co do zasadnosci wykonania metaanalizy, przeprowadzana jest wszechstronna ocena 

heterogenicznosci badah. Na podstawie skali oraz rodzaju roznic stwierdzonych pomiqdzy badaniami 

podejmowana jest decyzja o (1) wykonaniu lub niepodejmowaniu metaanalizy wynikow oraz, jezeli jednorodnosc 

badah jest wystarczajqca do wykonania metaanalizy (2) wybor metody oceny efektu interwencji. 

Ocenq efektu mozna przeprowadzic w oparciu o modele efektow stafych [fixed effect) lub model efektow 

losowych (random effect). 

W modelu efektow stafych przyjmuje siq zafozenie, ze kazde z badah mierzy dokfadnie ten sam efekt interwencji, 

a ewentualna rozbieznosc wynikow jest zwiqzana wytqeznie z elementem losowosci). Z kolei w modelu efektow 

losowych przyjmuje siq zafozenie, ze kazde z badah mierzy w gruncie rzeczy nieco inny efekt (drobne roznice 

w metodologii, czy przedmiocie badania) i szacowany jest sredni efekt interwencji. 

1.8.2. Analiza heterogenicznosci 

Zgodnie z wytycznymi Cochrone Collaboration [4] rozwazane sq nastqpujqce rodzaje heterogenicznosci, 

wyroznione z uwagi na zrodfo obserwowanego zroznicowania wynikow: 

• heterogenicznosc kliniczna, wynikajqea z odmiennosci kryteriow wfqezenia, charakterystyki pacjentow 

lub interwencji, definicji ocenianych punktow koncowych; 

• heterogenicznosc metodologiczna, spowodowana roznicami pod wzglqdem schematu badawczego 

i innych czynnikow wpfywajqcych na ryzyko wypaczenia wynikow; 

• heterogenicznosc statystyczna, tj. zroznicowanie pod wzglqdem wynikow leczenia, badane metodami 

statystycznymi; wynika z heterogenicznosci klinicznej lub metodologicznej badah. 

Ocena heterogenicznosci wynikow (tj. heterogenicznosci statystycznej) dokonywana jest w oparciu o wyniki 

testow statystycznych. Parametrami najlepiej informujqcymi o heterogenicznosci badah sq statystyki QCochran 
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oraz [2 [4]. Statystyka Q pozwala ocenic czy obserwowane roznice pomi^dzy efektami uzyskanymi 

w poszczegolnych badaniach mozna przypisac wyt^cznie zmiennosci losowej. Przyjmuje si^, ze roznica pomi^dzy 

zmiennosci^ oczekiwan^ (tj. wynikajqeq z dziatania przypadku) a obserwowan^, wskazuje na wyst^powanie 

heterogenicznosci przy wartosci p < 0,1. Niemniej jednak, z uwagi na nisk^ moc testu Q, w przypadku niskie] 

liczebnosci prob wiqczonych do metaanalizy i/lub mafej liczby badah, brak statystycznej istotnosci wyniku testu 

Qnie stanowi wystarczajqcego uzasadnienia dla wykonania metaanalizy. Podobnie (rzadziej) w przypadku bardzo 

wysokiej liczby badah wl'qczonych do metaanalizy wykazywana przez test heterogenicznosc moze nie miec 

znaczenia klinicznego. Z tego wzgl^du, zgodnie z zaleceniami Cochrane Collaboration, kluczowe decyzje 

dotyczqce wykonania metaanalizy oraz wyboru metody statystycznej (modelu) dokonywane s^ przede wszystkim 

w oparciu o ocen^ zroznicowania klinicznego i metodycznego badah pierwotnych, a w dalszej kolejnosci - 

w zaleznosci od wynikow testow heterogenicznosci. 

1.8.3. Wybor modelu oceny efektu 

Za podstawow^ metody oceny efektu w l^cznej populacji badah przyjmuje si^ model efektow stalych (fixed 

effect) Mantela-Haenszela, poniewaz wartosc uzyskiwana w wyniku zastosowania tej metody uwazana jest za 

najlepsze przyblizenie rzeczywistego efektu interwencji [4]. Uzyskanie wiarygodnych oszacowah w modelu 

efektow statych (zwtaszcza wartosci granic przedzialu ufnosci) ograniczone jest do sytuacji, w ktorej badania (1) 

nie wykazujq znacz^cego zroznicowania klinicznego i/lub metodologicznego, jak rowniez (2) nie stwierdza si^ 

istotnej heterogenicznosci statystycznej (za wyj^tkiem rzadkich sytuacji, w ktorych liczba badah wl^czonych do 

metaanalizy jest bardzo wysoka). 

W przypadku stwierdzenia heterogenicznosci statystycznej, pomimo braku znacz^cych roznic pod wzgl^dem 

metodologicznej i klinicznej charakterystyki badah (zatem w sytuacji, w ktorej zrodio heterogenicznosci pozostaje 

trudne do wyjasnienia), rozwazane jest zastosowanie modelu efektow losowych DerSimoniana-Lairda (random 

effect) (4]. 

Omawiany typ metaanalizy pozwala na oszacowanie wielkosci usrednionego efektu interwencji. Istotnym 

warunkiem ograniczaj^cym zastosowanie modelu efektow losowych jest koniecznosc wykluczenia sytuacji, 

w ktorej obserwowane roznice efektow pomi^dzy badaniami mog^ wynikac z obciqzenia wynikow, jednego lub 

wi^kszej liczby z wtqczonych badah, bf^dem systematycznym. 

Odr^bnie rozwazane byfy sytuacje, w ktorych wykonywana jest metaanaliza zdarzeh rzadkich. 

1.8.4. Metaanaliza wynikow dla zdarzen rzadkich 

Zgodnie z zaleceniami Cochrane Collaboration w analizie prawdopodobiehstwa zdarzeh rzadkich nie nalezy 

przeprowadzac obliczeh w modelu efektow losowych (metody DerSimoniana-Lairda) ze wzgl^du na znaczne 

ryzyko uzyskania wyniku obci^zonego bi^dem [4]. W zwi^zku z tym, jezeli w przypadku kazdego z badah 

wf^czonych do metaanalizy przynajmniej w jednej z grup wyst^pily zerowe (lub bliskie 0) liczebnosci zdarzeh pod 

uwag^ brane byly wyl^cznie metody Petooraz Mantela-Haenszela. 

Metoda Peto funkejonuje poprawnie dla matej (duzej) liczby zdarzeh, przy niewielkim skutku interwencji. 

W pozostalych przypadkach wartosc oczekiwana OR jest wyraznie zaburzana (zblizana ku wartosci 1). 

Metoda Mantela-Haenszela (dla niezerowych liczb zdarzeh w obu grupach) daje wiarygodn^ wartoscoczekiwan^, 

jednak dla rzadkich zdarzeh daje relatywnie zbyt wysokie odchylenie (w konsekwencji zbyt szerokie przedziaiy 

ufnosci). Dla zerowej liczby zdarzeh domyslnie wprowadzana jest korekta pol zerowych (dodanie wartosci 0,5), 

co dodatkowo nieznacznie zaburza wartosc oczekiwan^ OR (rowniez zbliza j^ ku wartosci 1). 

W przypadku, gdy w jednej z grup we wszystkich badaniach nie wyst^pilo zadne zdarzenie procedura 

post^powania przy obliczaniu wskaznika OR jest nast^pujqca: 
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Obliczano OR obiema metodami (Peto i Mantela-Haenszela z korekt^ pol zerowych), za podstawow^ przyj^to: 

• metod^, dla ktorej wskaznik OR wychodzi wi^kszy (gdy ten jest wi^kszy od 1); 

• metod^, dla ktorej wskaznik OR wychodzi mniejszy (gdy ten jest mniejszy od 1). 

W pozostalych przypadkach przyj^to nast^puj^cy sposob kalkulacji OR: 

• jesli odsetek pacjentow w populacji f^cznej badah, u ktorych dany punkt koncowy wyst^pR/nie wyst^pii 

< 1%, przy wzgl^dnie matym efekcie interwencji, tj. 0,5 < OR < 2, to za podstawow^ uznawano wartosc 

obliczon^ metodq Peto; 

• w pozostalych przypadkach zastosowano metod^ Mantela-Haenszela, bez korekty wartosci zerowych. 

Wartosci pozostalych parametrow efektywnosci (tj. ryzyka wzgl^dnego oraz parametrow bezwzgl^dnych) 

obliczono z zastosowaniem metody Mantela-Haenszela (poniewaz metoda Peto sfuzy wyt^cznie do kalkulacji 

OR). 

1.9.Por6wnanie posrednie 

Warunkiem porownania posredniego jest dost^pnosc wiarygodnych badah klinicznych, w ktorych zestawiane 

technologie badano w odniesieniu do tej samej, trzeciej interwencji (placebo lub aktywna interwencja). Zaleca 

si^ dokladn^ analiz^ metodyki badah oraz ocen^ roznic w zakresie stosowanej trzeciej interwencji, otrzymuj^cych 

j^ populacji i badanych punktow kohcowych. Roznice te nalezy przedstawic wformie tabelarycznego zestawienia. 

Jezeli roznice zostan^ uznane za zbyt duze, nalezy odst^pic od obliczania wynikow, gdyz takie porownanie byloby 

malo wiarygodne. 

Heterogenicznosc metodologiczna moze dotyczyc sposobu przedstawienia wynikow dot. roznicy srednich zmian. 

Mog^ one zostac przedstawione w postaci srednich arytmetycznych lub srednich obliczonych metodq 

najmniejszych kwadratow. Jej istota tkwi w podziale (stratyfikacji) badanej populacji, nast^pnie obliczeniu 

sredniej roznicy w kazdej grupie podziahj i ostatecznie sredniej ze wszystkich srednich roznic ze wszystkich grup 

podziatu. Obliczenia wykonane t^ metody mog^ dawac nieporownywalne wyniki do rezultatow osi^gni^tych 

metody sredniej arytmetycznej oszacowanej w oparciu o dane wyjsciowe tej samej grupy pacjentow [Bucher]. 

Zatem w przypadku roznic metodologicznych w sposobie raportowania wynikow dla ocenianych punktow 

kohcowych w poszczegolnych porownaniach bezposrednich przeprowadzenie porownania posredniego 

w sposob wiarygodny nie jest mozliwe. 

Porownanie posrednie przeprowadzono wykorzystuj^c metody Buchera opisanq w „Indirect Evidence: indirect 

Treatment Compar/sons in Meta-Analysis"CADJH March 2009 [13]. 
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INSTVTUT ARCANA 
Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenro® (benralizumcib} w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowa 

2. OPUBLIKOWANE PRZEGLADY SYSTEMATYCZNE 

Zgodnie z wytycznymi AOTMiT nalezy przeprowadzic systematyczne wyszukiwanie badan wtornych w ramach 

rozpatrywanego problemu decyzyjnego, celem odnalezienia badah z najwyzszego poziomu klasyfikacji doniesieh 

naukowych. Najwyzszy poziom wiarygodnosci zajmujq przegl^dy systematyczne (z metaanaliz^ lub bez niej), 

odzwierciedlajqce problem kliniczny pod wzgl^dem badanego punktu koncowego, populacji, komparatora, pod 

warunkiem, ze sq one aktualne i zgodne z wytycznymi przeprowadzania takich badah. 

Kryterium wl^czenia przegl^dow system a tycznych do niniejszego raportu HTA byia dost^pnosc wynikow 

przegl^du wraz z metaanaliz^ sieciowq (global and indirect). 

Przeprowadzono ww. systematyczne wyszukiwanie badah wtornych — przegl^dow system a tycznych 

(z metaanaliz^ lub bez metaanalizy) oraz raportow HTA. Przeszukano nast^pujqce bazy badah wtornych: 

• Cochrane Library (hazy Cocbrane Reviews, 0ther Reviews, Technoiogy Assessment); 

• NICE (ang. National Institute for Health and Clinical Excellence); 

• CRD (ang. Center for Reviews and Dissemination); 

• AHRQ (ang. Agency for Healthcare Research and Quality), 

jak rowniez przeszukano bazy PubMed i EMBASE pod k^tem identyfikacji tego rodzaju publikacji. Wyszukiwanie 

przeprowadzono do dnia 24 stycznia 2018 r. 

W przeprowadzonym wyszukiwaniu uwzgl^dniono wszystkie artykuly umieszczone w bazach do dnia 

wyszukiwania ^present"). 

Zgodnie z ^minimalnymi wymaganiami" dla analiz sktadanych w uzasadnieniu do wniosku o refundacj^ oraz 

polskimi Wytycznymi HTA w niniejszym rozdziale nalezy wskazac opublikowane badania wtorne, spelniaj^ce 

kryteria PICOS wzakresie poszukiwanej populacji i porownywanych technologii medycznych. 

W ramach systematycznego wyszukiwania nie zidentyfikowano przegl^dow systematycznych badah 

bezposrednio porownuj^cych benralizumab z mepolizumabem w leczeniu uzupeiniaj^cym dorostych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq eozynofilowq. 

Niemniej jednak odnaleziono 5 przeglqdow systematycznych, w tym Tian 2017 [4], Liu 2017 [3], Wang 2016 [1] 

i Farne 2037 [2] (BENsc (w adekwatnej da wee 30 mg) +BSC vs PL+BSC) oraz Cabon 203 7 [5] (nieadekwatna dawka 

BEN; jako jedyny odnaleziony przeglqd zawierajqcy metaanalizq sieciowq - global and indirect dla anty-[L-5). 

Autorzy niniejszego opracowania zdecydowali o wtqczeniu tych przeglqdow systematycznych, majqc peinq 

swiadomosc, ze nie przedstawiajq wynikow dla porownania BEN vs MEP (w zalecanych dawkach), ale stanowiq 

potwierdzenie stusznosci zakwalifikowania do przeglqdu odnalezionych badah pierwotnych. Przeglqdow sprzed 

2016 nie uwzglqdniono, poniewaz zidentyfikowane pierwotne proby kliniczne dla benralizumabu pochodzq z lat 

2016-2017. 

W ponizszej tabeli ujqto podsumowanie ww. opracowania, z uwzglqdnieniem metod, kryteriow doboru prob 

klinicznych oraz uzyskanych wynikow. 
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UBfiKI 

Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu ieczniczego Fasenro® (benroiizumob) w leczeniu uzupetniajqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astirq eozynofilowq 

3. WYNIKI WYSZUKIWANIA PUBLIKACJI 

Zgodnie z predefiniowanymi kryteriami (P(COS), wl'qczeniu do przegl^du systematycznego podlegaty pierwotne 

badania kliniczne z randomizacjq (RCT), bezposrednio porownujqce efektywnosc kliniczn^ rozpatrywanych 

interwencji, tj. benralizumab+terapia standardowa (BEN+BSC) vs mepolizumab+terapia standardowa (MEP+BSC) 

(badania head to head). 

W procesie systematycznego wyszukiwania badah pierwotnych nie odnaleziono prob klinicznych, bezposrednio 

oceniajqcych efektywnosc kliniczn^ benralizumabu w leczeniu uzupetniajqcym do terapii standardowej 

w porownaniu z MEP+BSC, u dorostych pacjentowz nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. 

Odnalezione 3 prospektywne badania z randomizacjq, bezposrednio porownujqce efektywnosc klinicznq 

benralizumabu z grupq kontrolnq, stosujqcq standardowe leczenie przeciwastmatyczne (BSC), tj. proby kliniczne 

SIROCCO (Bleecker 2016) [1], CALIMA [FitzGera!d 2016) [2] i ZONDA (Nair2017) [3]. 

W zwiqzku z powyzszym, przeprowadzono dodatkowq strategiq wyszukiwania publikacji dla interwencji 

opcjonalnej (MEP + BSC). Celem przeprowadzonego wyszukiwania byta identyfikacja prob klinicznych, 

umozliwiajqcych przeprowadzenie posredniej analizy efektywnosci klinicznej benralizumabu vs mepolizumabu 

przez wspolnq grupq referencyjnq. 

W wyniku systematycznego wyszukiwania odnaleziono 4 badania randomizowane analizujqce efektywnosc 

klinicznq mepolizumabu dodanego do standardowej terapii przeciwastmatycznej vs placebo + BSC, a mianowicie 

proby kliniczne SIRIUS (Bel 2014) [1], MENSA (Ortega 2014) [3], MUSCA (Chupp 2017) [4], DREAM (Pavord 2012) 

[1]. Ze wzglqdu na fakt, iz w badaniu DREAM, mepolizumab stosowano w postaci dozylnej (iv), tj. niezgodnie 

z zapisami uwzglqdnionymi w charakterystyce produktu Ieczniczego Nucala (zarejestrowanym sposobem 

podania mepolizumabu we wskazaniu: leczenie uzupetniajqce u dorostych pacjentowz ciqzkq, opornq na leczenie 

astmq eozynofilowq, jest iniekcja podskorna (sc)), niniejsza proba kliniczna nie zostata poddana analizie. 

Natomiast z badania MENSA zaczerpniqto dane z ramienia mepolizumabu stosowanego zgodnie z ChPL, tj. (100 

mg sc). Wyniki dla ramienia MEP 75 mg iv zostaty pominiqte. 

Biorqc pod uwagq wytyczne postqpowania terapeutycznego, jak rowniez dostqpne 

dowody naukowe, analiza efektywnosci klinicznej benralizumabu przeprowadzona zostanie w oparciu 

o porownanie posrednie z mepolizumabem przez wspolnq grupq referencyjnq, czyli standardowe leczenie 

przeciwastmatyczne (BSC): 

> Benralizumab (badania: 5/ffOCCO, CAUMA, ZONDA) vs mepolizumab (badania: SIRIUS, MENSA, MUSCA). 
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Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fasenro® (benroiizumob) w leczeniu uzupetniajqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq astmq eozynofifowq 

4. AN A LIZ A POROWNAWCZA EFEKTYWNOSCI KLINICZNEJ BEN+BSC Z 

MEP+BSC W LECZENIU UZUPEtNIAJACYM DOROStYCH PACJENTOW 

Z NIEODPOWIEDNIO KONTROLOWAN^ CI^ZKA ASTMA 

EOZYNOFILOWA 

4.1. Wst^p 

W procesie system at yczn ego wyszukiwania nie odnaleziono badah typu head-to-bead bezposrednio 

porownuj^cych ocenianq interwencjq (benralizumab) z wybranym w ramach analizy problemu decyzyjnego 

komparatorem (mepolizumab). Zdecydowano zatem o probie porownania posredniego przez wspoln^ grup^ 

referencyjnq -tj. przez BSC. Oba leki (benralizumab, mepolizumab) stanowify terapi^ dodan^ do standardowej 

terapii przeciwastmatycznej. 

Porownanie posrednie BEN+BSC vs MEP+BSC zostanie przeprowadzone w oparciu o wyniki badah 

6 randomizowanycb badah klinicznycb, ktore umozliwity wykonanie takiego porownania, w tym 3 badania 

dotycz^ce benralizumabu: SIROCCO, CAUMA, ZONDA oraz 3 badania dotycz^ce mepolizumabu: SIRIUS, MENSA, 

iMUSCA. 

4.2. Metodologia badan wtqczonych do porownania posredniego 

Szczegolowe charakterystyki randomizowanycb badah klinicznycb wt^czonycb do porownania posredniego 

znajduj^ si^ w Zal^czniku niniejszej analizy (10.3 i 10.4). 

W ponizszej tabeli zestawiono najwazniejsze informacje dotycz^ce charakterystyki randomizowanycb badah 

klinicznycb wtqczonych do porownania posredniego. 
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I [J = . r I , r r< r ^ j' 
Anolizo efektywnosci klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumob) w feczeniu uzupetniajqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontroiowanq dqzkq astmq eozynofilowq 

Ponizej zamieszczono opis heterogenicznosci metodologicznej (o ile takowa zostaia zidentyfikowana) prob 

klinicznych uwzgl^dnionych w ramach niniejszego opracowania. Wszystkie zakwalifikowane prace byty 

poprawnie zaprojektowanymi wieloosrodkowymi, prospektywnymi, randomizowanymi badaniami klinicznymi 

z podwojnym zaslepieniem (podtyp IIA wedlug klasyfikacji AOTMiT), prowadzonymi w schemacie grup 

rownolegiych. W analizowanych badaniach klinicznych szczegotowo przedstawiono opis sposobu randomizacji 
pacjentow do poszczegolnych grup terapeutycznych, jak rowniez opis sposobu maskowania proby. 

Jakosc badah oceniano pod k^tem wyst^pienia ?7zyka b\qdu system a tyczn ego wedtug wytycznych Cochrone 

(ocena „nsk of bias"). We wszystkich badaniach wl^czonych do przegl^du nie zidentyfikowano potencjalnych 

czynnikow ryzyka wyst^pienia bt^du system at ycznego wynikaj^cego ze sposobu przeprowadzenia procesu 

randomizacji, zaslepienia proby czy prezentacji wynikow. W zwiqzku z powyzszym ryzyko wystqpienia bf^du 

system at ycznego uznano za niskie (ang. low risk). Fakt ten swiadczy o wysokiej jakosci niniejszych prob 

klinicznych. Ponadto, w kazdym z badan przedstawiono szczegotowo informacj^ o utracie pacjentow z badania 

wrazz podaniem przyczyn utraty pacjentow. 

W opinii autorow przegl^du badania dla benralizumabu (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) zostaty zaprojektowane 

w metodyce super/or/ty. Badania kliniczne dla mepolizumabu (MENSA, SIRIUS, MUSCA) rowniez zaprojektowano 

w metodyce superiority. We wszystkich probach wt^czonych do przegl^du szczegotowo przedstawiono opis 

sposobu oszacowania wielkosci proby. 

Dtugosc okresu leczenia w poszczegolnych badaniach wynosita: 

Celem zidentyfikowanych dowodow naukowych jest ocena efektywnosci klinicznej benralizumabu wzgl^dem 

placebo (SIROCCO, CAUMA, ZONDA), jak rowniez mepolizumabu wzgl^dem placebo [MENSA, SIRIUS, MUSCA), 

jako terapii dodanych do standardowej terapii przeciwastmatycznej, w leczeniu pacjentow z ci^zk^ astmq 

eozynofilowq. 

Nalezy podkreslic, iz gtownym celem 2 badah klinicznych wtqczonych do przeglqdu tj. ZONDA 

(BEN+BSC vs PL+BSC) oraz SIRIUS (BEN+BSC vs PL+BSC) byta ocena redukcji dawki przewlekle stosowanych 

doustnych glikokortykosteroidow. 

Liczebnosci populacji w wi^kszosci badah byty wysokie, przekraczajqce 190 pacjentow w kazdej z analizowanych 

grup. Wyjqtek stanowito badanieZO/VDA oraz SIRIUS. W badaniuZOMM uczestniczyto 73 pacjentow (grupa BEN) 

oraz 75 osob (grupa PL). Do badania SIRIUS zakwalifikowano 69 pacjentow w grupie MEP oraz 66 osob w grupie 

Regutq ITT w analizie skutecznosci oraz bezpieczehstwa zachowano w przypadku badah ZONDA oraz SIRIUS. 

W badaniach SIROCCO, CAUMA oraz MUSCA reguta ITT zostata zachowana w ocenie skutecznosci klinicznej, 

w przypadku bezpieczehstwa reguta ITT niezostata zachowana (wyjqtek stanowiq nast^pujqce punkty kohcowe: 

utrata pacjentow z badania ogotem, jak rowniez utrata z powodu zdarzeh niepozqdanych). W badaniu MENSA, 

zarowno w ocenie skutecznosci klinicznej, jak rowniez bezpieczehstwa reguta ITT nie zostafa zachowana. 

4.3. Opis populacji badan wtqczonych do porownania posredniego 

Szczegotowe charakterystyki wyjsciowe pacjentow oraz kryteria wtqczenia i wykluczenia pacjentow w badaniach 

zakwalifikowanych do porownania posredniego znajdujq siq w Zatqczniku niniejszej analizy (10.3 i 10.4). 

W ponizszej tabeli zestawiono najwazniejsze informacje dotyczqce charakterystyki wyjsciowej pacjentow 

w randomizowanych badaniach klinicznych wtqczonych do porownania posredniego. 

> BEN + BSC vs PL + BSC: 28-56 tygodni (SIROCCO, CAUMA, ZONDA); 

> MEP + BSC vs PL + BSC: 20-32 tygodnie (MENSA, SIRIUS, MUSCA). 

PL 
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Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benroiizumob) w leczeniu uzupetniajqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofifowq 

Ponizej zamieszczono opis heterogenicznosci klinicznej (o ile takowa zostaia zidentyfikowana) prob klinicznych 

uwzgl^dnionych w ramach niniejszego opracowania. 

Populac]^ pacjentow we wszystkich badaniach wiqczonych do przeglqdu stanowily osoby powyzej 12 roku zycia. 

Nalezy podkreslic, iz wsrod pacjentow uczestniczqcych w badaniach dla benralizuambu (SIROCCO, CAifMA), 

odsetek pacjentow w wieku 12-17 lat byf niski i wynosil < 4% (populacja pacjentow z liczb^ eozynofilow we krwi 
> 300 komorek/pi). W probie klinicznej ZONDA uczestniczyli pacjenci powyzej 18 roku zycia. W przypadku badan 

klinicznych dla mepolizumabu (MENSA, SIRIUS, MUSCA), nie przedstawiono informacji dotycz^cej odsetka 

pacjentow w wieku 12-17 lat. 

Jednym z kryteriow wt^czenia pacjentow do badan z benralizumabem (SIROCCO, CALIMA, ZONDA) byta astma 

eozynofilowa, niewystarczaj^co kontrolowana pomimo stosowania wysokich dawek wGKS tj. wziewnego 

flutikazonu lub ekwiwalentu w dawce > 500 pg lub > 220 pg dob^ (pacjenci: 12-17 lat). W przypadku badan dla 

mepolizumabu (MENSA, SIRIUS) wysokie dawki wGKS zdefiniowano jako stosowanie wziewnego flutikazonu lub 

ekwiwalentu w dawce > 880 pg na lub > 440 pg dob^ (pacjenci: 12-17 lat). W przypadku badania MUSCA nie 

przedstawiono definicji dotycz^cej wysokiej dawki wziewnego glikokortykosteroidu. 

We wszystkich badaniach uwzgl^dnionych w przegl^dzie, jednym z kryteriow wt^czenia pacjentow byto 

wyst^powanie utrwalonej obturacji oskrzeli rozumianej jako FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczaj^cego 

oskrzela (FEVi < 90% w przypadku pacjentow w wieku 12-17 lat). 

Ponadto, do udzialu w badaniach SIROCCO, CALIMA, MENSA oraz MUSCA zakwalifikowano pacjentow z > 2 

zaostrzeniami objawow astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy. Kryterium wl^czenia pacjentow do badania 

ZONDA bylo wyst^pienie > 1 zaostrzenia astmy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu. W przypadku 

badania SIRIUS, nie zdefiniowano minimalnej liczby zaostrzeh astmy jako kryterium wl^czenia do badania. 

Niemniej jednak srednia liczba zaostrzeh astmy wsrod pacjentow uczestnicz^cych w badaniach dla BEN oraz MEP 

podczas 12 miesi^cy przed udziatem w badaniu hyta zblizona i wynosila odpowiednio: 2,5-3,1 w przypadku badan 

dla BEN oraz 2,7-3,8 w badaniach z mepolizumabem. 

W ramach kryteriow wfqczenia pacjentow do badan SIROCCO oraz CALIMA (benralizumab) nie okreslono 

minimalnej, wymaganej liczby eozynofilow we krwi, natomiast w przypadku pacjentow w badaniu ZONDA 

wynosiia ona 150 komorek/mm3, w badaniach MENSA oraz SIRIUS (dla MEP) si^gaia > 300 komorek w okresie 

12 msc. przed skriningiem lub > 150 wfazie wst^pnej, natomiast w probie klinicznej MUSCA liczba eozynofilow 

w momencie wfqczenia pacjentow do badania wynosita > 0,30 x 109/l (srednia geometryczna). 

Niemniej jednak nalezy podkreslic, iz media na liczby eozynofilow we krwi w badaniach SIROCCO oraz CALIMA 

wyniosia > 500 komorek/pl. Wsrod pacjentow uczestniczqcych w badaniu ZONDA mediana liczby eozynofilow 
we krwi wyniosta > 437 komorek/mm3, odsetek pacjentow z liczby eozynofilow we krwi wynosz^c^ > 300 

komorek/mm3 wynosi 84%wgrupie BEN oraz 85%wgrupie PL. Srednia geometryczna liczba eozynofilow we krwi 

(1/pl), wsrod pacjentow zakwalifikowanych do badan MENSA oraz SIRIUS zawiera si^ w zakresie od 230- 320. 

W badaniu MUSCA, wyniki liczby eozynofilow we krwi przedstawiono jako sredniq geometryczn^: > 0,30 (109/l). 

Odsetek pacjentow z liczbq eozynofilow we krwi wynosz^c^ > 300 komorek/pl wynidsf 68% w grupie MEP oraz 

60% w grupie PL (MUSCA). 

Srednia wieku pacjentow we wszystkich analizowanych badaniach klinicznych byla podobna i zawierata si^ 

w zakresie od 47,6 do 52,9 lat. Wi^kszosc analizowanej populacji stanowily kobiety tj. >50%t (wyj^tek stanowi 

badanie SIRIUS, w ktorym odsetek m^zczyzn w grupie PL+BSC wynosi 55%). 

We wszystkich badaniach zakwalifikowanych do przeglqdu uczestniczyli pacjenci z niekontrolowan^ astm^ wg 

kwestionariusza ACQ, tj. wyjsciowa liczba punktow wg ACQ wyniosia > 1,5 pkt. 
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Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu ieczniczego Fasenro® (benrolizumob) w feczeniu uzupetniajqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astrnq eozynofifowq 

4.4. Opis interwencji w badaniach wtqczonych do porownania posredniego 

Szczegofowe charakterystyki interwencji zastosowanych w badaniach klinicznych wfqczonych do porownania 

posredniego znajdujqsi^ w Zat^czniku niniejszej analizy (10.3 i 10.4). 

W ponizszej tabeli zestawiono najwazniejsze informacje dotyczqce interwencji zastosowanych 

w randomizowanych badaniach klinicznych wt^czonych do porownania posredniego. 
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iriSrYTUT ARC AM A 
Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benrolizumoh) w leczeniu uzupetniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofifowq 

W badaniach SIROCCO, CALIMA, ZONDA benralizumab w postaci podskornej zastosowano w da wee 30 mg co 

8 tygodni, trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie. Placebo zastosowano w schemacie analogicznym jak 

w przypadku BEN. Zarowno benralizumab, jak rowniez placebo zastosowano jako interwencj^ dodan^ do 

standardowej terapii przeciwastmatycznej (BSC). 

W badaniach MENSA, SIRIUS, MUSCA mepolizumab w postaci podskornej stosowano w da wee 100 mg co 

4 tygodnie. Placebo zastosowano w schemacie analogicznym jak w przypadku MEP. Zarowno mepolizumab, jak 

rowniez placebo zastosowano jako interwencj^ dodanq do standardowej terapii przeciwastmatycznej (BSC). 

Bior^c pod uwag^ odmienny eel badah ZONDA oraz SIRIUS, wzgl^dem pozostafych analizowanych prob 

klinicznych, w przypadku wszystkich pacjentow zakwalifikowanych do udziafu w niniejszych badaniach 

stosowano systemow^ terapi^ GKS. 

Wsrod pacjentow leczonych benralizumabem odsetek pacjentow stosujqcych doustne GKS jest nizszy 

w porownaniu do cz^stosci stosowania doustnych GKS wsrod pacjentow uczestniczqcych w badaniach dla 

mepolizumabu (10%-14% vs 23%-27%). 

4.5. Zestawienie punktow kohcowych w badaniach wt^czonych do porownania 

posredniego 

Nalezy podkreslic, ze w badaniach, dla ramienia MEP+BSC, zakwalifikowanych do porownania posredniego 

poszukiwano i analizowano wyl^cznie punkty kohcowe, ktore uznano za homogenne pod wzgl^dem definicji 

z punktami kohcowymi zidentyfikowanymi w badaniach wl^czonych do bezposredniego porownania ocenianej 

interwencji (BEN+BSC vs PL+BSC). 

Przeprowadzona analiza punktow kohcowych wskazala na mozliwosc przeprowadzenia porownania posredniego 

wzakresie nast^pujqcych punktow kohcowych oceniajqcych skutecznosc kliniczn^: 

• Zaostrzenia astmy; 

• Zaostrzenia astmy wymagajqce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 

• Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 

rozszerzaj^cego oskrzela oraz Popodaniu leku rozszerzajqeego oskrzela; 

• Czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 

• Zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 

• Zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%; 

• Zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^. 

W przypadku oceny profilu bezpieczehstwa porownanie posrednie zostafo przeprowadzone dla kluczowych 

punktow kohcowych pozwalajqcych wnioskowac o bezpieczehstwie porownywanych interwencji: 

• Zgony; 
• Utrata pacjentow z badania: ogotem, z powodu zdarzeh niepoz^danych, wycofanie zgody, inne 

przyczyny; 

• Zdarzenia niepozqdane prowadz^ce do rezygnacji z leczenia; 

• Ci^zkie zdarzenia niepoz^dane: ogotem, zwi^zane z leczeniem; 

• Zdarzenia niepozqdane ogotem; 

• Zdarzenia niepozqdane zwiqzane z leczeniem; 

• Zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekeji; 

• Poszczegolne zdarzenia niepoz^dane (o cz^stosci >5% w jednej z grup). 

Definicje wymienionych powyzej punktow kohcowych zamieszczono w rozdziale 10.3 10.4. 
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inSTYTUT ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benroiizumob) w ieczeniu uzupetniojqcyrr dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofifowq 

W przypadku cz^sci efektowzdrowotnych ocenianych wbadaniach dotycz^cych porownania BEN+BSCvs PL+BSQ 

nie stwierdzono ich odpowiednikow (pod wzgl^dem definicji) w probach klinicznych uwzgl^dnionych dla 

ramienia MEP+BSC (vs PL+BSC). Ponizej zestawiono takie punkty kohcowe, ktorych szczegolowe definicje 

zamieszczono wzafqczniku (10.3 i 10.4): 

a) Skutecznosc: 

• Wyst^pienie >1 zaostrzenia astmy - brak mozliwosci przeprowadzenia analizy posrednie] (w badaniach 

dla ramienia MEP+BSC, tj. SIRIUS, MENSA i MUSCA nie oceniano takiego punktu kohcowego); 

• Czas do pierwszego zaostrzenia astmy wymagajqcego wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji 

— brak mozliwosci przeprowadzenia analizy posredniej (w badaniach dla ramienia MEP+BSC, tj. SIRIUS, 

MENSA i MUSCA nie oceniano takiego punktu kohcowego); 

• Kontrola objawow astmy wg ACQ-6 Score oraz ocena objawow astmy wg Total Asthma Symptom Score 

— brak mozliwosci przeprowadzenia analizy posrednie] (w badaniach SIRIUS, MENSA i MUSCA dla 

ramienia MEP+BSC uzyto ACQ-5 Score); 

• Jakosc zycia wg AQLQ - brak mozliwosci przeprowadzenia analizy posredniej (w badaniach SIRIUS, 
MENSA i MUSCA uzyto kwestionariusza SGRQ); 

• Liczba eozynofilow we krwi - brak mozliwosci przeprowadzenia analizy posredniej (w badaniu MUSCA 
— nie ma wynikow, a w badaniach SIRIUS i MENSA - brak spojnosci w sposobie przedstawieniu wynikow 

oraz mozliwosci ich przeformulowania w celu umozliwienia przeprowadzenia analizy statystycznej 

z wynikami zaczerpni^tymi z badah dla benralizumabu); 

• Zmniejszenie dawki doustnych GKS, % redukcja wzgl^dem baseline - brak mozliwosci przeprowadzenia 

kalkulacji ze wzgl^du na sposob przedstawienia wynikow w badaniu ZONDA (BEN+BSC) i SIRIUS 

(MEP+BSC); 

• Medians dawki doustnych GKS, mg/dzieh - brak odpowiednika w badaniach dla MEP+BSC; 

• Zmniejszenie dawki doustnych GKS > 0 %, > 25%, > 75% i > 90% - odmienna definicja tych para met row 

w badaniu ZONDA (BEN+BSC) i SIRIUS (MEP+BSC). 

b) Bezpieczehstwo: 

• Ci^zkie zdarzenia niepoz^dane: niezwiqzane z zaostrzeniem astmy - nie analizowano w badaniach dla 

MEP+BSC; 

• Zdarzenia niepozqdane zwi^zane z nadwrazliwosci^ - nie analizowano w badaniach dla MEP+BSC; 

• Cz^sc poszczegolnych zdarzeh niepozqdanych (o cz^stosci >5% w jednej z grup). 

W zwiqzku z faktem, iz celem niniejszej analizy jest porownanie efektywnosd leczenia benralizumabem 

i mepolizumabem, ktore dodano do terapii standardowej u dorosfych pacjentowz nieodpowiednio kontrolowanq 

ciqzkq astmq eozynofilowq, zamieszczenie w ramach analizy gfownej wynikow jedynie dla ramienia w BEN+BSC, 

pochodzqcych z prob klinicznych SIROCCO, CALIMA oraz ZONDA jest bezzasadne. Celem poszerzenia oceny 

skutecznosci, zamieszczono je, fqcznie z wynikami punktow kohcowych dla MEP+BSC, ktorych odmienna definicja 

uniemozliwiafa przeprowadzenia analizy statystycznej dla porownania BEN vs MEP, w rozdziale Dodatkowa 

analiza skutecznosci. 

4.6. Wyniki porownania posredniego - skutecznosc kliniczna 

W tabeli ponizej zestawiono wyniki analizy posredniej z zakresu oceny skutecznosci klinicznej dla porownania 

benralizumab+BSC vs mepolizumab+BSC, przeprowadzonej przez wspolnq grupq referencyjnq placebo+BSC. 

Szczegolowe wyniki ocenianych, zbieznych (dla obu ramion) punktow kohcowych zaczerpniqtych 

z poszczegolnych badah dla porownah BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs PL+BSC, wraz z metaanalizami oraz 

graficznym przedstawieniem zagregowanych danych przedstawiono w zalqczniku (10.5). 
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iriSrYTUT ARC AW A 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumoh) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq astmq eozynofifowq 

Tabela 7. Anallza posrednia porownania BEN+BSC vs MEP+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA - BEN+BSC; SIRfUS, MENSA, 
MUSCA - MEP+BSC) — skutecznosc 

Punkt koncowy 
Porownywane 
interwencje 

MD (95% Cl)* Wartosc p* 
1 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA, -0,66 {-1,12; -0,21) 0,004 

ZONDA) 
Zaostrzenia astmy MEP+BSC vs PL+BSC 

(SIRIUS, MENSA, MUSCA) -0,75 {-1,02; -0,48) <0,001 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,09 {-0,44; 0,62) 0,75 

BEN+BSC vs PL+BSC 

Zaostrzenia astmy wymagajqce wizyty 
[SIROCCO, CAUMA, 

ZONDA) 
-0,09 {-0,22; 0,04) 0,17 

l 1 - 1 1 II na oddziale ratunkowym lub 
hospitalizacji 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA, MUSCA) 

-0,08 {-0,14; -0,03) 0,002 

BEN+BSC vs MEP+BSC -0,008 (-0,15; 0,13) 0,92 

BEN+BSC vs PL+BSC 

Przed (SIROCCO, CAUMA, 0,13(0,08; 0,19) <0,001 

podaniem leku ZONDA) 

Zmiana wartosci rozszerzaj^cego 
nat^zonej obj^tosci oskrzela 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,11 (0,06; 0,16) <0,001 

wydechowej BEN+BSC vs MEP+BSC 0,02 (-0,06; 0,10) 0,61 

pierwszosekundowej 
(FEVi) Po podaniu 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CAUMA) 0,10 (0,04; 0,16) <0,001 

leku 
•• roz sze rza j^c ego 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA) 

0,13 (0,06; 0,21) <0,001 

oskrzela . 
BEN+BSC ys.MEP+BSC -0,03 (-0,13; 0,07) 0,52 

Pun ktl koncowy 
Porownywane 
inteiwehcje HR (95% Cl)* 

i 
Wartosc p* 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA, 0,57 (0,40; 0,81) 0,002 

ZONDA) 
Cza s do pie rwszego za o strz e n i a astmy > MEP+BSC vs PL+BSC 

[MENSA] 
0,44 (0,32; 0,60) <0,001 

i BEN+BSC ys MEP+BSC 1,30(0,81; 2,07) 0,28 

Purikt': kbncovy y 
Porownywane 
interwencje OR (95% Cl)* Wartosc p* 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[ZONDA) 

3,22 (1,64; 6,32) <0,001 

Zmniejszenie dawki doustnych GKS 
250% 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS) 2,31(1,15; 4,64) 0,013 

f BE N+BSGvs MEP+BSC 1,39 (0,53; 3,67) 0,50 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

4,68 (1,76; 12,45) 0,002 

Zmniejszenie dawki doustnych GKS -t 
o 100% 

MEP+BSC ys PL+BSC 
[SIRIUS) 2,07 (0,67; 6,41) 0,21 

BEN+BSC vs MEP+BSC 2,26 (0,51; 10,10) 0,29 

Zastosowanie doustnych GKS w dawce 
BEN+BSC vs PL+BSC 

(ZONDA) 
2,87(1,47; 5,60) 0,002 

^ _ #II S 5 mg/dobg 
MEP+BSC vs PL+BSC 2,48 (1,23; 5,00) 0,011 
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KSTVTUT AKCANrt 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofitowq 

[SIR! US) 

BEN+BSC vs MEP+BSC $,71 

*oszacowano na podstawie dost^pnych danych 

Analiza posrednia dla porownania BEN+BSC vs MEP+BSC w leczeniu uzupeltiiaj^cym doroslych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zk^ astmq eozynofilow^, oparta o dane z badah SIROGCO, CAUMA i ZONDA 

(rami^ benralizumabu) oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS (rami^ mepolizumabu) wykazata brak statystycznie 

istotnych roznic pomi^dzy porownywanymi grupami w zakresie nast^puj^cych puhktow koncowych: 

1) zaostrzenia astmy; 2) zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 

3) zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci v^'ydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - przed podaniem !eku 

rozszerzajqcego oskrzela oraz po podaniu leku rozszerzaj^cego oskrzela; 4) czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 

5) zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 6) zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%; 7) zastospwanie. 

doustnych GKS w da wee < 5 mg/dob^. 

Wnioskowac, zatem nalezy, iz skutecznosc leczenia benralizumabem w dawce 30 mg podawanym podskornie 

co 8 tygodni jako terapii add-on do BSC u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq 

eozynofilowq, pomimo stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu 

z dtugodziatajqcymi B-mimetykami, jest porownywalna (nie gorsza) do terapii mepolizumab+terapia 

standardowa (BSC). 

Sposob agregacji powyzszych wynikow cz^stkowych, tj. dla porownah BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs 

PL+BSC zostal przyj^ty w zgodzie z metodyk^ kilku opracowah wtornych, dotycz^cych porownania efektywnosd 

klinicznej porownywanych interwencji (Analiza weryfikacyjna opracowana przez AOTMiT na potrzeby wniosku 

0 obj^cie refundacj^ produktu leczniczego Nucala® (mepolizumab) w ramach programu lekowego [14]; przegl^dy 

systematyczne: Tian 2017 [18], Forne 2017 [16], Wang 2016 [15], Liu 2017 [17] - metaanaliza wynikow badah 

mimo odmiennych okresow obserwacji oraz Tian 2017 [18] - metaanaliza wynikow badah mimo roznic 

metodologicznych i klinicznych pomipdzy wtqczonymi probami klinicznymi). Metaanalizowano, zatem wszystkie 

dost^pne dane z badah, mimo pewnych heterogenicznosci zwiqzanych z odmiennq charakterystyk^ populacji 

wtqczonych pacjentow czy celem badania (szerzej temat opisano w rozdziatach: 4.2 i 4.3). Celem uwiarygodnienia 

zasadnosci przyj^tego zatozenia, przeprowadzono analiz^ wrazliwosci z pomini^ciem w metaanalizie, z przyczyn 

wymienionych powyzej, wynikow dla badah ZONDA dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC oraz SIRIUS dla 

porownania MEP+BSC vs PL+BSC, jako prob klinicznych odbiegaj^cych od pozostatych uwzgl^dnionych w analizie 

posredniej. Innymi stowy przeprowadzono odr^bne kalkulacje dla zagregowanych danych z badah SIROCCO 

1 CAUMA vs MENSA i MUSCA oraz oddzielnie dla badah ZONDA vs SIRIUS, w przypadku punktow, w ktorych taki 

podziat byt mozliwy. Analiz^ wrazliwosci przeprowadzono rowniez w przypadku punktow koncowych, dla ktorych 

uzyskano heterogenicznosci statystyczne wynikow metaanaliz. Szczegdtowe wyniki analizy wrazliwosci 

zamieszczono wzatqezniku (10.6). 

4.7. Wyniki porownania posredniego - bezpieczenstwo 

W tabeli ponizej zestawiono wyniki analizy posredniej z zakresu oceny profilu bezpieczehstwa dla porownania 

benralizumab+BSC vs mepolizumab+BSC, przeprowadzonej przez wspoln^ grup^ referencyjn^ placebo+BSC. 

Szczegotowe wyniki ocenianych, zbieznych (dla obit ram ion) punktow koncowych zaczerpni^tych 

z poszczegolnych badah dla porownah BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs PL+BSC, wraz z metaanalizami oraz 

graficznym przedstawieniem zagregowanych danych przedstawiono w zat^czniku (10.5). 
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Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumob) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofifowq 

Tabela 3. Anallza posrednia porownania BEN+BSC vs MEP+BSC {SIROCCO, CAUMA, ZONDA - BEN+BSC; SIRIUS, MENSA, 
MUSCA - MEP+BSC) - bezpieczenstwo 

Pimkt koncowy Porownywane intervuencje OR (95% Cl)* Wartosc p* • 1 
BEN+BSC vs PL+BSC 

{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 
Peto 0,77 {0,18; 3,41) 0,73 

Zgony MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIR!US, MENSA, MUSCA) 

Peto 0,13 (0,01; 2,10) 0,15 

BEN+BSC vs MEP+BSC Peto 5,89 (0,25; 136,74) 0,27 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

1,08(0,81; 1,45) 0,60 

Ogotem MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,55 (0,30; 1,01) 0,053 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,97(1,004; 3,88) 0,049 

Z powodu 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

1,55 (0,73; 3,27) 0,25 

zdarzen 
niepoz^danych 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,65 (0,23; 1,84) 0,42 

Utrata BEN+BSC vs MEP+BSC 2,39 (0,66; 8,64) 0,19 

z badania 

Wycofanie 
zgody 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 1,17 (0,76; 1,81) 0,48 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,51 (0,20; 1,33) 0,17 

BEN+BSC vs MEP+BSC 2,28 (0,80; 6,54) 0,12 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 0,87 (0,57; 1,34) 0,54 

Inne przyczyny MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,55 (0,18; 1,66) 0,29 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,59 (0,49; 5,19) 0,44 

Zdarzenia niepozqdane 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

2,44(1,11; 5,36) 0,03 

prowadz^ce do rezygnacji 
z leczenia 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,58(0,21; 1,62) 0,30 

BEN+BSC vs MEP+BSC 4,19 (1,15; 15,25) 0,03 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 0,76 (0,58; 1,01) 0,06 

Ogotem MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,49 (0,32; 0,77) 0,002 

Ci^zkie BEN+BSC vs MEP+BSC 1,55(0,92; 2,63) 0,10 

niepoz^dane 
BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA) 1,02(0,18; 5,92) 0,98 

Zwi^zane z 
leczenlem 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{MENSA, MUSCA) 

1,28 (0,74; 2,21) 0,37 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,80 (0,11; 6,15) 0,83 

Zdarzenia nlepozqdane 
ogotem 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 0,79 (0,64; 0,98) 0,04 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,75 (0,56; 1,00) 0,053 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,06 (0,74; 1,52) 0,76 

BEN+BSC vs PL+BSC 1,62 (1,04; 2,53) 0,03 
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{CALIMA) 

Zdarzenia mepozqdane 
zwl^zane z leczeniem 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{SiRiUS, MENSA) 

1,51 (0,97; 2,35) 0,07 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,07(0,57; 2,00) 0,83 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

1,03 (0,54; 1,97) 0,93 

£aarzenia mepozqaane 
w miejscu iniekcjl 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

2,04 (1,06; 3,93) 0,03 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,50(0,20; 1,27) 0,15 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA] 

0,48 (0,25; 0,87) 0,02 

Pogorszenle 
astmy 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,41 (0,25; 0,68) <0,001 

r BEN+BSC vs MEP+BSC 1,15(0,52; 2,54) 0,72 

Zapalenie 
BEN+BSC vs PL+BSC 

[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 
0,89 (0,69; 1,15) 0,38 

btony 
sluzowej 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,68 (0,49; 0,94) 0,02 

nosogardta 
BEN+BSC vs MEP+BSC 1,32 (0,87; 2,00) 0,19 

Infekcja 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

0,91 (0,65; 1,27) 0,57 

gornych drog 
oddechowych 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,95 (0,61; 1,46) 0,80 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,96 (0,56; 1,66) 0,89 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

1,48(1,04; 2,12) 0,03 

Zdarzenia 
B6I gtowy MEP+BSC vs PL+BSC 

[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 
0,91 (0,67; 1,23) 0,52 

nlepozgdane 
o cz^stosci 

>5% w jednej 
zgrup 

t BEN+BSC vs MEP+BSC 1,64(1,02; 2,63) 0,04 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

0,75(0,54; 1,03) 0,08 

Zapalenie 
oskrzeli 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA) 

0,55(0,29; 1,05) 0,07 

| BEN+BSC vs MEP+BSC 1,36(0,66; 2,81) 0,40 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

0,63 (0,43; 0,92) 0,02 

Zapalenie 
zatok 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIRIUS, MENSA) 

1,02(0,57; 1,84) 0,95 

r BEN+BSC vs MEP+BSC 0,62(0,31; 1,25) 0,18 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

0,66(0,42; 1,03) 0,07 

Grypa MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA) 

0,65(0,18; 2,34) 0,51 

I BEN+BSC vs MEP+BSC 1,02(0,26; 3,95) 0,98 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO) 

1,90 (0,87; 4,17) 0,11 

B6I stawow MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,79 (0,46; 1,36) 0,40 

BEN+BSC vs MEP+BSC 2,40 (0,92; 6,22) 0,07 
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BEN+BSC vs PL+BSC 
{ZONDA) 

0,50(0,09; 2,82) 0,43 

Bol plecow MEP+BSC vs PL+BSC 
{MENSA, MUSCA) 

1,17 (0,42; 3,22) 0,77 

| 
1 BEN+BSC vs MEP+BSC 0,43 (0,06; 3,19) 0,41 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{ZONDA) 

0,25(0,03; 2,26) 0,22 

Kaszel MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA] 

0,53 (0,18; 1,63) 0,27 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,46 (0,04; 5,50) 0,54 

*oszacowano na podstawie dost^pnych danych 

W ramach analizy statystycznej przeprowadzonej na potrzeby porownania posredniego BEN+BSC vs MEP+BSC, 

opartej o dane z prob klinicznych SIROCCO, CALIMA i ZONDA (rami^ benralizumabu) oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS 

(rami^ mepolizumabu), uzyskano znamiennie statystycznie fna granicv istotnosd) roznice pomi^dzy 

porownywanymi grupami, na korzysc interwencji alternatywnej, w zakresie nast^pujqcych parametrow oceny 

bezpieczehstwa: 1) utrata pacjentow z badania ogolem; 2) zdarzenia niepoz^dane prowadz^ce do rezygnacji 

z leczenia oraz 3) zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej z grup - bol glowy. 

Podczas interpretacji powyzszych wynikow nalezy miec na uwadze, iz w ramach utraty pacjentow z badania 

rozpatruje si^ w probach klinicznych wycofania pacjentow z udziatu w eksperymencie z bardzo roznych przyczyn, 

cz^sto niezwi^zanych z zastosowanym leczeniem a wynikaj^cych z przestanek czysto formalnych, jak np. 

wycofanie zgody pacjenta na udzial w badaniu, niewypetnienie zapisow protokotu, utrata danych z leczenia lub 

okresu obserwacji itp. W analizowanym przypadku nie stwierdzono roznic pomi^dzy ocenianymi interwencjami 

w przypadku utrat pacjentow z badania z powodu zdarzeh niepoz^danych (co wi^cej, mimo iz takie utraty 

wyst^pify, autorzy publikacji nie zamiescili notki o potencjalnym zwiqzku takich wycofah z powodu AEs, z podj^tq 

terapiq). 

W przypadku punktu kohcowego zdarzenia niepoz^dane prowadzqce do rezygnacji z leczenia rowniez nalezy 

zaznaczyc, iz wdost^pnych zrodfach nie podano informacji ochocby rzekomym zwi^zku tych rezygnacji z powodu 

AEs, ktorych wyst^pienie nalezaioby wiqzacz zastosowan^ terapi^ benralizumabem. 

Analiza posrednia dla porownania BEN+BSC vs MEP+BSC wykazata hrak statystycznie istotnych roznic pomi^dzy 

porownywanymi grupami w zakresie nast^pujqcych punktow kohcowych z zakresu oceny profilu 

bezpieczehstwa: 1) zgony; 2) utrata pacjentow z badania: z powodu zdarzeh niepoz^danych, wycofanie zgody, 

inne przyczyny; 3) ci^zkie zdarzenia niepoz^dane: ogolem, zwiqzane z leczeniem; 4) zdarzenia niepoz^dane 

ogolem; 5) zdarzenia niepozqdane zwi^zane z leczeniem; 6) zdarzenia niepozqdane w miejscu iniekcji; 

7) zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy, zapalenie btony sluzowej nosa 

i gardla, infekcja gornych drog oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, grypa, bol stawow, bol plecow, 

kaszel. 

Majqc na uwadze istot^ oceny bezpieczehstwa zastosowanego leczenia, najwyzsz^ wag^ maj^ parametry 

kluczowe z punktu widzenia zarowno pacjenta jak i obiektywnej analizy tolerancji takiego leczenia, czyli 

znamiennym jest zatem brak roznic w zakresie cz^stosci wyst^pienia podczas przyj^tej formy post^powania 

terapeutycznego takich efektow jak: zgon, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane zwi^zane z leczeniem, zdarzenia 

niepoz^dane zwiqzane z leczeniem czy utrata pacjentow z badania z powodu AEs zwi^zanych z leczeniem. 

Podsumowujqc, leczenie benralizumabem w dawce 30 mg podawanym podskornie co 8 tygodni jako terapii 

add-on do BSC u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq, pomimo 

stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugodziatajqcymi B-mimetykami, 

cechuje slq podobnym profilem bezpieczehstwa w porownaniu z teraplq MEP+terapia standardowa. 
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Analizy wrazliwosci polegaj^cej na nieuwzgl^dnieniu w ramach metaanaliz wynikow badah ZONDA (dla ramienia 

benralizumabu) oraz SIRIUS (dla mepolizumabu) analogicznie do podejscia w ocenie parametrow skutecznosci 

nie przeprowadzono. Odmienny eel badah ZONDA i SIRIUS oraz niejednorodna, w niewielkim stopniu, 

charakterystyka populacji pacjentow zakwalifikowanycb do tycb prob klinicznycb, wzgl^dem innycb badah 

uj^tych w porownaniu posrednim (SIROCCO i CALIMA -> BEN+BSC oraz MENSA i MUSCA -> MEP+BSC) nie 

powinny prowadzic do uzyskania bl^dnych wynikow i wnioskowania z zakresu oceny profilu bezpieczehstwa. 

Ponadto, warto podkreslic, iz zaprezentowane podejscie jest sluszne z przyj^tym w dokumencie AWA dla 

produktu leczniczego Nucala [14]. Analizy wrazliwosci przeprowadzono natomiast w przypadku uzyskania 

beterogenicznosci statystycznej wynikow metaanaliz. Szczegdiowe wyniki analizy wrazliwosci zamieszczono 

wzatqezniku (10.6). 
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5. ANALIZA EFEKTYWNOSCl PRAKTYCZNEJ BEIMRALIZUMABU W 

LECZENIU UZUPEtNIAJ/\CYIVl DOROStYCH PACJENTOW Z 

NIEODPOWIEDNIO KONTROLOWANQ CI^ZKQ ASTMQ 

EOZYNOFILOWQ 

W ramach systematycznego wyszukiwania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej analizy nie zidentyfikowano 

porownawczych badan oceniaj^cych efektywnosc praktyczn^ stosowania benralizumbamu vs mepolizumab 

dodanych doterapii standardowej (BSC) w leczeniu dorostych pacjentowz nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq 

astmq eozynofilowq. Wyszukiwanie poszerzone zostaio, zatem o dane nieporownawcze w celu odnalezienia 

jakichkolwiek doniesieh z zakresu skutecznosci pragmatycznej ocenianej interwencji, analizowanej w ramach 

badan typu reai-world-data we wnioskowanej populacji pacjentow. Rowniez tego typu dowodow naukowych nie 

odnaleziono. 
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6. DODATKOWA OCEIMA'BEZPIECZENSTWA 

5.1.Cel 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie petnego profilu bezpieczehstwa analizowanej interwencji - 

podawania produktu leczniczego Fasenra®, w leczeniu doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq 

ciqzkq astmq eozynofilowq. 

W zwiqzku z tym, przeprowadzono poszerzonq, dodatkowq ocenq bezpieczenstwa w celu umozliwienia 

decydentowi wfasciwej oceny ryzyka stosowania produktu leczniczego Fasenra®, w leczeniu doroslych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. Ocena ta wykonana zostaia zgodnie z Wytycznymi 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji [1]. 

6.2.Definiowanie problemu decyzyjnego i zakresu oceny 

Zgodnie z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji [1] oraz aktualnym Rozporzqdzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagah, jakie muszq spefniac analizy HTA 

[2] w analizie bezpieczehstwa nalezy dokonac identyfikacji zdarzeh niepozqdanych na podstawie Charakterystyki 

Produktu Leczniczego dla leku Fasenra®, raportow o zdarzeniach/dzialaniach niepozqdanych, zbieranych przez 

urzqdy zajmujqce siq nadzorem i monitorowaniem bezpieczehstwa produktow leczniczych, takich jak: European 

Medicines Agency (www.ema.europa.eu), Food and Drug Administration (www.fda.gov), Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agency (www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare- 
products-regulatory-agency), WHO Uppsala Monitoring Centre (www.who-umc.org/) oraz polski Urzqd 

Rejestrocji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (www.urpl.gov.pl). 

Zakres oceny bezpieczehstwa zostaf dostosowany do analizowanego problemu decyzyjnego oraz specyfiki 

ocenianej interwencji. Autorzy niniejszego opracowania zastosowali strategic wyszukiwania o wysokiej czulosci 

wcelu identyfikacji i oceny pefnego profilu bezpieczehstwa ocenianej interwencji. W celu identyfikacji publikacji 

przeszukano m.in. nastqpujqce bazy danych: PubMed, Embase oraz Cochrane Library. Zastosowano szerokq 

strategic wyszukiwania. 

Zdarzenia niepozqdane wyodrqbnione w badaniach klinicznych skonfrontowanoz informacjami przedstawionymi 

w Charakterystyce Produktu Leczniczego Fasenra® [8]. 

W przypadku odnalezienia opublikowanych badah (np. proby kliniczne z fazq extension lub dfugoterminowe 

badania obserwacyjne) niespefniajqcych kryteriow wtqczenia do analizy glownej, w ktorych oceniano profil 

bezpieczehstwa analizowanej interwencji, w celu zidentyfikowania rzadkich i niebezpiecznych dla pacjenta 

zdarzeh niepozqdanych lub AEs generujqcych wysokie koszty z punktu widzenia platnika pojawiajqcych siq 

w dfugim horyzoncie czasowym, ich wyniki zostanq zamieszczone w niniejszym rozdziale. 

B.B.CzQstosc wyst^powania zdarzeh niepozqdanych 

W niniejszym podrozdziale uwzglqdniono dane dotyczqce zdarzeh niepozqdanych opisane na podstawie 

informacji zawartych w ChPL Fasenra® [8]. 

Czqstosc wystqpowania dziatah niepozqdanych okreslono nastqpujqco: bardzo czqsto (>1/10); czqsto (>1/100 do 

<1/10); niezbyt czqsto (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); 

nieznana (czqstosc nie moze bye okreslona na podstawie dostqpnych danych). 
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Tabela 9. Cz^stosc wyst^powanla zdarzen niepoi^danych zwl^zanych ze stosowaniem produktu leczniczego Fasenra0 

w oparciu o Charakterystyk^ Produktu Leczniczego [8j 
l 

Klasyfikacja uktadow 
1 narzgdow MedDRA 

Cz^stosc wyst^powanla 
i 

Zdarzenie niepoz^dane Bardzo 
cz^sto 

Nlezbyt _ Czesto Rzadko czgsto 
Bardzo 
rzad ko 

Zakazenia i zarazenia 
pasozytnicze Zapalenie gard{aA + 

Zaburzenia ukladu 
immunologicznego R e a kcje n ad w raz 1 iwos c iB + 

Zaburzenia ukladu 
nenA'owego Bol glowy + 

Gorgczka + 

Zaburzenia ogolne 
i stany w miejscu 

Reakcje w miejscu 
wstrzykni^cia 

podania (na przyktad bol, zaczerwienienie, 
sw^dzenie, opuchni^cie wokol 

miejsca wstrzykni^cia leku) 
A Zapalenie gardia zdefiniowano wg nast^pujqcych grup terminow preferowanych: >fzapalenie gardla", „baktGryjnG zapalenie 
gardfa", „wirusowG zapalcniG gardta", „paciorkowcowG zapalcniG gardla". 
8 RcakcjG nadwrazliwosci zdefiniowano wg nast^pujqcych grup tGrminow prefGrowanych: „pokrzywka", „pokrzywka grudkowa" 
i „wysypka". 

Najcz^sciej zglaszanymi dzialaniami niepoz^danymi w czasie leczenia byf: bol glowy (8%) i zapalenie 

gardla (3%). 

Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotyczqce stosowania 

Produktu leczniczego Fasenra nie nalezy stosowac w leczeniu naglych zaostrzen astmy. Pacjentow nalezy 

poinformowac, ze jesli po rozpocz^ciu leczenia objav^'y astmy nie b^d^ prawidlowo kontrolowane lub nasil^ si^, 

nalezy zasi^gnqc porady lekarskiej. Nie zaleca si^ nagtego przerywania podawania kortykosteroidow po 

rozpocz^ciu leczenia produktem leczniczym Fasenra. Jezeli konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidow, 

powinno onoodbywac si^stopniowo i pod nadzorem lekarza prowadz^cego. 

Reakcje nadwrazliwosci 

Po podaniu produktu leczniczego Fasenra wyst^powaly reakcje nadwrazliwosci (np. pokrzywka, pokrzywka 

grudkowa, wysypka). Wymienione reakcje zazwycza] wyst^puj^ w ciqgu kilku godzin od podania produktu, ale w 

niektorych przypadkach ich wyst^pienie bylo opoznione (tj. wyst^powaly po kilku dniach). W przypadku 

wyst^pienia reakeji nadwrazliwosci nalezy przerwac podawanie produktu leczniczego Fasenra. 

Zakazenia pasozytnicze (pasozytv jelitowel 

Eozynofile mog^ brae udziaf w odpowiedzi immunologicznej na niektore zakazenia pasozytami jelitowymi. 

Pacjenci z rozpoznanymi zakazeniami pasozytami jelitowymi zostali wykluczeni z udzialu w badaniach klinicznych. 

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Fasenra wplywa na odpowiedz pacjenta na zakazenia pasozytami jelitowymi. 

U pacjentow z zakazeniami pasozytami jelitowymi obecnymi przed rozpocz^ciem leczenia produktem leczniczym 

Fasenra, nalezy zastosowac leczenie przeciwpasozytnicze. Jezeli do zarazenia pasozytnicze go dojdzie w trakcie 

leczenia produktem leczniczym Fasenra i pacjent nie odpowiada na leczenie przeciwpasozytnicze, leczenie 

produktem leczniczym Fasenra nalezy przerwac do czasu ust^pienia zakazenia. 

Interakcje typu produkt leczniczy-produkt leczniczy 

Nie przeprowadzono formalnych badah interakeji z innymi produktami leczniczymi. Nie przewiduje si^ wplywu 

benralizumabu na wtasciwosci farmakokinetyczne jednoczesnie stosowanych produktow leczniczych. Enzymy 

cytochromu P450, pompy refluksowe i mechanizmy wi^zania z bialkami nie bior^ udziaiu w usuwaniu 
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benralizumabu. Nie ma dowodow na ekspresj^ receptora [L-5Ra na hepatocytach. Zmniejszenie liczby 

eozynofilow nie prowadzi do przewlekfych, ogolnoustrojowych zmian aktywacji cytokin prozapalnych. 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Nie przeprowadzono formalnych badah interakcji z innymi produktami leczniczymi. Nie przewiduje si^ wplywu 

benralizumabu na wlasciwosci farmakokinetyczne jednoczesnie stosowanych produktow leczniczych. Enzymy 

cytochromu P450, pompy refluksowe i mechanizmy wiqzania z bialkami nie biorq udziaiu w usuwaniu 

benralizumabu. Nie ma dowodow na ekspresj^ receptora IL-5Ra na hepatocytach. Zmniejszenie liczby 

eozynofilow nie prowadzi do przewlekfych, ogolnoustrojowych zmian aktywacji cytokin prozapalnych. 

Wptyw na ptodnosc ciqz^ i laktacj^ 

Ciaza 

Dost^pne ograniczone dane (mniej niz 300 kobiet w ciqzy) dotycz^ce stosowania benralizumabu u kobiet w 

okresie ci^zy. Badania na zwierz^tach nie wykazaly bezposredniego ani posredniego szkodliwego wptywu na 

reprodukcj^. Przenikanie przeciwciaf monoklonalnych, takich jak benralizumab, przez fozysko odbywa si^ 

w sposob liniowy w miar^ post^pu ci^zy; dlatego potencjalna ekspozycja ptodu b^dzie prawdopodobnie wi^ksza 

w drugim i trzecim trymetrze ci^zy. Zaleca si^ unikanie stosowania produktu Ieczniczego Fasenra w okresie ci^zy. 

Podawanie produktu Ieczniczego kobietom w ci^zy nalezy rozwazyc tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzysci 

dla matki przewyzszaj^ potencjalne ryzyko dla plodu. 

Karmienie piersia 

Nie wiadomo, czy benralizumab lub jego metabolity przenikaj^ do mleka ludzkiego lub zwierz^cego. Nie mozna 

wykluczyc ryzyka dla dziecka karmionego piersi^. Nalezy podj^c decyzj^ czy przerwac karmienie piersi^ czy 

przerwac stosowanie produktu Ieczniczego Fasenra bior^c pod uwag^ korzysci z karmienia piersi^ dla dziecka 

i korzysci z leczenia dla kobiety. 

Piodnosc 

Brak danych dotyczqcych wplywu na piodnosc u ludzi. Badania przeprowadzone na zwierz^tach nie wykazaly 

niekorzystnego wplywu leczenia benralizumabem na piodnosc. 

Przeciwskazania 

Nadwrazliwosc na substancj^ czynn^ lub na ktor^kolwiek substancj^ pomocniczq. 

6.4.0cena profilu bezpieczehstwa na podstawie FDA, EMA, URPLWMiPB, 

MRHRA i WHO UMC 

Zgodnie z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji [1] oraz aktualnym Rozporz^dzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagah, jakie muszq spelniac analizy HTA 

[2], przeprowadzono identyfikacj^ zdarzen niepozqdanych na podstawie informacji zawartych na stronach 

internetowych FDA (ang. Food and Drug Administration] [A], EMA (ang. European Medicines Agency) [3], MHRA 

(ang. Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) [6], WF30 UMC (ang. World Health Organization 

Uppsala Monitoring Centre) [7] oraz URPL (Urz^du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych 

i Produktow Biobojczych) [5] w celu identyfikacji zdarzen niepozqdanych zwiqzanych zterapi^ benralizumabem. 

Na stronach internetowych: 

• Amerykahskiej Agencji ds. Lekow (FDA, ang. Food and Drug Administration), 

• Europejskiej Agencji ds. Lekow (EMA, ang. European Medicines Agency, www.ema.europa.eu/), 

• Urz^du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (URPL), 
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• MHRA (ang. Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) [6], 

• WHO UMC (ang. World Health Organization Uppsala Monitoring Centre) [7]. 

nie odnaleziono zadnych material'ow (raportowozdarzeniach niepoz^danych) dotyczqcych ocenianej interwencji 

(benralizumab) (data wyszukiwania 6 luty 2018r.). 

6.5.0cena profilu bezpieczehstwa na podstawie badan dodatkowych 

W ramach system a tyczn ego wyszukiwania nie odnaleziono diugoterminowych badah obserwacyjnych, innych 

prob klinicznych oceniajqcych profil bezpieczehstwa benralizumabu na duzej populacji pacjentow w diugim 

borozoncie czasowym oraz zadnych innych opublikowanych pet note ksto wye h doniesieh naukowych, ktore nie 

spetnialy kryteriow wt^czenia do niniejszego przegl^du a mogtyby poszerzyc analiz^ bezpieczehstwa dla leczenia 

uzupetniaj^cego z uzyciem benralizumabu u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq 

eozynofilowq. 

W zwiqzku z powyzszym zdecydowano, aby w niniejszej analizie uwzglqdnic wyniki dla punktow kohcowych 

zaczerpniqte z badah dla BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CALIMA, ZONDA), ktore nie zostaty wykorzystane 

w analizie posredniej, tj.: 

• Ciqzkie zdarzenia niepozqdane: niezwiqzane z zaostrzeniem astmy (ZONDA) - nie analizowano 

w badaniach dla MEP+BSC; 

• Zdarzenia niepozqdane zwiqzane z nadwrazliwosciq (SIROCCO, CALIMA, ZONDA) - nie analizowano 

w badaniach dla MEP+BSC; 

• Czqsc poszczegolnych zdarzeh niepozqdanych (o czqstosci >5% w jednej z grup), tj. zapalenie gardta 

(SIROCCO), alergiczny niezyt nosa, nadcisnienie (CALIMA) oraz niezyt nosa, dusznosc i grzybica jamy 

ustnej (ZONDA). 

W tabeli ponize] zestawiono wyniki dla ww. punktow kohcowych dotyczqcych oceny profilu bezpieczehstwa. 

Tabela 10.Wyniki dodatkowej ocena skutecznosci benralizumabu+BSC 
It 

Parametr Badanie Interwencja N n (%) 
OR 

(95% Cl) 
NNT/NNH 
(95% Cl) 

l 
P 

Ci^zkie zdarzenia 
niepoz^dane: niezwi^zane z ZONDA 

BEN+BSC 73 6(8) 0,52 (0,18; 
■ 1,49) 0,23 

zaostrzeniem astmy PL+BSC 75 11 (15) 

Parametr Badanie Interwencja N n {%) OR 
(95% Cl) 

NNT/NNH 
(95% Cl) P 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 11 (2,79) 1,03 0,94 
PL+BSC 407 11 (2,70) (0,44; 2,41) 

CALIMA 
BEN+BSC 428 13 (3,04) 0,78 0,51 
PL+BSC 440 17 (3,86) (0,37; 1,63) 

Zdarzenia niepoz^dane ZONDA 
BEN+BSC 73 2 (2,74) 2,08 

0,55 zwi^zane z nadwrazliwosci^ PL+BSC 75 1 (1,33) " (0,18; 
23,50) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,92 (0,54; 1,58) p=0,77 

Ocena 
heterogenicz. 

Cochran Q=0,71(df=2) p=0,702 
lA2(inconsistency)=0,00% 

Parametr Badanie Interwencja N n (%) 
OR 

(95% Cl) 
NNT/NNH 
(95% Cl) P 

Zdarzenia Zapalenie SIROCCO 
BEN+BSC 394 23(6) . 1,74(0,88; 0,11 niepoz^dane gardta PL+BSC 407 14(3) 3,43) 
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o cz^stosci 
>5% w jednej 

zgrup 

Alergiczny BEN+BSC 428 16(4) 0,70 (0,37; 0,29 niezyt nosa PL+BSC 440 23 (5) 1,35) 

Nadcisnienie 
BEN+BSC 428 18(4) 0,88 (0,46; 

0,69 
PL+BSC 440 21(5) 1,67) 

Niezyt nosa 
BEN+BSC 73 5(8) 3,27 (0,64; 0,16 
PL+BSC 75 2(3) 16,76) 

Dusznosc ZONDA 
BEN+BSC 73 KD 0,25 (0,03; 0,22 
PL+BSC 75 4(5) 2,26) 

Grzybica BEN+BSC 73 0(0) Peto 0,13 19 (NA; 
jamy ustnej PL+BSC 75 4(5) (0,02; 0,97) NA) J,0"b 

Podsumowujqc wyniki dodatkowej oceny bezpieczehstwa opartej o dane zaczerpni^te z prob klinicznych 

wl'qczonych do niniejszej analizy, ale ktore to punkty kohcowe nie zostaty uwzgl^dnione w analizie posrednie] 

z przyczyn omowionych wyzej, nalezy wnioskowac, iz stosowanie benralizumabu, jako terapii add-on do 

standardowego leczenia w populacji dorosfych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zk^ astm^ 

epozynofilow^ jest rownie bezpieczne, co podawanie tylko BSC, co wi^cej w punkcie kohcowym oceniaj^cym 

wyst^pienie grzybicy jamy ustnej uzyskano statystycznie istotn^ roznic^ na korzysc BEN+BSC. 
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|7:7ograniczenia 

W ocenie ograniczeh niniejszego przegl^du nalezy uwzgl^dnic cechy samej analizy (przyj^te byteria w^czenia 

i ^kluczenia badah) oraz jakosc dost^pnych danych wejsciowych, a takze zakres analizy w kontekscie 

sprecyzowanego problemu decyzyjnego. 

Podczas prac nad analizy zidentyfikowano nast^pujqce ograniczenia: 

> Brak opublikowanych badah bezposrednio oceniaj^cych efektywnosc klinicznq stosowania 

benralizumabu w porownaniu z wybranym komparatorem (mepolizumab), jako leczenie uzupetniajqce 

do standardowej terapii przeciwastmatycznej w populacji doroslych z pacjentow z nieodpowiednio 

kontrolowanq ci^zkq astm^ eozynofilowq pomimo stosowania wysokicb dawek kortykosteroidow 

wziewnych w skojarzeniu z dfugodziaiajqcymi B-mimetykami; koniecznosc przeprowadzenia 

porownania posredniego w celu oceny efektow terapii z udzialem produktu leczniczego Fasenra 

w porownaniu z wymienionq powyzej interwencjq alternatywnq. 

> Autorzy raportu, do analizy gtownej efektywnosci klinicznej, nie wtqczyli publikacji dostqpnych jedynie, 

jako doniesienia konferencyjne (postery, abstrakty, plakaty itp.) jak rowniez publikacji typu list, 

komentarz. Brak uwzglqdnienia wskazanych rodzajow publikacji wynika z faktu, ze wartosc dowodowa 

danych pochodzqcych m.in. z abstraktow konferencyjnych, posterow itd. jest z definicji niska i nie nalezy 

ich traktowac na rowni z danymi uzyskanymi z publikacji petnotekstowych; ponadto niemozliwa jest do 

przeprowadzenia pelna ocena wiarygodnosci tego typu doniesieh (czqsto ze wzglqdu na brak 

wystarczajqcych danych w nich opisanych). Istotnym jest jednak fakt, ze na etapie systematycznego 

wyszukiwania odnalezione abstrakty konferencyjne/ postery/ listy/ komentarze weryfikowano pod 

kqtem identyfikacji nowych danych. 

> Do wszystkich badah wtqczonych do przeglqdu kwalifikowano osoby >12 roku zycia (populacji docelowq 

w niniejszej analizie stanowiq pacjenci dorosli). Jedynie w probie klinicznej ZONDA kryterium to wynosiio 

>18 roku zycia. Nalezy jednak pamiqtac, iz wsrod pacjentow uczestniczqcych w kluczowych badaniach 

dla benralizuambu (SIROCCO, CAUMA), odsetek osob w wieku 12-17 lat by\ bardzo niski i wynosit <4% 

(dotyczy grupy pacjentow z liczbq eozynofilow we krwi > 300 komorek/pl), a srednia wieku wynosita 

odpowiednio 47,6 i 49,6 lat (grupa BEN Q8W z wyzszq liczbq eozynofilow we krwi). W przypadku badah 

klinicznych dla mepolizumabu (MENSA, SIR!US, MUSCA), nie przedstawiono informacji dotyczqcej 

odsetka pacjentow w wieku 12-17 lat. Podano natomiast medianq i zakres wieku, tj. 51 (12-81) lat 

w probie MENSA, 50 (16-74) lat w badaniu SIRIUS oraz sredniq i odchylenie standardowe wynoszqce 

49,8 (14) lat w grupie MEP 100 sc. 

> Czas trwania leczenia roznif siq pomi^dzy poszczegolnymi badaniami i wynosif: 56 tyg. (CAUMA), 48 tyg. 

[SIROCCO] i 28 tyg (ZONDA) w probach klinicznych dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC oraz 32 tyg. 

[MENSA], 24 tyg. [SIRIUS) i 20 tyg. (MUSCA) w badanich dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC. Agregacja 

wynikow dla odmiennych okresow leczenia i obserwacji zostala przeprowadzona majqc na uwadze 

specyfik^ omawianego problemu zdrowotnego (astma jako choroba wymagajqcego dfugoterminowego 

leczenia) oraz idqcq za tym koncepcjq wyboru mozliwie najdhjzszych okresow obserwacji dostqpnych 

w badaniach (podejscie to stoi w zgodzie z metodykq przyjqtq w opracowaniu AWA dla produktu 

leczniczego Nucala). 

> W przypadku badania MUSCA (rami^ mepolizumabu) nie przedstawiono doktadnej definicji dotyczqcej 

dawki wziewnego glikokortykosteroidu (podano informacji, iz byty to „wysokie dawki"). W pozostatych 

badaniach dawki wGKS byty nastipujqce: wziewny flutikazon lub jego ekwiwalent w dawce > 500 pg lub 

> 220 pg dobi (pacjenci: 12-17 lat) - badania dla benralizumabu (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) oraz 

wziewny flutikazon lub ekwiwalent w dawce > 880 pg na lub > 440 pg dob^ (pacjenci: 12-17 lat) - proby 

kliniczne dla mepolizumabu (MENSA, SIRIUS). 
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> K?yterium wf^czenia pacjentow do badania ZONDA byfo wyst^pienie > 1 zaostrzenia astmy przed 

rozpocz^ciem udziaiu w badaniu. Wekspe^YmencieS//?/l/S nie zdefiniowano minimalnej liczby zaostrzeh 

astmy jako kryterium w^czenia. Do prob klinicznych SIROCCO, CAUMA (BEN) oraz MENSA i MUSCA 

(MEP) kwalifikowano natomiast pacjentow z > 2 zaostrzeniami objawow astmy w okresie ostatnich 

12 miesi^cy Niemniej jednak srednia liczba zaostrzeh astmy wsrdd pacjentow uczestniczqcycb 

w badaniach dla BEN oraz MEP podczas 12 miesi^cy przed udziaiem w badaniu byta zblizona i wynosila 

odpowiednio: 2,5-3;l w przypadku badah dla BEN oraz 2,7-3,8 w badaniach z mepolizumabem. 

> W ramach kryteriow wl^czenia pacjentow do badah 5//?OCCOoraz CAUMA (benralizumab) nie okreslono 

minimalnej, wymaganej liczby eozynofilow we krwi, w przypadku pacjentow w badaniu ZONDA wym>si[a 

150 komorek/mm3, w badaniach MENSA oraz SIRIUS > 300 w okresie 12 msc. przed skriningiem lub > 

150 w fazie wst^pnej, natomiast w badaniu MUSCA > 0,30 (srednia geometryczna (109/l)- Nalezy jednak 

podkreslic, iz mediana liczby eozynofilow we krwi w badaniach SIROCCO oraz CAUMA wyniosfa > 500 

komorek/pl, w badaniu ZONDA > 437 komorek/mm3 (odsetek pacjentow z liczby eozynofilow we krwi 

wynoszqcq > 300 komorek/mm3 wynosit 84% w grupie BEN+BSC oraz 85% w grupie PL+BSC), srednia 

geometryczna liczby eozynofilow we krwi w badanich MENSA oraz SIRIUS zawierafa si^ w zakresie od 

230-320 komorek/pl) a odsetek pacjentow z liczby eozynofilow we krwi wynosz^c^ > 300 komorek/pl 

wyniost, w probie klinicznej MUSCA, 68% w grupie MEP+BSC oraz 60% w grupie PL+BSC. 

> Brak opisu metody zaslepienia w dwoch randomizowanych badaniach wt^czonych do analizy (ZONDA - 

dla ramienia benralizumabu oraz MUSCA - dla ramienia mepolizumabu) - nie rzutowal na ocen^ jakosci 

prob klinicznych przeprowadzon^ przy uzyciu narz^dzia zgodnego ze standardami Cochrane 

Collaboration. Wszystkie badania zakwalifkowane do analizy gtownej cechowaly si^ niskim ryzykiem 

bl^du (proby kliniczne wysokiej wiarygodnosci). 

> Ocena skutecznosci terapii benralizumabem w porownaniu z mepolizumabem w wi^kszosci badah 

oparta zostata w sporej mierze o surogatowe punkty kohcowe, ktore charakteryzuj^ si^ nizsz^ wartosci^ 

dowodow^. 

> Brak badah pragmatycznych dla ocenianej interwencji, ktore mogiyby potwierdzic efektywnosc leczenia 

benralizumabem w warunkach praktyki klinicznej (wynika to faktu, iz produkt leczniczy 

z benralizumabem, jako substancjq czynn^ uzyskat rejestracj^ w styczniu 2018r). 

> W niektorych przypadkach konieczne bylo dokonanie przeliczeh wynikow podanych przez autorow 

badah na wartosci imputowane do analizy ilosciowej. Nie mozna przy tym wykluczyc, ze w trakcie tych 

obliczeh uzy ska no wartosci nieznacznie rozni^ce si^ od wartosci rzeczywistych (wartosc przyblizeh). 

> Brak obliczeh statystycznych z powodu niedoktadnego sposobu prezentacji otrzymanych efektow 

w kilku analizowanych przypadkach (np. brak miar rozrzutu, sposob przedstawienia wynikow 

uniemozliwiajqcy agregacje danych z kilku badah). 

> Badania ZONDA dla porownania benralizumab + BSC vs placebo + BSC oraz SIRIUS dla porownania 

mepolizumab + BSC vs placebo + BSC cechowaly si^ odmiennym, wzgl^dem pozostatych wt^czonych do 

przegl^du prob klinicznych, celem a populacja pacjentow zakwalifikowanych do udziatu w nich roznila 

si^ w nieznacznym stopniu od pozostalej grupy badah. W zwi^zku z tym przeprowadzono peln^ analizy 

wrazliwosci dla analizowanych efektow zdrowotnych z zakresu oceny skutecznosci klinicznej (przyjmuj^c 

nast^pujqcy podziat badah: SIROCCO + CAUMA vs MENSA + MUSCA oraz ZONDA vs SIRIUS). Jej wyniki 

(BEN vs MEP) w zakresie wszystkich kluczowych punktow porownywanych terapii nie odbiegaiy od 

uzyskanych w analizie glownej. 

> W przypadku metaanalizy danych zaczerpni^tych z badah dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC lub 

MEP+BSC vs PL+BSC stwierdzono heterogenicznosc statystycznq wynikow dla nast^puj^cych punktow 

kohcowych w ocenie skutecznosci leczenia: zaostrzenia astmy, zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na 

oddziale ratunkowym lub hospitalizacji oraz czas do pierwszego zaostrzenia astmy; oraz w analizie 

profilu bezpieczehstwa: zgony, utrata pacjentow z badania - inne przyczyny, ci^zkie zdarzenia 

niepoz^dane ogolem, zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup - pogorszenie astmy, bol 
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plecow. Przeprowadzono petnq analiz^ wrazliwosci dla wszystkich ww. efektow zdrowotnych, ktorej 

wyniki (BEN vs MEP) nie odbiegaty od uzyskanych w analizie glownej. Nie stwierdzono przyczyn 

heterogenicznosci wynikow. 
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8. DYSKUSJA 

8.1. Wyszukiwanie 

Na etapie projektowania strategii wyszukiwania publikacji wcelu identyfikacji badan do przegl^du pozwalajqcych 

na odpowiedz na postawione pytanie kliniczne nie wprowadzono ograniczen dotycz^cych rodzaju punktow 

koncowych z uwagi na mozliwosc obnizenia czulosci zastosowanego wyszukiwania. 

Na etapie projektowania strategii dla ocenianej interwencji (BEN) nie zastosowano rowniez ograniczen, co do 

rodzaju badan (przeglqdy systematyczne, metaanalizy, raporty HTA, badania RCT, badania obserwacyjne itd.), co 

umozliwilo identyfikacji potencjalnie istotnych badan wtornych oraz badan pierwotnych zawierajqcych 

informacje z zakresu efektywnosd praktycznej. W celu zidentyfikowania dodatkowych badan pierwotnych 

spefniajicych kryteria wfqczenia, zostafo przeanalizowane pismiennictwo doniesieh naukowych oraz opracowah 

wtornych. Na etapie projektowania strategii wyszukiwania publikacji dla produktu leczniczego Fasenra® nie 

zastosowano rowniez ograniczenia, co do jednostki chorobowej. 

W celu odnalezienia badan jeszcze nieopublikowanych dokonano przeszukania rejestrow badan klinicznych 

(www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister. eu). 

Podczas selekcji badan klinicznych spelniaj^cych kryteria wt^czenia do analizy zastosowano ograniczenia 

dotycz^ce j^zyka publikacji. Wl^czeniu do przegl^du podlegaty doniesienia w j^zyku: angielskim lub polskim 

(a w uzasadnionych przypadkach takze w innych). Autorzy raportu rozpatrzyli mozliwosc obnizenia wartosci 

analizy ze wzgl^du na selekcji badan pod wzglidem jizyka, w jakim opublikowano doniesienia. Wprowadzenie 

tego typu ograniczen niesie za sob^ ryzyko wyst^pienia btidu systematycznego. 

W zwi^zku ze zidentyfikowaniem i uwzglidnieniem w niniejszej analizie klinicznej randomizowanych badan 

klinicznych pochodzicych z lat 2016-2017 odnoszenie sii do wynikowopracowan wtornych pochodzicych sprzed 

roku 2016 jest bezzasadne (mata liczba wt^czonych badan, zbyt duza rozbieznosc pomiidzy zakresem czasowym 

przeprowadzonego wyszukiwania). Zatem w toku wyszukiwania publikacji wtornych w medycznych bazach 

danych (niezaleznie przez 2 osoby) uwzglidniono rezultaty najbardziej aktualnych analiz (tj. od 2016 r.) wzakresie 

analizowanego problemu decyzyjnego okreslonego kryteriami PICO. 

Nie odnaleziono przegl^dow systematycznych, w ktorych poddano by analizie badania bezposrednio 

zestawiajqce skutecznosc i bezpieczehstwo stosowania ocenianej interwencji w porownaniu z komparatorem. 

Dla okreslonego przedziatu czasowego odnaleziono natomiast 5 przegl^dow systematycznych oceniajqcych 

efektywnosc kliniczn^ terapii z uzyciem benralizumabu+BSC vs PL+BSC w leczeniu dorosfych pacjentowz ciizkq 

nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zkq astmq eozynofilowq: Jian 2017, Liu 2017, Wang 2016 i Fame 2017 (BENsc 

w adekwatnej dawce 30 mg) oraz Gabon 2017 (nieadekwatna dawka BEN; jako jedyny odnaleziony przeglqd 

zawiera metaanalizq sieciowq dla anty-[L-5). 

W procesie systematycznego wyszukiwania badan pierwotnych nie zidentyfikowano prob klinicznych, 

porownujqcych bezposrednio efektywnosc klinicznq benralizumabu w leczeniu uzupetniajqcym do terapii 

standardowej z MEP+BSC, u dorosfych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. 

Odnaleziono natomiast 3 prospektywne badania randomizowane, bezposrednio porownujqce skutecznosc 

i bezpieczenstwo benralizumabu z grupq kontrolnq (PL), ktore dodano do standardowego leczenia 

przeciwastmatycznego (BSC), tj. proby kliniczne SIROCCO (Bleecker 2016], CAUMA (FitzGerold 2016) i ZONDA 

[N air 2017). 

W zwiqzku z powyzszym, przeprowadzono dodatkowq strategic wyszukiwania doniesieh naukowych dla 

interwencji alternatywnej (MEP+BSC) w celu identyfikacji prob klinicznych, umozliwiajqcych przeprowadzenie 

posredniej analizy efektywnosc! klinicznej benralizumabu vs mepolizumabu przez wspolnq grupq referencyjnq. 
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Strategia wyszukiwania dla komparatora zaw^zona zostata do typu badah (proby kliniczne z randomizacjq). 

W zwi^zku z faktem, iz zidentyfikowany zosta^ przegl^d systematyczny dla mepolizumabu (AWA dla produktu 

Ieczniczego Nucala, 2016 r.), autorzy niniejszego opracowania projektujqc strategic wyszukiwania dla MEP 

poddali aktualizacji 6w przegl^d poprzez natozenie limitu na dat^ (od 2016 roku). 

W ramach systematycznego wyszukiwania zidentyfikowano 4 badania randomizowane analizuj^ce efektywnosc 

kliniczn^ mepolizumabu stanowi^cego terapi^ add-on do standardowego leczenia przeciwastmatycznego vs 

placebo+BSC. to proby kliniczne: SIRIUS {Bel 2014), MENSA [Ortega 2014), MUSCA (Chupp 2017} i DREAM 

(Pai/ord 2012). Ze wzgl^du na fakt, iz w badaniu DREAM, mepolizumab stosowano w postaci dozylnej, czyli 

niezgodnie z zapisami zamieszczonymi w ChPL Nucala (zarejestrowanym sposobem podania mepolizumabu we 

wskazaniu: leczenie uzupetniaj^ce u dorostych pacjentow z ci^zkq, opornq na leczenie astm^ eozynofilow^; jest 

iniekcja podskorna (sc)), niniejsza proba kliniczna zostata wykluczona z dalszych analiz. Analogicznie, z badania 

MENSA zaczerpni^to jedynie dane z ramienia mepolizumabu stosowanego zgodnie z zarejestrowan^ form^ 

podania, tj. (100 mg sc), natomiast wyniki dla ramienia MEP 75 mg stosowanego w formie iniekcji dozylnych 

zostaty pomini^te. 

Podsumowuj^c, analiza efektywnosd klinicznej benralizumabu przeprowadzona zostata w oparciu o porownanie 

posrednie z mepolizumabem przez wspoln^ grup^ referencyjn^, czyli standardowe leczenie przeciwastmatyczne 

(BSC). Dane z zakresu oceny skutecznosci i profilu bezpieczehstwa zaczerpni^to, zatem z nast^puj^cych prob 

klinicznych: SIROCCO, CALIMA, ZONDA (dla benralizumabu) oraz SIRIUS, MENSA, MUSCA (dla mepolizumabu). 

Nie odnaleziono badah obserwacyjnych ani postmarketingowych analizuj^cych efektywnosc praktyczn^ 

ocenianej interwencji. Nalezy miec na uwadze, ze ze wzgl^du na krotki czas, jaki uptyn^t od wprowadzenia leku 

do obrotu (data dopuszczenia do obrotu produktu Ieczniczego Fasenra® to 8 stycznia 2018 r), przeprowadzenie, 

ukohczenie i opublikowanie tego typu badah w czasie opracowywania analiz jest niewykonalne. 

Dodatkow^ ocen^ bezpieczehstwa rozpocz^to od identyfikacji mozliwych dziatah/zdarzeh niepoz^danych 

na podstawie danychz: Cbarakterystyki Produktu Ieczniczego (ChPL), Urz^du Rejestracji Produktow Leczniczych, 

Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (URPLWMiPB), Europejskie] Agencji ds. Lekow (EMA), 

Amerykahskiej Agencji ds. Zywnosci i Lekow (FDA), MHRA i WHO UMC. 

Nie zidentyfikowano dowodow naukowych, kwalifikujqcych si^ do wtqczenia w ramach dodatkowej oceny 

bezpieczehstwa, czyli dtugoterminowych badah obserwacyjnych oraz innych prob klinicznych, w ktorych 

oceniano profil bezpieczehstwa analizowanej interwencji w populacji dorostych pacjentow z nieodpowiednio 

kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq, w celu zidentyfikowania rzadkich i niebezpiecznych dla pacjenta oraz 

raportowanych dtugookresowo zdarzeh niepozqdanych lub AEs generujqcych wysokie koszty z punktu widzenia 

ptatnika. 

Dodatkowo analiz^ skutecznosci ocenianej interwencji poszerzono o dane z zakresu punktow kohcowych 

nieuj^tych w ramach porownania posredniego, ktore pochodzq z badah wtqczonych do analizy gtownej 

niniejszego przeglqdu, tj. SIROCCO, CAUMA i ZONDA (BEN) oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS (MEP). Zestawienie 

uwzgl^dnionych punktow kohcowych niesie za sobq dodatkowe informacje na temat skutecznosci klinicznej 

stosowania benralizumabu. Wyniki wraz z interpretacjq zamieszczono w rozdziale 8.G. 

8.2. Wybor komparatora 

Wyboru komparatora do analiz HTA dokonano w oparciu o obowiqzujqce w Polsce regulacje prawne dotyczqce 

analiz zatqczanych do wnioskow o refundacj^ lekow [1, 2] oraz ustalone przez Agencji Oceny Technologii 

Medycznych Wytyczne Oceny Technologii Medycznych [3]. 

Zgodnie z wytycznymi AOTMiT analiza kliniczna polega na porownaniu efektywnosc! klinicznej ocenianej 

interwencji z wynikami innych opcji terapeutycznych stosowanych w docelowej populacji pacjentow. 
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Komparatorem dla ocenianej interwencji powinna bye zatem istniej^ca praktyka, czyli taki sposob post^powania, 

kt6r"Y w rzeczywistej praktyce medycznej moze zostac zast^piony przez badan^ technologic medyczn^- 

Podejmujqc decyzjc o wyborze komparatora nalezy rozpatrzyc kwestie takie jak: cz^stosc stosowania leku, jego 

koszt, skutecznosc oraz zgodnosc ze standardami i wytycznymi postcpowania klinicznego [3]. Ponadto 

obowiczujqce regulacje prawne (Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagan) wskazujc na priorytet porownania wnioskowane] technologii medycznej z procedurami 

medycznymi finansowanymi ze srodkow publicznych - wymagane jest wykonanie porownania z co najmniej 

jedn^ refundowanq technologic opcjonaln^ [1, 2]. 

W oparciu o dane pochodzqce z analizy problemu decyzyjnego przygotowanej dla produktu leczniczego Fasenra 

w^asciwym komparatorem we wskazaniu: leczenie uzupeiniajqce u dorosiych pacjentow z nieodpowiednio 

kontrolowan^ dqzk^ astm^ eozynofilow^, pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych 

w skojarzeniu z diugo dziatajqcymi beta-mimetykami, jest mepolizumab. 

Szczegofowe argumenty, uzasadniajqce przyj^cie ww. opeji terapeutycznych, jako komparatorow, znajdujq sic 

w Analizie problemu decyzyjnego [4]. 

8.3. Wiarygodnosc zewnctrzna 

Wl^czanie pacjentow do badania opiera sic na scisle sprecyzowanycb kryteriacb, ktore sc czesto rygorystyczne. 

Kryteria te muszc bye rozpatrywane przed ekstrapolowaniem wynikow badania na populacjc generaln^. Z tego 

wzglcdu istotne jest, aby oceniac podobiehstwo pomicdzy badanc populacjc a populacjc docelowc, biorcc pod 

uwagc cecby kliniczne i demograficzne pacjentow. Wiarygodnosc zewnctrzna dotyczy mozliwosci uogolniania 
wnioskow z badania, tj. w jakim stopniu wnioski wycicgnicte na podstawie badanej proby mozna odniesc 

do wickszej populacji w dhjzszym horyzoncie czasowym i w warunkach rutynowej praktyki klinicznej. 

Zgodnie z rozwazanc w ramach niniejszej analizy populacjc docelowc, w opracowaniu uwzglcdniono badania 

kliniczne, ktore dotyczyly doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanc ciczkc astmc eozynofilowc, 

pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugo dziatajccymi beta- 

mimetykami, ktorzy objeci byli leczeniem uzupetniajceym z udziaiem benralizumabu lub mepolizumabu. 

Populacja pacjentow uwzglcdniona we wtcczonych do niniejszego raportu probach klinicznych jest zbiezna 

z populacjc docelowc, zdefiniowanc w APD. K^7teria wtcczenia, jak i wykluczenia chorych do badah RCT byty 
jasno sprecyzowane. Rowniez w wickszosci przypadkow k^Yteria wtcczenia, jak i wykluczenia z poszczegolnych 

badah byty precyzyjne. 

Zgodnie z zapisami ChPL wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Fasenra jest podtrzymujece leczenie 

uzupefniajece dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanc ci^zke astmc eozynofilowc, pomimo 

stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugo dziatajccymi R-mimetykami. 

W APD przedstawione zostaty szczegotowe kryteria proponowanego programu lekowego. 

Ponizej przeanalizowano zgodnosc gtownych kryteriow rejestracyjnych i refundacyjnych z populacjc 

uwzgl^dnionc w badaniach dotyczccych oceny benralizumabu wtcczonych do niniejszego przeglcdu [SIROCCO, 
CAUMA, MENSA): 

• pacrenci z ciezka. oporna na leczenie astma eozynofilowa identyfikowana poprzez liczbe eozynofilow we 

krwi na poziomie >350 komorek/ul podczas wizyty kwalifikacvinei albo w cia^u 12 miesiecy 

poprzedzaiacych kwalifikacie choreRO do udziatu w proRramie (mediana poczctkowej liczby eozynofilow 

we krwi w badaniach wynosita: 1) SIROCCO: 360 komorek/pl - BEN Q8W+BSC ogotem i 370 komorek/pl 

w grupie PL+BSC; dla podgrupy pacjentow > 300 komorek/pl, dla ktorej dane zostaty wykorzystane w 

analizie, wartosci te wynosity: 500 eozynofili/pl w kazdej z grup BEN+BSC i PL+BSC; 2) CAUMA: mediana 
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pocz^tkowej liczby eozynofilow w badaniach wynosita: 400 komorek/pJ - BEN Q.8W+BSC ogotem i 371 

komorek/pl w grupie PL+BSC; dla podgrupy pacjentow > 300 komorek/pl, dla ktorej dane zostafy 

wykorzystane w analizie, wartosci te wynosKy: 510 eozynofili/pl - BEN+BSC oraz 500 komorek/pl - 

PL+BSC; ZONDA\ mediana poczqtkowej liczby eozynofilow w badaniach wynosifa: 437 komorek/mm3 - 

BEN Q8W+BSC i 535 komorek/ mm3 w grupie PL+BSC. U 84 i 85% pacjentow odpowiednio w grupie BEN 

i PL w probie klinicznej ZONDA, w momencie kwalifikacji do badania odnotowano liczba eozynofilow 

wynosz^ca > 300 komorek/pl); 

• koniecznosc stosowania wvsokich dawek wziewnvch alikokortykosteroidow (>1000 meg dipropionianu 

beklometazonu na dobe lub innego wziewnego glikokortykosteroidu w da wee rownowaznei okreslonei 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi The Global Initiative for Asthma (GtNAll w poiaczeniu z innym lekiem 
kontroluracym astme (dfu^o dziafaiacy a^onista receptora B-2 adrener^iczne^o, modyfikator 

leukotrienow, pochodna teofiliny, dtu^o dziataracy bloker receptora muskan/nowegol; {SIROCCO - 

wziewny flutikazonu lub jego ekwiwalent w dawce >500 pg (dorosli i mfodziez: 12-17 lat) lub >220 pg 

dob^ (pacjenci: 12-17 lat) + LABA ± doustne GKS lub inny lek kontroluj^cy objawy astmy); CAil MA - 

wziewny flutikazon lub ekwiwalent w dawce > 500 pg lub > 220 pg dob^ (pacjenci: 12-17 lat) + LABA ± 

doustne GKS lub inny lek kontroluj^cy objawy astmy; ZONDA - doustne GKS + wziewny flutikazon lub 

ekwiwalent w dawce > 500 pg na dob^ + LABA od > 6 msc. ± inny lek kontroluj^cy objawy astmy); 

• dwa lub wiecei epizodow zaostrzeh w ostatnim roku wvmagaiacvch stosowania svstemowveh 
Rlikokortykosteroidow lub zwiekszenia ich dawki na okres dluzszy niz trzy dni u osob, ktore stosuia ie 

przewlekle. wymagaiqcych lub nie hospitalizaqi lub wizyty w oddziale ratunkowym {SIROCCO: >2 

zaostrzenia astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy; CAUMA: >2 zaostrzenia astmy w okresie ostatnich 

12 miesi^cy; ZONDA: >1 zaostrzenia astmy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu); 

• natezona ob'retosc wydechowa pierwszo-sekundowa FEVi <809^ wartosci naleznei przed podaniem leku 

rozszerzaiacego oskrzela w czasie wizvtv kwalifikacvinei {SIROCCO - tak; CAUMA - tak; ZONDA - tak); 

• objawy niekontrolowaner astmy (brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ>1,5 pktl 

i pogorszenie iakosci zvcia z powodu astmy (srednia punktow wtescie kontroli iakosci zvcia chorego na 

astme AQLQ.<5,0 punktow), mimo stosowanego leczenia (srednia liczba punktow wg ACQ.-6 

w momencie wt^czenia pacjentow do badania - SIROCCO: 2,81 w grupie BEN+BSC i 2,90 w grupie 

PL+BSC; CAUMA: 2,75 w BEN+BSC i 2,75 w PL+BSC; ZONDA: 2,40 w BEN+BSC i 2,70 w PL+BSC; srednia 

liczba punktow wg AQ.LQ+12 w momencie wfqezenia pacjentow do badania - SIROCCO: 3,94 w grupie 

BEN+BSC Q8W ogdiem (3,93 w podgrupie >300 eozynofili/pl) i 3,90 w grupie PL+BSC (3,87 w podgrupie 

>300 eozynofili/pl); CAUMA: 3,85 wgrupie BEN+BSC Q8Wogotem (3,87 w podgrupie>300eozynofili/pl) 

i 3,9G w grupie PL+BSC (3,93 w podgrupie >300 eozynofili/pl); ZONDA: 4,4 w BEN+BSC i 4,1 w PL+BSC 

• wykluczenie innych zespotow hypereozynofilii [SIROCCO, CAUMA, ZONDA); 

• deklaracra pacjenta dotyczaca niepalenia tytoniu [SIROCCO, CAUMA, ZONDA- niepal^cy); 

• wykluczenie zakazenia pasozytniczego na podstawie prawidtowego wyniku badania kaiu (SIROCCO, 

CAUMA, ZONDA); 

• wiek > 18 lat {SIROCCO - pacjenci w w wieku 12-75 lat (% pacjentow w wieku 12-18 lat wynosi 4%); 

CAUMA - pacjenci w w wieku 12-75 lat (% pacjentow w wieku 12-18 lat wynosi 3%); ZONDA - pacjenci 

w wieku 18-75 lat). 

Podsumowuj^c, populacja uwzgl^dniona w badaniach wf^czonych do niniejszej analizy ze wzgl^du na kryteria 

wl^czenia i wybrane charakterystyki wyjsciowe jest bardzo zblizona do populacji przedstawionej 

w proponowanym programie lekowym oraz jest zgodna z populacja zdefiniowan^ w oparciu o ChPL produktu 

leczniczego Fasenra®. 
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Zatem mozna przyjqc, ze populacja oceniana w uwzgl^dnionych badaniach klinicznych w^czonych do niniejszej 

analizy odpowiada populacji pacjentow, ktora moze odniesc najwi^ksze korzysci ze stosowania leku Fasenra® 

w analizowanym wskazaniu, a ]ej reprezentatywnosc nalezy ocenic wysoko. 

W analizowanych pierwotnych badaniach klinicznych podawano benralizumab w dawce zgodnej 

z zarejestrowanq. Lek jest przeznaczony do leczenia dkigotrwaiego, w zwiqzku z tym w analizie uwzgl^dniono 

najdiuzsze dost^pne w badaniach okresy obserwacji (tj. 48 tyg -5/ffOCCO, 56 Xyg-CAUMA oraz 28 tyg-ZONDA 

dla BEN+BSC vs PL+BSC). Uwzgl^dnione okresy obserwacji, uznano za wystarczaj^ce do przeprowadzenia 

prawidiowej i wiarygodnej oceny efektywnosci badanej interwencji oraz uogolnienia otrzymanych wynikow na 

populacja generalnq. 

Na wiarygodnosc zewn^trzn^ badania skl^ada si^ rowniez to, w jakim stopniu wnioski wyci^gni^te z badania 

odpowiadajq rzeczywistemu zwiqzkowi pomi^dzy badanym post^powaniem a obserwowanym punktem 

kohcowym badania. 

Podczas wyboru wf^czonych do analizy punktow kohcowych autorzy przegl^du uwzgl^dnili obecnie 

obowi^zuj^ce wytyczne i rekomendacje oraz dost^pne proby kliniczne. W niniejszej analizie oceniano, zatem 

nast^puj^ce punkty kohcowe: 

1) W ramach analizy skutecznosci klinicznej: 

> zaostrzenia astmy; 

> zaostrzenia astmy wymagaj^ce leczenia na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 

> czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 

> czas do pierwszego zaostrzenia astmy wymagaj^cego wizyty na oddziale ratunkowym lub 

hospitalizacji; 

> Wartosc nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - przed podaniem leku 

rozszerzaj^cego oskrzela oraz popodaniuleku rozszerzajqcego oskrzela; 

> kontrola objawow astmy (ACQ); 

> objawy astmy wg Total Asthma Symptom Score; 

> jakosc zycia wg instrumentu AQLQ.; 

> liczba eozynofilow we krwi; 

> mediana dawki doustnych GKS; 

> zmniejszenie dawki doustnych GKS); 

> wyst^pienie >1 zaostrzenia astmy; 

2) W analizie profilu bezpieczenstwa: 

> zgony; 
> utrata pacjentow z badania ogolem, utrata pacjentow z badania z powodu zdarzeh niepoz^danych 

orazz innych przyczyn; 

> zdarzenia niepozqdane prowadzqce do rezygnacji z leczenia; 

> ci^zkie zdarzenia niepozqdane ogolem, zwiqzane z leczeniem, pogorszenie astmy, niezwiqzane 

z leczeniem; 

> zdarzenia niepozqdane ogofem; 

> poszczegolne zdarzenia niepoz^dane; 

> zdarzenia niepozqdane w miejscu iniekcji; 

> reakcje nadwrazliwosci. 

Zgodnie z wytycznymi AOTMiT, kiedy wyniki oceniane s^ na podstawie zast^pczych punktow kohcowych 

(tj. surogat), nalezy przedstawic zwi^zek pomi^dzy uzytymi surogatami, a klinicznie istotnymi punktami 

kohcowymi. Glowny punkt kohcowy w niniejszej analizie stanowi^ zaostrzenia astmy. Powyzszy zwi^zek zostal 
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przedstawiony opisowo w osobnym dokumencie tj. w analizie problemu decyzyjnego dla preparatu Fasenra - 

rozdzial" Przebieg naturainy i rokowanie [4]. 

Zatem, reprezentatywnosc ocenianej interwencji mozna uznacza wysok^. 

Majqc na uwadze przedstawiony powyzej argumentacjy, jak rowniez dtugosc okresu leczenia oraz liczebnosc 

badanych populacji mozna uznac, iz uzyskane wyniki majy duze odniesienie do populacji docelowej. 

8.4. Wiarygodnosc wewn^trzna 

Autorzy niniejszej analizy dotozyli wszelkich starah, aby przedstawic najlepsze dostypne a zarazem w petni 

obiektywne dane porownujqce efektywnosc kliniczny produktu Ieczniczego Fasenra (benralizumab), jako 

leczenie uzupefniajyce do terapii standardowej (BSC) vs inny z grupy anty-IL-5; a mianowicie mepolizumab + BSC 

w populacji dorosfych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowany ciyzky astmy eozynofilowy. 

Zgodnie z klasyfikacjy doniesieh naukowych (wg wytycznych AOTMiT), opublikowane dowody naukowe wtyczone 

do analizy glownej, tj, SIROCCO, CALIMA i ZONDA dla ramienia benralizumabu oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS, 

zakwalifikowano jako badania o podtypie MA, co oznacza, iz stanowiiy one poprawnie zaprojektowane proby 

kliniczne z randomizacjy, ktora zapewnia rownowagy czynnikow zaktocajycych w porownywanych grupach. 

Jakosc badah klinicznych z randomizacjy zakwalifikowanych do niniejszego przeglydu byla oceniana przy pomocy 

narzydzia opracowanego przez Cochrane Collaboration. Ryzyko blydu systematycznego wszystkich badah 

wtyczonych do przeglydu, zarowno dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC jak i dla komparatora (MEP+BSC vs 

PL+BSC) oceniono jako niskie (sy to proby kliniczne o wysokiej wiarygodnosci). Wszystkie oceniane eksperymenty 

to badania randomizowane (petny opis sposobu losowego przydziatu pacjentow do grup zamieszczono 

w dostypnych publikacjach) typu double-blind (zarowno pacjenci jak i badacze nie mieli wiedzy o tym, ktora 

interwnecja jest podawana). Jedynie z przypadku dwocb prob klinicznych, a mianowicie ZONDA - dla ramienia 

benralizumabu oraz MUSCA - dla ramienia mepolizumabu, nie podano opisu metody zaslepienia. Finalnie nie 

wptynyto to na oceny ryzyka wystypienia bfydu systematycznego. 

Podsumowujyc, potencjalne czynniki ryzyka biydu systematycznego wynikajyce ze sposobu przeprowadzenia 

procesu randomizacji, wprowadzenia zaslepienia czy prezentacji wynikow uznano za niskie dla wszystkich 

ocenianych badah, co swiadczy o wysokiej jakosci niniejszych prob klinicznych. 

Analiza heterogenicznosci badah wtyczonych do porownania posredniego wskazuje na istnienie niewielkich 
heterogenicznosci pomiydzy badaniami dla ramienia BEN+BSC oraz miydzy probami klinicznymi dla BEN+BSC 

w porownaniu z badaniami po stronie MEP+BSC. Roznice te nie wptywajy zdaniem autorow niniejszej analizy na 

mozliwosc przeprowadzenia posredniej analizy efektywnosd klinicznej dla porownania benralizumabu 

z mepolizumabem stosowanych jako terapie dodane do standardowego leczenia przeciwastmatycznego we 

wnioskowanej populacji pacjentow. 

8.5. Dyskusja z opublikowanymi przegl^dami 

Wnioski z omowionych w rozdziale 2 przeglydow sy zgodne z wynikami czystkowymi uzyskanymi w ramach 

analizy efektywnosd klinicznej przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania. 

8.6. Dodatkowa analiza skutecznosci 

W ramach niniejszej analizy uwzgl^dniono wyniki dla punktow kohcowych nieujytych w analizie posredniej dla 

porownania BEN+BSC vs MEP+BSC, a ktore raportowano w badaniach wtyczonych do przeglydu 

(dla benralizumabu oraz mepolizumabu). Byty to efekty zdrowotne, dla ktorych wyniki przedstawiono zarowno 
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dla BEN+BSCjak i MEP+BSC, a ktorych uj^cie w ramach analizy posredniej nie byfo mozliwez przyczyn opisanych 

powyzej: 1) zmniejszenie dawki doustnych GKS (%redukcja wzgl^dem baseline), ktorq przedstawiono w badaniu 

ZONDA (BEN+BSC) oraz SIRIUS (MEP+BSC) - ze wzgl^du na sposob przedstawienia wynikow dla tego efektu nie 

uwzgl^dniono go analizie posredniej; 2) kontrola objawow astmy wg ACQ-5 Score (dane z badan SIRIUS, MENSA, 

MUSCA); 3) jakosc zycia wg SGRQ. (dane z prob klinicznych SIRIUS, MENSA, MUSCA) 4) zmniejszenie dawki 

doustnych GKS >0%, > 25%, > 75%, > 90%, (SIRIUS). 

Dodatkowo wykorzystano parametry, dla ramienia benralizumabu, ktore nie miafy swoich odpowiednikow (np. 

brak oceny takich punktow koncowych lub spojnosci ich definicji) w probach klinicznych oceniajqcych 

efektywnosc mepolizumabu womawianej jednostce chorobowej. 

Przedstawione ponizej dane z zakresu analizy skutecznosci klinicznej zaczerpni^te, zatem zostaly z badan: 

SIROCCO, CAUMA i ZONDA (benralizumab) oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS (mepolizumab). Definicje omawianych 

punktow koncowych zestawiono w zat^czniku 10.3 oraz 10.4, natomiast wykresy metaanaliz w zalqczniku 10.8. 

Tabela 11. Wyniki dodatkowej oceny skutecznosci dla BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs PL+BSC 

Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) ^■1 
P 

SIROCCO 
BEN+BSC 263 -0,29 0,003 
PL+BSC 267 (-0,48; -0,10) 

CAUMA 
BEN+BSC 239 -0,25 0,008 
PL+BSC 247 (-0,44; -0,07) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 -0,55 <0,001 
PL+BSC 74 (-0,86; -0,23) 

Wynlk metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-0,31(-0,43; -0,19) p<0,001 

Kontrola objawow 
Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran 0=2,68(df=2) p=0,262 
1 A2( inconsistency)=25,26% 

wg ACQ-5 Score Anallza wrazllwoscl 1 (podzlat badan) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) P |j 

SIROCCO 
BEN+BSC 263 -0,29 0,003 
PL+BSC 267 (-0,48; -0,10) 

CAUMA 
BEN+BSC 239 -0,25 0,008 
PL+BSC 247 (-0,44; -0,07) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-0,27(-0,40; -0,14) p<0,001 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran 0=0,09(df=l) p-0,768 
1 A2( in consistency)=0,00% 

Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p 53 

MENSA 
MEP+BSC 194 -0,44 <0,001 
PL+BSC 191 (-0,63; -0,25) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 -0,4 <0,0001 

Kontrola objawow 
wg ACQ-5 Score 

PL+BSC 277 (-0,6; -0,2) 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 -0,52 0,004 
PL+BSC 66 (-0,87; -0,17) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD= -0,43{-0,56; -0,31) p<0,001 
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Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=0/35(df=2) p=0/841 
lA2(inconsistency)=0/00% 

Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl] 
1 

P 

SIROCCO 
BEN+BSC 252 0,30 (0,10; 0,003 
PL+BSC 254 0,50) 

CAUMA 
BEN+BSC 230 0,24 (0,04; 0,022 
PL+BSC 240 0,45) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 0,45 (0,14; 0,004 
PL+BSC 75 0,76) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
^^□=0,30(0,17; 0,43) p<0/001 

Jakosc iycia wg 
Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=l,23(df=2) p=0/541 
lA2(inconsistency)=0/00% 

AQLQ Analiza wrazliwosci 1 (podziat badah) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) P 

SIROCCO 
BEN+BSC 252 0,30 0,003 
PL+BSC 254 (0,10; 0,50) 

CAUMA 
BEN+BSC 230 0,24 0,022 
PL+BSC 240 (0,04; 0,45) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=0,27(0,13; 0,41) p<0,001 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran 0=0,17(df=l) p=0,681 
1 A2( in consistency)=0,00% 

k 
Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) 

^ j 
P 

MENSA 
MEP+BSC 194 -7,0 <0,001 
PL+BSC 191 (-10,2; -3,8) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 -7,7 <0,0001 

Jakosc iycia wg 
SGRQ 

PL+BSC 277 (-10,5;-4,9) 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 -5,8 0,02 
PL+BSC 66 (-10,6; -1,0) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD= -7,14(-9,07; -5,21) p<0,001 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=0,46(df=2) p=0,794 
lA2(inconsistency)=0,00% 

Parametr 
P 

„ , . Mediana Badanie Interwencja N (zakres) MD (95% Cl) P 

Zmniejszenie BEN+BSC 73 75 (-50; 100) Brak moiliwosci przeprowadzenia 
<0,001 

dawki doustnych 
GKS# % redukcja 

wzgl^dem 

PL+BSC 75 25 (-150; 100) obliczeh 

5tmu5 MEP+BSC 69 50 (20; 75) Brak moiliwosci przeprowadzenia 0,007 
baseline PL+BSC 69 0 (-20; 33,3) obliczeh 

Parametr Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT/NNH 
(95% Cl) P 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 

GKS > 90% 

BEN+BSC 73 27 (37) 
5 (3; 9) <0,001 

ZONDA PL+BSC 75 9(12) 
4,30 (1,85; 10,00) 

BEN+BSC 73 37 (51) 4,11 (1,98; 8,52) 4 (3; 7) <0,001 
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Zmmejszenie 
dawki doustnych PL+BSC 75 15(20) 

GKS > 75% 
Zmmejszenie BEN+BSC 73 57 (78) 

dawki doustnych 
GKS > 25% 

4 (3; 8) <0,001 
PL+BSC 75 38 (51) 

3,47 (1,70, 7,10) 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 

GKS > 0 % 

BEN+BSC 73 58(79) 
4 (3; 9) 0,001 

PL+BSC 75 40 (53) 
3,38 (1,64; 7,00) 

Brak zwi^kszenia 
lub zmniejszenia 
dawki doustnych 

GKS 

BEN+BSC 73 15 (21) 
0.30 (0.14: 0.611 4 (3; 9) 0,001 

PL+BSC 75 35 (47) 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 

GKS 90-100% 

MEP+BSC 69 16 (23) 
0,06 

PL+BSC 66 7(11) 
7,54 (0,97; O,DD) 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 
GKS 75 do <90% 

MEP+BSC 69 12(17) 
0,09 

PL+BSC 66 5(8) 
^,57 (0,85; 7,75) 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 
GKS 50 do <75% 

MEP+BSC 69 9(13) 
0,73 

PL+BSC 66 10(15) 
0,84 (0,32; 2,22) 

Zmniejszenie 
dawki doustnych 

GKS > 0 % do <50% 

MEP+BSC 69 7(10) 
0,93 

PL+BSC 66 7(11) 
0,95 (0,32; 2,88) 

Brak zmniejszenia 
dawki doustnych MEP+BSC 69 25(36) 

GKS, brak kontroli 
astmy lub 

wycofanie z 

0,45 (0,22; 0,89) 6 (3; 30) 0,02 
PL+BSC 66 37 (56) 

leczenla 

Tabela 12. Wyniki dodatkowej oceny skutecznosci dla BEN+BSC vs PL+BSC 

Parametr Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) 
NNT (95% 

a) P 

BEN+BSC 239 95(39,75) 0j64 -10 0,014 
PL+BSC 248 126(50,81) (0,45; 0,91) (-46; -6) 

BEN+BSC 73 17(23,29) 0j28 
-4 (-8; -3) <0,001 

Wystgpienie >1 
ZiJivUM 

PL+BSC 75 39 (52,00) '0'14' 0'57) 
zaostrzenla astmy 

Wynik metaanalizy DerSimonian-Laird random effects model 
OR=0,45 (0,20; 1,00) p=0,049 

Ocena Cochran Q=4,15(df=l) p=0,042 
heterogenicznosci 1 A2( i nconsistency )=75,89% 
Analiza heterogenicznosci 1 (podziat badah) i Analiza wrazliwosci II (heterogenicznosc statystyczna) 

, - patrz wyniki dla CALIMA (po wykluczeniu ZONDA) 1 
Parametr Badanie Interwencja N HR (95% Cl) P i{ 

Czas do 
pierwszego BEN+BSC 73 
zaostrzenla astmy 
wymagaiqcego ZONDA 0,12 (0,01; 0,63) 0,042 
wizyty na oddziale 
ratunkowym lub PL+BSC 75 

hospitalizacji 

Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) P 

Objawy astmy wg 
Total Asthma 
Symptom Score 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 -0,25 0,012 
PL+BSC 267 (-0,45; -0,06) 
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CAUMA 
BEN+BSC 237 -0,23 0,021 
PL+BSC 247 (-0,43; -0,04) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 -0,18 0,292 
PL+BSC 74 (-0,51; 0,16) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-0;23(-0,36; -0,10) p^OOl 

Ocena Cochran 0=0,13(df=2) p-0,939 
heterogenicznosci lA2( inconsistency)=0/00% 

i ( 
Analiza wrazliwoscl 1 (podzlat badah) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) P ll 

StROCCO 
BEN+BSC 267 -0,25 (-0,45;- 0,012 0,06) PL+BSC 267 

CAUMA 
BEN+BSC 237 -0,23 (-0,43;- 0,021 0,04) PL+BSC 247 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-0,24(-0,38; -0,10) p<0,001 

Ocena Cochran Q=0,02(df=l) p=0;887 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0/00%  

Parametr Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p 

we krwi 

BEN+BSC 267 -99,60 
SIROCCO (-113,60; - 

85,60) 
<0,001 

PL+BSC 267 

BEN+BSC 237 -106,80 
CAUMA (-149,70; - 

63,90) 
<0,001 

PL+BSC 247 

BEN+BSC 73 -159,00 
ZONDA (-218,00; - 

101,00) 
<0,001 

PL+BSC 75 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-103,18(-116,16; -90,20) p<0,001 

Ocena Cochran Q=3,78(df=2) p=0,151 
heterogenicznosci 1A 2 (i n co ns iste n cy)=47,04% 

Analiza wrazliwosci 1 (podziaf badah) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p 11 

BEN+BSC 267 -99,60 
SIROCCO (-113,60; - 

85,60) 
<0,001 

PL+BSC 267 

BEN+BSC 237 -106,80 
CAUMA (-149,70; - 

63,90) 
<0,001 

PL+BSC 247 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WMD=-100,29(-113,60; -86,98} p<0,001 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=0,10(df=l) p=0/754 
lA2(inconsistency)=0/00% 

Parametr Badanie Interwencja N Mediana 
(zakres) MD (95% Cl) P 

Mediana dawki 
doustnych GKS, 

mg/dzieh 
ZONDA 

BEN+BSC 73 5 (0; 30) Brak mozliwosci przeprowadzenia <0,001 
PL+BSC 75 10 (0; 40) obliczeh 

75 



iriSTYTUI ARCANA 
Analizo efektywnosd kiinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrolizumob) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofifowq 

Na podstawie dodatkowej oceny skutecznosci wnioskowac nalezy, iz dodanie benralizumabu do standardowej 

terapii przeciwastmatycznej w sposob statystycznie istotny (podobnie jak dodanie mepolizumabu) prowadzi do 

zmniejszenia dawki doustnych glikokortykosteroidow w trakcie trwania leczenia (% zmiana wzgl^dem wartosci 

wyjsciowych - potwierdzona w przypadku BEN takze w postaci wynikow punktow kohcowych typu: mediana 

dawki doustnych GKS, mg/dzieh, zmniejszenie dawki doustnych GKS > 90%, > 75% itd.; brak takiej spojnosci 

wynikow dla mepolizumabu) u pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astm^ eozynofilow^. 

Ponadto wykazano statystycznie znamienny pozytywny wplyw podawania BEN, jako leczenia uzupetniajqcego we 

wnioskowanej populacji pacjentow, na ocen^ nast^puj^cych parametrow: wyst^pienie >1 zaostrzenia astmy, 

czas do pierwszego zaostrzenia astmy wymagajqcego wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji (nie 

raportowano takich puntkow koncowych w badaniach dla MEP+BSC), objawy astmy wg Total Asthma Symptom 

Score oraz liczba eozynofilow we krwi. 

Stosowanie zarowno benralizumabu jak i mepolizumabu dodanych do standardowej terapii przeciwastmatycznej 

wocenianej populacji pacjentow skutkuje statystycznie istotny poprawq wzakresie: kontroli objawow wg ACQ.- 

G Score (w przypadku badan dla BEN) i ACQ.-5 Score (w przypadku prob klinicznych dla MEP) oraz jakosci zycia wg 

AQLQ (BEN) i SGRQ (MEP). 
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9. WIMIOSKI 

9.1.Wnioski z analizy efektywnosci klinicznej 

Celem analizy jest porownanie efektywnosci klinicznej produktu leczniczego Fasenra® (substancja czynna: 

benralizumab, BEN) podawanego w leczeniu uzupetniajqcym u dorostych pacjentow z nieodpowiednio 

kontrolowan^ ci^zk^ astm^ eozynofilow^, pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych 

w skojarzeniu z dtugo dziataj^cymi beta-mimetykami, w porownaniu z mepolizumabem (Nucala®). Analiza 

obejmuje zatem porownanie BEN+BSC z refundowan^ opcjq terapeutyczn^, tj. MEP (+BSC). 

Populac]^ docelowq w niniejszej analizie stanowi^ dorosli pacjenci z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zk^ astmq 

eozynofilowq, pomimo stosowania duzych dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z diugo 

dziaiajqcymi beta-mimetykami. Zgodnie z wnioskiem o obj^cie refundacjq, produkt leczniczy Fasenra®, dla 

ktorego opracowane zostaly analizy HTA mialby bye finansowany w ramach programu lekowego B.44. ieczenie 

dqzkiej astmy alergicznej IGE zoieznej (ICD-IO J 45.0) oraz ciqzkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)", ktorego 

kryteria wtqezenia zostaly szczegotowo omowione w ramach Analizy problemu decyzyjnego. Wnioskowane 

wskazanie jest zgodne ze wskazaniem rejestracyjnym zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Fasenra. Zalecanq dawkq benralizumabu, w omawianej jednostce chorobowej jest 30 mg we wstrzykniqciu 

podskornym co 4 tygodnie w przypadku pierwszych 3 dawek, a nastqpnie co 8 tygodni. 

Analizq klinicznq przeprowadzono zgodnie z obowiqzujqcymi w Polsce przepisami dotyczqcymi analiz zalqczanych 

do wnioskow o refundacjq lekow oraz w oparciu o Wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT). 

Majqc na uwadze predefiniowane kryteria (PICOS), wtqczeniu do przeglqdu systematycznego podlegaly 

pierwotne badania kliniczne z randomizacjq, bezposrednio porownujqce skutecznosc i bezpieczehstwo 

rozpatrywanych interwencji, tj. benralizumab+terapia standardowa vs mepolizumab+terapia standardowa. 

W procesie systematycznego wyszukiwania badan pierwotnych nie odnaleziono prob klinicznych, bezposrednio 

oceniajqcych efektywnosc klinicznq benralizumabu w leczeniu uzupetniajqeym do terapii standardowej 

w porownaniu z MEP+BSC, u dorostych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq. 

Zidentyfikowano natomiast 3 opublikowane prospektywne badania z randomizacjq, bezposrednio porownujqce 

skutecznosc klinicznq oraz profil bezpieczehstwa benralizumabu z grupq kontrolnq, stosujqcq standardowe 

Ieczenie p rze c i wast maty czne (BSC), tj. proby kliniczne SIROCCO (Bfeecker 2016), CAUMA [FitzGerald 2016) 

i ZONDA [Nair 2017). 

Koniecznym bylo, zatem przeprowadzenie dodatkowej strategii wyszukiwania publikacji dla interwencji 

opcjonalnej (MEP+BSC) w celu zidentyfikowania prob klinicznych, umozliwiajqcych przeprowadzenie posredniej 

analizy efektywnosci klinicznej benralizumabu vs mepolizumabu przez wspolnq grup^ referencyjnq. 

Wynikiem ww. systematycznego wyszukiwania bylo odnalezienie 4 randomizowanych badan oceniajqcych 

efektywnosc klinicznq mepolizumabu dodanego do standardowej terapii przeciwastmatycznej vs placebo + BSC, 

tj. proby kliniczne SIRIUS {Bel 2014), MENSA [Ortega 2014), MUSCA [Chupp 2017) oraz DREAM [Povord 2012). 

Rezultaty badania DREAM nie zostaly poddane dalszej analizie, poniewaz mepolizumab, ktory stosowano 

womawianym eksperymencie jako interwencjq podawany byl w postaci dozylnej, a wiqc niezgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w charakterystyce produktu leczniczego Nucala® (zarejestrowanym sposobem podania 

mepolizumabu we wskazaniu: Ieczenie uzupetniajqce u dorostych pacjentow z ciqzkq, opornq na Ieczenie astmq 

eozynofilowq, jest iniekeja podskorna). Rowniez dane z proby klinicznej MENSA, ktore dotyczyly nieadekwatnej 

drogi podania mepolizumabu (ramiq MEP 75 mg iv) pominiqto. W analizie uwzglqdniono wyniki dla ramienia MEP 

100 mg sc (dawka oraz sposob podania leku zgodny z ChPL). 
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IMSTYTUT ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benrolizumob) w ieczeniu uzupetniojqcym dorosiych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofifowq 

Reasumuj^c, majqc na uwadze wytyczne post^powania, oraz dost^pne dowody 

naukowe, analiz^ efektywnosci klinicznej benralizumabu przeprowadzono w oparciu o porownanie posrednie 

interwencji ocenianej (benralizumab) z mepolizumabem przez wspoln^ grup^ referencyjn^, czyli standardowe 

leczenie przeciwastmatyczne (BSC) na podstawie danych z badah: SIROCCO, CALIMA i ZONDA fBEN+BSC vs 

PL+BSC) oraz SIR!US, MENSA i MUSCA (MEP+BSC vs PL+BSC), 

Podejmujqc decyzj^ dotyczqcq przeprowadzenia analizy posredniej, autorzy przegl^du wzi^li pod uwag^ fakt, iz 

posrednie porownanie interwencji przez wspolny komparator ^/ymaga, a by badania wl^czone do obu porownah 

bezposrednich byl^y do siebie zblizone pod wzgl^dem metodologicznym, wyjsciowej charakterystyki populacji 

oraz definicji punktow kohcowych. 

Bior^c pod uwag^ specyfik^ analizowanej jednostki chorobowej (ci^zka astma eozynofilowa), analizy 

efektywnosci klinicznej przeprowadzono dla mozliwie najdfuzszych horyzontow czasowych z poszczegolnych 

badah, co zgodne jest z podejsciem prezentowanym w dokumencie AWA dla produktu Ieczniczego Nucala®. 

Przeprowadzona analiza punktow kohcowych wskazafa na mozliwosc przeprowadzenia porownania posredniego 

w zakresie nast^pujqcych klinicznie istotnych punktow kohcowych oceniaj^cych skutecznosc leczenia BEN oraz 

MEP: 1) zaostrzenia astmy; 2) zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji; 

3) zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - przed podaniem leku 

rozszerzaj^cego oskrzela oraz po podaniu leku rozszerzaj^cego oskrzela; 4) czas do pierwszego zaostrzenia astmy; 

5) zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 6) zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%; 7) zastosowanie 

doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^. 

W przypadku oceny profilu bezpieczehstwa porownanie posrednie zostato przeprowadzone zarowno dla 

glownych punktow kohcowych jak zgony czy ci^zkie zdarzenia niepoz^dane (ogoiem oraz zwi^zane z leczeniem), 

ale takze innych pozwalaj^cych wnioskowac o bezpieczehstwie porownywanych interwencji: 1) utrata pacjentow 

z badania: ogoiem, z powodu zdarzeh niepoz^danych, wycofanie zgody, inne przyczyny; 2) zdarzenia 

niepoz^dane prowadz^ce do rezygnacji z leczenia; 3) zdarzenia niepoz^dane ogoiem; 4) zdarzenia niepoz^dane 

zwi^zane z leczeniem; 5) zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji oraz G) poszczegolne zdarzenia niepoz^dane 

(o cz^stosci >5% w jednej z grup). 

Porowananie posrednie BEN+BSC vs MEP+BSC w Ieczeniu uzupelniajqcym dorosiych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zk^ astmq eozynofilowq, ktorego kalkulacje oparto o wyniki pochodz^ce 

z prob klinicznych SIROCCO, CAUMA i ZONDA (benralizumab) oraz MENSA, MUSCA i SIRIUS (mepolizumab) 

wykazafo brak statystycznie istotnych roznic pomi^dzy porownywanymi grupami w zakresie takich punktow 

punktow kohcowych jak: 1) zaostrzenia astmy; 2) zaostrzenia astmy wymagajqce wizyty na oddziale ratunkowym 

lub hospitalizacji; 3) zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - przed 

podaniem leku rozszerzajqcego oskrzela oraz po podaniu leku rozszerzajqcego oskrzela; 4) czas do pierwszego 

zaostrzenia astmy; 5) zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%; 6) zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%; 

7) zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^. 

Wnioskowac, zatem nalezy, iz skutecznosc leczenia benralizumabem w dawce 30 mg podawanym podskornie 

co 8 tygodni jako terapii add-on do BSC u doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq 

eozynofilowq, pomimo stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugo 

dziafaj^cymi B-mimetykami, jest porownywalna do terapii mepolizumab + leczenie standardowe. 

Agregacj^ wynikowczqstkowych, tj. dla porownah BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC vs PL+BSC przeprowadzono 

wsposob zgodny z metodyk^ przyj^t^ wodnalezionych opracowaniach wtornych [AWA dla produktu leczniczego- 

Nucala, a takze przegl^dy systematyczne; Tian 2017, Fame 2017, Wang 2016, Liu 2017 — metaanalizy wynikow 

badah mimo odmiennych okresow obserwacji oraz Tian 2017- metaanaliza wynikow badah mimo roznic 

metodologicznych i klinicznych pomi^dzy wt^czonymi probami klinicznymi). Metaanalizom poddano, zatem 

wszystkie dost^pne wyniki zidentyfikowanych badah, mimo pewnych heterogenicznosci zwi^zanych z odmiennq 
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I M 5 r Y T U 7 ARCAWA 
Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumob) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofifowq 

charakterystyk^ populacji wt^czonych pacjentow czy celem badania. W celu podwyzszenia wiarygodnosci 

i potwierdzenia skjsznosci przyj^tego zatozenia, przeprowadzona zostata analiza wrazliwosci z pomini^ciem, 

z przyczyn wymienionych powyze], wynikow dla badah ZONDA dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC oraz SIRIUS 

dla porownania MEP+BSCvs PL+BSC, jako prob klinicznych odstajqcych od pozostaiych uwzgl^dnionych wanaliz^ 

posredniej. Odr^bne kalkulacje przeprowadzono, wi^c dla zagregowanych danych z badan SIROCCO i CAUMA vs 

MENSA i MUSCA oraz oddzielnie dla badah ZONDA vs SIRIUS, w przypadku punktow, w ktorych taki podziat byf 

mozliwy. Analiz^ wrazliwosci opracowano rowniez w sytuacji wyst^pienia heterogenicznosci statystycznej 

wynikow metaanaliz. 

Wyniki analizy wrazliwosci potwierdzity sfusznosc przyj^tego zafozenia, w oparciu o ktore metaanalizie w ramach 

analizy gtownej, poddawano wyniki z wszystkicb dost^pnycb badah [SIROCCO, CAUMA, ZONDA dla BEN+BSC oraz 

MENSA, MUSCA, SIRIUS d\a MEP+BSC) spetniaj^cycb kryteria wt^czenia do niniejszego przegl^du. Rowniez analiza 

wrazliwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona, w zgodzie z wytycznymi AOTMiT, dla przypadkow, 

w ktorych w metaanalizach uzyskano heterogenicznosc statystyczn^ wynikow, w pefni potwierdzifa rezultaty 

uzyskane w ramach analizy giowne], tj. leczenie benralizumabem w porownaniu z mepolizumabem, jako 

terapiami uzupelniajqcymi u doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zk^ astm^ eozynofilow^ 

charakteryzuje si^ bardzo podobn^, wysok^ skutecznosci^ kliniczn^. 

Analiza statystyczna dla efektow zdrowotnych z zakresu oceny profilu bezpieczehstwa, przeprowadzona na 

potrzeby porownania posredniego BEN+BSC vs MEP+BSC, wykazala znamiennie statystycznie (na granicy 

istotnosci) roznice pomi^dzy porownywanymi grupami, na korzysc interwencji alternatywnej, w przypadku 

nast^pujqcych parametrow: utrata pacjentow z badania ogotem, zdarzenia niepoz^dane prowadzqce do 

rezygnacji z leczenia oraz bol gtowy (jako zdarzenie niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup). 

Interpretuj^c powyzsze wyniki nalezy pami^tac, iz w ramach utraty pacjentow z badania rozpatruje si^ w probach 

klinicznych wycofania pacjentow z udziaiu w eksperymencie z wielu przyczyn, w ktorych bardzo cz^sto nie mozna 

dopatrywac si^ zwiqzku z zastosowanym leczeniem a majqcych niejedokrotnie podfoze czysto forma In e, jak np. 

wycofanie zgody pacjenta na udziai w badaniu, niewypelnienie zapisow protokohj czy utrata danych na temat 

efektywnosci leczenia lub dotyczqcych okresu obserwacji. W analizowanym przypadku, co jest niezmiernie 

wazne, nie stwierdzono roznic pomi^dzy ocenianymi interwencjami w przypadku utrat pacjentow z badania 

z powodu zdarzeh niepoz^danych (co rownie istotne, mimo wyst^pienia takich utrat pacjetnow, autorzy 

publikacji nie raportowali o potencjalnym zwiqzku takich wycofah z powodu AEs, ktore traktowac nalezy jako 

zwi^zane z zastosowanym leczeniem). W przypadku punktu kohcowego zdarzenia niepoz^dane prowadzqce do 

rezygnacji z leczenia rowniez nalezy zaznaczyc, iz w dost^pnych zrddtach nie odnotowano informacji o chocby 

potencjalnym zwi^zku tych rezygnacji ze zdarzenia mi niepoz^danymi, ktore powinno wiqzac si^ z zastosowanym 

leczeniem z uzyciem benralizumabu. 

Analiza posrednia dla porownania BEN+BSC vs MEP+BSC wykazafa natomiast brak statystycznie istotnych roznic 

pomi^dzy porownywanymi grupami w zakresie wielu kluczowych punktow kohcowych z zakresu oceny profilu 

bezpieczehstwa. Zgony, utrata pacjentow z badania (z powodu zdarzeh niepozqdanych, wycofanie zgody, inne 

przyczyny), ci^zkie zdarzenia niepoz^dane (ogofem, zwiqzane z leczeniem), zdarzenia niepozqdane ogofem, 

zdarzenia niepozqdane zwi^zane z leczeniem, zdarzenia niepozqdane w miejscu iniekcji oraz zdarzenia 

niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup (pogorszenie astmy, zapalenie btony sluzowej nosa i gardta, infekcja 

gornych drog oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, grypa, bol stawow, bol plecow, kaszel), ktore 

odnotowano w badaniach dla ramienia BEN+BSC o raz MEP+BSC, wyst^powaty z cz^stosci^ bardzozhlizon^ w obu 

porownywanych grupach. 

Maj^c na uwadze istot^ oceny profilu bezpieczehstwa zastosowanego leczenia, najwyzsze znaczenie majq 

parametry kluczowe zarowno dla pacjenta jak i obiektywnej analizy tolerancji takiego leczenia, czyli znamiennym 

jest zatem brak roznic w zakresie cz^stosci wyst^pienia podczas przyj^tej formy post^powania terapeutycznego 
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iriSrYTUT ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fasenro® (henrolizumab) w ieczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofifowq 

takich efektow, ]ak: zgon, ci^zkie zdarzenia niepozqdane zwi^zane z leczeniem, zdarzenia niepoz^dane zwi^zane 

z leczeniem czy utrata pacjentow z badania z powodu AEs zwi^zanych z leczeniem. 

Podsumowujqc, stosowanie benralizumabu, w dawce 30 mg^ podawanego w postaci wstrzykni^cia 

podskornego co 8 tygodni jako terapii add-on do leczenia standardowego u dorostych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq^ pomimo stosowania wysokich dawek 

kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dtugodziatajqcymi fc-mimetykami, cechuje siq podobnym 

profilem bezpieczehstwa w porownaniu z terapiq MEP+terapia standardowa. 

W zwiqzku z tym, iz odmienny eel badah ZONDA i SIRIUS oraz w niewielkim stopniu niejednorodna 

charakterystyka populacji pacjentow zakwalifikowanych do tych prob klinicznych, wzglqdem innych badan 

ujqtych w porownaniu posrednim {SIROCCO i CALIMA -> BEN+BSC oraz MENSA i MUSCA -> MEP+BSC) nie 

powinny prowadzicdo uzyskania bl^dnych wynikow i wnioskowania z zakresu oceny profilu bezpieczehstwa, nie 

przeprowadzono analizy wrazliwosci polegajqcej na nieuwzglqdnieniu wynikow tych badah w ramach metaanaliz. 

Zaprezentowane podejsciejest siuszne z przyj^tym w dokumencie AWA dla produktu leczniczego Nucala. Analizy 

wrazliwosci przeprowadzono natomiast w przypadku uzyskania heterogenicznosci statystycznej wynikow 

metaanaliz. 

Analiza wrazliwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona (w zgodzie z wytycznymi AOTMiT) dla 

przypadkow, w ktorych uzyskano heterogenicznosc statystycznq wynikow, potwierdzita rezultaty uzyskane 

w ramach analizy glownej, tj. profil bezpieczehstwa stosowania benralizumabu w porownaniu z mepolizumabem, 

jako leczenie uzupelniajqce doroslych pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq jest 

bardzo podobny. 

Wyniki dodatkowej oceny skutecznosci pozwalajq wnioskowac, iz dodanie benralizumabu do standardowej 

terapii przeciwastmatycznej w sposob statystycznie istotny prowadzi do zmniejszenia dawki doustnych 

glikokortykosteroidow w trakcie trwania leczenia u pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq 

eozynofilowq (podobnie jak mepolizumab, przy czym nie potwierdzita tego analiza wszystkich punktow 

kohcowych z tego zakresu zaczerpniqtych z badah dla MEP+BSC). Ponadto wykazano statystycznie znamienny 

pozytywny wptyw podawania BEN, jako leczenie uzupetniajqce we wnioskowanej populacji pacjentow, na ocenq 

nastqpujqcych parametrow: wystqpienie >1 zaostrzenia astmy^ czas do pierwszego zaostrzenia astmy 

wymagajqeego wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji, objawy astmy wg Total Asthma Symptom 

Score oraz liczba eozynofilow we krwi. Stosowanie zarowno benralizumabu jak i mepolizumabu dodanych do 

standardowej terapii przeciwastmatycznej w ocenianej populacji pacjentow skutkuje statystycznie istotnq 

poprawq w zakresie: kontroli objawow wg ACQ-6 Score (w przypadku badah dla BEN) i ACQ-5 Score 

(w przypadku prob klinicznych dla MEP) oraz jakosci zycia wg AQLQ (BEN) i SGRQ(MEP). 

Obecnie refundowana (dostqpna w ramach programu lekowego) opeja terapeutyczna w postaci mepolizumabu, 

stanowi leczenie z wyboru i zalecana jest, podobnie jak BEN, przez wytyczne kliniczne w analizowanej populacji 

pacjentow. Zarowno benralizumab jak i mopolizumab wptywajq na poprawq kluczowych parametrow oceny 

skutecznosci leczenia ciqzkiej astmy eozynofilowej, w tym jakosci zycia i zwiqzanym z niq samopoczuciem osob 

objqtych terapiq. Warto jednak dodac, iz mozliwosc podawania leczenia dwukrotnie rzadziej (BEN stosowany jest 

co 8 tyg., natomiast MEP co 4 tyg.), zmniejszytaby poziom stresu i problemow logistycznych dla chorego z astmq 

ciqzkq zwiqzanego z podrozq do osrodka leczqcego . Czqsciowo niezaspokojona potrzeba zdrowotna w postaci 

braku dostqpu do terapii add-on w postaci benralizumabu, ktorego mocnq stronq jest nie tylko wygodniejszy 

dla pacjenta schemat podania ale i dwojaki mechanizm dziatania, odrozniajqcy go od innych lekow z grupy 

anty-IL-5, moze niewqtpliwie miec wptyw na przebieg i efekty catego leczenia. Wybor wtasciwej, dobrze 

tolerowanej formy terapii prowadzi, bowiem do wzrostu efektywnosd leczenia, a tym samym skutkuje poprawq 

jakosci zycia pacjentow. Zarowno pacjenci jak i ich opiekunowie potwierdzajq, iz stan chorobowy ma istotny 

wptyw na ich aktywnosc fizycznq, spolecznq i zdrowie emocjonalne bqdqce konsekwencjq progresji choroby oraz 

obciqzenia finansowego zwiqzanego z terapiq. Benralizumab podawany w formie iniekeji podskornych jeden 
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IHSrYTUT ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benrolizumoh) w leczeniu uzupefnhjqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofifowq 

raz na dwa miesiqce^ spelnia oczekiwania pacjentow^ ktorzy w wi^kszosci preferuj^ rzadszy sposob aplikacji 

leku. Ponadto, co nalezy jeszcze raz podkreslic rzadsze wizyty w osrodku pacjentow stosujqcych BEN obniz^ 

poziom stresu, zaoszcz^dzg czas oraz zmniejszq obciqzenie finansowe chorego i jego rodziny. Dodatkowo 

przyczynig si^ do podtrzymania aktywnosci zawodowej i spotecznej pozytywnie rzutujqc tym samym na 

popraw^ stanu zdrowia emocjonalnego chorego. 

Pozytywna decyzja refundacyjna dla produktu leczniczego Fasenra® stanowiqcego skutecznq alternatyw^ 

leczenia biologicznego^ wpiynie zatem pozytywnie na popraw^ efektywnosci terapii doroslych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq (pomimo stosowania wysokich dawek 

kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu z dlugodziatajqcymi B-mimetykami) oraz stanowi dodatkowq 

opcjq, ktorej stosowanie skutkuje podwyzszeniem jakosci ich zycia. Niewqtpliwie moze to w sposob pozytywny 

rzutowac na przebieg choroby przynoszqc tym samym dodatkowe korzysci zdrowotne w analizowanej grupie 

pacjentow. 

9.2.Wnioski z dodatkowej oceny bezpieczenstwa 

Przeprowadzona poszerzona ocena bezpieczenstwa potwierdzila, ze produkt leczniczy Fasenra9 jest lekiem 

bezpiecznym oraz bardzo dobrze tolerowanym w populacji doroslych pacjentow z ci^zkq, opornq na leczenie 

astmq eozynofilowq pomimo stosowania wysokich dawek kortykosteroidow wziewnych w skojarzeniu 

z dtugodzialajqcymi ^-mimetykami. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ChPL nie stwierdzono bardzo cz^stego wyst^powania jakiegokolwiek 

zdarzenia niepozqdanego podczas terapii uzupelniajqcej z udzialem benralizumabu. Najcz^sciej notowanymi AEs 

w czasie leczenia byl: bol glowy (8%) i zapalenie gardla (3%). Innymi zdarzeniami niepozqdanymi notowanymi 

z cz^stosciq >1/100 do <1/10 byly: reakcje nadwrazliwosci (ktore definiowano jako: pokrzywka, pokrzywka 

grudkowa i wysypka), gorqczka oraz reakcje w miejscu wstrzykni^cia (np. bol, zaczerwienienie, sw^dzenie, 

opuchlizna wokdi miejsca wstrzykni^cia leku). 

Na stronach European Medicines Agency, Food and Drug Administration, Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency, WHO Uppsala Monitoring Centre oraz Urzqdu Rejestrocji Produktow Leczniczych, Wyrobow 

Medycznych i Produktow Biobojczych nie odnaleziono zadnych komunikatow ani informacji na temat zdarzen 

niepozqdanych zwiqzanych z ocenianym produktem (Fasenra®) lub jego sktadnikiem aktywnym. 

W zwiqzku zfaktem, iz w ramach systematycznego wyszukiwania nie zidentyfikowano dtugoterminowych badan 

obserwacyjnych lub innych prob klinicznych oceniajqcych profiI bezpieczenstwa benralizumabu na duze] 

populacji pacjentow w dtugim horozoncie czasowym w analizowanej populacji pacjentow, podj^to decyzja 

o uwzgl^dnieniu wynikow dla punktow kohcowych zaczerpni^tych z badan dla BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, 

CAHMA, ZONDA), ktore nie zostaiy wykorzystane w analizie posredniej, z powodu braku ich raportowania 

w probach klinicznych oceniajqcych efektywnosc leczenia mepolizumabem. Na ich podstawie nalezy 

wnioskowac, iz stosowanie benralizumabu, jako terapii add-on do standardowego leczenia w populacji dorostych 

pacjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq eozynofilowq jest rownie bezpieczne, co podawanie 

tylko BSC w zakresie takich punktow koncowych jak: ci^zkie zdarzenia niepozqdane niezwiqzane z zaostrzeniem 

astmy, zdarzenia niepozqdane zwiqzane z nadwrazliwosciq oraz wybranych zdarzen niepozqdanych (o cz^stosci 

>5% w jednej z grup), tj. zapalenie gardla, niezyt nosa oraz alergiczny niezyt nosa, nadcisnienie i dusznosc, co 

wi^cej w przypadku punktu kohcowego oceniajqcego wystqpienie grzybicy jamy ustnej uzyskano statystycznie 

istotnq roznic^ na korzysc ocenianej interwencji (wzgl^dem grupy PL+BSC). 

Podsumowujqc, u dorostych pacjentow z nieodpowiedniq kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq 

zastosowanie produktu leczniczego Fasenra®, biorqc pod uwagq kontekst terapeutyczny w postaci leczonej 

choroby oraz dostqpnych alternatywnych metod leczenia, nalezy uznac za bezpieczne oraz dobrze tolerowane. 
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IHSrYTUT ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fasenro® (benrolizumob) w leczeniu uzupefniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofifowq 

10. ZAt/^CZNIKI 

10.1. Strategia wyszukiwania badan pierwotnych i 

benralizumab 

i wtornych 

Tabela 13. Strategia wyszukiwania w bazie Pubmed 

Lp. Stowa kluczowe 
J 

Wynlkl 
wyszukiwania 

1. "benralizumab" [Supplementary Concept] 31 

2. benralizumab 78 

3. fasenra 1 

4. "medi-SGS" 6 

5. "medi 563" 6 

6. medi563 0 

7. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 82 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 

Tabela 14. Strategia wyszukiwania w bazie Cochrane 

Lp. Stowa kluczowe Wynlkl 
wyszukiwania 

1. benralizumab (Word variations have been searched) 62 

2. fasenra {Word variations have been searched) 0 

3. 'medi-563' (Word variations have been searched) 11 

4. 'medi 563' (Word variations have been searched) 7 

5. medi563 {Word variations have been searched) 0 

6. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 71 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 

Tabela 15. Strategia wyszukiwania w bazie Embase 

Lp. Stowa kluczowe 
(■ 

j 
Wynlkl 

wyszukiwania 

1. 'benralizumab'/exp 345 

2. benralizumab 353 

3. fasenra 1 
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IHSTYTUT ARCANA 
Analiza efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczriczego Fosenro® (henrolizumob) w ieczeniu uzupetniojqcyrr dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ctstmq eozynofifowq 

Lp. Stowa kluczowe Wyniki 
wyszukiwania 

4. 'medi 563' 68 

5. 'medi-5631 68 

6. medi563 0 

7. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 355 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 

10.2. Strategia wyszukiwania badan pierwotnych i wtornych 

mepolizumab 

Tabela 16. Strategia wyszukiwania w bazie Pubmed 

Lp. Stowa kluczowe Wyniki 
wyszukiwania 

1. "mepolizumab" [Supplementary Concept] 168 

2. mepolizumab OR nucala OR bosatria OR "sb-240563" OR sb240563 OR "sb 240563" 340 

3. #1 OR #2 340 

4. #3 AND Filters: Publication date from 2016/01/01 128 

^ random*[Title/Abstract] OR random allocation[MeSH Terms] OR randomized controlled 
trial[Publication Type] OR single blind method OR double blind method 1144 663 

6. #3 AND #5 66 

7. #6 AND Filters: Publication date from 2016/01/01 26 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 

Tabela 17. Strategia wyszukiwania w bazie Cochrane 

Lp. Stowa kluczowe Wyniki 
wyszukiwania 

1. mepolizumab (Word variations have been searched) 141 

2. nucala (Word variations have been searched) 5 

3. bosatria (Word variations have been searched) 4 

4. 'sb-240563' (Word variations have been searched) 9 

5. sb240563 (Word variations have been searched) 1 

6. 'sb 240563 (Word variations have been searched) 9 
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IHSTYTUI ARCANA 
Analizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benroiizumob) w leczeniu uzupetniojqcyrr dorosiych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofifowq 

Lp. Stowa kluczowe Wyniki 
wyszukiwania 

7. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 142 

8. #7 AND Publication from year 2016 56 

9. #8 AND Trials 54 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 

Tabela 18. Strategla wyszukiwania w bazie Embase 

Lp. Stowa kluczowe Wyniki 
wyszukiwania 

1. 'mepolizumab'/exp 1508 

2. mepolizumab OR nucala OR bosatria OR '56-240563' OR sb240563 OR 'sb 240563' 1548 

3. #1 OR #2 1548 

4. #3 AND ('randomized controlled trial'/de OR 'randomized controlled trial (topic)'/de) 272 

5. #4 AND (2016:py OR 2017:py OR 2018:py) 121 

Data wyszukiwania: 24.01.2018r. 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib) w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

10.3. Charakterystyka badan klinicznych - analiza gtowna 

W ponizszych tabelach zestawiono charakterystyki badah klinicznych, kryteria wiqczenia i wykluczenia, 

charakterystyki wyjsciowe osob wfqczonych do badania, charakterystyki interwencji stosowanych w badaniach 

oraz punkty koncowe oceniane w probach klinicznych wi^czonych do analizy giownej {SIROCCO, CAUMA, 

ZONDA]. 

Tabela 19. Charakterystyka badania, kryt®ria wt^czenia 1 wykluczenia, charakterystyka wyjsciowa pacjentow, 
charakterystyka interwencji oraz definicje punktow kohcowych (SIROCCO — Bieecker 2016} 

Badanie SIROCCO 

Charakterystyka badania 

Ocena wg narz^dzia Cochrane 
Collaboration Niskie ryzyko bl^du (badanie o wysokiej wiarygodnosci) 

Liczba osrodkow 
Wieloosrodkowe: 374 osrodkow w Australii, Brazylii, Bulgarii, Czechach, 
Francji, Wtoszech, Meksyku, Peru, Polsce, Rosji, Republice Poludniowej Afryki, 
Korei Potudniowej, Hiszpanii, Turcji, UK, USA oraz Wietnamie. 

Typ badania Wieloosrodkowe, randomizowane, podwojnie zaslepione (double-blind) 
[podtyp II A] 

W przypadku osrodkow nieeuropejskich, pacjentow doroslych oraz mlodziez 
poddano randomizacji w stosunku 1:1:1, do jednego z nast^puj^cych ramion 
terapeutycznych: 

> benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 8 tygodni, 
trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodne z ChPL]; 

r- benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 4 tygodnie, 
(Q4W); 

> placebo (PL). 

Na wniosek Komitetu ds. Pediatrii dziatej^cego w ramach EM A, w celu 
ograniczenia obcigzenia lekiem w populacji mtodziezy zakwalifikowanej do 
udzialu w badaniu (osrodki europejskie), pacjentow poddano randomizacji do 
jednej z grup terapeutycznych: 

M
et

od
yk

a 

Randomizacja 
r- benralizumab (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 8 tygodni (w przypadku 

pierwszych 3 dawek leku benralizumab stosowano co 4 tygodnie; 
> placebo (PL). 

W procedurze randomizacji wykorzystano interaktywny system odpowiedzi 
gfosowej (interactive web-based voice response system), zapewniaj^cy 
utajenie randomizacji. 

Przeprowadzono randomizacji zestratyfikacjg ze wzgl^du na wiek pacjentow 
(dorosli lub mlodziei), kraj (w przypadku dorosfych pacjentow), region 
geograficzny (kraje europejskie oraz spoza Europy - w przypadku mlodzieiy) 
oraz liczbi eozynofilow we krwi. 

Zastosowano stratyfikacji pacjentow w stosunku 2:1 ze wzgl^du na liczbi 
eozynofilow w surowicy krwi (< 300 komorek/pL vs >300 komorek/pL). 

Komentarz: ze wzgl^du na fakt, iz przedmiotem raportu jest ocena 
efektywnosci klinicznej BEN w dawce zgodnej z ChPL (Q8W), grupa pacjentow 
leczonych BEN wedtug schematu Q4W nie zostata poddana ocenie. 

Zaslepienie 
Badanie przeprowadzono z podwojnym zaslepieniem proby (ang. double- 
blind). Zastosowano maskowanie proby w przypadku pacjentow, badaczy, 
personelu medycznego oraz sponsorow badania. 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib} w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofiiowq 

Roztwor placebo pod wzgl^dem wizualnym by( identyczny jak w przypadku 
benralizumabu. 

Hipoteza badawcza Superiority* 

Oszacowanie wielkosci proby 

Celem wykazania 90% mocy testu dla giownego punktu kohcowego tj. 40% 
redukcja cz^stosci wyst^powania giownego punktu kohcowego w przypadku 
stosowania benralizumabu w porownaniu do placebo, do kazdej z grup naleiy 
wlgczyc 252 pacjentow z liczb^ eozynofilow we krwi wynosz^cg > 300 
komorek/pl, przy zalozeniu, iz roczny wskaznik zaostrzeh w grupie placebo 
wynosi 0,88 zdarzeh/pacjenta. 

Skutecznosc: 

l-rz^dowe: zaostrzenia astmy (cz^stosc wyst^powania zaostrzeh astmy w 
ci^gu roku) 

Oceniane w badaniu punkty kohcowe 

ll-rz^dowe: zaostrzenia asty wymagaj^ce leczenia na oddziale ratunkowym 
lub hospitalizacji (cz^stosc wyst^powania zaostrzeh w ci^gu roku, 
wymagaj^cych leczenia na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji), czas do 
pierwszego zaostrzenia astmy, wartosc FEVi mierzona przed lub po podaniu 
leku rozszerzaj^cego oskrzela, kontrola objawow astmy wg ACQ-6, objawy 
astmy wg Total Asthma Symptome Score, liczba eozynofilow we krwi, jakosc 
zycia wg AQLQ. 

Bezoieczehstwo: zeonv. utrata oacientow z badania oeolem. utrata oacientow 
z badania z powodu zdarzeh niepoz^danych, zdarzenia niepoz^dane 
prowadz^ce do rezygnacji z leczenia, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane ogolem, 
zdarzenia niepoz^dane ogolem, poszczegolne zdarzenia niepoz^dane, 
zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji, reakcje nadwrazliwosci. 

Informacja o utracie pacjentow 
z badania 

Przedstawiono szczegolowe informacje na temat utraty pacjentow z badania: 
12,5% w grupie Q4W, 10% w grupie Q8W oraz 11% w grupie PL. 

Analiza ITT 
Zachowana w ocenie skutecznosci. Niezachowana w ocenie bezpieczehstwa 
(z wyj^tkiem utraty pacjentow z badania ogolem, utraty pacjentow z badania 
powodu zdarzeh niepoi^danych). 

Zrodfa finansowanla AstraZeneco oraz Kyowa Hokko Kirin 

Publikacje do badania Bieecker 2016 (SI ROCCO/NCTO1928771) 

\ Kryteria wl^czenia 

Pacjenci w wieku 12-75 lat z rozpoznaniem astmy, wymagajgcy leczenia srednimi lub wysokimi dawkami GKS 
w skojarzeniu z LABA w ci^gu ostatniego roku przed wl^czeniem do badania; 

• Waga pacjentow > 40 kg; 

• >2 zaostrzenia astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy, wymagajqce zastosowania systemowych 
glikokortykosteroidow lub zwi^kszenia ich dawki w przypadku pacjentow otrzymuj^cych przewlekle 
gl i ko ko rty koste r o i dy; 

• Potwierdzone leczenie wGKS w skojarzeniu z LABA wraz z/bez systemowych GKS oraz stosowanie dodatkowych 
lekow kontroluj^cych objawy astmy w ci^gu ostatnich 3 miesi^cy przed wl^czeniem do badania; 

• Pacjenci w wieku > 18 lat, u ktorych dozwolone bylo stosowanie wyl^cznie wysokich dawek wGKS; 

• Pacjenci w wieku 12-17 lat, u ktorych dozwolone by{o stosowanie srednich lub wysokich dawek wGKS; 

• Utrwalona obturacja oskrzeli: nalezna wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczaj^cego oskrzela 
(FEVi< 90% w przypadku pacjentow w wieku 12-17 lat) podczas skriningu pacjentow do badania; 

• Proba rozkurczowa: odwracalnosc FEVi >12% i 200 ml po podaniu leku rozkurczaj^cego oskrzela oraz w ci^gu 
12 godzin przed wt^czeniem pacjentow do badania lub podczas skriningu; 

• Potwierdzone w wywiadzie leczenie srednimi lub wysokimi dawkami wGKS (> 250 pg flutikazonu lub innego 
leku w dawce rownowaznej) w skojarzeniu z LABA w ci^gu co najmniej ostatniego roku przed wt^czeniem 
pacjentow do badania; 

• Astma eozynofilowa, niewystarczaj^co kontrolowana pomimo stosowania wziewnego flutikazonu lub 
ekwiwalentu w dawce > 500 pg (dorosli i pacjenci w wieku 12-17 lat) lub > 220 pg dob^ (pacjenci: 12-17 lat); 
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Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrQlizumob} w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Astma niewystarczaj^co kontrolowana: wynik wg kwestionariusza ACQ> 1,5 punktow w czasie wl^czenia do 
pacjentow do badania; 

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym - brak mozliwosci zajscia w ci^z^ tj. stosowanie uznanych metod 
antykoncepcji; 

Dodatkowo, dozwolone bylo zastosowanie lekow kontroluj^cych objawy astmy (np. LTRA, tiotropium, kromon, 
teofilina, doustne glikokortykosteroidy) w ci^gu co najmniej 30 dni przed pierwsz^ wizytg. 

Kryterla wykluczenia 

Potwierdzona anafilaksja po zastosowaniu leku biologicznego; 

Klinicznie istotne choroby p{uc inne niz astma (infekcja pluc, POChP, choroby p{uc, rozedma ptuc, zwloknienie 
ptuc, zwtoknienie torbielowate, zespot hipowentyfacji zwigzany z otylosci^, nowotwor ptuc, niedobor alfa-1- 
antytrypsyny, dyskinezja rz^sek) lub infekcje pasozytnicze zdiagnozowane w ci^gu 24 tyg. przed wt^czeniem 
pacjentow do badania (nieleczone lub nieodpowiadaj^ce na zastosowan^ terapi^); 

Pacjenci, u ktorych zdiagnozowano podniesiona liczba eozynofilow z powodu innego niz astma; 

Choroby mog^ce zaburzac wnioskowanie o efektywnosci kiinicznej benralizumabu takie jak: choroby sercowo- 
naczyniowe, przewodu pokarmowego, w^troby, nerek, neurologiczne, mi^sniowo-szkieletowe, infekcje, 
endokrynologiczne, metaboliczne, hematologiczne, psychiczne; 

Ci^zkie infekcje gornych lub dolnych drog oddechowych wymagaj^ce antybiotykoterapii lub zastosowania 
lekow przeciwwirusowych w ci^gu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu lub w okresie run- 
in/skriningu; 

Uzaleznienie od lekow lub alkoholu w ci^gu 12 miesi^cy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

Pozytywny wynik testu w kierunku WZW B lub WZW C lub WZW typu B lub C stwierdzone w historii choroby; 

Potwierdzona testem obecnosc wirusa HIV lub HIV potwierdzony w historii choroby; 
Palenie tytoniu (obecnie) lub palenie tytoniu w historii choroby, trwaj^ce >10 paczko-lat; 

Zastosowanie terapii immunosupresyjnej w ci^gu 3 miesi^cy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

Stwierdzone nieprawidtowosci w ramach badania lekarskiego, parametrow laboratoryjnych, badania moczu 
lub EKG; 

Zastosowanie immunoglobulin lub skladnikow krwi w ci^gu 30 dni przed wyraieniem zgody na udziat 
w badaniu; 

Zastosowanie omalizumabu lub ocenianego leku biologicznego przez 4 miesi^ce lub 5 okresow pottrwania leku 
przed wyraieniem zgody na udziat w badaniu; 

Zastosowanie iywej, atenuowanej szczepionki w ci^gu 30 dni przed datg randomizacji pacjentow do badania; 

Zastosowanie jakiegokolwiek ocenianego leku niebiologicznego w ciagu 30 dni lub 5 okresow pottrwania leku 
przed random izacjg pacjentow; 

Uprzednia randomizacja do leczenia benralizumabem (badanie MEDI-563); 

Zastosowanie nowej immunoterapii alergenowej w ciagu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

Zastosowanie lekow beta-adrenolitycznych; 

Planowany zabieg chirurgiczny w trakcie trwania badania; 

Karmienie piersi^/laktacja; 

Jednoczesne uczestniczenie pacjentow w innych badaniach klinicznych; 

ALAT lub ASPAT > 2,5 razy powyzej gornej granicy normy podczas skriningu; 

Zastosowanie inhibitora 5-lipooksygenazy lub roflumilastu. 

Charakterystyka wyjsciowa pacjentow 

Cecha populacji/parametr 
Ogotem 

Wysokie dawki 
GKS+LABA, >300 
eozynofilow krwi 
obwodowej/pL 

Wysokie dawki 
GKS+LABA, 

< 300 eozynofilow 
krwi obwodowej/pL 

BEN +BSC PL+BSC BEN +BSC PL+BSC BEN+BSC PL+BSC 

Liczebnosc, N 398 407 267 267 131 140 

Wiek pacjentow (lata), srednia (SD) 47,6 
(14,5) 

48,7 
(14,9) 

47,6 
(14,6) 

48,6 
(14,7) 

47,8 
(14,3) 

49,0 
(15,3) 
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Analizo efektywnosci klinicznej diet produktu leczniczego Fosenro® (benrQlizumob} w leczeniu uzupefniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Llczba > 12 do < 18 19 (5) 23 (6) 10(4) 12(4) 9(7) 11(8) 
pacjentow 
w wieku (lata) > 18 do < 75 379 (95) 384 (94) 257 (96) 255 (96) 122 (93) 129(92) 

Ptec pacjentow. m^zczyini 146 (37) 138 (34) 93 (35) 87 (33) 53 (40) 51 (36) 

n {%) kobiety 252 (63) 269 (66) 174(65) 180(67) 78 (60) 89 (64) 

blata 287 (72) 302 (74) 192(72) 191 (72) 95(73) 111(79) 

Rasa, n (%) 

czarna/ 
af ry koa m e ry ka h s ka 15 (4) 16 (4) 10(4) 10(4) 5(4) 6(4) 

azjatycka 50 (13) 50(12) 35(13) 36(13) 15(11) 14 (10) 

inna 46 (12) 39 (10) 30(11) 30 (10) 16 (12) 9(6) 

Grupa etniczna, 
n (%) 

hiszpahska/iatynoa 
merykanska 80 (20) 77(19) 52(19) 57(21) 28 (21) 20 (14) 

inna 318(80) 330 (81) 215 (81) 210 (79) 103 (79) 120(86) 

BMI w kg/m2, srednia (SD) 28,2 (6,2) 28,9 (7,1) 27,7 (6,1) 28,7 (7,0) 29,3 
(6,2) 29,3 (7,1) 

Liczba eozynofilow w krwi 
(komorki/pL), mediana (zakres) 

360 
(0;3100) 

370 
(0;2690) 

500 
(300; 3100) 

500 
(300;2690) 

180 
(0;290) 

130 
(0;290) 

Liczba eozynofilow w krwi (central) 
(komorki/iiL), mediana (zakres) 

325 
(0; 3110) 

350 
(0; 3580) 

460 
(10; 

3110) 

480 
(70; 2220) 

150 
(0; 460) 

130 
(0;3580) 

Srednia wartosc FEVi przed podaniem 
leku rozszerzaj^cego oskrzela (1) [SD] 

1,680 
(0,582) 

1,660 
(0,584) 

1,660 
(0,574) 

1,674 
(0,580) 

1,721 
(0,597) 

1,672 
(0,594) 

Srednia wartosc nalezna PEVi przed 
po d a n iem;. !e ku: rozsze rza jacego 
oskrzela((%] [SD] 

56,1 
(14,6) 

56,6 
(15) 

55,5 
(14,6) 

56,4 
(14,6) 

57,3 
(14,7) 

57,0 
(15,7) 

SreHnia wartosc FEVi/FVG. przed. 
podaniem lekui rozszerzajacego 
oskrzela^SD] 

61(13) 61(13) 60(13) 61 (13) 62 (14) 62 (13) 

Odwracalndsc ob 
(zakres) 

tu ra cj i '■ (%),, tried ia ha 
i 

22 
(-12; i57) 

20 
(-26; 154) 

21 
(-10; 17) 

20 
(-26; 154) 

22 
(-12;134) 

20 

(-7; 138) 

Liczba:punktoww.skali a^O-6 srednia 
(SD) 

2^80 
(0,88) 

2,87 
(0,94) 

2,81 
(0,89) 

2,90 
(0,95) 

2,78 
(0,8) 

2,82 
(0,93) 

Czas od' djaghozy choroby, 
w latach, medjana'fzakres) 

i 
14,4 

(1,1; 66,9) 
14,2 

(1,1; 72,4) 

14,6 
(i,i; 
66,9) 

13,4 
(1,1; 65,2) 

14,0 
(1,2;58,8) 

16,8 
(1,1; 72,4) 

Srednia liczba; zaostrzen- w ciagu 
ostatniegoiroku (SD) 2,?(1,5) 3,0(1,8) 2,8 (1,5) 3, 1 (2,0) 2,6 (1,3) 2,7 (1,5) 

Srednia liczba zaostrzen choroby- 
wymagajaca wizyty na oddziaie 
ratunkowym (SD) 

I 

0,2(0,8) 0,3 (0,8) 0,3 (0,9) 0,3 (0,8) 0,2 (0,6) 0,2 (0,8) 

Pacjenci z zaostrzeniami wymagajqcy 
wizyty na odziale ratunkowym, n (%) 53 (13) 67(16) 40 (15) 48(18) 13 (10) 19 (14) 

Srednia liczba zaostrzen choroby 
wymagaj^ca hospitalizacji (SD) 0,4 (0,8) 0,4 (0,8) 0,4 (0,9) 0,4 (0,8) 0,3 (0,8) 0,4 (0,8) 

Pacjenci z zaostrzeniami wymagajqcy 
hospitalizacji, n (%) 67 (25) 107 (26) 71 (27) 67 (25) 29 (22) 40 (29) 
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Srednia liczba objawow astmy (SD) 2,70 2,68 2,68 2,74 2,73 2,57 
(1,11) (1,07) (1,09) (1,08) (1,14) (1,07) 

Alergiczny niezyt nosa, n (%) 219(55) 220(54) 150(56) 156(58) 69(53) 64(46) 

Polipy nosa, n {%) 74(19) 79(19) 62(23) 62(23) 12(9) 17(12) 

Atopia, n (%) 244 (61) 230 (57) 169 (63) 152 (57) 75 (57) 78 (56) 

Leczenie omalizumabem w historli 
choroby, n (%) 28(7) 31(8) 18(7) 22(8) 10(8) 9(6) 

Liczba punktow w skali AQLQ-12, 
srednia (SD) 

3,94 3,90 3,93 3,87 3,97 3,97 
(1,00) (1,02) (0,97) (0,99) (1,04) (1,07) 

Liczba palaczy, n (%) 1(<1) 5(1) 1(<1) 1(<1) 0 4(3) 

Srednia liczba paczko-lat (SD) 5,0 (0;9) 5,0 (0;9) 5,0 (0;9) 5,0 (0;9) 5,0 (0;9) 5,0 (0;9) 

Charakterystyka interwencji 

Benralizumab (BEN) + BSC 
Benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg (1 ml roztworu), stosowany co 
8 tygodni, trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodnie z charakterystyka produktu leczniczego). 

Placebo (PL) + BSC Roztwor placebo w dawce 1 ml. Roztwor placebo pod wzgl^dem wizualnym 
by! identyczny jak w przypadku benralizumabu. 

Leczenie dodatkowe (BSC) 

Standardowa terapia BSC Standardowa terapia BSC 
(populacja ogolem): (populacja ogolem): 

> Wziewne GKS > Wziewne GKS 
(100% pacjentow; srednia (100% pacjentow; srednia 
dawka dobowa: 903 pg); dawka dobowa: 896 pg); 

> doustne GKS (18% pacjentow; > doustne GKS (17% pacjentow; 
srednia dawka dobowa: srednia dawka dobowa: 
15,2 pg); 15,3 pg); 

> wGKS/LABA (95% pacjentow); > wGKS/LABA (93% pacjentow); 

> LABA (100% pacjentow); > LABA (100% pacjentow); 
> LAMA (8% pacjentow); > LAMA (8% pacjentow); 

> LTRA (38% pacjentow); > LTRA (38% pacjentow); 

> Pochodne ksantyny > Pochodne ksantyny (16% 
(15% pacjentow); pacjentow); 

> Inne (1% pacjentow). > Inne (1% pacjentow). 

Okres leczenia 48 tyg. 

Okres obserwacji Po okresie skriningu/run-in zastosowano leczenie: 48 tyg., nast^pnie 
obserwacja: wizyta w 56 tygodniu obserwacji. 

Charakterystyka analizowanych punktow kohcowych 

Punkt kohcowy 

Sposob 
„ f. . . przedstawienia Detinicja , wynikow w 

analizie 

Zaostrzenia astmy 

Cz^stosc wyst^powania zaostrzeh astmy w ci^gu roku. 

Punkt kohcowy oceniano podczas leczenia oraz okresu 
obserwacji. 

Zaostrzenie zdefiniowano jako wyst^pienie 
u pacjenta jednego z nast^puj^cych kryteriow: srednia, ^95% Cl) 

(1) koniecznosc zastosowania systemowych 
glikokortykosteroidow lub okresowe zwi^kszenie 
stosowanych uprzednio doustnych dawek GKS przez 
okres > 3 dni lub jednorazowa iniekcja GKS; 
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(2) wizyta na oddziale ratunkowym (< 24 godz.), 
w zwi^zku z koniecznosci^ zastosowana leczenia 
do rain ego w postaci systemowych GKS; 

(3) koniecznosc hospitalizacji pacjentow z powodu 
zaostrzenia astmy (pobyt w szpitalu > 24 godz.). 

Zaostrzenie zdefiniowano jako pogorszenie objawow 
astmy u pacjenta, czyli pojawienie si^ nowego objawu 
lub nasilenieobjawu jui istniej^cego lub potwierdzenie 
zaostrzenia za pomocg obiektywnych kryteriow, 
notowanych w elektronicznym dzienniczku pacjenta 
(zmniejszenie porannej szczytowej wartosci PEF o > 
30% podczas conajmniej 2 z 3 kolejnych dni wzgl^dem 
wartosci wyjsciowej, > 50% zwi^kszenie uzycia lekow 
ratunkowych i/lub zastosowanie nowego lub 
dodatkowego leku LABA przez co najmniej 2 sposrod 3 
kolejne dni w porownaniu ze srednim zuzyciem lekow 
w poprzednim tygodniu, nocne wybudzenia z powodu 
astmy, wymagaj^ce zastosowania lekow ratunkowych 
przez co najmniej 2 sposrod 3 kolejnych nocy, nasilenie 
objawow astmy (wzrost o > 2 jednostki/punkty) 
wzgl^dem 10 ostatnich dni okresu run- in lub 
osi^gni^cie maksymalnej liczby jednostek tj. 
6 punktow w ci^gu co najmniej 2 sposrod 3 kolejnych 
dni lub pogorszenie objawow astmy potwierdzone na 
podstawie badania lekarskiego. 

Punkt kohcowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosila > 300 komorek/pL, jak rowniez 
< 300 komorek/pL. 

Liczba pacjentow (%), jak rowniez liczba zaostrzeh 
objawow astmy w ci^gu roku, wymagajgcych wizyty na 
oddziale ratunkowym lub hospitalizacji. 

srednia, (95% Cl) 
Punkt kohcowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosita > 300 
komorek/pl. 

Czas do wyst^pienia pierwszego zaostrzenia astmy. 

Czas do pierwszego zaostrzenia astmy Punkt, ko"cowy ^eniono w populacji pacjentow, Hr (95% Cl) 
u ktorych liczba eozynofilow wynosifa > 300 
komorek/pl, jak rowniei < 300 komorek/pl. 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty 
na oddziale ratunkowym lub 
hospitalizacji 

Wartosc nat^zonej obj^tosci 
wydechowej pierwszosekundowej 
(FEVD 

Definiowana jako zmiana wartosci FEVi wzgl^dem 
wartosci pocz^tkowych: 

> FEVi przed podaniem leku rozszerzajgeego 
oskrzela; 

> FEVi po podaniu leku rozszerzajgeego 
oskrzela. 

Punkt kohcowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosifa > 300 
komorek/pl, jak rowniez < 300 komorek/pl.  

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl) 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopieh kontroli objawow astmy oceniano za pomoc^ 
kwestionariusza ACQ. W badaniach zastosowano 
wersj^ kwestionariusza zawieraj^ca 6 pytah (ACQ-6). 
Wynik powyzej 1,5 pkt. w niniejszej skali wskazuje na 
brak kontroli astmy. 

Nizszy wynik oznacza lepsz^ kontrol^ objawow. 
Zmiana o 0,5 punkta jest uznawana za zmian^ 
klinicznie istotn^. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl), 
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Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosita > 300 
kom6rek/p.l, jak rowniei < 300 komorek/pl. 

Objawy astmy wg Total Asthma 
Symptom Score 

Analizowano objawy astmy wg total osthmo symptom 
score, w ktorej spadek liczby punktow oznacza 
popraw^. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl, jak rowniez 
< 300 komorek/pl. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD {95% Cl), 

Jakosc zycia wg AQLQ 

Ocen^ jakosci zycia przeprowadzono za pomoc^ 
instrumentu AQLQ (Asthma Quality of Life Qu- 
estionnaire). 

Wyzszy wynik oznacza lepszg jakosc zycia, natomiast 
zmiana o 0,5 punktu jest uznawana za istotn^ 
klinicznie. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosila > 300 
komorek/pl, jak rowniez < 300 komorek/pl. 

n (%),OR (95% Cl), 
srednia zmiana 

wzgl^dem wartosci 
wyjsciowej, 
MD (95% Cl) 

Liczba eozynofilow we krwi 

Analizowano zmian^ liczby eozynofilow we krwi, po 
zakohczeniu leczenia, wzgl^dem wartosci wyjsciowej. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl, jak rowniez 
< 300 komorek/pl. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl), 

Utrata pacjentow z badania: ogofem, 
z powodu zdarzeh niepoz^danych, 
wycofania zgody oraz innych przyczyn 

Liczba i odsetek pacjentow, ktorych utracono 
z badania ogotem, z powodu zdarzeh niepoz^danych, 
wycofania zgody oraz innych przyczyn. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosita > 300 
komorek/pl, jak rowniei < 300 komorek/pl. 

n (%), OR (95% Cl) 

Zgony, zdarzenia niepoz^dane 
prowadzqce do rezygnacji z leczenia, 
ci^zkie zdarzenia niepoz^dane ogotem, 
zdarzenia niepoz^dane ogotem, 
poszczegolne zdarzenia niepoz^dane, 
zdarzenia niepoi^dane w miejscu 
iniekcji, zdarzenia niepoiqdane 
zwi^zane z nadwrazliwosci^. 

Liczba i odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
wyst^pienie zgonow, zdarzeh niepoi^danych 
prowadzgcych do rezygnacji z leczenia, ci^ikich 
zdarzeh niepoz^danych ogotem, zdarzeh 
niepozqdanych ogotem, poszczegolnych zdarzeh 
niepozgdanych, zdarzeh niepoi^danych w miejscu 
iniekcji, zdarzeh niepoi^danych zwi^zanych 
z nadwrazliwosci^. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
u ktorych liczba eozynofilow wynosita > 300 
komorek/pl, jak rowniei < 300 komorek/pl. 

n (%), OR (95% Cl) 

*W opinii autorow przeglqdu 

Tabela 20. Charakterystyka badania, kryteria wt^czenia i wykluczenia, charakterystyka wyjsciowa pacjentow, 
charakterystyka interwencji oraz definicje punktow kohcowych (CALIMA - FitzGerald 2016) 

Badanie CALIMA 

Charakterystyka badania 

Ocena wg narz^dzia Cochrane 
Collaboration Niskie ryzyko bt^du (badanie o wysokiej wiarygodnosci) 

Liczba osrodkow Wieloosrodkowe: 303 osrodki w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Polsce, 
Rumunii, Ukrainie, Argentynie, Chile, Japonii oraz Filipinach. 
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Typ badania 

Randomizacja 

>• ■a o 

Wieloosrodkowe, randomizowane, podwojnie zaslepione {double-blind) 
[podtyp II A]. 

W przypadku dorosfych pacjentow ze wszystkich osrodkow uczestnicz^cych 
w badaniu, jak rowniez w przypadku mtodziezy (osrodki spoza Europy) 
zastosowano randomizacja w stosunku 1:1:1 do jednego z nast^puj^cych 
ramion terapeutycznych: 

y benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 8 tygodni, 
trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodne z ChPL]; 

y benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 4 tygodnie, 
(Q4W); 

> placebo (PL). 

Na wniosek Komitetu ds. Pediatrii dziataj^cego w ramach EMA, w celu 
ograniczenia obci^zenia lekiem w populacji mtodziezy zakwalifikowanej do 
udziatu w badaniu (osrodki europejskie), pacjentow poddano randomizacji 
w stosunku 1:1 do nast^puj^cych grup terapeutycznych: 

y benralizumab sc w dawce 30 mg, stosowany co 8 tygodni (w przypadku 
pierwszych 3 dawek leku benralizumab stosowano co 4 tygodnie; 

> placebo (PL). 

W procedurze randomizacji wykorzystano interaktywny system odpowiedzi 
gtosowej {interactive web-based voice response system), zapewniaj^cy 
utajenie randomizacji. 

Zastosowano stratyfikacj^ pacjentow w stosunku 2:1 ze wzgl^du na liczba 
eozynofilow we krwi obwodowej (< 300 komorek/pl vs >300 komorek/nl). 
Ponadto, zastosowano stratyfikacj^ ze wzgl^du na dawkowanie wGKS 
w momencie wtgczenia do badania (srednie oraz wysokie dawki), region 
geograficzny oraz wiek pacjentow (dorosli lub mtodziei). 

Komentarz: ze wzgl^du na fakt, iz przedmiotem raportu jest ocena 
efektywnosci kiinicznej BEN w dawce zgodnej z ChPL, grupa pacjentow 
leczonych BEN wedtug schematu Q4W nie zostala poddana ocenie. 

Badanie przeprowadzono z podwojnym zaslepieniem proby (ang. double- 
blind). Zastosowano maskowanie proby w przypadku pacjentow oraz badaczy. 

Zaslepienie 
Roztwor placebo pod wzgledem wizualnym byt identyczny jak w przypadku 
benralizumabu. 

Hipoteza badawcza Superiority* 

Celem wykazania 90% mocy testu dla gtownego punktu kohcowego tj. 40% 
redukcja cz^stosci wyst^powania gtownego punktu kohcowego w przypadku 
stosowania benralizumabu w porownaniu do placebo, do kazdej zgrup nalezy 
wt^czyc 228 pacjentow przy zatozeniu, ii roczny wskaznik zaostrzeh w grupie 
placebo wynosi 0,88 zdarzeh/pacjenta. 

Oszacowanie wielkosci proby 

Oceniane w badaniu punkty kohcowe 

Skutecznosc: 

I-rz^dowe: zaostrzenia astmy (cz^stosc wyst^powania zaostrzeh astmy w 
ci^gu roku u pacjentow stosuj^cych wysokie dawki wziewnych 
glikokortykosteroidow + LABA w populacji pacjentow z liczb^ eozynofilow 
> 300 komorek/pl). 

II-rzqdowe: czas do pierwszego zaostrzenia astmy, zaostrzenia astmy w ci^gu 
roku wymagaj^e leczenia na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji (cz^stosc 
wyst^powania zaostrzeh w ci^gu roku wymagaj^cych leczenia na oddziale 
ratunkowym lub hospitalizacji), wartosc FEVi mierzona przed lub po podaniu 
leku rozszerzaj^cego oskrzela, kontrola objawow astmy (ACQ-6), objawy 
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astmy (total asthma symptom score), liczba eozynofilow we krwi, ocena 
jakosci zycia wg AQLQ. 

Bezpieczenstwo: zgony, utrata pacjentow z badania ogotem, utrata pacientow 
z badania z powodu zdarzen niepozgdanych, utrata pacjentow z badania 
z powodu wycofania zgody oraz utrata pacjentow z badania z innych przyczyn, 
zdarzenia niepozqdaneogotem, zdarzenia niepoi^dane zwigzanez leczeniem, 
ci^zkie zdarzenia niepoz^dane, zdarzenia niepoz^dane prowadzgee do 
rezygnacji z leczenia, poszczegolne zdarzenia niepoi^dane, zdarzenia 
niepoi^dane w miejscu iniekeji, reakeje nadwrailiwosci. 

Informacja o utracie pacjentow 
z badania 

Przedstawiono szczegotowe informacje na temat utraty pacjentow z badania: 
9,6% w grupie Q4W, 13% w grupie Q8W oraz 11% w grupie PL. 

Analiza ITT 
Zachowana w ocenie skutecznosci. Niezachowana w ocenie bezpieczenstwa 
(z wyj^tkiem utraty pacjentow z badania ogotem, utraty pacjentow z badania 
powodu zdarzen niepoz^danych, wycofania zgody i innych przyczyn). 

Zrodta finansowania AstraZeneca oraz Kyowa Hakko Kirin 

Publikacje do badania FitzGerald 2016 (CALIMA/NCT01914757) 

Kryteria wt^czenia 

Pacjenci w wieku 12-75 lat z rozpoznaniem astmy, wymagaj^cy leczenia srednimi lub wysokimi dawkami GKS 
(> 250ng flutikazonu/dob^ lub innego leku w dawce rownowaznej) w skojarzeniu z LABA w ci^gu co najmniej 
ostatniego roku przed wt^czeniem pacjentow do badania; 

• Waga pacjentow > 40 kg; 

• >2 zaostrzenie astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy, wymagaj^ce zastosowania systemowych 
glikokortykosteroidow lub zwi^kszenia ich dawki w przypadku pacjentow otrzymuj^cych przewlekle systemowe 
gl i ko ko rty koste ro i dy; 

• Potwierdzona terapia wGKS {>500 pg flutikazonu/dob^ lub innego leku w dawce rownowaznej) + LABA w ci^gu 
ostatnich 3 miesi^cy przed wl^czeniem do badania z/bez doustnych GKS oraz zastosowanie dodatkowych lekow 
kontrolujgcych objawy astmy; 

• Utrwalona obturacja oskrzeli: nalezna wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczaj^cego oskrzela 
(FEVi< 90% w przypadku pacjentow w wieku 12-17 lat) podczas skriningu pacjentow do badania; 

• Astma niewystarczajgco kontrolowana: wynik wg kwestionariusza ACON > 1,5 punktow w czasie wt^czenia 
pacjentow do badania; 

• Proba rozkurczowa: odwracalnosc FEVi >12% i 200 ml po podaniu leku rozkurczaj^cego oskrzela oraz w ci^gu 
12 godzin przed wtgezeniem pacjentow do badania; 

• W przypadku kobiet w wieku rozrodczym - brak mozliwosci zajscia w ci^z^ tj. stosowanie uznanych metod 
antykoncepcji; 

• Dodatkowo, zastosowanie lekow kontroluj^cymi objawy astmy {np. LTRA, tiotropium, kromon, teofilina, 
doustne glikokortykosteroidy) w ciggu conajmniej 30 dni przed wl^czeniem do badania. 

Kryterla wykluczenia 

• Potwierdzona anafilaksja po zastosowaniu leku biologicznego; 

• Klinicznie istotne choroby ptuc inne niz astma (infekeja ptuc, POChP, choroby p(uc, rozedma ptuc, zwldknienie 
ptuc, zwtoknienie torbielowate, zespol hipowentylacji zwi^zany z otyloscig, nowotwor ptuc, niedobor alfa-1- 
antytrypsyny, dyskinezja rz^sek); 

• Pacjenci, u ktorych zdiagnozowano podniesiony poziom eozynofilow z powodu innego niz astma; 

• Choroby mog^ce zaburzac wnioskowanie o efektywnosci kiinicznej benralizumabu takie jak: choroby sercowo- 
naczyniowe, przewodu pokarmowego, w^troby, nerek, neurologiczne, mi^sniowo-szkieletowe, infekeje, 
endokrynologiczne, metaboliczne, hematologiczne, psychiczne; 

• Zakazenia pasozytnicze stwierdzone w ci^gu 24 tyg. przed wydaniem zgody na udziat w badaniu (nieleczone 
lub nieodpowiadaj^ce na zastosowane leczenie); 

• Ci^zkie infekeje gornych lub dolnych drog oddechowych wymagaj^ce antybiotykoterapii lub zastosowania 
lekow przeciwwirusowych w ci^gu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu lub w trakcie skriningu/ 
okresu run-in; 
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• Stwierdzone nieprawid{owosci w ramach badania lekarskiego, parametrow laboratoryjnych, badania moczu 
lubEKG; 

• Uzaleznienie od lekow lub alkoholu w ciggu 12 miesi^cy przed wyraieniem zgody na udzia{ w badaniu; 

• Pozytywny wynik testu w kierunku WZW B lub WZW C lub WZW typu B lub C stwierdzone w historii choroby; 

• Potwierdzona testem obecnosc wirusa HIV lub HIV potwierdzony w historii choroby; 

• Palenie tytoniu (obecnie) lub palenie tytoniu w historii choroby wynoszgee >10 paczko-lat; 

• Choroba nowotworowa stwierdzona w wywiadzie, 

• Zastosowanie terapii immunosupresyjnej w ciggu 3 miesi^cy przed wyrazeniem zgody na udzial w badaniu; 

• Klinicznie istotne zaostrzenie objawow astmy, wymagaj^ce podania systemowych GKS lub zwi^kszenia 
stosowanej obecnie dawki w ci^gu 14 dni przed wydaniem zgody na udziat w badaniu; 

• Zastosowanie immunologlobulin lub sktadnikow krwi w ci^gu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udziat 
w badaniu; 

• Zastosowanie omalizumab lub ocenianego leku biologicznego przez 4 miesi^ce lub 5 okresow poltrwania leku 
przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

• Zastosowanie zywej, atenuowanej szczepionki w ci^gu 30 dni przed dat^ randomizacji pacjentow do badania; 

• Zastosowanie ocenianego leku niebiologicznego w ciagu 30 dni lub 5 okresow poltrwania leku przed 
randomizacji pacjentow; 

• Uprzednia randomizacja do leczenia benralizumabem (badanie MEDI-563); 

• Zastosowanie nowej immunoterapii alergenowej w ci^gu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udzial w badaniu; 

• Zastosowanie lekow beta-adrenolitycznych; 

• Planowany zabieg chirurgiczny w trakcie trwania badania; 
• Karmienie piersii/laktacja; 

• Jednoczesne uczestniczenie pacjentow w innych badaniach klinicznych; 

• ALAT lub ASPAT > 2,5 razy powyzej gornej granicy normy (podczas skriningu); 

• Zastosowanie inhibitora 5-lipooksygenazy lub roflumilastu. 

Charakterystyka wyjsciowa pacjentow 

Wysokie dawki Wysokie dawki 
^ GKS+LABA, >300 GKS+LABA, Ogotem 

Cecha populacji/parametr eozynofilow krwi < 300 eozynofilow 
obwodowej/pl krwi obwodowej/pl 

BEN+BSC PL+BSC BEN+BSC PL+BSC BEN+BSC PL+BSC 

Liczebnosc, N 441 440 239 248 125 122 

Wiek pacjentow (lata), srednia (SD) 49,0 
(14,3) 

48,8 
(15,1) 

49,6 
(13,0) 

48,5 
(14,1) 

51,1 
(13,8) 

52,4 
(14,4) 

Llczba >12 do <13 21 (5) 23 (5) 6(3) 4(3) 4(3) 5(4) 
pacjentow 
w wieku (lata), 
[%] 

> 18 do < 75 420(95) 417(95) 233 (97) 241 (97) 121(97) 117(96) 

Ptec pacjentow. mizczyini 168(38) 176 (40) 101(42) 103 (42) 38 (30) 46 (38) 

n (%) kobiety 273 (52) 264 (60) 138(58) 145 (58) 87(70) 76 (62) 

biata 369 (84) 372 (85) 203 (85) 213 (86) 107 (86) 108 (89) 

Rasa, n (%) 

czarna/ 
afrykoamerykahska 15 (3) 14 (3) 8(3) 8(3) 5(4) 4(3) 

azjatycka 55 (12) 53 (12) 28(12) 27(11) 12(10) 10 (8) 

inna 2 (<1) 1{<1) 0(0) 0(0) 1(<1) 0(0) 

Grupa etniczna, 
n(%) 

hiszpanska/latynoa 
merykanska 104(24) 92 (21) 52 (22) 52 (21) 27(22) 22(18) 

inna 337 (76) 348 (79) 187(78) 196 (79) 98(78) 100(82) 
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BMI w kg/m2, srednia {SD) 28,8(6,5) 28,9 (6,5) 28,6(6,1) 29,0(6,1) 29,8 (7,2) 29,7(7,4 
) 

Llczba eozynofilow we krwi 400 
(0;2600) 

371 
(0;4492) 

500 
(300; 2600) 

510 
(300; 4494) 

180 
(0; 295) 

190 
(0;298) obowodowej, mediana (komorki/nL), 

mediana (zakres) 

Llczba eozynofilow we krwi (central) 350 370 475 490 140 170 
(komorki/nL), mediana (zakres) (0;2260) (0;4150) (10; 2260) (30; 4150) (0;440) (0; 700) 

Srednia wartosc FEVi przed podaniem 1,759 1,771 1,758 1,815 1,665 1,639 
leku rozszerzajgeego oskrzela (1) [SD] (0,641) (0,645) (0,622) (0,648) (0,616) (0,15) 

Srednia wartosc nalezna FEVi przed 57,9 
(14,9) 

58,0 
(14,9) podaniem leku rozszerzaj^cego 

oskrzela (%) [SD] 
57 (14,2) 58,2 (13,9) 56,7 (15,2) 56,1(16,3) 

Srednia wartosc FEVi/FVC przed 
podaniem leku rozszerzaj^cego 60 (13) 61(13) 60 (13) 60(12) 60 (14) 60 (13) 
oskrzela [SD] 

Odwracalnosc obturacji [%), mediana 20 20 20 20 18 18 
(-18; 
814) (zakres) (-13; 171) (18; 814) (-13; 171) (-9; 133) (-10; 154) 

Liczba punktow w skali ACQ-6, srednia 
(SD) 

2,75 
(0,93) 

2,69 
(0,92) 

2,80 
(0,95) 2,75 (0,94) 2,87 (0,96) 2,68(0,89) 

Czas od diagnozy choroby 16,8 16,2 16,1 17,0 18,3 16,3 
w latach, mediana (zakres) (1,1; 64,6) (1/2; 69,9) (1,2; 58,2) (1,3; 69,9) (1,1; 64,6) (1,2; 64,9) 

Srednia liczba zaostrzen w ciqgu 
ostatniego roku (SD) 2,7 (1,4) 2,7 (1,6) 2,7 (1,3) 2,8 (1,7) 2,7 (1,7) 2,7 (1,9) 

Srednia liczba zaostrzen cHofoby 
wymagajqca wizyty: inaj oddziale 0,2 (0,7) 0,3 (1,2) 0,2 (0,6) 0,4 (1,4) 0,2(0,6) 0,2 (0,8) 
ratunkowym (SD) 

Pa cjend z zadstrzehiami wymagajqcy 
wizyt\■ na odzrale ratunkowym;• n,(%). 56 (13) 62(14) 31 (13) 36 (15) 13 (10) 18 (15) 

Srednia = liczba ;zadstrzen cHoroby 
wy m a gajqcaih os pita tjzacji (SD): 

0,3 (0,7) 0,3 (0,8) 0,3 (0,6) 0,3 (0,7) 0,2(0,6) 0,3 (1,0) 

Pa cj e nci vz: za ost rze nia m i wy m agaj $ cy 
h 6sp|taliza cj i;;n: [%) 78 (18) 72 (16) 43(18) 44 (18) 18 (14) 21 (17) 

SreH n i a i i czb a' o b i a wow a st m y; (SD) 2,79 
{1,06] 

2,71 
(1,04) 

2,76 
(1,06) 

2,71 
(1,06) 

2,87 
(1,06) 

2,69 
(1,02) 

Alergiczny.niezyt nosa;n (%) 227(51) 248(56) 125 (52) 147 (59) 58 (46) 59 (48) 

Polipy-nosa, n. (%) 65 (15) 73 (17) 53 (22) 55 (22) 8(6) 12 (10) 

Axopia> n:(%) 278(63) 286(65) 149(62) 164 (66) 75 (60) 69 (57) 

Leczenie omalizumabemr w. 'hfstorii 
choroby, n (%) 12 (3) 14(3) 7(3) 9(4) 3(2) 5(4) 

Liczba punktow w skali AQLQ-12, 3,85 3,96 3,87 3,93 3,82 4,03 
srednia (SD) (1,02) (1,03) (1,05) (1,04) (0,97) (1,01) 

Liczba palaczy, n (%) 3 (<1) 2(<1) 1(<1) 1(<1) 1(<1) 1(<1) 

Liczba osob nigdy niepal^cych, n (%) 348 (79) 349 (79) 185(77) 203 (82) 99(79) 89 (73) 

Srednia liczba paczko-lat (SD) 5 (0;45) 5 (0;9) 4,5 (0;45) 4 (0;9) 5 (0;9) 5 (0;9) 

Charakterystyka interwencji 
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Benralizumab (BEN) + BSC 
Benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg (1ml roztworu), stosowany co 
8 tygodni, trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodnie z charakterystyka produktu leczniczego). 

Placebo {PL) +BSC Roztwor placebo w dawce 1 ml. Roztwor placebo pod wzgl^dem wizualnym 
byt identyczny jak w przypadku benralizumabu. 

Sta nd a rd owa te ra p ia BSC Sta n d a rdowa te ra p i a BS C 
(populacja ogolem): (populacja ogotem): 

> wGKS > wGKS 
{99,5% pacjentow; srednia (100% pacjentow; srednia 
dawka dobowa: 905 pg); dawka dobowa: 863 pg); 

Leczenie dodatkowe (BSC) 

> doustne GKS > doustne GKS 
(10% pacjentow; srednia dawka (9% pacjentow; srednia dawka 
dobowa: 9,7 pg); dobowa: 12,6 pg); 

> wGKS/LABA (87% pacjentow); > wGKS/LABA (85% pacjentow); 

> LABA (99% pacjentow); > LABA (100% pacjentow); 

> LAMA (9% pacjentow); > LAMA (8% pacjentow); 

> LTRA (28% pacjentow); > LTRA (26% pacjentow); 

> Pochodne ksantyny > Pochodne ksantyny 
(12% pacjentow); (11% pacjentow); 

> Inne (2% pacjentow). Inne (1% pacjentow). 

Okres leczenia 56 tyg. 

Okres obserwacji Po okresie skriningu/run-in zastosowano leczenie: 56 tyg., nast^pnie 
obserwacja: wizyta w 60 tygodniu obserwacji. 

Charakterystyka analizowanych punktow kohcowych 

Punkt koncowy 
Sposob 

Definicja przedstawienia 
wynlkow w analizie 

Cz^stosc wyst^powania zaostrzeh astmy w ci^gu 
roku. 

Zaostrzenie zdefiniowano jako wyst^pienie 
u pacjenta jednego z nast^pujgcych kryteriow: 

(1) koniecznosc zastosowania systemowych 
glikokortykosteroidow lub okresowe zwi^kszenie 
stosowanych uprzednio doustnych dawek GKS 
przez okres > 3 dni; 

{2) wizyta na oddziale ratunkowym {< 24 godz.), 
w zwigzku z koniecznosci^ zastosowana leczenia 
doraznego w postaci systemowych GKS; 

Zaostrzenie astmy 

(3) koniecznosc hospitalizacji pacjentow z powodu 
zaostrzenia astmy (pobyt w szpitalu > 24 godz.). , , . ^.-n/ srednia, ^95% Cl) 
Zaostrzenie zdefiniowano jako pogorszenie 
objawow astmy u pacjenta, czyli pojawienie si^ 
nowego objawu lub nasilenie objawu juz 
istniej^cego lub potwierdzenie zaostrzenia za 
pomoc^ obiektywnych kryteriow, notowanych 
w elektronicznym dzienniczku pacjenta 
(zmniejszenie porannej szczytowej wartosci PEF 
o > 30% wzgl^dem wartosci wyjsciowej, > 50% 
zwi^kszenie zuzycia lekow ratunkowych i/lub 
zastosowanie nowego/dodatkowego leku LABA 
przez okres ostatnich 7 dni, nocne wybudzenia 
z powodu astmy, wymagaj^ce zastosowania lekow 
ratunkowych, nasilenie objawow astmy (wzrost o > 
2 jednostki/punkty) wzgl^dem okresu skriningu lub 
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Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty 
na oddziale ratunkowym lub 
hospitalizacji 

osi^gni^cie maksymalnej liczby jednostek tj. 6 
punktow. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS lub srednie dawki 
wGKS, u ktorych liczba eozynofilow wynostfa > 300 
komorek/pl i/lub < 300 komorek/nl. 

Liczba pacjentow (%), jak rowniez liczba zaostrzen 
objawow astmy, ktore wymagaty wizyty na oddziale 
ratunkowym lub hospitalizacji. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, srednia, ^95% Cl) 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

Czas do pierwszego zaostrzenia astmy 

Czas do wyst^pienia pierwszego zaostrzenia astmy. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba HR(95%CI) 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

Wartosc nat^zonej objqtosci 
wydechowej pierwszosekundowej 
(FEVu 

Definiowana jako zmiana wartosci FEVi wzgl^dem 
wartosci pocz^tkowych: 

> FEVi przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela; Srednia zmiana 

y FEVi po podaniu leku rozszerzaj^cego wzgl^dem wartosci 
oskrzela. wyjsciowej, 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, ^') 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS lub srednie dawki 
wGKS, u ktorych liczba eozynofilow wynosita > 300 
komorek/pl i/lub < 300 komorek/pJ. 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopieh kontroli objawow astmy oceniano za 
pomoc^ kwestionariusza ACQ. W badaniach 
zastosowano wersj^ kwestionariusza zawierajgca 6 
pytah (ACQ-6). Wynik powyzej 1,5 pkt. w niniejszej 
skali wskazuje na brak kontroli astmy. Srednia zmiana 

Niiszy wynik oznacza lepszg kontrol^ objawow. wzgl^dem wartosci 
Zmiana o 0,5 punkta jest uznawana za zmian^ wyjsciowej, 
kllnicznie istotn^. MD (95% Cl), 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

Objawy astmy wg Total Asthma 
Symptom Score 

Analizowano objawy astmy (total osthmo symptom 
score) w 6-punktowej skali, w ktorej spadek liczby 
punktow oznacza popraw^. Srednia zmiana 

wzgl^dem wartosci 
Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, wyjsciowej 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba MD(95%CI) 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

Jakosc zycia wg AQLQ 

Ocen^ jakosci zycia przeprowadzono za pomoc^ 
instrumentu AQLQ (Asthma Quality of Life Qu- 
estionnaire). n (%),OR (95% Cl), 

srednia zmiana 
Wyzszy wynik oznacza lepsz^ jakosc zycia, wzgl^dem wartosci 
natomiast zmiana o 0,5 punktu jest uznawana za wyjsciowej 
istotnq kllnicznie. MD(95%Clj 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
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eozynofilow wynosita > 300 kom6rek/[jl i/lub < 300 
komorek/nl. 

Llczba eozynofilow we krwi 

Analizowano zmian^ liczby eozynofilow we krwi, po 
zakonczeniu leczenia, wzgl^dem wartosci 
wyjsciowej. 
Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl), 

Utrata pacjentow z badania: ogotem, 
z powodu zdarzen niepoz^danych, 
z powodu wycofania zgody oraz innych 
przyczyn 

Liczba i odsetek pacjentow, ktorych utracono 
z badania ogotem, z powodu zdarzen 
niepozqdanych, wycofania zgody oraz innych 
przyczyn. 

Punkt koncowy oceniono w populacji ogotem, 
(pacjenci z liczby eozynofilow > 300 komorek/pl i< 
300 komorek/pl). 

n {%), OR (95% Cl) 

Zgony, zdarzenia niepoz^dane 
prowadz^ce do rezygnacji z leczenia, 
ci^zkie zdarzenia niepoz^dane 
ogotem, zdarzenia niepoz^dane 
ogotem, poszczegoine zdarzenia 
niepoz^dane, zdarzenia niepoz^dane 
w miejscu iniekeji, zdarzenia 
niepoz^dane zwiqzane 
z nadwrazliwosci^. 

Liczba i odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
wyst^pienie zgonow, zdarzen niepoz^danych 
prowadz^cych do rezygnacji z leczenia, ci^zkich 
zdarzen niepoz^danych ogotem, zdarzen 
niepoz^danych ogotem, poszczegolnych zdarzen 
niepoz^danych, zdarzen niepoz^danych w miejscu 
iniekeji, zdarzen niepoz^danych zwi^zanych 
z nadwrazliwosci^. 

Punkt koncowy oceniono w populacji pacjentow, 
stosuj^cych wysokie dawki wGKS, u ktorych liczba 
eozynofilow wynosita > 300 komorek/pl i/lub < 300 
komorek/pl. 

n {%), OR (95% Cl) 

*W opinli autorow przeglqdu 

Tabela 21. Charakterystyka badania, kryteria wt^czenia 1 wykluczenia, charakterystyka wyjsciowa pacjentow, 
charakterystyka interwencjl oraz definicje punktow kohcowych (ZONDA - Nasr2017) 

Badanie ZONDA 

Charakterystyka badania 

Ocena wg narz^dzia Cochrane 
Collaboration Niskie ryzyko btedu (badanie o wysokiej wiarygodnosci) 

Liczba osrodkow Wieloosrodkowe: 89 osrodkow w Argentynie, Europie, Kanadzie, Chile, Korei 
Potudniowej, USA. 

Typ badania Wieloosrodkowe, randomizowane, podwojnie zaslepione [douhle-bUnd] 
[pod typ 1! A] 

(TJ 
>• 73 O 
0) 
^ Randomizacja 

Zastosowano randomizacja w stosunku 1:1:1 do jednego z nast^puj^cych 
ram ion terapeutycznych: 

> benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 8 tygodni, 
trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodne z ChPL]; 

> benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg, stosowany co 4 tygodnie, 
(Q4W); 

> placebo (PL). 

W procedurze randomizacji wykorzystano interaktywny system odpowiedzi 
gtosowej (interactive web-based voice response system), zapewniaj^cy 
utajenie randomizacji. 

98 



Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojqcyrr dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq astmq eozynofiiowq 

Zasleplenie 

Hipoteza 
badawcza 

Zastosowano stratyfikacj^ pacjentow ze wzgl^du na liczb^ eozynofilow 
we krwi {> 150 kom6rek/p.l < 300 komorek/pl vs > 300 komorek/pl) lub kraj. 

Komentarz: ze wzgl^du na fakt, iz przedmiotem raportu jest ocena 
efektywnosci kiinicznej BEN w dawce zgodnej z ChPL, grupa pacjentow 
leczonych BEN wedfug schematu Q4W nie zostala poddana ocenie. 

Badanie przeprowadzono z podwojnym zaslepieniem proby (ang. double- 
blind). Maskowanie proby zastosowano w przypadku pacjentow oraz 
badaczy. 

Superiority* 

Oceniane w badaniu punkty koncowe 

Celem wykazania 86% mocy testu na poziomie istotnosci statystycznej 
Oszacowanie (p=0>05) dla glownego punktu kohcowego w przypadku stosowania 
wielkosci proby benralizumabu w porownaniu do placebo, do kazdej z analizowanych opcji 

terapeutycznych nalezy wl^czyc po 70 pacjentow. 

Skutecznosc: 

l-rzqdowe: mediana dawki doustnych glikokortykosteroidow 

U-rzqdowe: zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidow, zaostrzenia 
astmy, czas do pierwszego zaostrzenia, odsetek pacjentow z >1 zaostrzeniem, 
wartosc FEVi mierzona przed podaniu leku rozszerzaj^cego oskrzela, ocena 
kontroli objawow astmy {ACQ-6), ocena jakosci zycia wg AQLQ, liczba 
eozynofilow we krwi. 

Bezpieczehstwo: zgony, utrata pacjentow z badania ogotem, utrata 
pacjentow z badania z powodu zdarzeh niepoz^danych, utrata pacjentow 
z badania z powodu wycofania zgodu, utrata pacjentow z badania z innych 
przyczyn, zdarzenia niepoz^dane ogolem, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane, 
zdarzenia niepoz^dane prowadz^ce do rezygnacji z leczenia, zdarzenia 
niepoigdane w miejscu injekcji, reakcje nadwrazliwosci. 

Informacja o utracie pacjentow 
z badania 

Przedstawiono szczegotowe informacje na temat utraty pacjentow z badania: 
5,5% w grupie 0.4W, 8% w grupie Q8W oraz 4% w grupie PL. 

Analiza ITT Zachowana w ocenie skutecznosci i bezpieczehstwa. 

Zrodta finansowania AstroZeneca 

Publikacje do badania Nair 2017 (ZONDA/NCT 02075255) 

Kryteria wt^czenia 

• Pacjenci w wieku 18-75 lat; 

• Liczba eozynofilow we krwi > 150 komorek/pl w momencie wt^czenia do badania; 

• Pacjenci wymagaj^cy leczenia srednimi lub wysokimi dawkami GKS (> 250 pg flutikazonu lub innego leku 
w dawce rownowainej) w skojarzeniu z LABA w ciggu co najmniej ostatniego roku przed wl^czeniem pacjentow 
do badania; 

• Potwierdzona terapia wGKS (>500 pgflutikazonu/dob^ lub innego leku w dawce rownowainej) + LABAwciqgu 
> 6 miesi^cy przed wl^czeniem do badania; 

• Stosowanie systemowych glikokortykosteroidow przez co najmniej 6 kolejnych miesi^cy przed wl^czeniem 
pacjentow do badania; 

• W przypadku kobiet w wieku rozrodczym - brak mozliwosci zajscia w ci^z^ tj. stosowanie uznanych metod 
antykoncepcji; 

• Waga pacjentow > 40 kg; 
• Pacjenci, u ktorych proba redukcja dawki systemowych GKS w ci^gu co najmniej 6 miesi^cy przed wt^czeniem 

do badania zakonczyla si^ niepowodzeniem; 
• Stosowanie dodatkowo lekow kontroluj^cych objawy astmy (LTRA, tiotropim, kromon, teofilina, doustne 

gl i ko ko rty koste ro i dy); 
• Utrwalona obturacja oskrzeli: nalezna wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczaj^cego oskrzela 

(8 tydzieh badania/wizyta 2); 
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• Potwierdzona astma (prdba rozkurczowa: odwracalnosc FEVi > 12% i 200 ml po podaniu leku rozkurczaj^cego 
oskrzela {wizyta 1, 2 oraz 3) lub potwierdzona odwracalnosc w ci^gu ostatnich 24 tygodni lub nadreaktywnosc 
oskrzeli potwierdzona w ci^gu ostatnich 12 miesi^cy przed planowan^ randomizacj^ lub zmiennosc przeptywu 
powietrza tj. FEVi> 20% pomi^dzy dwoma kolejnymi wizytami wciggu ostatnich 12 miesi^cy przed 
planowang randomizacj^); 

• Co najmniej jedno zaostrzenie astmy przed wyraieniem zgody pacjentow na udziat w badaniu. 

Kryteria wykluczenia 

• Klinicznie istotne choroby ptuc inne niz astma (infekeja ptuc, POChP, choroby pluc, rozedma ptuc, zwtoknienie 
ptuc; zwtoknienie torbielowate, zespol hipowentylacji zwi^zany z otyloscig, nowotwor ptuc, niedobor alfa-1- 
antytrypsyny, dyskinezja rz^sek) lub pacjenci, u ktorych zdiagnozowano podniesiony poziom eozynofilow 
z powodu innego niz astma; 

• Choroby mog^ce zaburzac wnioskowanie o efektywnosci klinicznej benralizumabu takie jak: choroby sercowo- 
naczyniowe, przewodu pokarmowego, w^troby, nerek, neurologiczne, mi^sniowo-szkieletowe, infekeje, 
endokrynologiczne, metaboliczne, hematologiczne, psychiczne; 

• Reakcje alergiczne lub nadwrazliwosc stwierdzona w wywiadzie; 

• Reakcja anafilaktyczna w zwi^zku z zastosowaniem lekow biologicznych w historii; 

• Zakazenia pasozytnicze stwierdzone w ci^gu 24 tyg. przed wydaniem zgody na udzial w badaniu (nieleczone 
lub nieodpowiadaj^ce na zastosowane leczenie); 

• Ci^zkie infekeje gornych lub dolnych drog oddechowych wymagaj^ce antybiotykoterapii lub zastosowania 
lekow przeciwwirusowych w ci^gu 30 dni przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu lub w czasie okresu run- 
in lub okresu optymalizacji dawki systemowych GKS; 

• Stwierdzone nieprawidlowosci w ramach badania lekarskiego, parametrow laboratoryjnych, badania moczu 
lub EKG; 

• Uzaleznienie od lekow lub alkoholu w ci^gu 12 miesi^cy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

• Pozytywny wynik testu w kierunku WZW B lub WZW C lub WZW typu B lub C potwierdzony w historii choroby; 

• Potwierdzona testem obecnosc wirusa HIV lub HIV potwierdzony w historii choroby; 

• Palenie tytoniu (obecnie) lub byli palacze z historic palenia tytoniu > 10 paczko-lat stwierdzone w wywiadzie; 

• Choroba nowotworowa stwierdzona w wywiadzie, 

• Zastosowanie terapii immunosupresyjnej w ciggu 3 miesi^cy przed wyrazeniem zgody na udziat w badaniu; 

• Klinicznie istotne zaostrzenie objawow astmy, wymagaj^ce podania systemowych GKS lub zwi^kszenia 
stosowanej obecnie dawki w ci^gu 14 dni przed wlgczeniem pacjentow do badania; 

• Zaostrzenia astmy stanowi^ce zagroienie zycia pacjentow stwierdzone w wywiadzie; 

• Kontrola astmy po zastosowaniu systemowych glikokortykosteroidow w dawce < 5 mg/dob^ w okresie run-in 
lub okresie optymalizacji dawki; 

• Pacjenci kwalifikowani do redukeji 3 kolejnych dawek systemowych GKS {wizyta 2-4) i przyjmujgcy niniejsz^ 
dawk^ podczas wizyty 5. 

• Zastosowanie immunologlobulin lub sktadnikow krwi w ciggu 30 dni przed wt^czeniem do badania; 

• Zastosowanie omalizumabu lub ocenianego leku biologicznego przez 4 miesi^ce lub 5 okresow pottrwania leku 
przed wyraieniem zgody na udziat w badaniu; 

• Zastosowanie iywej, atenuowanej szczepionki w ci^gu 30 dni przed dat^ randomizacji pacjentow do badania; 

• Zastosowanie ocenianego leku niebiologicznego w ciagu 30 dni lub 5 okresow pottrwania leku przed 
wt^czeniem pacjentow; 

• Otrzymanie iywej atenuowanej szczepionki w okresie 30 dni przed skriningiem; 

• Rozpocz^cie terapii alergenowej w ci^gu 30 dni przed wt^czeniem pacjentow do badania; 
• Zastosowanie lekow beta-adrenolitycznych; 

• Planowany zabieg chirurgiczny w trakcie trwania badania; 

• Karmienie piersi^/laktacja; 

• Wczesniejsza randomizacja do niniejszego badania klinicznego; 

• Jednoczesne wspotuczestniczenie pacjentow w innych badaniach klinicznych; 

• ALAT lub ASPAT > 2,5 razy powyiej gornej granicy normy podczas skriningu. 
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Charakterystyka wyjsciowa pacjentow 

Cecha populacjl/parametr BEN+BSC PL +BSC 

Llczebnosc, N 73 75 

Wiek pacjentow (lata), srednia (SD) 52,9(10,1) 49,9 (11,7) 

Llczba kobiet, n (%) 47 (54) 48 (64) 

BMI w kg/m2, srednia (SD) 30,2 (6,5) 28,7(5,2) 

Historia palenla tytoniu (paczko-lata), 
mediana (zakres) 5,0 (1;8) 6,0 (1;9) 

Mediana czasu od diagnozy astmy, lata 
(zakres) 16,3 (1,3; 53,0) 10,5(1,1; 5,5) 

W momencie 
Stosowanie wt^cza do 
systemowych GKS, badania 

10,0 (7,5; 40,0) 10,0 (7,5; 40,0) 

mg/dobt*, mediana 
(zakres) zakonczeniu 

okresu run-in 10,0 (7,5; 40,0) 10,0 (7,5; 40,0) 

Srednia dawka wGKS, pg/dob^ (zakres) 1192 (100; 3250) 1232 (250; 5000) 

Liczba pacjentow stosuj^cych LTRA, 
n(%) 29 (40) 2(33) 

Srednia liczba zaostrzen w ciqgu 
ostatnich 12 msc. (SD) 3,1 (2,8) 2,5 (1,8) 

Srednia wartosc FEVi przed podaniem 
leku rozszerzaj^cego oskrzela, (1) [SD] 1,754 (0,635) 1,931 (0,662) 

Srednia wartosc nalezna FEVi przed 
podaniem' leku rozszerzajqeego 
|skrzela> (%) fSD]. 

59,0(17,9) 62,0(16,5) 

Srednia wartosc:, FEVi/FVC przed^ 
podaniem': leku rbzszerzajqcego 
oskrzela,(SD) 

59(12) 62(13) 

Od w raca In osc o bturac] i;" (%),; media ha^ 
(zakres) 22;6 (-3,4; 88,0) 16,4 (-5,4; 93,4) 

O bj auvyastmy; sre d n ia. {SD) 2,3(1,1) 2,4 (1,0) 

Liczbatpunktow w ska 1 i i ACQ-6; srednia - 
(SD) 2,4(1,2) 2,7 (1,0) 

Liczba1 punktow w ska li AQLQ(S), 
srednia (SD) 4,4(1,2) 4,1 (1,1) 

Liczba eozynofilow we,; kpyii 
(komorki/mm3); rnedianajtzakres); 437 (154; 2140) 535 (160; 4550) 

Liczba eozynofilow >160 do < 366 12 (16) 11(15) 

mm3), n (%) > 300 61 (84) 64 (85) 

Charakterystyka interwencji 

Benralizumab (BEN) 
Benralizumab podskornie (sc) w dawce 30 mg (1 ml roztworu), stosowany co 
8 tygodni, trzy pierwsze dawki podawano co 4 tygodnie (Q8W) [dawkowanie 
zgodnie z charakterystyka produktu leczniczego). 

Placebo (PL) Roztwor placebo w dawce 1 ml. 
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Leczenie dodatkowe (BSC) 

Standardowa terapia (BSC): 

Pacjenci kontynuowali terapi^ wysokimi dawkami wGKS w skojarzeniu 
z lekami z grupy LABA, jak rowniez innymi lekami kontroluj^cymi astm^ 
oprocz doustnych GKS {wtgczaj^c leki z grupy LIRA, LAMA, teofilin^). 

Dozwolone byto zastosowanie lekow z grupy SABA, jako leczenia 
ratunkowego. 

BEN+BSC: PL + BSC: 

> doustne GKS > doustne GKS (100% pacjentow); 
(100% pacjentow); > wGKS/LABA (90,7% pacjentow); 

> wGKS/LABA > LAMA (28,0% pacjentow); 
(86,3% pacjentow); 

LTRA (33,3% pacjentow); 
> LAMA (28,8% pacjentow); . 

> Pochodne ksantyny 
> LTRA (39,7% pacjentow); {13,3% pacjentow). 
> Pochodne ksantyny 

(17,8% pacjentow). 

Okres leczenia 28 tyg. 

Okres obserwacji Po okresie run-in nast^powat okres indukeji: 4 tyg., okres redukeji dawki: 
20 tyg., okres utrzymania dawki: 4 tyg., nast^pnie obserwacja: do 36 tydz. 

Charakterystyka analizowanych punktow koncowych 

Punkt koncowy 
Sposob 

Definicja przedstawienia 
wynikow w analizie 

Mediana dawki doustnych GKS 
Zmiana wielkosci dawki glikokortykosteroidow 
stosowanych doustnie podczas wizyty kohcowej, Mediana (zakres) 
wzgl^dem wartosci wyjsciowej (mediana). 

Zmmejszeme dawki doustnych GKS 

Procentowa redukeja dawki doustnych 
glikokortykosteroidow pod 28 tygodniach leczenia Mediana (zakres) % 
wzgl^dem wartosci wyjsciowej, pozwalajgca wartosc p 
kontrolowac objawy astmy. 

Zmnieiszenie dawki doustnych GKS 
> 25% 

Liczba i odsetek pacjentow, u kton/ch zanotowano 
srednia redukcj^ dawki doustnych 
glikokortykosteroidow o co najmniej 25% podczas n (%), OR (95% Cl) 
48 tygodni leczenia (maintenance phase), zgodnie 
z procentow^ redukejg. 

Zmnieiszenie dawki doustnych GKS 
>50% 

Liczba i odsetek pacjentow, u kton/ch zanotowano 
srednia redukcj^ dawki doustnych 
glikokortykosteroidow o co najmniej 50% podczas n (%), OR(95%CI) 
48 tygodni leczenia (maintenance phase), zgodnie 
z procentow^ redukejg. 

Zmnieiszenie dawki doustnych GKS 
o 100% 

Liczba i odsetek pacjentow, u kton/ch zanotowano 
srednia redukcj^ dawki doustnych 
glikokortykosteroidow wynosz^ca 100% n ,o/\ r^o rx\ 
i • i • i • i n 1/ol, v_m ibO/o CJI (przerwanie leczenia doustnymi GKS) podczas 
48 tygodni, leczenia (maintenance phase), zgodnie 
z procentow^ redukcj^. 

Zastosowanie doustnych GKS 
w dawce < 5 mg/dobQ 

Liczba oraz odsetek pacjentow, u ktorych dawka 
doustnych GKS wynosi < 5 mg/dob^ po zakohczeniu 
48-tygodni leczenia (maintenance phase) wzgl^dem n 

wartosci wyjsciowej, pozwalaj^cych na kontrol^ 
objawow astmy. U pacjentow, u ktorych 
odnotowano wyst^pienie punktu kohcowego 

102 



Anqlizo efektywnosd klinlcznej dlo produktu leczniczego Fqsenra® (benrcilizumcib} w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofilowq 

obserwowano rownoczesnie > 25% redukcj^ dawki 
doustnych GKS, wzgl^dem wartosci wyjsciowej. 

Zrrmjejszeme dawki; dbustriych GK' Liczba oraz odsetki pacjentow, u ktorycb nie n (o/\ ri\ 
■ ■ 1 1 •• 1 • 1 1 • '1 \'0fr ,-''v iyD/0 ■wll odnotowano redukcji doustnej dawki GKS. 

Zmriiejszehie dawkr dbusthych GKS 
>90%5 

liczba oraz odsetki pacjentow u kton/ch n (o/o)i OR (95% c|) 

odnotowano redukcji doustnej dawki GKS. 

Zrnniejszeme- dawki; dqusthych GKS Liczba oraz odsetki pacjentow u kton/ch n (%) OR (95% c|) 

odnotowano redukcji doustnej dawki GKS. 

Zmmejszenie dawki' dons ^ych GKS 
>50% 

Liczba oraz odsetki pacjentow u kton/ch n OR % c 

odnotowano redukcji doustnej dawki GKS. 

Zaostrzenia astmy 

CzQstosc wyst^powania zaostrzeh astmy w ci^gu 
roku. 

Zaostrzenie zdefiniowano jako wyst^pienie 
u pacjenta jednego z nast^puj^cych kryteriow: 

(1) koniecznosc zwi^kszenia stosowanych 
uprzednio doustnych dawek GKS przez okres > 3 dni 
w celu lagodzenia objawow astmy; 

(2) wizyta na oddziale ratunkowym lub 
hospitalizacja w zwi^zku z koniecznosci^ 
zastosowana dodatkowo systemowych GKS; srednia (95% Cl) 

Zaostrzenie zdefiniowano jako pogorszenie 
objawow astmy u pacjenta, czyli pojawienie si^ 
nowego objawu lub nasilenie objawu juz 
istniej^cego lub potwierdzenie zaostrzenia za 
pomoc^ obiektywnych kryteriow, notowanych 
w elektronicznym dzienniczku pacjenta (wartosci 
PEF, objawy astmy, zastosowanie leczenia 
ratunkowego, wybudzenia nocne w zwi^zku 
z objawarni astmy). 

Czas'do pierwszego zaostrzeniaa^tmy ■ Czas do wystgpienia pierwszego zaostrzenia astmy. HR (95% Cl) 

Zaostrzenia astmy .wymagaj^ce,wizyty 
ha' oddzia leratunkowym; 1 u b 
hpspitalizacji 

Liczba pacjentow (%), jak rowniei liczba zaostrzeh 
objawow astmy, ktore wymagafy wizyty na oddziale srednia ^95% Cl) 
ratunkowym lub hospitalizacji. 

Czas;do pierwszego zabstrzehia:astmy 
wymagajqcego wizyt'y ha oHdziale- 
ratunkowym lub hospitalrzacii 

Czas do wyst^pienia pierwszego zaostrzenia 
wymagajgcego wizyty na oddziale ratunkowym lub HR (95% Cl) 
hospitalizacji. 

Wyst^pienie^l zaostrzenia astmy 
Liczby. oraz odsetki pacjentow, u ktorych 
odnotowano > 1 zaostrzenie choroby po n (%), OR (95% Cl) 
randomizacji pacjentow do udziatu w badaniu. 

Wartosc natqzonej dbjgtosci> 
wydechowej pierwszosekuridowej' 
(FEVi) 

Definiowaha jako zmiana wartosci FEVi wzgl^dem Srednia zmiana 
wartosci poczejtkowych: wzgl^dem wartosci 

> FEVi przed podaniem leku wyjsciowej, 
rozszerzajgcego oskrzela MD (95% Cl) 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopieh kontroli objawow astmy oceniano za 
pomoc^ kwestionariusza ACQ. W badaniach 
zastosowano wersj^ kwestionariusza zawieraj^ca Srednia zmiana 
6 pytah (ACQ-6). Wynik powyzej 1,5 pkt w niniejszej wzgl^dem wartosci 
skali wskazuje na brak kontroli astmy. wyjsciowej, 
Nizszy wynik oznacza lepsz^ kontroli objawow. MD(95%CI), 
Zmiana o 0,5 punkta jest uznawana za zmian^ 
klinicznie istotnq. 
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Objawy astmy wg Total Asthma 
Symptom Score 

.. . . / . , Srednia zmiana Anahzowano objawy astmy (tofo/osmmasympfo/n . , , . . , ■ i i i- ■ wzsledem wartosci score) w 6-punktowej skali, w ktorej spadek hczby ... , , wyjsciowej, 
punktow oznacza popraw?. MD (g5% cl) 

Ocena jakosci zycia wg instrumentu 
AQLQ 

Ocen^ jakosci zycia przeprowadzono 
przeprowadzono za pomoc^ instrumentu AO.LQ Srednia zmiana 
(Asthma Quality of Life Qu-estionnaire). wzgl^dem wartosci 

Wyzszy wynik oznacza lepszg jakosc zycia, wyjsciowej, MD {95% 
natomiast zmiana o 0,5 punktu jest uznawana za Cl), WMD (95%CI) 
istotng klinicznie. 

Liczba eozynofilow we krwi 

Srednia zmiana 
Definiowany jako zmiana liczby eozynofilow we wzgl^dem wartosci 
krwi wzgl^dem wartosci pocz^tkowych. wyjsciowej, 

MD (95% Cl),) 

Utrata pacjentow z badania: ogotem, 
z powodu zdarzeh niepozqdanych, z 
powodu wycofania zgody oraz z innych 
przyczyn 

Liczba i odsetek pacjentow, ktorych utracono 
z badania ogolem z powodu zdarzen n (o/o)i qr (95% Cl) 
niepoz^danych, z powodu wycofania zgody oraz z 
innych przyczyn. 

Zgony, zdarzenia niepoz^dane 
prowadz^ce do rezygnacji z leczenia, 
ciQzkie zdarzenia niepozqdane ogotem, 
zdarzenia niepoz^dane ogotem, 
poszczegolne zdarzenia niepoz^dane, 
zdarzenia niepoz^dane w miejscu 
iniekcji, zdarzenia niepoz^dane 
zwi^zane z nadwrazliwosci^. 

Liczba i odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
wyst^pienie zgonow, zdarzeh niepoz^danych 
prowadz^cych do rezygnacji z leczenia, ci^zkich 
zdarzeh niepoz^danych ogotem, zdarzeh n (%), OR (95% Cl) 
niepoz^danych ogotem, zdarzeh niepoz^danych 
w miejscu iniekcji, zdarzeh niepoz^danych 
zwi^zanych z nadwrazliwosci^. 

10.4. Charakterystyka badan klinicznych - analiza posrednia 

W ponizszych tabelach zestawiono charakterystyki badah klinicznych, kryteria wfqczenia i wykluczenia, 

charakterystyki wyjsciowe osob wf^czonych do badania, charakterystyki interwencji ocenianych w badaniach 

oraz punkty koncowe oceniane w badaniach klinicznych wtqczonych do analizy (MUSCA, SIRIUS, MENSA], 

umozliwiajqcych przeprowadzenie analizy posredniej BEN vs MEP przez wspoln^ grup^ kontroln^. 

Tabs la 22. Charakterystyka badania, kryteria wi^czenia i wykluczenia, charakterystyka wyjsclowa pacjentow, 
charakterystyka interwencji oraz definlcje punktow kohcowych (MUSCA - Chupp 2017] 

Badanie MUSCA 

Charakterystyka badania 

Ocena wg narz^dzia Cochrane Collaboration Niskie ryzyko bt^du (badanie o wysokiej wiarygodnosci) 

Liczba osrodkow 
Wieloosrodkowe: 146 osrodkow w Argentynie, Belgii, Butgarii, 
Kanadzie, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Grecji, Wtoszech, 
Holandil, NonA/egii, Peru, Rosji, Stowacji, Hiszpanii, Ukrainie, UK, USA. 

Typ badania Wieloosrodkowe, randomizowane, podwojnie zaslepione (double- 
blind) [podtyp II A] 

<0 ■ME 
•S- O +* (U 

Randomizacja 

Zastosowano randomizacja w stosunku 1:1 do jednego 
z nast^puj^cych ramion terapeutycznych: 

> mepolizumab podskornie (sc) w dawce 100 mg [dawkowanie 
zgodne z ChPL]; 

> placebo (PL). 

Zastosowano randomizacja przy pomocy komputerowo 
generowanego schematu (w blokach po 8 chorych), za pomocy 
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cent rain ego interaktywny system odpowiedzi glosowej {'interactive 
voice response system), zapewniajgcy utajenie randomizacji. 

Zastosowano stratyfikacj^ pacjen tow ze wzgl^du na kraj. 

Zaslepienie 
Badanie przeprowadzono z podwojnym zaslepieniem proby {ang. 
double-bf'md). Maskowanie proby zastosowano w przypadku 
pacjentow, badaczy oraz personelu . 

Hipoteza badawcza Superiority 

Oszacowanie 
wielkosci proby 

Celem uzyskania 98% mocy testu dla glownego punktu kohcowego 
tj. jakosc iycia wg SGRQ, w przypadku stosowania mepolizumabu 
w porownaniu do placebo, do kazdej z grup nalezy wl^czyc 272 
pacjentow. 

Oceniane w badaniu punkty kohcowe 

Skutecznosc: 

l-rzqdowe: Jakosc zycia wg SGRQ 

U-rzqdowe: ocena kontroli objawow astmy (ACQ-5), objawy astmy, 
wartosc FEVi mierzona przed podaniem leku rozszerzaj^cego 
oskrzela, zaostrzenia astmy (klinicznie istotne). 

Bezoieczehstwo: zeonv. utrata oacientow z badania oeolem. utrata 
pacjentow z badania z powodu zdarzeh niepoz^danych, utrata 
pacjentow z badania z powodu wycofania zgody, utrata pacjentow 
z badania z innych przyczyn, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane, 
zdarzenia niepoz^dane ogolem, zdarzenia niepoz^dane zwi^zane 
z leczeniem, zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji. 

Informacja o utracie pacjentow z badania Przedstawiono szczegolowe informacje na temat utraty pacjentow 
z badania: 2,5% w grupie MEPO, 6% grupie PL. 

Analiza ITT 

Nie zachowana w ocenie skutecznosci i bezpieczenstwa 
(z wyj^tkiem utraty pacjentow z badania ogolem, utraty pacjentow 

z badania powodu zdarzeh niepoz^danych, z powodu wycofania 
zgody oraz z innych przyczyn). 

Zrodfa finansowanla GioxoSmi th Klin e 

Publikacje do badania Chupp 2017 (MUSCA/NCT 02281318} 

i Kryteria wlqczenia 

• Pacjenci w wieku > 12 lat z ci^zkg astm^ eozynofilow^; 
• >2 zaostrzenia choroby wymagaj^ce zastosowania systemowych GKS w ciggu ostatnich 12 miesi^cy 

(w przypadku pacjentow stosujgcych dotychczas doustne GKS; 2-krotne zwi^kszenie stosowanej dotychczas 
dawki GKS), pomimo stosowania wysokich dawek doustnych GKS w ciggu 12 miesi^cy przed skriningiem oraz 
pomimo stosowania dodatkowo lekow kontrolujgcych objawy astmy przez co najmniej 3 miesi^ce przed 
skriningiem; 

• Utrwalona obturacja oskrzeli: naleina wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczajgcego oskrzela 
(FEVi< 90% w przypadku pacjentow w wieku 12-17 lat) przed podaniem leku rozszerzaj^cego oskrzela. 

\ Kryteria wykluczenia 

Wspotwyst^puj^ce istotnych klinicznie chorob uktadu oddechowego (infekcja p(uc, rozedma p(uc, zwloknienie 
ptuc, zwloknienie torbielowate, aspergiloza oskrzelowo-plucna, przewlekla obturacyjna choroba ptuc lub 
choroba nowotworowe pluc); 

Ci^zkie lub klinicznie istotne choroby przebiegaj^ce ze zwi^kszeniem liczby eozynofilow we krwi, inne niz astma; 

Choroby w^troby; 

Obecnie wyst^puj^ca choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa w okresie remisji od co najmniej 
12 miesi^cy przed skriningiem; 

Klinicznie istotne choroby sercowo-naczyniowe niekontrolowane za pomoc^ standardowej terapii; 
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• Klinicznie istotne choroby wspolwystepuj^ce: endokrynologiczne, autoimmunologiczne, metaboliczne, 
neurologiczne, przewodu pokarmowego, hematologiczne, wqtroby oraz nerek lub inne systemowe 
nieprawidtowosci niekontrolowane za pomoc^ standardowej terapii; 

• Zakazenia pasoiytnicze w ciggu ostatnich 6 miesi^cy przed pierwsz^ wizyt^; 

• Obraz EKG: dtugosc odcinka QTc (F) > 450 msec lub QTc {F) > 480 msec; 

• Uzaleznienie od lekow lub alkoholu w ciggu 2 lat przed pierwsz^ wizyt^; 

• Obecnosc wirusa HIV; 

• Leczenie omalizumabem w ci^gu 130 dni przed pierwsz^ wizytg; 

• Zastosowanie leku biologicznego w ci^gu 5 okresovi/ pottrwania leku przed pierwsz^ wizyt^; 

• Kobiety w ci^zy lub karmigce piersig; 

• Reakcje nadwrazliwosci zwi^zane z terapi^ biologiczn^; 

• Wczesniejsze uczestniczenie w badaniach klinicznych dla mepolizumabu; 

• Brak adherence i/lub sklonnosci pacjentow do stosowania si^ do zalecen lekarza; 

• Zastosowanie ocenianego leku w ci^gu 30 dni lub 5 okresow poltrwania leku przed pierwsza wizyt^. 

Charakterystyka wyjsciowa pacjentow 

Cecha populacji/parametr MEP+BSC PL +BSC 

Liczebnosc, N 274 277 

Wiek pacjentow (lata), srednia (SD) 49,8 (14,0) 52,1 (12,9) 

Liczba kobiet, n (%) 149 (54) 176 (64) 

Liczba rnqzczyzn, n (%) 125 (46) 101 (36) 

BMI w kg/m2, srednia (SD) 28,5 (6,6) 27,9 (6,2) 

Byli palacze, n (%) 71 (26) 76 (27) 

Czas trwania astmy, srednia (SD) 19,5(14,7) 19,6 (15,0) 

Srednia liczba zaostrzen w ciqgu ostatnich 12 
msc. (SD) 2,9(1,9) 2,7 (1,5) 

Srednia liczba zaostrzen wymagaj^ca wizyty na 
odziale ratunkowym lub hospitalizacji w ci^gu 
ostatnich 12 msc. (SD) 

87 (32) 92 (33) 

Srednia liczba zaostrzen wymagaj^ca 
hospitalizacji w ci^gu ostatnich 12 msc. (SD) 69 (25) 68 (25) 

Stosowanie systemowych GKS, mg/dob^, n {%) 64 (23) 67 (24) 

Srednia dawka doustnych GKS (mg/dob^) 12,6(11,0) 13,4 (10,8) 

Stosowanie wziewnych GKS, n {%) 273 (> 99) 277 (100) 

Stosowanie lekow z grupy LABA, n {%) 273 (> 99) 274 (99) 

Stosowanie lekow z grupy LRA, n (%) 108(39) 114 (41) 

Stosowanie pochodnych ksantyny, n (%) 59(22) 56 (20) 

Stosowanie pochodnych LAMA, n (%) 51(19) 63(23) 

Srednia wartosc FEVi przed podaniem leku 
rozszerzajqeego oskrzela, (1) [SD] 1,8 (0,6) 1,7 (0,6) 

Srednia wartosc nalezna FEVi przed podaniem 
leku rozszerzajqeego oskrzela, (%) [SD] 55,5 (14,4) 55,2 (14,6) 

Odwracainosc obturacji (%), srednia (SD) 22,0 (23,2) 20,5 (21,6) 

Srednia wartosc FVC przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela (SD) 3,1 (0,9) 2,9 (0,9) 
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Srednia wartosc FEF25-75 przed podaniem leku 
rozszerzajqcego oskrzela, ml/s [SD] 

Srednia geometryczna (IO9/') 

Liczba > 150 komorek/pl podczas 
eozynofilow skriningu, n (%) 
we krwi 

> 300 komorek/p.! 12 msc przed 
skriningiem, n (%) 

Liczba punktow w skali ACQ-5, srednia (SD) 

Liczba punktow w skali SGRQ, srednia (SD) 

919 (529) 869 (505) 

0,30 0,35 

234(85) 240 (87) 

186 (68) 165 (60) 

2,2(1,1) 2,2(1,2) 

47,4 (18,1) 46,3 (18,9) 

Polipy nosa, n (%) 58 (21) 47 (17) 

Atopowe zapalenie skory, n (%) 127 (46) 124 (45) 

Charakterystyka interwencji 

Mepoiizumab (MEP)+BSC Mepoiizumab podskornie (sc) w dawce 100 mg [dawkowanie 
zgodnie z charakterystyka produktu leczniczego). 

Placebo (PL) + BSC Roztwor placebo dostosowany wizualnie do mepolizumabu 
stosowanego (sc). 

Leczenie dodatkowe (BSC) 

Standardowa terapia (BSC): 

Pacjenci kontynuowali terapi^ wysokimi dawkami wGKS 
w skojarzeniu z lekami z grupy LABA, jak rowniez innymi lekami 
kontroluj^cymi astm^ oprocz doustnych GKS (wt^czaj^c leki z grupy 
LIRA, LAMA, teofilin^). 

Okres leczenia 20 tyg. 

bkresd bserwacj i Okres run-in: 1- 4 tyg., okres leczenia: 20 tyg., obserwacja: 20-24 
tydz. 

CHarakterystyka;an"alizbwanych punktow koricowych 

: Pu nktkpncowy 

1 

Sposob 
Definicja przedstawienia 

wynikow w analizie 

Ocena jakosci iycia w skali SGRQ. 
Kwestionariusz SGRO% jest narz^dziem 
oceniaj^cym jakosci zycia w nast^puj^cych Srednia zmiana 
domenach: objawy, aktywnosc oraz wptyw wzeledem wartosci 

J akos c zyc i awgSG RQ, .. ... .     na jakosc zycia. Popraw^ oznacza wynik wyjsciowej, 
maiejqcy. MD{95%CI) 

Zmiana 0 > 4 punkty uznawana jest za 
zmiang istotnq klinicznie. 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopien kontroli objawow astmy oceniano 
za pomocg kwestionariusza ACQ. 
W badaniach zastosowano wersj^ 
kwestionariusza zawieraj^ca 5 pytah (ACQ- Srednia zmiana 
5). Wynik powyzej 1,5 pkt. wzgl^dem wartosci 
w niniejszej skali wskazuje na brak kontroli wyjsciowej, 
astmy. MD(95%CI), 

Nizszy wynik oznacza lepsz^ kontrol^ 
objawow. Zmiana 0 0,5 punkta jest 
uznawana za zmian^ klinicznie istotn^. 

Wartosc nat^zonej obj^tosci wydechowej 
pierwszosekundowej (FEVi) 

Definiowana jako zmiana wartosci FEVi Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci pocz^tkowych: wzgl^dem wartosci 
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FEVi przed podaniem leku rozszerzajgcego 
oskrzela 

wyjsciowej, 
MD {95% Cl) 

Zaostrzenia choroby (klinicznie istotne) 

Cz^stosc wyst^powania zaostrzeh astmy 
w ci^gu roku. 

Zaostrzenie zdefiniowano jako: pogorszenie 
objawow astmy, wymagaj^ce zastosowania 
dozylnie GKS przez >3 dni lub pojedynczej 
dawki dozylnych GKS lub wizyty na oddziale 
ratunkowym lub hospitalizacji). 

Srednia ^95%CI) 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na 
oddziale ratunkowym lub hospitalizacji 

Liczba zaostrzeh objawow astmy, ktore 
wymagafy wizyty na oddziale ratunkowym 
lub hospitalizacji. 

Srednia ('95% Cl) 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce hospitalizacji Liczba zaostrzeh objawow astmy, ktore 
wymagaty hospitalizacji. Srednia ^95%CI) 

Utrata pacjentow z badania: ogotem, 
z powodu zdarzen niepozqdanych, z powodu 
wycofania zgody oraz z innych przyczyn 

Liczba i odsetek pacjentow, ktorych 
utracono z badania ogotem, z powodu 
zdarzen niepoz^danych, z powodu 
wycofania zgody oraz z innych przyczyn 

n (%), OR (95% Cl) 

Zgony, zdarzenia niepozqdane prowadzqce do 
rezygnacji z leczenia, ci^zkie zdarzenia 
niepoz^dane ogotem, zdarzenia niepoz^dane 
ogotem, zdarzenia niepoz^dane zwi^zane 
z leczeniem, poszczegolne zdarzenia 
niepoz^dane, zdarzenia niepoz^dane w miejscu 
iniekcji. 

Liczba i odsetek pacjentow, u ktorych 
odnotowano wyst^pienie zgonow, zdarzen 
niepoz^danych prowadz^cych do rezygnacji 
z leczenia, ci^zkich zdarzen niepoz^danych 
ogotem, zdarzen niepoz^danych ogotem, 
zdarzen niepoz^danych zwiazanych 
z leczeniem, zdarzen niepoz^danych 
w miejscu iniekcji. 

n (%), OR (95% Cl) 

Tabela 23. Charakterystyka badania, kryteria wt^czenia i wykluczenia, charakterystyka wyjsciowa pacjentow, 
charakterystyka interwencji oraz defiriicje punktow koncowych (SIRIUS- Bel 2014) 

iBadanie SIRIUS 

Charakterystyka badania 

pee na wgi n a rz s dz i a • Cpchrane 
Collaboration Niskie ryzyko bt^du systematycznego (wysoka wiarygodnosc badania) 

Liczba osrpdkow W ie loos rod kovi/e: 38 osfodkow (10 krajow: USA, Japonia, Korea, Kanada, Argentyna, 
Chile, Meksyk, Australia, Rosja, Meksyk) 

Typ badania Wieloosrodkowe, prospektywne, randomize wane, podwojnie zaslepione {double-blind), 
w uktadzieTownolegtym, z grupg kontrol^ placebo (podtyp IIA) 

Rahdomizacja 
ro; ■ 

Randomizacja — centralna, w stosunku 1:1, blokowa, za pomocg generowanych 
kompiiterowo list, ze.stratyfikacjg pod wzgl^dem kraju oraz czasu trwania wczesniejszej 
terapii dqustnymi glikpkortykoidami (< 5 lat vs > 5 lat) 

•g- o 
0) 
^ Zaslepienie 

Badanie przeprowadzono z podwojnym zaslepieniem proby (ang. double-blind). Placebo 
dopasowane wygl^dem do mepolizumabu; roztwor do infuzji - przygotowywany przez 
personel medyczny wiedz^cy o tym jaka interwencja jest stosowana, nieuczestnicz^cy w 
interpretacji wynikow badania 

Hipoteza badawcza 
Hipoteza wyzszosci {superiority) mepolizumabu nad placebo (obydwa dodane 
do zoptymalizowanej terapii OCS) we wptywie na dzienn^ dawkq stosowanych OCS 
(pomiqdzy 20. a 24. tygodniem badania). 

Oceniane w badaniu punkty 
kohcowe 

Gtowny: 

• redukacja dziennej doustnych GKS o 90-100%, od 75 do <90%, od 50 do <75% 
oraz w przedziale >0 do <50% lub brak redukeji dawki (procentowa redukeja 
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dawki dziennej OCS w okresie pomi^dzy 20 a 24 tyg. badania w porownaniu 
do dawki ustalonej wfazie wst^pnej) 

Dodatkowe: 

redukcja dawki GKS o 100%, 

zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^, 

mediana dawki doustnych GKS, 

redukcja dziennej dawki GKS o > 50%, 

zaostrzenia astmy oraz zaostrzeznia astmy wymagaj^ce hospitalizacji, 

• zmiany FEVi, 

• jakosc zycia (wg kwestionariusza SGRQ) 

• kontrola objawow astmy (wg kwestionariusza ACQ), 

• profil bezpieczehstwo (w tym zgony, AEs, utrata pacjentow z badania). 

Informacja o utracie 
pacjentow z badania 

Przedstawiono informacje na temat utraty pacjentow z badania: 3 w grupie 
mepolizumabu oraz 4 osoby w grupie placebo wycofato sii z badania przedwczesnie i 
gtownie z powodu dzialah niepozidanych. 

Analiza ITT Zachowana w ocenie skutecznosci oraz w ocenie bezpieczehstwa 

Zrodta finansowania GlaxoSmihKline 

Publikacje do badania Bel 2014 (SIRIUS/NCT 01691508), Bel 2014_abstrakt 

Kryteria wticzenia 

• wiek > 12 lat, waga min.45 kg, 

• w przypadku kobiet - brak mozliwosci zajscia w ci^z^ lub stosowanie uznanych metod antykoncepcji, 

• przestrzeganie stosowania przepisanej dawki doustnych GKS, ustalonej w fazie optyma I izacji dawki przez 
przynajmniej 10 z 14 ostatnich dni, 

• przewleWa obturacja oskrzeli (FEV<80%), 

• utrwalona obturacja oskrzeli - nalezna wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczajgcego oskrzela 
{dorosli), < 90% lub wspotczynnik FEVi/FVC < 0,8 (chorzy w wieku < 18 lat) wykazana podczas wizyt przed 
random izacji, 

• diagnoza ci^zkiej, oprnej na leczenie astmy eozynofilowej lub wysokie prawdopodobienstwo astmy 
eozynofilowej, 

• astma eozynofilowa (definiowana wedlug kryteriow wymaganych do randomizacji) - liczba eozynofilow we krwi 
obwodowej > 300/pl w okresie 12 miesi^cy przed skryningiem lub > 150/pl w fazie wst^pnej, 

• kortykosteroidy systemowe: stosowane w okresie 4 tyg. przed rozpocz^ciem badania (prednizon lub inny lek 
w rownowaznej dawce 5,0-25 mg/dzien), 

• kortykosteroidy doustne: stosowane w okresie 4 tyg. przed rozpocz^ciem badania {prednizon lub inny lek 
w rownowaznej dawce 5,0-25 mg/dziennie), 

• kortykosteroidy wziewne: regularne stosowanie wysokich dawek w okresie 6 mies. przed 1 wizyt^ (> 880 
pg/dzieh ekwiwalentu flutykazonu — chorzy powyzej 18 lat; > 440 pg/dzieh - chorzy w wieku 12-17 lat, 
w przypadku lekow skojarzonych ICS/LAB A najwyisza dopuszczona dawka ICS), 

• stosowanie innych lekow kontroluj^cych astm^ przez > 3 mies., lub udokumentowane niepowodzenie 3- 
miesi^cznej terapii lekiem kontroluj^cym objawy astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy (LABA, antagonisci 
receptora leukotrienowego, teofilina), 

• potwierdzenie rozpoznania - spetnienie > 1 kryterium sposrod: 

S proba rozkurczowa - odwracalnosc FEVi > 12% i 200 ml, wykazana podczas wizyty przed randomizacji lub 
udokumentowana w ci^gu 12 miesi^cy przed randomizacji, 

S dodatni wynik proby prowokacyjnej (zmniejszenie FEVi o 20%) po podaniu metacholiny (< 8 mg/ml) lub 
histaminy (< 7,8 pmol), lub mannitolu (zmniejszenie FEVi w zakresie wskazanym przez producenta testu), 
udokumentowana w ciigu 12 miesiicy przed randomizacji, 

S zmiennosc FEVi > 20% pomi^dzy dwiema kolejnymi wizytami ambulatoryjnymi (z wyjitkiem wizyt z powodu 
zaostrzenia astmy) w okresie ostatnich 12 miesiicy, 
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^ dobowa zmiennosc PEF > 20% w okresie > 3 dni w trakcie fazy wst^pnej, 

• wspotpraca w zakresie prowadzenia elektronicznego dzienniczka: 

^ ocena objawow z 4 lub wi^cej dni, z 7 dni przed trzeci^ wizyt^ w fazie wst^pnej, 

^ ocena uzycia lekow ratunkowych z 4 lub wi^cej dni z 7 dni przed trzeci^ wizyt^ w fazie wst^pnej, 

^ pomiar PEF z 4 lub wi^cej dni z 7 dni przed trzecig wizyt^ w fazie wst^pnej, 

• prawidJowy wynik badan laboratoryjnych, EKG, brak infekcji HBV, prawidtowe wyniku testow w^troby*: 

•S QTc(F) > 450 msek. lub > 480 msek. u chorych z blokiem odnogi p^czka Hissa w momencie skryningu, 

^ ALT oraz AST< 2xGGN, ALP < l,5xGGFJ, 

^ bilirubina < l,5xGGN {dopuszczalne wyisze wartosci jesli wykonano frakcjonowanie i zawartosc wolnej 
bilirubiny wyniosta < 35%). 

Kryteria wykluczenia 

• palenie tytoniu (lub palenie w przesztosci powyzej > 10 paczko-lat w wywiadzie), 

• choroba alkoholowa lub narkomania w ci^gu 2 lat przed rozpocz^ciem badania, 

• choroba pasozytnicza w przeci^gu ostanich 6 miesi^cy, lub schorzenia mog^ce powodowac zwi^kszenie liczby 
eozynofilow (np. zespot Churg- Straussa), 

• alergia na przeciwciala monoklonalne lub leki biologiczne, 

• inne klinicznie istotne choroby ptuc, 

• istotne klinicznie choroby: ukladu kr^zenia, ukladu krwotworczego, choroby metaboliczne, immunologiczne - 
niekontrolowane standardowym leczeniem, 

• stosowanie omalizumabu w przeci^gu 130 dni przed pierwsz^ wizyt^, 

• otrzymanie leku eksperymentalnego na 30 dni przed badaniem, lub na 5 okresow potowicznej eliminacji leku 
(jesli dluzsze), lub leku biologicznego w leczeniu chorob zwi^zanych ze stanem zapalnym na 5 okresow 
potowicznej eliminacji leku, 

• udzial we wczesniejszym badaniu dotycz^cym mepolizumabu (rowniez jesli byt to udziat w grupie placebo), 

• brak mozliwosci przestrzegania wymaganych procedur badania (w tym brak mozliwosci prowadzenia 
elektroniczego dziennika choroby). 

Charakterystyka populacjl 

Cecha populacji/parametr MEP+BSC PL + BSC 

Llczebnosc, N 69 66 

Sredni wlek (zakres) [lata] 50 (16-74) 50 (28-70) 

Llczba kobiet (%) 44(64) 30 (45) 

BMI, srednia (SD) 27,8(5,9) 29,5 (6,0) 

Byli palacze, n (%) 28 (41) 25(38) 

Sredni czas trwania astmy (SD) [lata] 17,4 (11,8) 20,1 (14,4) 

Mediana 
dziennej 

W czasie skriningu 12,5 15,0 

dawki GKS, 
mg W czasie fazy optymalizacji 10,0 12,5 

FEVi przed 
podaniem Srednia (SD), 1 2,00 (0,82) 1,90 (0,66) 

rozszerzaj^cych 
oskrzela 

% zalecanej wartosci (SD) 57,8(18,5) 59,6 (17,0) 

Wspotczynnik FEVi/FVC przed podaniem lekow 
rozszerzaj^cych oskrzela, % 63 (12,4) 61 (11,7) 

Kontrola obajwow astmy wg ACQ-5 score, srednia 
(SD) 2,2(1,3) 2,0(1,2) 
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Jakosc zycia wg SGRCi, srednia (SD) 50(18) 45 (18) 

Liczba eozynofilow we krwi, srednia geom. (loge) 
(SD), liczba komorek/pl 250(1245) 230 (1001) 

Cigzkie zostrzenia astmy w ci^gu ostatniego roku, 
liczba/pacjenta, srednia (SD) 3,3 (3,4) 2,9 (2,8) 

Intubacje zwi^zane z astm^ w historii choroby, n 
{%) 

2(3) 3(5) 

Hospitalizacja z powodu zaostrzeh astmy w 
okresie ostatniego roku, n {%) 14 (20%) 9(14%) 

Stosowanie doustnych GKS przez > 5 lat, n (%) 34 (49%) 31 (47%) 

Charakterystyka interwencji 

3-8 tygodni: optymalizacja leczenia w celu okreslenia najmniejszej dawki doustnych GKS 
Faza wst^pna (optymalizacja zapewniaj^cej akceptowaln^ kontrol^ objawow astmy - redukcja dawki co tydzieh, do 
dawkowania doustnych GKS) momentu wyst^pienia objawow zaostrzenia astmy lub zwi^kszenia wyniku 

kwestionariusza ACQ o > 0,5 punktu 

MEP + BSC 

mepolizumab (MEP), 100 mg podskornie (sc), co 4 tygodnie + zoptymalizowana terapia 
DC p 

Faza z randomizacj^   
i podwojnym zaslepieniem: + 

24 tygodnie   

placebo (PL), podskornie (sc), co 4 tygodnie + zoptymalizowana terapia BSC 

Leczenie do.datkowe: 

. konty n up wan i e >te ra pi i 
? do ustnynii'GKSpodda n e j 
• optyma [ jzacj i,'w.faz iewstp p n ej' 
badan ia; -.we d i • i g- sc hem at u 

• faza indukcji: kontynuowanie dawki ustalonej w fazie wstppnej badania 
(0-4. tydzien) 

• faza redukcji dawki o 1,25-10 mg/dzieh, co 4 tygodnie, na podstawie 
objawow.astmy i niewydolnosci nadnerczy (4-20 tydzieh) 

• faza podtrzymania/stabilizacji: brak zmian dawki (20-24. tydzieh) 

Okres leczenia 
8 tyg. - faza wst^pna 

24 tyg. - faza gtowna 

O kres o bserwacj]}. 32 tygodnie 

.MEPpBSC PL+BSC 

Wziewne kortykosteroidy/LABA: .... , . . ,     _ _ Wziewne kortykosteroidy /LABA : 87,8% 86,9% 
v r, . ^ ^ r-kA/ Doustne GKS :100% Leczenie :dodatkowe;(BSCj Doustne GKS : 100% 

LAMA: 20,0% LAMA : 20,0% 

LIRA: 45,0% LIRA : 38,0% 

Xanthines : 17,0% Xanthines : 15,0% 

Gharakterystyka analizowanych punktow kohcowych 

Punkt kohcowy 
Sposob 

Definicja przedstawienia 
wynikow w analizie 

Redukacja dziennej doustnych GKS o 
90-100%, od 75 do <90%, od 50 do 
<75% oraz w przedziale >0 do <50% 
lub brak redukcji dawki 

Odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
procentowe zmniejszenie dawki doustnych GKS 
(w tygodniach 20-24) na poziomie: 90-100%, od 75 do /qro/ ri\ 
<90%, od 50 do <75% oraz w przedziale >0 do <50% 
lub nie nastapila zmniejszenie dawki GKS (brak 
kontorli astmy lub wycofanie z leczenia) 
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Redukcja dziennej dawki GKS o > 50% Srednia redukcja dawki 
glikokortykosteroidow o co najmniej 50% 

doustnych n (%), OR (95% Cl) 

Redukcja dawki GKS o 100% Srednia redukcja dawki 
glikokortykosteroidow wynoszgca 100% 

doustnych n (%), OR (95% Cl) 

Procentowa zmiana wielkosci dawki 

Mediana dawki doustnych GKS g 1 i ko ko rty ko ste ro id 6w stosowa nych 
podczas wizyty kohcowej, wzglgdem 
wyj sci owe] (med i a n a). 

doustnie 
wartosci 

Mediana (zakres), 
wartosc p 

Zastosowanie doustnych GKS wdawce 
< 5 mg/dob^ 

Liczba oraz odsetek pacjentow, u kton/ch dawka 
doustnych GKS wynosi < 5mg/dob^ po zakohczeniu 
leczenia, wzgl^dem wartosci wyjsciowej, 
pozwalaj^cych na kontrol^ objawow astmy. 

n {%), OR (95% Cl) 

Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci 
wydechowej pierwszosekundowej 
(FEVi) 

Definiowana jako zmiana wartosci FEVi wzgl^dem 
wartosci pocz^tkowych: 

> FEVi przed podaniem leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - przeprowadzony pomiar; 

> FEVi po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - przeprowadzony pomiar. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl) 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopieh kontroli objawow astmy oceniano za pomoc^ 
kwestionariusza ACQ. W badaniach zastosowano 
wersj^ kwestionariusza zawieraj^c^ 5 pytah (ACQ-5). 
Wyniki mieszcz^ si^ w zakresie od 0 do 6 pkt. 

Nizszy wynik oznacza lepsz^ kontrol^ objawow. 
Zmiana o 0,5 punkta jest uznawana za zmian^ 
klinicznie istotnq. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl), 

Za ost rze n ia • ast my Roczny wspotczynnik wyst^pienia zaostrzenia astm 
(nie zdeflniowano zaostrzenia astmy) Srednia (95% Cl) 

xZaostrzezhia astmy 
.KospitaMzacji; 

wymagaj^ce Liczba zaostrzeh astmy wymagaj^cych leczenia 
szpitalhego 

'Zgo ny,zd a rzen i an iep oi^d a ne- 
• ogotemyzdarzenia niepqz^dane 
prowadzqce-do rezygnacji z leczenia, 

: ci e7kie1 zd a rze n i a n te po zgdane' 
■ogotem. zdarzenia niepozqdahe 
ogotem; 

Liczba.i odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
wyst^pienie zgonow, zdarzeh niepoi^danych 
prowadzgcych do rezygnacji z leczenia, ci^zkich 
zdarzeh niepozgdanych ogotem, zdarzeh 
niepozgdanych ogotem 

n (%), OR (95% Cl) 

Utrata pacjentow z badania ogotem; 
zipowo du. zdarze h: h i e pozgd a nych 

! o r a z; i: po wo du^wycofa n i a: zgody 

Liczba pacjentow, ktorych utracono z badania 
ogotem, z powodu zdarzeh niepoigdanych oraz 
wycbfania zgody 

n (%), OR (95% Cl) 

Tabela 24. Charakterystyka badania, kryteria wtgczenia i wykluczenia, charakterystyka wyjsciowa pacjentow, 
charakterystyka interwencji oraz definicje punktow kbhcowych (MENSA - Ortega 2014) 

Badanie. MENSA 

Charakterystyka badania 

Ocena wg narzgdzia Cochrane 
Collaboration Niskie ryzyko btgdu systematycznego (wysoka wiarygodnosc badania) 

Liczba osrodkow Wieloosrodkowe: 270 osrodkow (6 krajow UE, Japonia, Korea Ptd., USA, 
Kanada, Argentyna, Chile, Meksyk, Australia, Rosja, Ukraina) 

2 Typ badania 
Wieloosrodkowe, randomizowane, podwojnie zaslepione (double-blind), w 
uktadzie rownolegtym, z kontrolg placebo, badanie III fazy (podtyp MA) 

o *-• v 
Randomizacja Randomizacja - centralna, blokowa (po 4 chorych), w stosunku 1:1:1, na 

podstawie komputerowo generowanej listy 
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Zaslepienie 

Podwojne zaslepienie - placebo dopasowane pod wzgl^dem wygl^du do 
mepolizumabu (w iniekcji podskornej lub dozylnej); zastosowano podwojne 
maskowanie (ang. double-dummy), placebo - podawane przez personel 
medyczny, ktdry nie wiedzial jaka interwencja jest stosowana 

Hipoteza badawcza 
Hipoteza wyiszosci {superiority) mepolizumabu nad placebo (obydwa dodane 
do standardowej terapii pr zeci wast maty cznej) we wptywie na roczn^ cz^stosc 
wyst^powania klinicznie istotnych zaostrzeh astmy. 

Oceniane w badaniu punkty kohcowe 

Gtowny: 
• Zaost rze n i a a st my (ro czn a cz ^stosc wyst^ powa n i a k 1 i n icz n i e 

istotnych zaostrzeh astmy— zaostrzenie objawow wymagajgce w 
ocenie badacza zastosowania systemowych kortykosteroidow przez 
> 3 dni, lub wizyta na oddziale ratunkowym lub koniecznosc 
hospitalizacji) 

Dodatkowe: 
• zaostrzenia astmy (ilosc klinicznie istotnych zaostrzeh astmy 

wymagaj^cych hospitalizacji rocznie), 
• ocena zmian wartosci FEVi, 
• czas do pierwszego zaostrzenia astmy, 
• ocena jakosci zycia zwi^zanej ze zdrowiem (wg. kwestionariusza 

SGRQ), 
• kontrola objawow astmy wg kwestionariusza ACQ, 
• profil bezpieczehstwo (w tym zgony, AEs, utrata pacjentow z 

badania), 
• odpowiedz na leczenie w ocenie pacjenta i lekarza. 

Informacja o utracie pacjentow 
zlbadama 

Przedstawiono informacje na temat utraty pacjentow z badania w kazdym 
analizowanym ramieniu: 12 pacjentow w grupie otrzymuj^cej placebo (PL), 16 
pacjentow wgrupie otrzymuj^cej mepolizumab doiylnie (MEP iv), 9 pacjentow 
w grupie qtrzymujgcej mepolizumab podskornie (MEP sc). 

AhalizaITT 
I 

Zachowana w ocenie skutecznosci oraz w ocenie bezpieczehstwa 

Zr 6 dta fin a ns o wa n ia GlaxoSmihKfine 

Pu bl i kacje do * bad a hi a Ortega 2014 -MENSA (NCT01691521) 

Krytei ia wtqczenia 

• chorzy obojga ptci w wieku > 12 lat (w. osrodkach z krajow gdzie przepisy dotycz^ce lekow stosowanych 
w badaniu pozwalajq;na leczenie tylko dorosiych chorych, wJ^czono jedynie dorostych), waga > 45 kg, 

« w przypadku kobiet - brak mozliwdscl zajscia w ci^i^ lub stosowanie uznanych metod antykoncepcji, 

• djagnoza astmy eozynofllpwej lub wysokie prawdopodobienstwo astmy eozynofilowej - liczba eozynofilow 
w krwi obwodowej > 300/pi w okresie 12 mies. przed skn/ningiem lub > 150/ pi w fazie wst^pnej, 

• konieczndsc stosovyanja .wysokich dawek wGKS > 880 pg/dzien ekwiwalentu flutykazonu (dawka dostarczona) 
{chorzy w wieku > 18 lat, Japonczycy: 800) lub > 440 pg/dzien (chorzy w wieku 12-17 lat, Japohczycy: 400), 
w przypadku preparatdw skojarzonych wGKS/LABA najwyzsza dopuszczona dawka wGKS, 

• stosowanie dodatkowych lekdw kontrolujgcych objawy astmy (LABA, antagonisci receptora leukotrienowego, 
teofilina) przez > 3 miesl^ce, lub udokumentowane niepowodzenie 3-miesi^cznej terapii lekiem kontroluj^cym 
objawy astmy w okresie ostatnich 12 miesi^cy, 

• wyst^powanie 2 lub wi^cej zaostrzeh wymagaj^cych stosowania doustnych lub systemowych 
glikokortykosteroidow (lub zwi^kszenia ich dawki przynajmniej dwukrotnie w przypadku chorych otrzymuj^cych 
przewlekte glikokortykosteroidy) pomimo stosowania wysokich dawek wGKS, 

• utrwalona obturacja oskrzeli - nalezna wartosc FEVi < 80% przed podaniem leku rozkurczaj^cego oskrzela 
(chorzy > 18 lat), < 90% lub wspotczynnik FEVi/FVC < 0,8 (chorzy w wieku 12-17 lat), 

• potwierdzenie rozpoznania -spetnienie > 1 kryterium sposrod: 

y proba rozkurczowa - odwracalnosc FEVi > 12% i 200 ml, wykazana podczas wizyt przed randomizacj^ lub 
udokumentowana w ci^gu 12 miesi^cy przed randomizacj^, 
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y zmiennosc FEVi > 20% pomi^dzy dwiema kolejnymi wizytami ambulatoryjnymi (z wyj^tkiem wizyt z powodu 
zaostrzenia astmy) w okresie ostatnich 12 miesi^cy, 

y dobowa zmiennosc PEF > 20% w okresie > 3 dni w trakcie fazy wst^pnej, 

> dodatni wynik proby prowokacyjnej (zmniejszenie FEVi o 20%) po podaniu metacholiny (< 8 mg/ml) lub 
hlstaminy (< 7,8 pmol), lub mannitolu {zmniejszenie FEVj w zakresie wskazanym przez producenta testu), 
udokumentowana w ci^gu 12 miesi^cy przed randomizacj^. 

• prawidJowy wynik badan laboratoryjnych, EKG, brak zakaienia HBV, prawidtowe wyniki badan czynnosci 
wgtroby: 

> QTc(F) > 450 msek. lub > 480 msek. u chorych z blokiem odnogi p^czka Flissa w momencie skryningu 

> ALT oraz AST < 2 x GGN, ALP < l,5xGGN 

y bilirubina < 1,5 x GGN (dopuszczalne wyzsze wartosci jesli wykonano frakcjonowanie i zawartosc wolnej 
bilirubiny wyniosta < 35%) 

• state dawki i schematy wyjsciowego leczenia BSC (wGKS + dodatkowe leczenie kontroluj^ce), z wyj^tkiem 
leczenia zaostrzeh, w czasie fazy wst^pnej badania, 

• wspotpraca w zakresie prowadzenia elektronicznego dzienniczka: 

y ocena objawow z 4 lub wi^cej dni z 7 dni przed drug^ wizyt^ w fazie wst^pnej 

y ocena uzycia lekow ratunkowych z 4 lub wi^cej dni z 7 dni przed drug^ wizyt^ w fazie wst^pnej 

y pomiar PEF z 4 lub wi^cej dni z 7 dni przed drug^ wizyt^ w fazie wst^pnej 

Kryteria wykluczenia 

palenie tytoniu (lub palenie w przesztosci powyzej > 10 paczko-lat w wywiadzie), 

choroba alkoholowa lub narkomania w ci^gu 2 lat przed rozpocz^ciem badania, 

inne klinicznie istotne choroby ptuc, 

omalizumab stosowany w przeci^gu 6 miesi^cy przed rozpocz^ciem badania, 

regularne stosowanie kortykosteroidow doustnych/systemowych we wskazaniu innym niz astma w przeci^gu 
ostatnich 12 mies. lub przyjmowanie domi^sniowo/dostawowo krotkodziataj^cych kortykosteroidow w ci^gu 1 
miesi^ca lub stosowanie dtugodziataj^cych kortykosteroidow domi^sniowo w ci^gu 3 miesi^cy przed badaniem, 

zakaienie pasozytnicze w okresie 6 miesi^cy przed wtgczeniem lub schorzenia mog^ce powodowac zwi^kszenie 
liczby eozynofilow (np. zespot Churg-Straussa), 

niekontrolowana znaczgca choroba wspotwyst^pujgca (w tym choroby nowotworowe, inne istotne choroby 
uktadu oddechowego, uposledzenie uktadu odpornosciowego nie wynikaj^cezestosowania doustnych GKS), lub 
niewyrownane uposledzenie funkcji istotnych narz^dow, 

alergia na przeciwciata monoklonalne lub leki biologiczne, 

brak moiliwosci przestrzegania wymaganych procedur badania (w tym brak moiliwosci prowadzenia 
elektronicznego dziennika choroby). 

Charakterystyka populacjl 

Cecha populacjl/parametr MEPsc+BSC MEP iv + BSC PL + BSC 

Liczebnosc, N 194 191 191 

Sredni wiek (zakres) [lataj 51 (12-81) 50 (13-82) 49 (12-76) 

Liczba kobiet {%) 116 (60) 106 (55) 107 (56) 

BMIr srednla (SD) 27,6 (6,2) 27,7 (5,7) 28,0 (5,6) 

Byli palacze, n (%) 50 (26) 52 (27) 57 (30) 

Alergiczny niezyt nosa, n (%) 95 (49) 91 (48) 95 (50) 

Sredni czas trwania astmy (SD) [lata] 20,5 (12,9) 19,8 (14,0) 19,5 (14,6) 

Hospitalizacja z powodu zaostrzeh 
astmy w okresie ostatniego roku, n (%) ;(4) 10(5) 3(2) 

Przewlekte stosowanie doustnych GKS, 
n (%) 

52 (27) 48 (25) 44 (23) 
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Srednia dawka dzien na.fzakres), mg^ 12,6 (2-50) 12,0 (1-40) 15,1 (5-80) 

FEVi.przed Srednia (SD)>:I 
podaniem lekow. 

1,73 (0,66) 1,86 (0,70) 1,86 (0,63) 

rozsze'rzajjcych 
oskrzela? wartoscii(sb) 59i3 {17,5) 61,4 (18,3) 62,4 (18,1) 

Wspotczyrinik FEVi/RVG przed 
pbdaniein lekovy rb, szerzajqcych 

:9skrzela/% 
63(13) 64(13) 64(13) 

Kontrbla.obajw6w;astmy,wg ACQtS 
score, srednia (SD) 2,26 (1,27) 2,12 (1,13) 2,28 (1,19) 

Jakosc zycia wg SGRQ, srednia (SD) 47,9 (19,4) 44,4 (19,4) 46,9 (19,8) 

Liczba eozynofilow we krwi, srednia 
geom. (loge) (SD), liczba komorek/pl 290(1050) 280(987) 320(938) 

Ci^zkie zostrzenia astmy w ci^gu 
ostatniego roku, iiczba/pacjenta, 

srednia (SD) 
3,8 (2,7) 3,5 (2,2) 3,6 (2,8) 

Charakterystyka interwencji 

Faza wst^pna (skryning) 

1-6 tygodni: ocena chorych pod k^tem kryteriow selekcji i pozyskiwanie 
wyjsciowych danych dotycz^cych wybranych charakterystyk klinicznych 
(w przypadku wyst^pienia zaostrzenia astmy stosowano leczenie w celu 
kontroli objawow, wowczas wstrzymywano rekrutacjp do czasu powrotu 
chorego do wczesniejszego stanu zdrowia w ocenie badacza) 

^Faza.z randoniizacj^ i podwojnym 
^zaslepiehiem: 24'tygodtiie.: 

I 

MEP sc + BSC 

mepolizumab (MEP), 100 mg podskbrnie (sc) + placebo dopasowane do 
mepolizufnabu podawanego dozylnie (iv), co 4 tygodnie + standardowa 

terapia przeciwastmatyczna (BSC) 

MEP iv+ BSC 

mepolizumab (MEP), 75 mg dozylnie (iv) + placebo dopasowane do 
mepolizumabu podawanego podskbrnie (sc), co 4 tygodnie -i- standardowa 

terapia przeciwastmatyczna (BSC) 

PL+ BSC 

placebo (PL) dopasowane do mepolizumabu podawanego podskbrnie (sc) + 
placebo (PL) dopasowane do mepolizumabu podawanego doiylnie (iv), co 4 

tygodnie + standardowa terapia przeciwastmatyczna (BSC) 

: Le cze nie: doda tkowe: 

• konty nub warn do u stn ymp GKS 
ppddanej .optyma lizacji w fazie 

. wstep n ej; b a da n i a ■ we d tu g sc h e m a tu 
i 

kohtynuowanie dotychczasowej terapii przeci wast maty cznej (BSC) 

Okres leczenia 
(1-6 tygodni — faza wst^pna) 

32 tygodnie - faza gtbwna, okres leczenia 

Okres obserwacji 8 tyg. dodatkowa obserwacja 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrQlizumob} w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

MEP 100 mgsc MEP 75 mg iv PL 

Leczenie dodatkowe (BSC) 

Wziewne konrtykosteroidy 
/LABA: 95,9% 

Doustne GKS: 27% 

Wziewne 
ko n rty koste ro i dy 

/LABA : 91,1% 

DCS : 25% 

Wziewne 
kon rty kosteroidy 

/LABA: 91,1% 

Doustne GKS: 23% 
LAMA : 8,2% LAMA : 8,4% LAMA : 7,3% 
LIRA : 24,2% LIRA 24,6% LIRA : 25,7% 

Xanthines : 10,8% Xanthines 10,5% Xanthines: 10,5% 

Charakterystyka analizowanych punktow kohcowych 

Sposob 
Punkt kohcowy Definicja przedstawienia 

wynikow w analizie 

Zaostrzenia astmy 

Cz^stosc wyst^powania zaostrzen astmy w ci^gu 
roku. 

Zaostrzenia astmy czy tez klinicznie istotne 
zaostrzenia astmy zdefiniowano jako wyst^pienie 
u pacjenta jednego z nast^puj^cych kryteriow: 

(1) koniecznosc zastosowania systemowych 
glikokortykosteroidow lub okresowe zwi^kszenie 
stosowanych uprzednio doustnych dawek GKS przez 
okres > 3 dni; 

(2) wizyta na oddziale ratunkowym (< 24 godz.), 
w zwi^zku z koniecznosci^ zastosowana leczenia 
doraznego w postaci systemowych GKS; 

(3) koniecznosc hospitalizacji pacjentow z powodu 
zaostrzenia astmy (pobyt w szpitalu > 24 godz.). 

Zaostrzenie zdefiniowano jako pogorszenie objawow 
astmy u pacjenta, czyli pojawienie si^ nowego 
objawu lub nasilenie objawu jui istniejgcego lub 
potwierdzenie zaostrzenia za pomoc^ obiektywnych 
kryteriow, notowanych w elektronicznym 
dzienniczku pacjenta (eDiary, PHT). 

Srednia, (95% Cl) 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty 
na oddziale ratunkowym lub 
hospitalizacji 

Liczba pacjentow (%), jak rowniei liczba zaostrzen 
objawow astmy, ktore wymagafy wizyty na oddziale 
ratunkowym lub hospitalizacji. 

Srednia, (95% Cl) 

Czas do pierwszego zaostrzenia astmy Czas do wystgpienia pierwszego zaostrzenia astmy. HR {95% Cl) 

Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci 
wydechowej pierwszosekundowej 
(FEVJ 

Definiowana jako zmiana wartosci FEVi wzgl^dem 
wartosci pocz^tkowych: 

> FEVi przed podaniem leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - wykonany pomiar wartosci 

> FEVi po podaniu leku rozszerzajgcego 
oskrzela - wykonany pomiar wartosci 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl) 

Kontrola objawow astmy wg ACQ 

Stopieh kontroli objawow astmy oceniano za pomoc^ 
kwestionariusza ACQ. W badaniach zastosowano 
wersj^ kwestionariusza zawieraj^ca 5 pytah (ACQ-5). 
Wyniki mieszcz^ si^ w zakresie od 0 do 6 pkt. 

Nizszy wynik oznacza lepsz^ kontrol^ objawow. 
Zmiana o 0,5 punkta jest uznawana za zmian^ 
klinicznie istotnq. 

Srednia zmiana 
wzgl^dem wartosci 

wyjsciowej, 
MD (95% Cl), 

Utrata pacjentow z badania: ogotem, 
z powodu zdarzeh niepoz^danych, 
wycofania zgody oraz innych przyczyn 

Liczba i odsetek pacjentow, ktorych utracono 
z badania ogolem, z pwoodu AEs, wycofania zgody 
oraz innych przyczyn. 

n (%), OR (95% Cl) 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej d!q produktu. leczniczego Fqsenra® (benrQlizumab) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Zgony, zdarzeriia riiepoz^dane 
prowadz^ce• do irezygnacji z iteczenia; 

c\ i zkie'zd ai^ema i hie poz^d a ne' 
ogptem zdarzenia niepnz^dane 
ogotem, poszczegdlneizdarzenra 
iniepoz^dane, zdarzenia hiepozqdahe 
w miejscu;jmekcji,.zdarzenja 
nieppz^dane;zwipzane z 
nadwrazliwosci^. 

Liczba i odsetek pacjentow, u ktorych odnotowano 
<Aryst^pienie zgonow, zdarzen niepoi^danych 
prowadzgcych do rezygnacji z leczenia, ci^ikich 
zdarzen niepozgdanych ogolem, zdarzen 
niepozgdanych ogotem, poszczegolnych zdarzen 
niepozgdanych, zdarzen niepozgdanych w miejscu 
injekcji, zdarzen niepozgdanych zwi^zanych 
z riadwrazliwosci^. 

n {%), OR (95% Cl) 

10.5. Wyniki metaanaliz - analiza gtowna 

W ponizszych tabelach oraz graficznie na ponizszych wykresach, przedstawiono wyniki metaanaliz oraz wyniki 

pojedynczych badah (w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia agregacji wynikowz kilku prob klinicznych) 

dla ocenianych, w ramach analizy posredniej, punktow kohcowych dla porownah: BEN+BSC vs PL+BSC oraz 

MEP+BEC vs PL+BSC. 

Skutecznosc kliniczna 

Tabela 25. Zaostrzenie astmy- metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 0,65 (1,13) -0,68 <0,001 
PL+BSC 267 1,33 (1,92) (-0,95; -0,41) 

CALIMA 
BEN+BSC 239 0,66 (1,10) -0,27 0,018 
PL+BSC 248 0,93 (1,41) (-0,49; -0,05) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 0,54 (1,18) -1,29 <0,001 
PL+BSC 75 1,83 (2,58) (-1,93; -0,65) 

Wynik metaanalizy DerSimonian-Laird random effects model 
WMD=-0,66(-l,12; -0,21) p=0,004 

Ocena Cochran Q=ll,57(df=2) p=0,003 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=82,71% 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenrq® (benroiizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 1. Zaostrzenie astmy - metaanallza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badania Roznica srednich Waga MD(95%CI) 

ftandam (p-L) 

SIROCCQ •—a—• 37.66% -0.68 (-0.95, -6.41] 

CALIMA SB 39.14% -0.27 1-0.49, -0.05] ■i 

ZONDA •  23.20% -1.29 [-1.93, -0.65] 

Total (95% Cl) -0.66 [-1.12, -0.21] 

Heterogenicznosc: Qp-warlosc = 0.003 , lA2= 32.7% 
Istolnosc: p-wartosc = 0.004 

Ma korzysc BEM*BSC Ma kotzyic PL'BSC 
1 1 1 1 

-1.93 -1.45 -0.97 -0.48 0.00 

Tabela 26. Zaostrzenie astmy - metaanallza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 1,44 (-) -0,68 0,040 
PL+BSC 66 2,12 (-) (-1,33; -0,03) 

MENSA 
MEP+BSC 194 0,83 (-) -0,91 <0,001 
PL+BSC 191 1,74 (-) (-1,45; -0,37) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 0,51 (-) -0,70 <0,001 
PL+BSC 277 1,21 (-) (-1,05; -0,35) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=-0,75{-l,02; -0,48) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0/46(df=2) p=0,796 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej d!q produktu ieczniczego Fosenrq® (benrQlizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorqsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 2. Zaostrzenie astmy - metaanallza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badahia Roznica srednich Waga MD(95%C0 

Fixed (IV) 

SIRIUS 

MENSA 

MU5CA 

Total (95% Cl) 

Heierogenicinosc: Qp-warlo5c = 0,796 , lA2=0.0% 
Islotnosc: p-wartosc <=0.001 

Na korzyic MEP*BSC 

17.18% -0.68:[-l:33., -0,03] 

24.63% -0.91 [-1.45, -0.37] 

58.19% -0.70 [-1.05, -0.35] 

-0.75 [-1.02, -0.48] 

Ma korzysc PI+BSC 
I I I I I 

-1.45 -1.09 -0.73 -0.36 0.00 

Tabela 27. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddzlale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD {95% Cl) p-wartosc ] 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 0,06(0,29) -0,12 <0,001 
PL+BSC 267 0,18(0,50) (-0,19; -0,05) 

CAUMA 
BEN+BSC 239 0,05 (0,20) 0,01 0,579 
PL+BSC 248 0,04 (0,20) (-0,03; 0,05) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 0,02 (0,39) -0,30 0,024 
PL+BSC 75 0,32(1,08) (-0,56; -0,04) 

Wynik metaanalizy DerSimonian-Laird random effects model 
WMD=-0,09 (-0,22; 0,04) p=0,166 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=15,15(df=2) p<=0,001 
1 A2(inconsistency)=86,80% 
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Analizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (benroiizumab) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 3. Zaostrzenia astmy wymagajgce wizyty na oddzlale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badania Roznica srednich Waga MD(95%C1) 

Random (D-L) 

SIROCCO 

CALIMA 

ZONDA 

Total (95% Cl) 

Helerogenicznosc: Qp-warlosc <=0.001, lA2= 86.8% 
Istolnosc: p-wartosc = 0.166 

Na korzysc BEN+BSC 
r 

40.13%-0.12 [-0.19, -0.05) 

43.86% 0.01 [-0.03, 0.05] 

16.01%-0.30 (-0.56, -0.04] 

-0.09 [-0.22, 0.04] 

Na korzysc PL+BSC 
"I 

-0.56 -0.41 -0.26 -0.11 0.05 

Tabela 28. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, MUSCA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

MENSA 
MEP+BSC 194 0,08 (-) -0,12 0,020 
PL+BSC 191 0,20 (-) (-0,22; -0,02) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 0,03 (-) -0,07 0,031 
PL+BSC Til 0,10 (-) (-0,13; -0,01) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=-0,08{-0,14; -0,03) p=0,002 

Ocena Cochran Q=0/67(df=l) p=0,412 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenrq® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 4. Zaostrzenia astmy wymagajgce wizyty na oddzlale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA] 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

MENSA  ■ 1 28.35% -0.12 [-0.22,-0.02] 

MUSCA 71.64% -0.07 [-0.13,-0.01] ■ 

Total (95% Cl) -0.08 [-0.14, -0.03] 

Heterogenicinosc; Qp-wartosc - 0.412 , lA2-0.0% 
Istotnosc: p-wanosc =0.002 

Na korzysc MEP+BSC Na korzysc PL+BSC 

-0.22 -0.17 -0.11 -0.06 0.00 

Tabela 29. Zmiana wartosci nat^ionej obj^toscl wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SO) MD {95% Cl) 1 p-wartosc f| 

SIROCCO 
BEN+BSC 264 - 0,16 <0,001 
PL+BSC 261 - (0,07; 0,25) 

CAUMA 
BEN+BSC 238 - 0,12 0,010 
PL+BSC 244 - (0,03; 0,20) 

ZONDA 
BEN+BSC 69 - 0,11 0,05 
PL+BSC 73 - (0,03; 0,26) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WM 0=0,13(0,08; 0,19) p <0,001 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran 0=0,59(df=2) p=0,745 
lA2(inconsistency)=0,00% 
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AnaUzo efektywnosd kUnicznej dlo produktu leczniczego Fosenro ® (henrQlizumab) w leczeniu uzupetniojgcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 5. Zmiana wartoscl nat^zonej obj^toscj wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/ffOCCQ, CAUMA, ZONDA) 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% CI) 

SIROCCO ■ • > 36.97% 0.16 [0.07, 0.25] 

CALIMA i • ' 39.10% 0.12(0.03,0.20] 

ZONDA • •   23.93% 0.11 (0.03,0.26] 

Total (95% Cl) 0.13 [0.08, 0.19] 

Heterogenicznosc: Qp-wartosc = 0.745, lA 

Islotnosc: p-wartosc <=0.001 
Na korzysc PUBSC 

-0.0% 

Na korzysc BEN-rBSC 
1 1 1 1 

0.00 0.06 0.13 0.19 0.26 

Tabela 30. Zmiana wartosci nat^ionej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SiRlUS] 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

StRtUS 
MEP+BSC 69 - 0,11 0,151 
PL+BSC 66 - (-0,04; 0,27) 

MENSA 
MEP+BSC 194 - 0,10 0,026 
PL+BSC 191 - (0,01; 0,18) 

MUSCA 
MEP+BSC 264 - 0,12 0,001 
PL+BSC 259 - (0,05; 0,19) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=0,11(0,06; 0,16) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,15(df=2) p=0,929 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenrq® (benroiizumab} w leczeniu uzupetniojgcyrr dorqsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 6. Zmiana wartoscl nat^zonej obj^toscj wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

SIRIUS »— 

MENSA 

MUSCA 

Total (95% Cl) 

Helerogenicznoic: Q p-wartosc = 0.929 . 1*2= 0.0% 
Istotnosc: p-wartosc <=0.001 

Na korzysc PI ♦BSC Na korzysc MEP^BSC 
I 1" 

11.31% 0.11 [-0.04, 0.27] 

36.60% 0.10 [0.01, 0.18) 

52.09% 0.12 [0.05,0.19] 

0.11 [0.06, 0.16] 

I I I I I 

-0.04 0.04 0.11 0.19 0.27 

Tabs la 31. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CALIMA) 
\ 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SfROCCO 
BEN+BSC 238 - 0,10 0,036 
PL+BSC 245 - (0,01; 0,19) 

CALIMA 
BEN+BSC 234 - 0,11 0,006 
PL+BSC 239 - (0,03; 0,18) 

Wynik metaanalizy Inverse variance fixed effects model 
WM 0=0,10(0,04; 0,16) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,01{df=l) p=0,922 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 

123 



Anqlizo efektywnosq klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniojqcym dorqsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 7. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaljza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CAUMA] 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

sirocco ; i ■ ■ 39.98% 0.10 [0.01,0.19] 

CAUMA ' ■ ' 60.02% 0.10 [0.03, 0.18] 

Total (95% Cl) i —==— 0.10 [0.04, 0.16] 

Heterogenicznosc: Q p-wartoic = 0.922 , lA2= 0;0% 
Islotnosc: p-wartosc <=0.001 ; 

Na korzysc PL*BSC i Na korzysc BEN+BSC 
1 1 1 1 1 

0.00 0.05 0.10 0.14 0.19 

Tabela 32. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, SIRIUS) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIRIUS 
MEP+BSC 59 - 0,13 0,060 
PL+BSC 66 - (-0,01; 0,26) 

MENSA 
MEP+BSC 194 - 0,14 0,004 
PL+BSC 191 - (0,04; 0,23) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=0,13(0,06; 0,21) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,01(df=l) p=0,905 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd kliniczne] dlo produktu ieczniczego FosenrQ ® (henrQlizumob) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 8. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaljza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, SfRfUS) 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

SIRIUS 

MENSA 

Total (95% Cl) 

Helerogemczno&c: Qp-wartosc = 0.905 . IA2= O.Oifc 
Islolnosc: p-wartosc <=0.001 

Na korzysc PL+BSC ; 
r 

Na korzysc MEP+BSC 
I I 

33.42% 0.13 [-0.01, 0.26] 

66.58% 0.14(0.04,0.23] 

0.13 [0.06, 0.21] 

~1 I I 

-0.01 0.06 0.13 0.19 0.26 

Tabela 33. Czas do plerwszego zaostrzenia astmy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/ffOCCO, CALIMA, 
ZONDA) 

Badanie Interwencja N HR (95% Cl) p-wartosc | 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 

0,60 (0,46; 0,78) <0,001 
PL+BSC 267 

CALIMA 
BEN+BSC 239 

0,73 (0,55; 0,95) 0,0182 
PL+BSC 248 

ZONDA 
BEN+BSC 73 

0,32 (0,17; 0,57) <0,001 PL+BSC 75 

Wynlk metaanalizy Mantel-Haenszel fixed effects model 
HR= 0,57 (0,40; 0,81) p=0,002 

Ocena Cochran Q=6,02(df=l) p=0,049 
heterogenicznosci 1A 2 (i n co ns iste n cy)=66,8% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej d!a produktu ieczniczego Fosenro ® (henroHzumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq astmq eozynofiiowq 

Wykres 9. Czas do pierwszego zaostrzenia astmy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SiHOCCO, CAUMA, 
ZONDA) 

Badania HR 

Random (D-L) 

Wa g a HR (95% Cf) 

SIROCCO 

CALIMA 

ZOHDA 

Total (95% Cl) 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0,049, lA2= 66.8 
ktotnosc; p-wartcic = 0.00? 

40.23% 

39.57% 

20.19% 

r 
Na korzysc BEN»BSC 

I 

0.60. [0,46, 0.78] 

0.73 [0.55, 0.95) 

0.32 [0.17, 0.57] 

0.57 [0.40,0.81] 

Na korzyic PL»BSC 

0.17 0.26 0.41 0.64 1.00 

HR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 34. Czas do pierwszego zaostrzenia astmy - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA) 

Badanle Inter wencja N HR (95% Cl) p-wartosc 

MENSA 
MEP+BSC 194 
PL+BSC 191 

0,44 (0,32; 0,60) <0,001 

Tabela 35. Zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%- porownanie BEN+BSC vs PL+BSC (ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

BEN+BSC 73 48 (65,75) 3,22 4 <0,001 
PL+BSC 75 28 (37,33) (1,64; 6,32) (3; 9) 

Tabela 36. Zmniejszenie dawki doustnych GKS >50%- porownanie MEP+BSC vs PL+BSC (SlRtUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 1 

MEP+BSC 69 37 (53,62) 2,31 5 0,018 
PL+BSC 66 22 (33,33) (1,15; 4,64) (3; 29) 

Tabela 37. Zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100%- porownanie BEN+BSC vs PL+BSC (ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

BEN+BSC 42 22 (52,38) 4,68 3 0,002 
PL+BSC 42 8(19,05) (1,76; 12,45) (2; 8) 

Tabela 38. Zmniejszenie dawki doustnych GKS o 100% - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC (SIRIUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

MEP+BSC 69 10 (14,49) 2,07 0,208 
PL+BSC 66 5 (7,58) (0,67; 6,41) 
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Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib) w ieczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Tabela 39. Zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^ - porownanle BEN+BSC vs PL+BSC {ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR {95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p »| 

BEN+BSC 73 43 (58,90) 2,87 4 0,002 
PL+BSC 75 25 (33,33) (1,47; 5,60) (3; ll) 

Tabela 40. Zastosowanie doustnych GKS w dawce < 5 mg/dob^ - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC {SIRIUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p ] 

MEP+BSC 69 37 (53,62) 2,48 5 0,011 
PL+BSC 66 21 (31,82) (1,23; 5,00) (3; 20) 

Bezpieczenstwo 

Tabela 41. Zgony - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N n(%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 1 (0,25) 0,53 0,582 
PL+BSC 407 2 (0,49) (0,05; 5,11) 

CALIMA 
BEN+BSC 428 0 (0,00) 0,14 0,163 
PL+BSC 440 2 (0,45) (0,01; 2,22) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 2 (2,74) 7,70 0,150 
PL+BSC 75 0 (0,00) (0,48; 124,32) 

Wynik 
metaanalizy 

Peto fixed effects model 
OR=0,77 (0,18; 3,41); p=0734 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=4,20(df=2) p=0,122 
lA2(inconsistency)=52,42% 
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Analizo efekty wnosci klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenrq® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniajqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 10. Zgony-metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badahia Odds Ratio 

Petb 

Waga OR (95% Ci) 

SIROCCO « «4—^ 42.89% 0.53 [0.05, 5.11] 

CALIMA • ■—i—• 28.64% 0.14 [0.01, 2.22] 

ZONDA '—r ■   28.47% 7.70 [0.48, 124.32] 

Total (95% Cl) 

Heierogenicinoic: Qp-werloSc = 0.122 
Islotnosc: p-wartosc =0.734 

0.77 [0.18, 3.41] 

lA2=52.4% 

Na korzysc BEN+BSC : Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.01 0.09 1.04 11.36 124.32 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 42. Zgony - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 0 (0,00) 0,13 0,307 
PL+BSC 66 1 (1,52) (0,00; 6,52) 

MENSA 
MEP+BSC 194 0 (0,00) 0,13 0,314 
PL+BSC 191 1 (0,52) (0,00; 6,72) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 0 (0,00) 
PL+BSC 278 0 (0,00) 

Wynik Peto fixed effects model 
metaanalizy OR=0,13 (0,01; 2,10) p=0151 

Ocena Cochran Q=0,00(df=l) p=0,992 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efekty wnosd klinicznej d!q produktu ieczniczego Fosenro® (benrolizumab) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 11. Zgony-metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badania Odds Ratio 

PQtO 

Waga OR (95% a) 

SIRIUS > s   « 49.99% 0.13 [0.00, 6.52] 

MENSA ' ■  50.01% 0.13 (0.00, 6.72] 

Total (95% Cl) 0.13 [0.01, 2.10] 

Heterogeoicjnoic: Q p-wartosc - 0.992 
istotnosc: p-ivanosc = 0.151 

1*2=0.0% 

Nakorzysc MEP+BSC 
1 1 1 

Ma korzysc PL+BSC 
1 

0.00 0.02 0.13 0.94 6.72 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 43. Utrata pacjentow z badania ogolem - metaanaiiza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CALIMA, 
ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p • 1 

SIROCCO 
BEN+BSC 398 40 (10,05) 0,90 0,642 
PL+BSC 407 45 (11,06) (0,57; 1,41) 

CALIMA 
BEN+BSC 441 59 (13,38) 1,23 0,311 
PL+BSC 440 49 (11,14) (0,82; 1,85) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 4 (5,48) 1,39 0,673 
PL+BSC 75 3 (4,00) (0,30; 6,44) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=1,08 (0,81; 1,45) p=0/603 

Ocena Cochran Q=l/15(df=2) p=0,562 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu iecznsczego Fosenro ® (benrofizumab} tv leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq astmq eozynofilowq 

Wykres 12. Utrata pacjentow z badania ogotem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC ys PL+BSC {SIROCCO, CAUMA, 
ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Cl) 

SIROCCO 

CALIMA 

ZONDA 

Total (95% Cl) 

Hecerogcnicznosc: Q p-wartosc - 0.562 , lA2- 0.0% 
Islotnosc; p-wartoic = 0.603 

Na korzysc BEN+BSC 
I I 

46.91% 0.90 [0.57,1.41] 

49.81% 1.23 [0.82, 1.85] 

3.28% 1.39 [0.30, 6.44] 

1.08 [0.81,1.45] 

Na korzysc PL+BSC 
1 

0.30 0.65 1.39 2.99 6.44 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 44. Utrata pacjentow z badania ogotem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, MUSCA, 
SiRIUS) 

Badanie 1 nte rwe ncja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 3 (4,35) 0,70 0,655 
PL+BSC 66 4 (6,06) (0,15; 3,28) 

MENSA 
MEP+BSC 194 9 (4,64) 0,73 0,479 
PL+BSC 191 12 (6,28) (0,30; 1,76) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 5 (1,83) 0,35 -32 0,048 
PL+BSC 278 14 (5,04) (0,12; 0,99) (-1180; -16) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,55 (0,30; 1,01) p=0,053 

Ocena Cochran Q=l/19(df=2) p=0,551 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrafizumob} w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 13. Utrata pacjentow z badania og6!em - metaanaliza dfa porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, 
SIRfUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga GR (95% Gl) 

SIRIUS i a—j 1 13:46% 0.70. [0.15,3.28] 

MENSA • ■H—' 39.68% 0.73 [0.30,1.76) 

MUSCA • ■ i 46.86% 0.35 [0.12,0.99] 

Total (95% Cl)  J 0.55 [0.30, 1.01] 

Helerogenicznosc: ap-wartosc = 0.551. IA2= 0,0% 
Islotnosc: p-wartosc = 0.053 

Na korz/sc MEP-BSC : NJa korzysc Pl*BSC 
1 1 1 1 1 

0.12 0.28 0.64 1.45 3.28 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela45. Utrata pacjentowz badania z powodu AEs- metaanaliza dla porownania BEN+BSCvs PL-f-BSCfS/ffOCCQ, CAUMA, 
ZONDA) 
\ 

Badanle Interwencja N n (%) OR {95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

StROCCO 
BEN+BSC 398 8(2,01) 1,65 0,384 
PUBSC 407 5(1,23) (0,53; 5,09) 

CAUMA 
BEN+BSC 441 9(2,04) 1,81 0,290 
PL+BSC 440 5(1,14) (0,60; 5,45) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 0 (0,00) 0,33 0,503 
PL+BSC 75 1(1,33) (0,01; 8,40) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=l,55 (0,73; 3,27) p=0,254 

Ocena Cochran Q=0,96(df=2) p=0,618 
heterogenicznosci lA2(inconslstency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojqcym dorqsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 14. litrata pacjentow 2 badania z powodu AEs - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SiROCCO, 
CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (fvl-H) 

Waga OR (95% Gl) 

SIROCCO » 1 ■ « 43.16% 1.65 (0.53, 5,09] 

CALIMA ■ 1 43.68% 1.81 [0.60, 5.45] 

ZONDA 13.15% 0.33 10.01, 8.40) 

Total (95% Cl) -:r:- 1.55 [0.73, 3.27] 

Heierogenianosd: Q p-wartoit! = 0.518 , 
Istotnosc: p-wartosc =0.254 

lA2=0,0% 

Na korzysc BEN-BSC ; Na korzysc PL-BSC 
1 1 1 1 1 

0.01 0.07 0.33 1.67 8.40 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 46. Utrata pacjentow z badania z powodu AEs - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, 
SIRfUS) 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

S\R\US 
MEP+BSC 69 3 (4,35) 0,95 0,955 PL+BSC 66 3 (4,55) (0,19; 4,91) 

MENSA 
MEP+BSC 194 1 (0,52) 0,24 0,207 PL+BSC 191 4(2,09) (0,03; 2,19) 

WIUSCA 
MEP+BSC 273 2 (0,73) 1,02 0,985 PL+BSC 278 2 (0,72) (0,14; 7,28) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0/65 (0,23; 1,84) p=0416 

Ocena Cochran Q=l,19(df=2) p=0,553 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenm® (henrQlizumob) w leczeniu uzupetniajgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 15. Utrata pacjentow z badania z powodu AEs - metaanaliza dla porownania IVIEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, 
SIRIUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga GR (95% Gt) 

SIRIUS   ^ 1 32.92% .0;95 [0.19,4.91] 

MENSA ' ■ ^ ' 45.00% 0.24 [0.03,2.19] 

MUSCA 1 "   22.08% 1.02 [0.14,7.28] 

Total (95% Cl) 0.65 [0.23, 1.84] 

Helerogenicznosc: Qp-warlosc = 0.553 . IA2= 0,0% 
Islotnosc: p-wartosc = 0.416 

Na korTyif MPPfBSC j Na korzy^ Pl*BSC 
1 1 1 1 1 

0.03 0.11 0.44 1.79 7.28 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 47. Utrata pacjentow z badania: wycofanie zgody - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC (SIROCCO, 
CALIMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 398 16 (4,02) 0,81 0,540 
PL+BSC 407 20 (4,91) (0,41; 1,59) 

CALIMA 
BEN+BSC 441 28(6,35) 1,50 0,182 
PL+BSC 440 19 (4,32) (0,83; 2,73) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 1 (1,37) 3,07 0,493 
PL+BSC 75 0 (0,00) (0,12; 75,50) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=l,17 (0,76; 1,81) p=0,48 

Ocena Cochran Q=2,16(df=2) p=0,339 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=7,59% 
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Anqlizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 16. Utrata pacjentow z badania; wycofanie zgody - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SiROCCO, 
CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio Waga OR (95%.Gl! 

Fixed (M-H) 

SIRGCCO 

CALIMA 

ZONDA 

Total (95% Cl) 

Heterogenicznosc; Qp-wartos 
Islotnosc: p-wartosc =0.480 

1 1 

h 

0.339 f l
A2= 7.6% 

Na korzysc BEN-*BSC Na korzysc PL*BSC 

50.91% 

47.78% 

1.31% 

1 

0.12 0.62 3.07 15.22 75.50 

OR (skala zlogarytmowana) 

0.81 [0.41, 1.59] 

1.50 [0.83, 2.73] 

3.07 [0.12, 75.50] 

1.17 [0.76, 1.81) 

Tabela 48. Utrata pacjentow z badania: wycofanie zgody - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, 
MUSCA, SIRIUS] 

Badanie Interwencja N n {%] OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 0 (0,00) 0,32 0,489 
PL+BSC 66 1(1,52) (0,01; 7,90) 

MENSA 
MEP+BSC 194 4(2,06) 0,78 0,719 
PL+BSC 191 5 (2,62) (0,21; 2,96) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 2 (0,73) 0,33 0,182 
PL+BSC 278 6(2,16) (0,07; 1,67) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,51 (0,20; 1,33) p=0,171 

Ocena Cochran Q=0,74(df=2) p=0,691 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 

134 



Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro ® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 17. Utrata pacjentow z badania: wycofanie zgody - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, 
MUSCA, SfRfUS] 

Badania: Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga QR (95% Cl) 

SIRIUS 12.24% 0.32 (0.01,7:90] 

MENSA ' * ' 39.97% 0.78 [0.21,2.96] 

MUSCA •—■—H 47.80% 0.33 [0.07,1.57] 

Total (95% Cl) <=4- 0.51 [0.20, 1.33] 

Hctcrogcnicznosc: Q p wartodc = 0.691 
Isiotnosc: p-v/arlosc =0.171 

lA2= 0.0% 

Nakorzysc MEP+BSC j Na korzysc PL^BSC 
1 1 1 1 1 

0.01 0.07 0.32 1.50 7.90 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 49. Utrata pacjentow z badania: inne przyczyny - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC [SIROCCO, 
CALIMA, ZONDA) 

Badanle Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) 
i 

Wartosc p p 

SfROCCO 
BEN+BSC 398 16 (4,02) 0,81 0,540 
PL+BSC 407 20 (4,91) (0,41; 1,59) 

CALIMA 
BEN+BSC 441 22 (4,99) 0,87 0,647 
PL+BSC 440 25(5,68) (0,48; 1,57) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 3 (4,11) 1,56 0,630 
PL+BSC 75 2 (2,67) (0,25; 9,65) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,87 (0,57; 1,34) p=0,542 

Ocena Cochran Q=0,44(df=2) p=0,802 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosd klinicznej d!q produktu.Jeczniczego Fosenm® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 18. Utrata pacjentow z badanla: inne przyczyny - metaanaliza dla pordwnania BEN+BSC vs PL+BSC [StROCCO, 
CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio Waga OR (95% Gl) 

Fixed (fvl-H) 

SIROCCO 

CALIMA 

ZONDA 

Total (95% Cl) 

Heierogenianosd: Qp-wartoid = 0.802 , lA2=0,0% 
Istotnosc: p-warlosc =0.542 

-e 

Na korzysc BEN^BSC Na korzysc PL+BSC 
 1 ^  "1 

42.51% 0.81 10.41.1.59] 

53.25% 0.87 [0.48, 1.57] 

4.24% 1.56 [0.25, 9.65] 

0.87 [0.57,1.34] 

0.25 0.63 1.55 3.88 9.65 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 50. Utrata pacjentow z badania: inne przyczyny - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, 
MUSCA, SIR!US) 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95%CI) Wartosc p | 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 0 (0,00) 
PL+BSC 66 0 (0,00) 

MENSA 
MEP+BSC 194 4 (2,06) 1,32 0,719 
PL+BSC 191 3 (1,57) (0,29; 5,98) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 1 (0,37) 0,17 0,098 
PL+BSC 278 6 (2,16) (0,02; 1,39) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,55 (0,18; 1,66) p=0,289 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=2,50(df=l) p=0/114 
lA2(inconsistency)=60,03% 
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Analizo efektywnosci klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 19. Utrata pacjentow z badania: irme przyczyny - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, 
MUSCA, SfRfUS] 

Badania Odds Ratio Waga 

Fixed (M-H) 

OR (95% Gl) 

MENSA    • 33.33% 1.32 (0.29, 5.98] 

MUSCA 

Total (95% Cl) 

Heterogenicznosc: Qp-warlosc - O.ll'l. 1*2-60.0 
Istotnosc: p-wartos<t =0.289 

• ■ f- 66.67% 0.17 [0.02,1.39] 

0.55 [0.18,1.66] 

% ; 

Na korzysc MEP+BSC ; Na torzysc PUBSC 
1 1 1 1 1 

0.02 0.08 0.35 1.44 5.98 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabs la 51. Zdarzenla nlepozqdane prowadzqce do rezygnacji z leczenia - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

li 
Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 8 (2,03) 2,79 0,132 
PL+BSC 407 3 (0,74) (0,74; 10,60) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 10 (2,34) 2,61 0,108 
PL+BSC 440 4 (0,91) (0,81; 8,38) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 3 (4,11) 1,56 0,630 
PL+BSC 75 2 (2,67) (0,25; 9,65) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=2,44 (1,11; 5,36) p=0,026 

Ocena Cochran Q=0,28(df=2) p=0/869 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro ® (benroiizumab) w feczeniu uzupetniajgcy/n dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 20. Zdarzenia niepozqdane prowadzgce do rezygnacji z leczenia - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H). 

Waga OR (95% Gl) 

SIROCCO  B < .. 33:48% 2.79 [0,74.10:60] 

CALIMA  ■ < 44.61% 2.61 [0.81, 8.38] 

ZONDA 21.91% 1.56 [0.25, 9.65] 

Total (95% Cl) 2.44 [1.11, 5.36] 

Heierogemanosd: Q p-wartoid = 0.869 , 
Istotnosc: p-wartosc =0.026 

IA2=0,0% 

Na korzysc BEN+BSC 
1 1 

Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 

0.25 0.64 1.64 4.17 10.60 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 52. Zdarzenia niepoz^dane prowadz^ce do rezygnacji z leczenia - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Badanle Interwencja N n {%] OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 3 (4,35) 0,95 0,956 PL+BSC 66 3 (4,55) (0,19; 4,91) 

MENSA 
MEP+BSC 194 1 (0,52) 0,24 0,207 PL+BSC 191 4 (2,09) (0,03; 2,19) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 2 (0,73) 0,68 0,570 PL+BSC 278 3 (1,08) (0,11; 4,08) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0;58 (0,21; 1,62) p=0,302 

Ocena Cochran Q=0,99(df=2) p=0,611 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 21. Zdarzenia niepoz^dane prowadzqce do rezygnacji z leczenia -metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC 
(MENSA, MUSCA, SfRlUS) 

Badania Odds Ratio Waga OR (95% Cl) 

Fixed (M-H) 

:S3RIUS 

MENSA 

MUSCA 

Total (95% Cl) 

Heierogenicinoic: Qp-wanosd = 0.511, r2=0.0% 
Islotnosc: p-wartosc =0.302 

■1 ■ 

■ 

Na korzysc MEP+BSC Na korzysc PL+BSC 

29-65% 

40.53% 

29.82% 

0.03 0.10 0.36 1.33 4.91 

OR (skala zlogarytmowana) 

0.95 10:19,4.91] 

0.24 [0.03, 2.19] 

0.68 |0.11; 4.08] 

0.58 [0.21,1.62] 

Tabela 53. Ci^zkie zdarzenia niepoz^dane ogotem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, 
ZONDA) 
\ 

Badanle Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p r J 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 52 (13,20) 0,97 0,896 
PL+BSC 407 55 (13,51) (0,65; 1,46) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 40 (9,35) 0,65 -24 0,049 
PL+BSC 440 60 (13,64) (0,43; 1,00) (-3629; -12) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 7 (9,59) 0,46 0,119 
PL+BSC 75 14 (18,67) (0,17; 1,22) 

Wynlk Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanallzy OR=0,76 (0,58; 1,01) p=0,06 

Ocena Cochran Q=2,91(df=2) p=0/233 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=31,27% 
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Anolizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrQlizumab} w leczeniu uzupefniajqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 22. Ci^zkie zdarzenia nlepozqdane ogotem - metaanallza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, 
ZONDA) 

Badania Odds Ratio Waga OR (95% Cf) 

Fixed (M-H) 

.SIROCCO 

CALIMA 

ZOMDA 

Total (95% Cl) 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0.233 , lA2= 31.3' 
ktotnosc; p-wartcic = 0.060 

-8 h 41.53% 

47.43% 

-h 11.04% 

T" 
Na korzysc BEN^BSC 

i r 
Na korzysc PL+BSC 

I 

0.17 0.30 0.51 0.86 1.46 

OR (skala zlogarytmowana) 

0.97 [0.65,1.45] 

0.65 [0.43, 1.00) 

0.46 [0.17, 1.22] 

0.76 [0.58,1.01] 

Tabela 54. Ci^zkie zdarzenia niepozqdane ogoiem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, 
SIRfUS) 

Badanie 1 nte rwe ncja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) 
1 

Wartosc p | 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 1 (1,45) 0,07 -6 0,010 
PL+BSC 66 12 (18,18) (0,01; 0,53) (-15; -4) 

MENSA 
MEP+BSC 194 16 (8,25) 0,55 0,070 
PL+BSC 191 27 (14,14) (0,28; 1,05) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 15 (5,49) 0,68 0,259 
PL+BSC 278 22 (7,91) (0,34; 1,33) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,49 (0,32; 0,77) p=0,002 

Ocena Cochran Q=4,55(df=2) p=0/103 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=56,02% 
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Analizo efekty wnosd klinlcznej dlq produktu. leczniczego Fosenro ® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniqjqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 23. Ci^zkie zdarzenia niepozqdane og6!em - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+ BSC (MENSA, MUSCA, 
S/ff/US) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (fvl-H) 

Waga OR (95% Gl) 

SIRIUS 

MFN^A 

i B 1 20.97% 0.07 10.01. 0.53] 

n in i nql 

MUSCA ■ ■ 0.68 10.34, 1.33] 1 ■ ' JJ./J/0 

Total (95% Cl) o 0.49 [0.32, 0.77] 

Heierogemanosd: Qp-warioid =0.103 
Istotnosc: p-warlosc =0.002 

lA2= 56.0% 

to korzysc MEP-BSC : Na korzysc PL-BSC 
1 1 1 1 

0.01 0.03 0.11 0.38 

OR (skala zlogarytmowana) 

—1 

1.33 

Tabela 55. Cl^ikie zdarzenia niepoi^dane zwi^zane z leczeniem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA) 
\ 

Badanle Interwencja N n (%) OR {95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

smocco 
BEN+BSC 394 0 (0,00) 0,34 0,507 
PL+BSC 407 1 (0,25) (0,01; 8,42) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 2 (0,47) 2,06 0,555 
PL+BSC 440 1 (0,23) (0,19; 22,81) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=1/02 (0,18; 5,92) p=0/979 

Ocena Cochran Q=0,78(df=l) p=0,376 
h ete r oge n ic znosc i IA 2 (i n co ns ist e n cy)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlq produktu.leczniczego Fosenro ® (henrQfizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 24. Ci^zkie zdarzenia niepozqdane zwigzane z leczeniem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% a) 

SIROCCO 1 60.15% 0.34 [0.01, 8.42] 

CALIMA • h" 1 39.85% 2.06 [0.19, 22.81] 

Total (95% Cl) 1.02 [0.18,5.92] 

Helerogemanosc: Q p-warlosc = 0.376, lA2= 0.0% 
Istotnosc: p-wartosc = 0.979 

Nakorzy*cDEN« BSC \ Na korzysc PL*BSC 

0.01 0.09 0.55 3.55 22.81 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 56. Ci^zkie zdarzenia niepoz^dane zwi^zane z leczeniem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA, MUSCA) 

Badanie Inter we nc]a N n{%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) 
i 

Wartosc p ( 

MENSA 
MEP+BSC 194 1 (0,52) 0,98 0,991 
PL+BSC 191 1 (0,52) (0,06; 15,85) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 31 (11,36) 1,30 0,360 
PL+BSC 278 25 (8,99) (0,74; 2,26) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=l,28 (0,74; 2,21) p=0,37 

Ocena Cochran Q=0,04(df=l) p-0,849 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosd klinicznej dlq produktu.leczniczego Fosenro ® (benrotizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 25. Ci^ikie zdarzenla niepozqdane zwl^zane z leczeniem - metaanaliza dla porownania MEP+BSG vs PL+BSC 
[MENSA, MUSCA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Gl) 

MENSA 4.37% 0.98 [0.06, 15.85] 

i fn 7/i 7 7^1 IVIUJV.M 

Total (95% Cl) 

jD.OJ/0 I.JUIU. Z1*, Z.ZO\ 

1.28 [0.74, 2.21] 

Hctcrogcnicrnosc; Qp-wartosc = 0.849 
Istotnosc: p-wartosc = 0.370 

r2= 0.0% 

Ma korryv MEP+B5C Ma koriysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.06 0.25 0.98 3.95 15.85 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabs la 57. Zdarzenia niepoz^dane ogotem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC (StROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N n {%] OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

SfROCCO 
BEN+BSC 394 281 (71,32) 0,77 

0,101 
PUBSC 407 311 (76,41) (0,56; 1,05) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 320 (74,77) 0,85 0,306 
PL+BSC 440 342 (77,73) (0,62; 1,16) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 55 (75,34) 0,64 0,276 PL+BSC 75 62 (82,67) (0,29; 1,43) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,79 (0,64; 0,98) p=0,035 

Ocena Cochran Q=0;50(df=2) p=0,780 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Anolizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 26. Zdarzenia niepozgdane ogotem - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/i?OCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% C!) 

StRGCCO '—a— H 46.69% 0.77 [0.56,1.05] 

CALIMA • »— —1 45.28% 0.85 |0 62,1.16] 

ZONDA    8.02% 0.64 [0.29,1.43] 

Total (95% Cl) o 0.79 [0.64, 0.98] 

Hcterogeniczaosc: Q p-wartosc = 0.780, 
Istotnosc: o-wartosc =0.035 

1*2=0,0% 

Na korzysc BEN+BSC 
1 1 1 1 

Na korz/sc PL+BSC 
1 

0.29 0.43 0.64 0.96 1.43 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 58. Zdarzenia niepoz^dane ogoiem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Badanie Interwencja N n(%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

smius 
MEP+BSC 69 57 (82,61) 0,39 0,094 
PL+BSC 66 61 (92,42) (0,13; 1,17) 

MENSA 
MEP+BSC 194 152 (78,35) 0,76 0,280 
PL+BSC 191 158 (82,72) (0,46; 1,26) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 192 (70,33) 0,81 0,278 
PL+BSC 278 207 (74,46) (0,56; 1,18) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,75 (0,56; 1,00) p=0,053 

Ocena Cochran Q=l/53(df=2) p=0,465 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 27. Zdarzenia niepozqdane ogotem — metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, SfRIUS) 

Badahia Qdds Ratio Waga 

Fixed (M-H) 

GR (95% Cl) 

S1RIUS ■ • i—10.21% 0.39 10.13, 3.17] 

MENSA 

Ml 

' ■—^—1 32.47% 

H i a?0/. 

0.76 (0.46,1.26] 

n si fn i iRl IVIU JV-/A 

Total (95% Cl) 

U.OJ. IU.JO, 4.J.OJ 

0.75 [0.56, 1.00] 

Meterogenic2no5(f: Qp-warios£ = 0.465 
Istolnosc: p-warlosc =0.053 

lA2=0.0% ; 

Na korzysc MEP+BSC j Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.13 0.23 0.40 0.71 1.26 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 59. Zdarzenia niepoi^dane zwlqzane z leczeniem -porownanie BEN+BSC vs PL+BSC [CALIMA) 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

CAUMA 
BEN+BSC 428 54(12,62) 1,62 23 0,033 
PL+BSC 440 36 (8,18) (1,04; 2,53) (12; 274) 

Tabela 60. Zdarzenia niepoi^dane zwl^zane z leczeniem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, 
SIRfUS) 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

MEP+BSC 69 21 (30,43) 1;97 
PL+BSC 66 12(18,18) (0,88; 4,42) 

MENSA 
MEP+BSC 194 39(20,10) 1,35 0,262 
PL+BSC 191 30(15,71) (0,80; 2,28) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=l,51 (0,97; 2,35) p=0,065 

Ocena Cochran Q=0,59(df=l) p=0,443 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd kliniczne] dlo produktu leczniczego Fosenro® (benroiizumab} w leczeniu uzupetniojqcy/r doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 28. Zdarzenia niepoz^dane zwiqzane z leczeniem - metaanaliza dla porownania IVIEP+BSC vs PL-f-BSC (MENSA, 
SlfitUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Cl) 

SIRIUS 26.10% 1.97 [0.88,4.42) 

MENSA "■ ' 73.90% 1.35 [0.80,2.28] 

Total (95% Cl) —==— 1.51 [0.97, 2.35] 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc 
Isiolnoid: p-wanoid =0.065 

0.443 , lA2=0.0% 

Na korzysc MEP^BSC 
1 

0.80 

Na korzysc PL-BSC 
1 1 1 1 

1.23 1.88 2.88 4.42 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 61. Zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SW?OCCO, CAUMA, 
ZONDA) 
\ 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 9 (2,28) 1,17 0,755 
PL+BSC 407 8(1,97) (0,45; 3,05) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 9 (2,10) 1,16 0,762 
PL+BSC 440 8(1,82) (0,44; 3,03) 

ZONDA BEN+BSC 73 0 (0,00) 0,20 0,299 
PL+BSC 75 2 (2,67) (0,01; 4,24) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=1,03 (0,54; 1,97) p=0,929 

Ocena Cochran Q=l,24(df=2) p=0,538 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej d!q produktu ieczniczego Fosenrq® (henrQlizumcib) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 29. Zdarzenia niepozqdane w miejscu iniekcji - metaanallza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/ffOCCO, 
CAUMA, ZONDA) 

Badania: Odds Ratio Waga QR(95%ei) 

Fixed (M-H) 

sirocco; 

CALIMA 

ZONDA 

Total (95% Cl) 

Hctcrogcnicznosc: Q p-warlodc = 0.538, lA2= 0.096 
Isiotnosc: p-v/artosc =0.929 

Na korzysc BEN-BSC 

43.03% 

43.22% 

13.75% 

T 
Na korzvsc PL-BSC 
 1 

0.01 0.04 0.20 0.91 4.24 

OR (skala zlogarytmowana) 

1.17 (0.45, 3.05] 

1.16 [0 44, 3.03] 

0.20 (0.01, 4.24] 

1.03 [0.54, 1.97] 

Tabela 62. Zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji - metaanaiiza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, 
SIRfUS) 

Badanle 1 nte rwe ncja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95%CI) Wartosc p | 

SfRlUS 
MEP+BSC 69 4 (5,80) 1,97 0,443 
PL+BSC 66 2 (3,03) (0,35; 11,13) 

MENSA 
MEP+BSC 194 17 (8,76) 2,96 18 0,026 
PL+BSC 191 6 (3,14) (1,14; 7,68) (10; 120) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 7 (2,56) 1,19 0,754 
PL+BSC 278 6 (2,16) (0,40; 3,60) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=2,04 (1,06; 3,93) p-0,032 

Ocena Cochran Q=l,50(df=2) p=0,473 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniajgcym dorpsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 30. Zdarzenia niepoz^dane w miejscu iniekcji - metaanaliza dfa porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, 
SlfitUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Ci) 

simus 14.55% .1.97 [0.35, 11.13] 

MENSA • ■   41.68% 2.96 [1.14, 7.68] 

MUSCA -m ' 43.77% 1.19 [0.40, 3.60] 

Total (95% Cl) 2.04 [1.06, 3.93] 

Hctcrogenicznosc: Qp wartosc = 0.473 
Istotnosc: p-v/anosc =0.032 

lA2=0.0% 

Na korzysc MEP-BSC 
1 1 

Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 

0.35 0.83 1.97 4.68 11.13 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 63. Zdarzenia mepoigdane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUWIA, ZONDA] 

Badanle Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 45 (11,42) 0,54 -13 0,003 
PL+BSC 407 78 (19,16) (0,37; 0,81) (-37;-8) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 47 (10,98) 0,67 0,053 
PL+BSC 440 68 (15,45) (0,45; 1,01) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 2 (2,74) 0,09 -5 0,002 
PL+BSC 75 18 (24,00) (0,02; 0,40) (-10; -4) 

Wynik 
metaanalizy 

DerSimonian-Laird random effects model 
OR=0;48 (0,26; 0,87) p=0,016 

Ocena Cochran Q=6,70(df=2) p=0/035 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=70,13% 
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Anqlizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniajqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 31. Zdarzenia nlepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy — metaanaliza dla porownanla 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badania Odds Ratio Waga 

Random < D-L) 

OR (95% Cl) 

.SIROCCO > m ■ i 43.82% 0.54 [0,37, 0.81] 

CALIMA 

ZONDA 

i—|—j 43 75% 0.67 [0.45,1.01] 

0.09 [0.02, 0.40] • • < 12.43% 

Total (95% Cl) 0.48 [0.26, 0.87] 

Hecerogenicznosc: Q p-wartoic - 0.035 
Istotnosc: p-wartosc = 0.016 

lA2- 70.1% 

Na korzysc 8EN+BSC j Na korzysc PL-*BSC 
1 1 1 1 1 

0.02 0.05 0.14 0.38 1.01 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 64. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, StRtUS] 

Badanie Interwencja N n(%) OR (95% Cl) NNT{95%CI) Wartosc p 

SIRfUS MEP+BSC 69 2 (2,90) 0,22 0,059 
PL+BSC 66 8 (12,12) (0,04; 1,06) 

MENSA 
MEP+BSC 194 13 (6,70) 0,40 -12 0,009 
PL+BSC 191 29 (15,18) (0,20; 0,80) (-45; -7) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 8(2,93) 0,53 0,154 
PL+BSC 278 15 (5,40) (0,22; 1,27) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,41 (0,25; 0,68) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0/95(df=2) p=0,621 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosci klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 32. Zdarzenia nlepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy — metaanaliza dla porownanla 
MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, SlfVUS) 

Badania Odds Ratio Waga 

Fixed (M-H) 

QR (95% Cl) 

SIRIUS ' a f* 16.00% 0,22 (0.04,1.06] 

MENSA » ■ i i 54.93% 0.40 [0 20, 0.80] 

MUSCA • ■ 29.07% 0.53 (0.22,1.27] 

Total (95% Cl) 0.41 [0.25, 0.68] 

Hctcrogcnicznosc: Q p wartodc = 0.621 
Isiotnosc: p-v/arlosc <=0.001 

lA2= 0.096 

Na korzysc MEP+BSC j Na korzyic PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.04 0.10 0.24 0.55 1.27 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 65. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie Wony sluzowej nosa i gardta - metaanaliza 
dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/ffOCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanle Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

SfROCCO 
BEN+BSC 394 46 (11,68) 1,01 0,955 
PL+BSC 407 47 (11,55) (0,66; 1,56) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 79 (18,46) 0,86 0,364 
PL+BSC 440 92 (20,91) (0,61; 1,20) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 11 (15,07) 0,71 0,432 
PL+BSC 75 15 (20,00) (0,30; 1,67) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy 08=0,89 (0,69; 1,15) p=0,375 

Ocena Cochran Q=0,66(df=2) p=0,718 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosci klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumob) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 33. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie btony sluzowej nosa i gardta - metaanallza 
dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badariia Odds Ratio 

Fixed (M'-H) 

Waga OR (95% Cl) 

SiROCCO . ® i 32.06% 1.01 [0:66,1.56] 

CAUMA   ■"f—1 58.08% 0.86 [0.61, 1.20] 

ZONDA 9.87% 0.71 [0.30, 1.67] 

Total (95% Cl) 0.89 [0.69, 1.15] 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0.718 
istotnosc: p-wartoi(f = 0.375 

lA2= 0.0% 

Na korzyic BEN'-BSC • Na korzyic PL^BSC 
1 1 1 1 1 

0.30 0.46 0.71 1.09 1.67 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 66. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie Wony sluzowej nosa i gardta - metaanaliza 
dla porownania MEP+BSC vs PUBSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p , ] 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 10 (14,49) 0,95 0,914 
PUBSC 66 10 (15,15) (0,37; 2,45) 

MENSA 
MEP+BSC 194 33(17,01) 0,65 0,087 
PUBSC 191 45 (24,08) (0,39; 1,07) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 31 (11,36) 0,65 0,080 
PUBSC 278 46 (16,55) (0,40; 1,05) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,68 (0,49; 0,94) p=0,019 

Ocena Cochran Q=0;55(df=2) p=0,758 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlq produkta leczniczego Fosenrq ® (benralizumab) w leczeniu uzupetn{ojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 34. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie btony sluzowej nosa i gardta - metaanallza 
dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC MUSCA, SlRiUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga GR (95% Gl) 

SIRIUS 9.98% 0:95 [0.37,2,45] 

MENSA • ■  43.91% 0.65 [0.39,1.07] 

MUSCA ' ■  46.12% 0.65 [0.40,1.05] 

Total (95% Cl) 0.68 [0.49, 0.94] 

Helerogenicznosc: Qp-wartosc = 0.758. IA2= 0,0% 
Islotnosc: p-wartosc = 0.019 

Na kor7y« MEP^BSC 
1 1 

Na kcfzvsc PUBSC 
1 1 

0.37 0.59 0.95 1.53 2.45 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 67. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej zgrup: infekcja gornych drog oddechowych - metaanaliza dla 
porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p>,| 

smocco 
BEN+BSC 394 32 (8,12) 0,91 0,714 
PL+BSC 407 36 (8,85) (0,55; 1,50) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 36 (8,41) 0,89 0,639 
PL+BSC 440 41 (9,32) (0,56; 1,43) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 5(6,85) 1,03 0,965 
PL+BSC 75 5(6,67) (0,29; 3,72) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,91 (0,65; 1,27) p=0,574 

Ocena Cochran Q=0,04(df=2) p=0,980 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinlcznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 35. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej zgrup: Infekcja gornych drogoddechowych - metaanaliza dla 
porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SWOCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Cf) 

SIROCCO 1 ^ 43.87% 0,91 [0,55,1.50] 

CALIMA '—■!—1 49.93% 0.89 [0.56, 1.43] 

ZONDA 6.19% 1.03 [0.29, 3.72] 

Total (95% Cl) 0.91 [0.65,1.27] 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0.980 
Ictotnosr; p-wartcic = 0.574 

lA2= 0.0% j 

Na korzysc BEN^BSC j Nakorzysc PL' BSC 
1 1 1 1 1 

0.29 0.54 1.03 1.96 3.72 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 68. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: infekcja gornych drog oddechowych - metaanaliza dla 
porownania MEP+BSC vs PUBSC (MENSA, MUSCA, SIRiUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

StRtUS 
MEP+BSC 69 3 (4,35} 0,55 0,433 
PUBSC 66 5 (7,58) (0,13; 2,42) 

MENSA 
MEP+BSC 194 24 (12,37) 0,86 0,610 
PUBSC 191 27 (14,14) (0,48; 1,55) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 17(6,23) 1,25 0,545 
PUBSC 278 14 (5,04) (0,60; 2,59) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,95 (0,61; 1,46) p=0,799 

Ocena Cochran Q=l/18(df=2) p=0,554 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosd klinlcznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (benroiizumab} w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 36. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: Infekcja gornych drog oddechowych - metaanaliza dla 
porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (fvl-H) 

Waga OR (95% Gl) 

SIRIUS 11.71% 0.55 10.13, 2.42] 

MENSA ■1 57.12% 0.86 [0.48, 1.55] ■ 

MU5CA ■ 31.17% 1.25 10.50, 2.59] 

Total (95% Cl) 0.95 [0.61,1.46] 

Heierogemanosd: Q p-warroid = 0,554 , 
Istotnosc: p-wartosc =0.799 

|A2=0.0% 

Na korzysc MEP+BSC Na korzysc PUBSC 
1 1 1 1 1 

0.13 0.27 0.57 1.22 2.59 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 69. Zdarzenia niepoz^dane o czgstosci >5% w jednej z grup: bol gtowy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs 
PUBSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 37 (9,39) 1,91 24 0,023 
PL+BSC 407 21 (5,16) (1,09; 3,32) (13; 161) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 34 (7,94) 1,10 0,709 
PL+BSC 440 32 (7,27) (0,67; 1,82) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 6(8,22) 3,27 0,155 
PL+BSC 75 2 (2,67) (0,64; 16,76) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=l,48 (1,04; 2,12) p=0,031 

Ocena Cochran Q=3,04(df=2) p=0,219 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=34,20% 
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Anqlizo efekty wnosd klinicznej d!q produktu leczniczego FosenrQ® (henrQlizumob) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 37. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: bol gtewy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs 
PL+BSC [SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H). 

Waga OR (95% Gl) 

SIROCCO » S 1 .37.75% 1.91 [1.09, 3.32] 

CALIMA 58.59% 1.10 [0.67, 1.82] 

ZONDA 3.65% 3.27 [0.64,16.75] 

Total (95% Cl) o- 1.48 [1.04, 2.12] 

Heierogemcinosd: Q p-wanoic 
Istotnosc: p-wartosc =0.031 

0.219 . IA2= 34.2% 

Na korzysc BEN«-BSC Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 1 

0.54 1.44 3.27 7.40 16.76 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 70. Zdarzenia niepoz^dane o czgstosci >5% w jednej z grup: bol gtowy - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs 
PL+BSC [MENSA, MUSCA, SfRfUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR {95% Cl) NNT(95%CI) 1 Wartosc p ] 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 14 (20,29) 0,95 0,895 
PL+BSC 66 14 (21,21) (0,41; 2,17) 

MENSA 
MEP+BSC 194 39 (20,10) 1,20 0,477 
PL+BSC 191 33 (17,28) (0,72; 2,01) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 45 (16,48) 0,73 0,156 
PL+BSC 278 59 (21,22) (0,48; 1,13) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0;91 (0,67; 1,23) p=0,522 

Ocena Cochran Q=2,13(df=2) p=0/345 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=6,07% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 38. Zdarzenia niepoi^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: bol gtowy - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs 
PL+BSC (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Cf) 

:SiRiys 13.14% 0,95 [0,41/2.17] 

MENSA    —■ « 30.61% 1.20 [0.72, 2.01) 

MUSCA ' ■   55.25% 0.73 [0.48, 1.13] 

Total (95% Cl) 0.91 [0.67,1.23] 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0.345 
Ictotnosr; p-wartosc = 0.522 

lA2= 6.1% 

Na korzysc MEP-BSC Na korzysc PL»BSC 
1 1 1 1 1 

0.41 0.62 0.95 1.43 2.17 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 71. Zdarzenia niepozqdane o cz^stoscl >5% w jednej z grup: zapalenie oskrzell - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUWIA, ZONDA] 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 19 (4,82) 0,64 0,135 
PL+BSC 407 30(7,37) (0,35; 1,15) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 44 {10,28} 0,85 0,470 
PL+BSC 440 52 (11,82) (0,56; 1,31) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 7 (9,59) 0,56 0,248 
PL+BSC 75 12 (16,00) (0,21; 1,50) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,75 (0,54; 1,03) p=0,076 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=l;00(df=2) p=0,606 
lA2{inconsistency)=0,00% 

156 



Anqlizo efekty wnosd klinicznej d!a produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 39. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie oskrzeli - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Gl) 

SIROCCO » a  ̂  33.12%. 0.64 1035, 3.15] 

CALIMA • ■- 54.25% 0.85 [0.56,1.31] 

ZONDA  • 12.62% 0.56 |0.21# 1.50] 

Total (95% Cl) 0.75 [0.54; 1.03] 

Heierogenianosd: Q p-warioicf = 0.606 , 
Istolnosc: p-wartosc = 0.076 

lA2=0,0% 

Na korzysc BEN+BSC 
1 1 1 1 

Na korzysc PL+BSC 
1 

0.21 0.34 0.56 0.92 1.50 

OR(skala zlogarytmowana) 

Tabela 72. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie oskrzeli - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PUBSC {MENSA, SIRtUS) 

Badanie Interwencja N OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

SfRlUS MEP+BSC 69 7(10,14) 0,72 0,532 
PL+BSC 66 9 (13,64) (0,25; 2,05) 

MENSA 
MEP+BSC 194 9 (4,64) 0,47 0,071 
PL+BSC 191 18(9,42) (0,20; 1,07) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,55 (0,29; 1,05) p=0;068 

Ocena Cochran Q=0;39(df=l) p=0,533 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro® (benroiizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 40. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: zapalenie oskrzeli - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, SlRfUS] 

Badania Odds Ratio Waga OR (95% Gl) 

Fixed (M-H) 

SIRIUS 

MENSA 

Total (95% Cl) 

Heterogenicinosc: Qp-wartosc - 0.533 . IA2=0.0% 
Istotnosc: p-wartosc =0.068 

Na korzysc MEP+BSC 
I 1  

32.34% 

67.65% 

Ma korzysc PUBSC 
n 1 

0.20 0.36 0.65 1.15 2.05 

OR (skala zlogarytmowana) 

0.72 [0.25, 2.05] 

0.47 [0.20,1.07] 

0.55 [0.29,1.05] 

Tabela 73. Zdarzenia niepozqdane o czgstosci >5% w jednej zgrup: zapalenie zatok - metaanaliza dla porownania BEN+BSC 
vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badanle Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 22 (5,58) 0,80 0,449 
PL+BSC 407 28 (6,88) (0,45; 1,42) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 20 (4,67) 0,53 -27 0,023 
PL+BSC 440 37(8,41) (0,30; 0,94) (-237; -15) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 4 (5,48} 0,49 0,256 
PL+BSC 75 8(10,67) (0,14; 1,69) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,63 (0,43; 0,92) p=0,013 

Ocena Cochran Q=l,17(df=2) p=0/558 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 41. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej zgrup: zapalenle zatok - metaanajiza dla porownania BEN+BSC 
vs PL+BSC [SIROCCO, CAUMA, ZONDA] 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H). 

Waga OR (95% Gl) 

SIROCCO h a—  1 .38.11% 0.80 10.45,1.42] 

CALIMA ' ■ « 50.95% 0.53 [0.30. 0.94] 

ZONDA  « 10.93% 0.49 |0.14; 1.69] 

Total (95% Cl) 0.63 [0.43, 0.92] 

Heierogenianosd: Q p-wartoid = 0.358 , 
Istotnosc: p-wartosc =0.018 

lA2=0.0% 

Na korjysc BEN+8SC 
1 1 1 1 

Na korzysc PL+BSC 

0.14 0.26 0.49 0.91 1.69 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 74. Zdarzenia niepoz^dane o czQstosci >5% w jednej z grup: zapalenie zatok - metaanaliza dla porownania MEP+BSC 
vs PL+BSC [MENSA, SIRfUS) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SfRlUS 
MEP+BSC 69 7 (10,14) 1,13 0,836 
PL+BSC 66 6(9,09) (0,36; 3,55) 

MENSA 
MEP+BSC 194 18 (9,28) 0,98 0,961 
PL+BSC 191 18 (9,42) (0,49; 1,95) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=1,02 (0,57; 1,84) p=0,948 

Ocena Cochran Q=0,04(df=l) p=0,839 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosci klinjcznej dlq produktu. leczniczego Fosenrq® (henrQlizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 42. Zdarzenia niepoi^dane o cz^stosci >5% w jednej z:'grup: zapalenie zatok - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, SiRtUS) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Gl) 

SIRIUS 25.09% 1.13 [0.36, 3.55] 

MENSA 1—i—1 74.91% 0.98 [0.49,1.95] 

Total (95% Cl)  : — 1.02 [0.57, 1.84] 

Helerogenicznosc: Qp-wartosc = 0.839 
Istctnosc: p-v/arlosc = 0.948 

lA2= 0.0% 

Nakorzysc MEP+BSC ; Na kcrzysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.36 0.64 1.13 2.00 3.55 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabs la 75. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej zgrup: grypa - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC 
(SIROCCO, CALIMA, ZONDA] 
I 

Badanie Interwencja N OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

SfROCCO 
BEN+BSC 394 19 (4,82) 0,85 0,599 
PL+BSC 407 23 (5,65) (0,45; 1,58) 

CALIMA 
BEN+BSC 428 14(3,27) 0,59 0,120 
PL+BSC 440 24(5,45) (0,30; 1,15) 

ZONDA 
BEN+BSC 73 1 (1,37) 0,19 0,139 
PL+BSC 75 5 (6,67) (0,02; 1,71) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,66 (0,42; 1,03) p=0,067 

Ocena 
heterogenicznosci 

Cochran Q=l,94(df=2) p=0,379 
lA2(inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosci klinicznej dla produktu ieczniczego Fosenro ® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 43. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: grypa — metaanaliza dla pordwnania BEN+BSC vs 
PL+BSC {SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badahia Odds Ratio Waga 

Fixed (M-H) 

OR (95% Cl) 

.SIROCCO > ffii—i 43.6.9% 0.85 [0.45, 1.58] 

CALIMA ' ■—p 46.44% 0.59 [0.30,1.15] 

ZONDA • ■ i • 9.87% 0.19 [0.02,1.71] 

Total (95% Cl) 0.66 [0.42,1.03] 

Hecerogenicznosc: Q p-wartoic - 0.379 
Istotnosc: p-wartoic - 0.067 

|A2r 0.0% • 

Na korzysc BEN+BSC j Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.02 0.07 0.19 0.58 1.71 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 76. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: grypa - metaanaliza dla pordwnania MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA] 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95%CI) Wartosc p 

MENSA 
MEP+BSC 
PL+BSC 

194 4 (2,06) 0,65 
191 6(3,14) (0,18; 2,34) 

0,509 

Tabela 77. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: bdl stawdw - metaanaliza dla pordwnania BEN+BSC vs 
PL+BSC (SOTOCCO) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 18(4,57) 1,90 0,109 
PL+BSC 407 10(2,46) (0,87; 4,17) 

Tabela 78. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej z grup: bdl stawdw - metaanaliza dla pordwnania MEP+BSC vs 
PL+BSC {MENSA, MUSCA, SIR!US) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIRIUS 
MEP+BSC 69 5 (7,25) 1,21 0,783 
PL+BSC 66 4 (6,06) (0,31; 4,72) 

MENSA 
MEP+BSC 194 11 (5,67) 1,22 0,672 
PL+BSC 191 9 (4,71) (0,49; 3,00) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 9 (3,30) 0,49 0,090 
PL+BSC 278 18 (6,47) (0,22; 1,12) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,79 (0,46; 1,36) p=0,402 

Ocena Cochran Q=2,53(df=2) p=0,282 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=20,98% 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (benroiizumab) w leczeniu uzupetniajgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 44. Zdarzenia niepozqdane o cz^stoscl >5% wJednej z grup: boJ stawow — metaanaliza dla porownania MEP+BSC 
vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Badahia Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Ci) 

SiRIUS 12,81% 1.21,(0,31, 4.72] 

MENSA ' h" 1 28.91% 1.22 [0.49, 3.00] 

MUSCA   ■ h 58.28% 0.49 [0.22,1.12] 

Total (95% Cl) 0.79 [0.45,1.36] 

Heterogenicznosc: Qp-w/artosc = 0.282 
Istotnosc; p-wartosc = 0.402 

lA2r 21.0% ; 

NakorzyscMEP+BSC j Na korzysc PUBSC 
1 1 1 1 1 

0.22 0.47 1.01 2.19 4.72 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabs la 79. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup; bol plecow - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs 
PUBSC (ZONDA) 
1 

Badanie 1 nte rwe ncja N n{%! OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 

ZONDA 
BEN+BSC 73 2 (2,74) 0,50 0,432 PL+BSC 75 4(5,33) (0,09; 2,82) 

Tabela 80. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% w jednej zgrup: bol plecow - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs 
PUBSC [MENSA, MUSCA) 

Badanie 1 nte rwe ncja N n(%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl] Wartosc p 

MENSA 
MEP+BSC 194 14 (7,22) 2,04 0,132 PL+BSC 191 7 (3,66) (0,81; 5,18) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 13 (4,76) 0,72 0,385 PL+BSC 278 18 (6,47) (0,35; 1,50) 

Wynik DerSimonian-Laird random effects model 
metaanalizy OR=l,17 (0,42; 3,22) p=0/767 

Ocena Cochran Q=2;96(df=l) p=0,085 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=66/27% 

162 



Anqlizo efekty wnosd klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres45. Zdarzenia niepozqdane o cz^stosci >5% wjednej zgrup: bol plecdw - metaanaliza dfa porownania MEP+BSC vs 
PL+BSC (MENSA, MUSCA) 

Badania Odds Ratio 

ftandom (D-L) 

Waga OR (95% Cf) 

MENSA  ■ ' 45.07% 2.04 [0.81, 5.18] 

MUSCA ' ■— 53.93% 0,72 [0.35,1.50] 

Total (95% Cl) 1.17 [0.42,3.22] 

Heterogemanosc: Q p-warlosc = 0.085 , lA2= 66.3 
Istotnosc: p-wartosc = 0.767 

% 

Na korzysc MEP »BSC 
1 1 

0.35 0.68 

Na korzysc PL-BSC 
1 1 1 

1.34 2.64 5.18 

OR (skala zlogarytmowana) 

Tabela 81. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% wjednej z grup: kaszel - metaanallza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC 
[ZONDA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

ZONDA 
BEN+BSC 73 1 (1,37) 0'25 0 715 
PL+BSC 75 4 (5,33) (0,03; 2,26) 0'215 

Tabela 82. Czas do pierwszego zaostrzenia astmy • - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA] 

Badanie Interwencja N n {%) OR (95% Cl) NNT{95% Cl) Wartosc p 1 

MENSA 
MEP+BSC 194 5 (2,58) 0'53 0 970 
PL+BSC 191 9(4,71) (0,18; 1,63) 

10.6. Analiza wrazliwosci I (podziat badan} 

W ponizszych tahelach oraz graficznie na ponizszych wykresach, przedstawiono wyniki anaiizy wrazliwosci dla 

metaanaliz oraz wyniki pojedynczych badah (w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia agregacji wynikow 

z kilku prob klinicznych) dla ocenianych punktow koncowych dla porownah: BEN+BSC vs PL+BSC oraz MEP+BSC 

vs PL+BSC. 

Skutecznosc kliniczna 

Tabela 83. Zaostrzenie astmy- metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, CALIMA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

BEN+BSC 267 0,65 (1,13) -0,68 
SIROCCO  2<0,001 

PL+BSC 267 1,33 1,92 -0,95;-0,41 
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Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrQlizumab) w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

CALIMA 
BEN+BSC 239 0,66(1,10) -0,27 0,018 
PL+BSC 248 0,93 (1,41) (-0,49; -0,05) 

Wynik metaanalizy DerSimonian-Laird random effects model 
WMD=-0,47(-0,87; -0,07) p=0,022 

Ocena Cochran Q=5,32{df=l) p=0,021 
heterogemcznosci lA2(inconsistency)=81/21% 

Wykres 46. Zaostrzenie astmy - metaanallza dla porownania BEN+BSCvs PL+BSC (S/ffOCCO, CALIMA) 

Badania Roznica srednich 

Random (D-L) 

Waga MD (95% Cl) 

SIROCCO «   ■ ' 48.38% -0.68 [-0.95, -0.41] 

CALIMA   ■ ' 51.62% -0.27 [-0.49,-0.05] 

Total (95% Cl) -0.47 [-0.87, -0.07] 

Heterogenicznosc: Q p-warlosc = 0.021, iA2= 81.2% 
Istotndsc: p-.warlosc = 0;022 

Wa korzyic BENf BSC Nakbrzvsc Pl+BSG 
1 

-0.95 

1 1 1 1 

-0.71 -0.47 -0.24 0,00 

Tabela 84. Zaostrzeme astmy — metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, MUSCA] 

Badanie Interwencja- N Srednia (SD) MD (95% Gl) 
i 

p.wartoscj j 

MENSA 
MEP+BSC 194 0,83 (-) 0,91 <0,001 
PL+BSC 191 1,74 (-) (-1/45; -0,37) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 0,51 (-) -0,70 

<0,001 
PL+BSC 277 1/21 (-) (.1,05;-0,35) 

Wynik Inverse variance fixed.effects model 
metaanalizy WMD=-g,76(-i;06; -0,47) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,41(df=l) p=0,524 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efekty wnosd klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 47. Zaostrzenie astmy — metaanaliza dla porownanfa MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA] 

Badania Rdznicasrednich 

Fix^d (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

MENSA 29,74% .-0.91 [-1145, -0.37j 

MUSCA   a  7g;26% -0.70 [-LQ5, -0.35] 

Total (95% Cl) -0.76 [-1.06, -0.47] 

Hrtcrogwtfonoif: Qp-wartoie = 0.524, l'2= 0.0% 
Itlolnok: p-wartoit <=0.001 

No toizysc MEP-BSC ; Na korzv" PL'BSC 
1 

-1.45 
i i 

-1.09 -0.73 
I 

-0.36 
1 

0.00 

Tabela 85. Zaostrzenie astmy -porownanie BEN+BSC vs PL+BSC (ZONDA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

ZONDA 
BEN+BSC 73 0,54(1,18) -1,29 <0,001 
PL+BSC 75 1,83 (2,58) (-1,93; -0,65) 

Tabela 86. Zaostrzenie astmy - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC (SiHiUS) 
\ 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

StRtUS 
MEP+BSC 69 1,44 (-) -0,68 0,040 
PL+BSC 66 2,12 (-) (-1,33; -0,03) 

Tabela 37. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownanfa 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

StROCCO 
BEN+BSC 267 0,06 (0,29) -0,12 <0,001 
PL+BSC 267 0,18 (0,50) (-0,19; -0,05) 

CAUMA 
BEN+BSC 239 0,05 (0,20) 0,01 0,579 
PL+BSC 248 0,04 (0,20) (-0,03; 0,05) 

wr DerSimonian-Laird random effects model 
V" metaanal'zV WM D=-0,05(-0,18; 0,08) p=0,428 

Ocena Cochran Q=10,69(df=l) p=0,001 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=90,64% 
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Analizo efektywnosci klinicznej d!q produktu. leczniczego Fosenrq® (henrQlizumob) w ieczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 48. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA] 

Badania Roznica srednich 

Random (D-L) 

Waga MD (95% Cl) 

SIROCCO 

CALIMA 

Total (95% Cl) 

47.25%-0.12 [-0.19, -0.05] 

52.75% 0.01 [-0.03, 0.05] 

-0.05 [-0.18, 0.08] 

Heterogenicznosc: Qp-wartosc <=0.001, lA2= 90.6% 
Istolnosc: p-wartosc = 0.428 

Na korzysc BEN*BSC 
"I I 

Na korzysc PL+BSC 
1 I 

-0.19 -0.12 -0.06 0.01 0.08 

Tabela 38. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowyrr lub hospitalizacji -metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA) 
i 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

MENSA 
MEP+BSC 194 0,08 (-) -0,12 0,020 
PL+BSC 191 0,20 (-) (-0,22; -0,02) 

MUSCA 
MEP+BSC 274 0,03 (-) -0,07 0,031 
PL+BSC Til 0,10 (-) (-0,13; -0,01) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=-0,08{-0,14; -0,03) p=0,002 

Ocena Cochran Q=0,67(df=l) p=0,412 
heterogenicznosci lA2{inconsistency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenro® (henrQlizumab) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 49. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji - metaanaliza dla porownania 
MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA] 

Badahia Roznica srednich 

Fixed (IV} 

Waga MD (95% Cl) 

itxrMCA H 28.36% -0.12 [-0.22, -0.02] 

MUSCA 1 71.64% -0.07 [-0.13.-0.01] 

Total (9B%CI) — —— -0.08 [-0.14, -0.03] 

Heterogenicznosc; Q p-warlosc = 0.412 , lA2= 0.0% 
Istotnosc; p wartosc - 0.002 

Na korzysc MEP>8SC Na korzysc PL+BSC 
1 

-0.22 

1 1 1 1 

-0.17 -0.11 -0.06 0.00 

Tabela 89. Zmiana wartosci nat^zonej obj^toscl wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC (SIROCCO, CAUMA] 
i 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 264 - 0,16 <0,001 
PL+BSC 261 - (0,07; 0,25) 

CAUMA 
BEN+BSC 238 - 0,12 0,010 
PL+BSC 244 - (0,03; 0,20) 

Wynik metaanalizy 
Inverse variance fixed effects model 
WM 0=0,14(0,07; 0,20) p <0,001 

Ocena CochranQ=0,45(df=l) p=0,504 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efekty wnosd klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (henrQfizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 50. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (S/ffOCCO, CAUMA) 

Badania Rozhica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl} 

SIROCCO • m   48.60% 0.16 [0.07, 0.25] 

CALIMA • ■   51.40% 0.12 [0.03, 0.20) 

Total (95% Cl) —==— 0.14 [0.07,0.20] 

Heterogenicznosc: Qp-wartosc = 0.504 , lA 

Istotnosc: p-wartosc <=0.001 
Na korzysc PL^BSC 

uo.o% 

Na kotzyic BEN.BSC 
1 1 1 1 1 

0.00 0.06 0.12 0.19 0.25 

Tabela 90. Zmiana wartosci nat^ionej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, MUSCA] 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

MENSA 
MEP+BSC 194 0,10 0,026 
PUBSC 191 (0,01; 0,18) 

MUSCA 
MEP+BSC 264 0,12 0,001 
PUBSC 259 (0,05; 0,19) 

Wynik Inverse variance fixed effects model 
metaanalizy WMD=0,11(0,06; 0,17) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,15(df=l) p=0,702 
heterogenicznosci lA2(lnconslstency)=0,00% 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlo produktu leczniczego Fosenrq® (henrQlizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 51. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA] 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

MENSA ■ 41.26% 0.10 [0.01, 0.18] ■ 

MUSCA • ■   58.74% 0.12 [0.05, 0.19] 

Total (95% Cl) 0.11 [0.06, 0.17] 

Heterogenicznosc: Qp-wartosc = 0.702 . IA2= 
Istotnosc: p-wartosc <=0.001 

Na korzysc PL+BSC 

}.0% 

Na korzysc MEP-BSC 
1 1 1 1 1 

0.00 0.05 0.10 0.14 0.19 

Tabela 91. Zmiana wartosci nat^zonej obj^toscl wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - porownanie BEN+BSC vs PL-f-BSC (ZONDA) 

Badanle Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

ZONDA 
BEN+BSC 69 - 0.11 

0,05 
PL+BSC 73 - (0,03; 0,26) 

Tabela 92. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) ■ Przed podaniem leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (StRtUS) 

L 
Badanle Interwencja N Srednia (SD) MD {95% Cl) p-wartosc 

SfRlUS 
MEP+BSC 69 - 0,11 

0,151 
PL+BSC 66 - (-0,04; 0,27) 

Tabela 93. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosc wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 238 - 0,10 

0,036 
PL+BSC 245 - (0,01; 0,19) 

CAUMA 
BEN+BSC 234 - 0,11 

0,006 
PL+BSC 239 - (0,03; 0,18) 

Wynik metaanalizy 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu ieczniczego Fosenra® (benrcilizumcib} w leczeniu uzupefnfojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Inverse variance fixed effects model 
WM0=0,10(0,04; 0,16) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0,01(df=l) p=0,922 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 

Wykres 52. Zmiana wartoscl nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVi) - Po podaniu leku 
rozszerzaj^cego oskrzela - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL-f-BSC (SIROCCO, CAUMA] 

Badania Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

SIROCCO |» ■   39.98% 0.10 [0.01, 0.19] 

CALIMA » ■ • 60.02% 0.10 [0.03, 0.18) 

Total (95% Cl) —======— 0.10 [0.04, 0.16] 

Heterogenicznosc: Q p-wartosc = 0.922 , lA2= 0-0% 
Islotnosc: p-wartok <=0.001 • 

Na korzysc PL+BSC : Na korzysc BEN+BSC 
j 1 1 1 1 

0.00 0.05 0.10 0.14 0.19 

Tabela 94. Zmiana wartosci nat^zonej obj^tosci wydechowej pierwszosekundowej (FEVj) - Po podaniu leku rozszerzaj^cego 
oskrzela - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA) 

Badahie Interwericja N Sredhia (SD) MD (95%^Cj)' ^p-wartdsc 

MEP+BSC 194 - 0,14 
MENSA   ^0^004 

PL+BSC 191 - 0/04; 0/23 

Tabela 95. Czasdo pierwszego zaostrzenia astmy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA) 

Badanie Interwencja N HR(95%CI) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 
PL+BSC 267 

0,60 (0,46; 0,78) <0,001 

CAUMA 
BEN+BSC 239 
PL+BSC 248 

0,73 (0,55; 0,95) 0,0182 

Wynik metaanalizy Mantel-Haenszel fixed effects model 
HR= 0,66 (0,55; 0,80) p <0,001 
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Ocena Cochran Q=l,02{df=l) p=0,312 
heterogeni cznosc i IA2 (i nco n si stency)=2,3% 

Wykres 53. Czas do pierwszego zaostrzenia astmy- metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, CAUMA] 

Badania HR 

Fixed (M-H) 

Waga HR (95%. Cl) 

SIROCCO •—  ■   51.72% 0.60 (0.46, 0.78] 

CAUMA i ■ ! 48.28% 0.73 [0.55, 0.95] 

Total (95% Cl) 0.66 [0.55, 0.80] 

Heterogemcznosc: 0 c-wartosc = 0.312, 1*2= 2.3% 
IstotrKMl: o-wanmc <=0.001 

Na ionyit BEN+BSC NakorzyscPUBSC 
1 

0.46 

1 1 1 1 

0.56 0.68 0.82 1.00 

HR (skala zlogarytmowana) 

Tabs la 96. Czas do pierwszego zaostrzenia astmy - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA] 

Badanle Interwencja N HR (95% Cl) p-wartosc 

MEP+BSC 194 
MENSA   0,44 {0,32; 0,60) <0,001 

PL+BSC 191 , \ / 

Analiza wrazliwosci I (podziai badan): skutecznosc - podsumowanie 

Tabela 97. Analiza posrednia porownania BEN+BSC vs MEP+BSC [SIROCCO, CAUMA - BEN+BSC i MENSA, MUSCA - 
MEP+BSC orszZONDA - BEN+BSC i SIRIUS- MEP+BSC): analiza wrazliwosci - skutecznosc 

Punkt koncowy 
Porownywane 
interwencje 

MD (95% Cl)* Wartosc p* 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA] 

-0,47 (-0,87; -0,07) 0,02 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[MENSA, MUSCA) 

-0,76 (-1,06; -0,47) <0,001 

Zaostrzenia astmy 
BEN+BSC vs MEP+BSC 0,29 (-0,21; 0,79) 0,25 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

-1,29 (-1,93; -0,65) <0,001 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(SIRIUS) 

-0,68 (-1,33; -0,03) 0,04 

BEN+BSC vs MEP+BSC -0,61 (-1,52; 0,30) 0,19 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty 
na oddziale ratunkowym lub 

BEN+BSC vs PL+BSC 
[SIROCCO, CAUMA) 

-0,05 (-0,18; 0,08) 0,43 

hospitalizacji MEP+BSC vs PL+BSC -0,08 (-0,14; -0,03) 0,002 
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[MENSA, MUSCA] 

1 BEN+BSC vs MEP+BSC 0,03 {-0,11; 0,17) 0,64 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) Brak moiliwosci przeprowadzenia analizy 

MEP+BSC vs PL+BSC posredniej (w badaniu SIRIUS nie analizowano 
(SIRIUS) tego punktu koncowego) 

BEN+BSC vs MEP+BSC 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA) 

0,14 (0,07; 0,20) <0,001 

Przed 

MEP+BSCvs PL+BSC 
(MENSA, MUSCA) 

0,11 (0,06; 0,17) <0,001 

podaniem leku BEN+BSC vs MEP+BSC 0,03 (-0,06; 0,11) 0,55 

rozszerzaj^cego 
oskrzela 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

0,11 (0,03; 0,26) 0,051 

Zmiana wartosci 
MEP+BSC vs PL+BSC 

(SIRIUS) 
0,11 (-0,04; 0,27) 0,15 

natqzonej objqtosci 
wydechowej 

pierwszosekundowej 
(FEVx) 

BEN+BSC vs MEP+BSC -0,002 (-0,19; 0,19) 0,98 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA) 

0,10 (0,04; 0,16) <0,001 

Po podaniu 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(MENSA) 

0,14 (0,04; 0,23) 0,004 

leku BEN+BSC vs MEP+BSC -0,04 (-0,15; 0,08) 0,53 

rozszerzaj^cego BEN+BSC vs PL+BSC 
oskrzela (ZONDA) Brak moiliwosci przeprowadzenia analizy 

5 
MEP+BSCvs PL+BSC posredniej (w badaniu ZONDA nie analizowano 

(SIRIUS) tego punktu koncowego) 

! 
\ BEN+BSC ys MEP+BSC 

1 

i 

.Piihkt koncowy 
Porownywane 
interwencje 

HR (95% Cl)* 
• i 

Wartosc p* 

BEN+BSC,vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA] 

0,66 (0,55; 0,80) <0,001 

Czas do,;piervvszego zaostrzeriia astmy 

MEP+BSCvs PL+BSC 
0,44 (0,32; 0,60) <0,001 

(MENSA) 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,50(1,04; 2,16) 0,031 

BEW+BSC vs PL+BSC 
[ZONDA) 

MEP+BSCvs PL+BSC 
(SIRiUS) 

BEN+BSGvs MEP+BSC 

Brak moiliwosci przeprowadzenia analizy 
posredniej (w badaniu SIRIUS nie analizowano 

tego punktu koncowego) 

Punkt koncowy 
'Porownywane 

interwencje 
OR (95% Cl)* Wartosc p* 

Zmniejszenie dawki doustnych GKS 
>50% 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(SIRIUS) 

BEN+BSC vs MEP+BSC 

Zmniejszenie dawki doustnych GKS 
o 100% 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

MEP+BSC vs PL+BSC 

W przypadku tych punktow koncowych nie 
przeprowadzono analizy wrazliwosci, poniewaz 
w analizie glownej zaprezentowano wszystkie 

mozliwe opeje 
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{SIRIUS) 

BEN+BSC vs MEP+BSC f  

Zastosowanle doustnych GKS w dawce 
< 5 mg/dob^ 

*oszacowano na podstawie dost^pnych danych 

Wyniki analizy wrazliwosci, w postaci braku statystycznie istotnych roznic pomi^dzy grupami, w obr^bie 

ocenianych punktow kohcowych, potwierdziiy slusznosc przyj^tego zatozenia, w oparciu, o ktore metaanalizie 

w ramach analizy glownej, poddawano wyniki z wszystkich dost^pnych badah (SIROCCO, CALIMA, ZONDA dla 

BEN+BSC oraz MENSA, MUSCA, SIRIUS dla MEP+BSC) spetniaj^cych kryteria wl^czenia do niniejszego przegl^du. 

Jedynie w przypadku punktu kohcowego: czas do wyst^pienia pierwszego zaostrzenia astmy, po wykluczeniu 

z analizy statystycznej badania ZONDA (rami^ BEN+BSC), w ramach analizy posredniej uzyskano statystycznie 

istotne roznice pomi^dzy porownywanymi interwencjami na korzysc mepolizumabu (na granicy istotnosci 

statystycznej, 95% przedziat ufnosci wynosi 1,038 - 2,164, gdzie wartosc < 1 oznaczalaby brak istotnosci 

statystycznej, a p=0,031). Tak niewielka roznica pomi^dzy grupami, maj^c na uwadze stopieh zaawansowania 

ocenianej jednostki chorobowej, tj. ci^zkiej astmy eozynofilowej, nie ma znaczenia klinicznego. Nalezy miec takze 

na uwadze, iz dane, dla ktorych uzyskano taki rezultat pochodzily z dwoch badah dla ramienia BEN+BSC (SIROCCO 

i CALIMA) oraz jednej proby klinicznej dla ramienia MEP+BSC (MENSA), i w przypadku badah SIROCCO oraz 

CALIMA wyniki uj^te w dost^pnych publikacjach (odpowiednio Bleecker 2016 i FitzGerald 2016) dotyczyiy ogotu 

pacjentow, a nie jak w przypadku wszystkich pozostatych punktow kohcowych ztych dwoch badah, tj. w podziale 

na dwie grupy; pacjenci z liczb^ eozynofilow we krwi >300 komorek/pl (grupa uwzgl^dniona w analizie glownej 

niniejszego opracowania) oraz <300 komorek/pl. Co wi^cej, nalezy podkreslic, iz wyjsciowa liczba eozynofilow 

we krwi oceniana w momencie kwalifikacji chorych do omawianych prob klinicznych byfa srednio wyzsza w 

badaniach SIROCCO (360 komorek/pl dla BEN Q8W i 370 komorek/pl dla PL) i CALIMA (400 komorek/pl dla BEN 

Q8W i 371 komorek/pl dla PL) w porownaniu z MENSA (290 komorek/pl dla MEP i 320 komorek/pl dla placebo). 

Wnioskowac mozna, iz stan pacjentow wt^czonych do badania MENSA mogf bye lepszy anizeli chorych 

wi^czonych do prob klinicznych SIROCCO i CALIMA, zatem wyst^pienie pierwszego zaostrzenia astmy wystqpifo 

pozniej. 

Warto rowniez zauwazyc, iz w zadnym z dost^pnych przegl^dow systematycznych dla porownania BEN+BSC vs 

PL+BSC nie analizowano wynikow dla punktu kohcowego: czas do wyst^pienia pierwszego zaostrzenia astmy, 

mi mo wf^czenia badah, w ktorych taki drugorz^dowy efekt zdrowotny byf raportowany. Jedynym 

opracowaniem, w ktorym ten punkt kohcowy zostai wymieniony byl przegl^d Cochrane -farne20i7. Nie podano 

w nim natomiast wynikow z tego zakresu, analizy statystycznej oraz rzecz jasna ich interpretacji, maj^c na 

uwadze, iz kluczowym, klinicznie istotnym, w ocenie skutecznosci lekow z grupy anty-IL-5 dodanych do terapii 

standardowej w Ieczeniu ci^zkiej astmie eozynofilowej, jest parametr: zaostrzenia astmy (przedstawiany jako 

srednia cz^stosc wyst^pienia zaostrzenia w ci^gu roku). 

Analiza wrazliwosci I (podziat badaril - bezpieczehstwo 

Nie przeprowadzono analizy wrazliwosci dla oceny profilu bezpieczehstwa z uwzgl^dnieniem podziatu podah 

(SIROCCO+CALIMA vs MENSA+MUSCA oraz ZONDA vs SIRIUS), co zgodne jest z podejsciem zaprezentowanym 

w AWA dla produktu leczniczego Nucala, i co zdaniem autorow niniejszego opracowania jest w pelni 

uzasadnione, jako ze eel proby klinicznej oraz w niewielkim stopniu odmienna populacja pacjentow (ktore 

stanowily podstaw^ ww. podzialu badah) nie wplywaj^ na tak obiektywne punkty kohcowe jakimi niew^tpliwie 

s^ parametry bezpieczehstwa (zgony, ci^zkie zdarzenia niepoz^dane itp.). 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(ZONDA) 

MEP+BSC vs PL+BSC 
[SIRIUS] 

BEN+BSC vs MEP+BSC 
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10.7. Analiza wrazliwosci II {heterogenicznosc statystyczna) 

Skutecznosc kliniczna 

W ponizszych tabelach przedstawiono wyniki analizy wrazliwosci wynikow ocenianych punktow kohcowych, 

w ktorych uzyskano heterogenicznosc statystyczn^ wl'qczonych badah, dla porownah: BEN+BSC vs PL+BSC oraz 

MEP+BSC vs PL+BSC. 

Zaostrzenia astmv 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia BEN (l2=82,71%); Odrzucenie badania ZONDA - 

przeprowadzono w Analizie wrazliwosci 1, uwzgl^dniaj^cej podziat badah SIROCCO+CAUMA (BEN) vs 

MENSA+ML/SCA (MEP) oraz ZONDA (BEN) vs SIRIUS (MEP). 

Metaanaliza badah SIROCCO i CALIMA - takze heterogenicznosc statystyczna (l2=81/21%) - patrz analiza 

wrazliwosci I. 

Maj^c na uwadze powyzsze, w ramach niniejszej analizy wrazliwosci, autorzy przegl^du zdecydowali 

o przeprowadzeniu analizy posredniej opartej o wyniki badania SIROCCO (BEN) (wielkosc proby stanowila 

kryterium wyboru proby klinicznej, ktora uj^ta zostala finalnie w analizie wrazliwosci) oraz MENSA+MUSCA (MEP) 

(wyniki czqstkowe - patrz analiza wrazliwosci I). 

Tabela 98. Zaostrzenia astmy- porownanie BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO) 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 0,65 (1,13) -0,68 <0,001 
PL+BSC 267 1,33 (1,92) (-0,95; -0,41) 

Zaostrzenia astmv wvmagaiace wizvtv na oddziale ratunkowvm lub hospitalizacil 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia BEN (l2=86,80%); Odrzucenie badania ZONDA - 

przeprowadzono w Analizie wrazliwosci [, uwzgl^dniajqcej podziat badah S//?0CC0+C4t/M4 (BEN) vs 

MENSA+MUSCA (MEP) oraz ZONDA (BEN) vs SIRIUS (MEP). 

Metaanaliza badah SIROCCO i CAUMA - takze heterogenicznosc statystyczna ([2=90,64%) - patrz analiza 

wrazliwosci I. 

Maj^c na uwadze powyzsze, w ramach niniejszej analizy wrazliwosci, autorzy przegl^du zdecydowali 

o przeprowadzeniu analizy posredniej opartej o wyniki badania SIROCCO (BEN) (wielkosc proby stanowila 

kryterium wyboru proby klinicznej, ktora uj^ta zostata finalnie w analizie wrazliwosci) oraz MENSA+MUSCA 

(wyniki czqstkowe - patrz analiza wrazliwosci I) 

Tabela 99. Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji - porownanie BEN+BSC vs 
PL+BSC (SIROCCO) 
i 

Badanie Interwencja N Srednia (SD) MD (95% Cl) p-wartosc 

SIROCCO 
BEN+BSC 267 0,06 (0,29) -0,12 <0,001 
PL+BSC 267 0,18 (0,50) (-0,19; -0,05) 

Czas do pierwszego zaostrzenia astmy 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia BEN (l2=66,80%); Odrzucenie badania ZONDA - 

przeprowadzono w Analizie wrazliwosci I, uwzgl^dniaj^cej podziat badah SIROCCO+CAUMA (BEN) vs 

MENSA+MUSCA (MEP) oraz ZONDA (BEN) vs SIRIUS (MEP) 

Metaanaliza badah SIROCCO i CAUMA (patrz analiza wrazliwosci I) - brak heterogenicznosci statystycznej 
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Analiza wrazliwosci II (heterogenicznosc statystyczna): skutecznosc - podsumowanie 

Tabela 100. Analiza posrednla porownania BEN+BSC vs MEP+BSC: analiza wrazliwosci - skutecznosc 

Punkt kohcowy 
Porownywane , 

M D (95% €1)* Wartosc p* 
interwencje 

Zaostrzenia astmy 

BEN+BSC vs PL+BSC 
-0,68 (-0,95; -0,41) <0,001 

(SIROCCO) 
MEP+BSC vs PL+BSC 

-0,76 (-1,06; -0,47) <0,001 
[MENSA, MUSCA] 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,08 (-0,32; 0,48) 0,69 

Zaostrzenia astmy wymagaj^ce wizyty 
na oddziale ratunkowym lub 

hospitaiizacji 

BEN+BSC vs PL+BSC 
-0,12 (-0,19; -0,05 <0,001 

(SIROCCO) 
MEP+BSC vs PL+BSC 

-0,08 (-0,14; -0,03) 0,002 
(MENSA, MUSCA) 

BEN+BSC vs MEP+BSC -0,04 (-0,12; 0,05) 0,42 

Przed 
podaniem leku 

Zmiana wartosci rozszerzaj^cego 
natezonej objetosci oskrzeia 

Brak heterogenicznosc! statystycznej 

wydechowej 
Po podaniu 

pierwszosekundowej 
leku 

(FEVi) 
rozszerzaj^cego 

oskrzeia 

Brak heterogenicznosc! statystycznej 

Punkt koncowy 
Porownywane hR(95%C.)* Wartosc p* 
interwencje 

Czas do pierwszego zaostrzenia astmy 

Odrzucenie badania ZONDA - przeprowadzono w Analizie wrazliwosci 1, 
uwzglqdniajqcej podziat badah S//?OCCO+CALIMA (BEN) vs MENSA+MUSCA 

(MEP) oraz ZONDA (BEN) vs SIRIUS (MEP) 
Metaanaliza badah SIROCCO i CALIMA (patrz analiza wrazliwosci 1) — brak 

heterogenicznosc! statystycznej 

Punkt kohcowy 
Porownywane ... 

OR (95% Cl) Wartosc p* 
interwencje 

Zmniejszeme dawki doustnych GKS 
>50% 

Zmniejszenie dawki doustnych GKS 
o 100% 

Zastosowanie doustnych GKS w dawce 
< 5 mg/dob^ 

W przypadku tych punktow koncowych nie przeprowadzono analizy 
wrazliwosci ze wzgl^du na heterogenicznoscstatystyczng wynikow, poniewai 

dotyczy ona jedynie metaanaliz danych z 2 lub wi^cej badan, a trzy 
wymienione w kolumnie obok punkty koncowe byly analizowane tylko 

w oparciu o pojedyncze proby kliniczne, tj. ZONDA (dla BEN) oraz SIRIUS {dla 
MEP). 

*oszacowano na podstawie dost^pnych danych 

Podsumowuj^c, powyzsza analiza wrazliwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona (w zgodzie 

z wytycznymi AOTMiT) dla przypadkow, w kt6r"Ych uzyskano heterogenicznosc statystycznq wynikow, w petni 

potwierdzita rezultaty uzyskane w ramach analizy glownej, tj. nie odnotowano statystycznie istotnych roznic 

pomi^dzy porownywanymi grupami (BEN+BSC vs MEP+BSC) w zakresie analizowanych parametrow. Leczenie 

benralizumabem w porownaniu z mepolizumabem, jako terapiami uzupelniaj^cymi u doroslych pacjentow 

z nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zk^ astm^ eozynofilowq charakteryzuje s\q bardzo podobnq skutecznosciq 

klinicznq. 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrQlizumob) w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Bezpieczenstwo 

W ponizszych tahelach oraz graficznie na ponizszych wykresach, przedstawiono rezultaty analizy wrazliwosci dla 

wynikow metaanaliz ocenianych punktow kohcowych, w ktorych uzyskano heterogenicznosc statystyczn^ 

wi^czonych badah, dla porownah: BEN+BSC vs PL+BSCoraz MEP+BSC vs PL+BSC. 

Zgony 

Eleterogenicznosc statystyczna badan dla ramienia BEN (l2=52,40%) 

Rami^ BEN: odrzucenie badania ZONDA, metaanaliza badah SIROCCO i CAUMA - brak beterogenicznosci 

Rami^ MEP (bez zmian): 3 badania (MENSA, MUSCA, SIRIUS) 

Tabela 101. Zgony- metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 1 (0,25) 0,53 0,582 
PL+BSC 407 2 (0,49) (0,05; 5,11) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 0 (0,00) 0,14 0,163 
PL+BSC 440 2 (0,45) (0,01; 2,22) 

Wynik 
metaanalizy 

Peto fixed effects model 
OR=0,31 (0,05; 1,79) p=0,191 

Ocena 
beterogenicznosci 

Cochran Q=0,54{df=l) p=0,464 
lA2(inconsistency)=0,00% 

Wykres 54. Zgony - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CAUMA] 

Badania Odds Ratio 

Peto 

Waga OR (95% Cl) 

SIROCCO > m-    59.97°^ 0.53 [0.05r 5.11] 

CAUMA ' «■     40.03% 0.14 [0;01f 2.22] 

Total (95%Cl) 0.31 [005,1.79] 

Heceroge'n^iibic: Qp-i^rtosd = 0.4M , 
isiotho&:>v/ario& ='0.191 

•\2:rao% 

Ma;karzysc BEM+85C 
1 1 1 

Na korz/ic Pl+BSC 
1 

0.01 0.04 0.21 1.04 5.11 

OR (skala zlogarytmowana) 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenm® (benrcilizumcib) w leczeniu uzupetniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Utrata pacjentow z badania - inne przyczyny 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia MEP (l2=60/0%) 

Rami^ BEN: bez zmian 

Rami^ MEP: 1 badanie [MUSCA) (SIRIUS — O zdarzeh w obu grupach, badanie nieuj^te w metaanalizie, MENSA - 

wykluczone- kryterium liczebnosci populacji wiqczonych pacjentow) 

Tabela 102. Utrata pacjentowz badania: inne przyczyny - metaanaliza dla porownania MEP+BSCvs PL-f-BSC (ML/SC/^) 

Badanie Interwencja N n (%) OR {95% Cl) NNT(95%CI) Wartosc p 

MUSCA 
MEP+BSC 273 1 (0,37) 0,17 0,098 
PL+BSC 278 6 (2,16) (0,02; 1,39) 

Ciezkie zdarzenia niepozgdane ogotem 

Nieistotna heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia BEN (l2=31/27%) - zgodnie z zaleceniami Cochrane 

Collaboration nie ma znaczenia klinicznego 

Rami^ BEN - bez zmian 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia MEP (l2=56/02%) - odrzucenie badania SIRIUS, metaanaliza 

badah MENSA i MUSCA - brak heterogenicznosci 

Tabela 103. Ci^zkie zdarzenia niepoz^dane ogotem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

MENSA 
MEP+BSC 194 16 (8,25) 0,55 0,070 
PL+BSC 191 27 (14,14) (0,28; 1,05) 

MUSCA 
MEP+BSC 273 15 (5,49) 0,68 0,259 
PL+BSC 278 22 (7,91) (0,34; 1,33) 

Wynik 
metaanalizy 

Mantel-Haenszel fixed effects model 
OR=0,61 (0,38; 0,97) p=0,036 

Ocena Cochran Q=0,20(df=l) p=0/656 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 55. Ci^zkie zdarzenia niepozgdane ogolem - metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC {MENSA, MUSCA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR (95% Ci) 

MENSA ^ m  54.79% 6.55 [0:28, 1.65] 

MUSCA ' ■     45.21% 0.68 [0.34,1.33] 

Total (95% Cl) 0.61 [0.38, 0.97] 

Heterogenif7nosc: Qp-wartosc =0.556 , lA3= 0.0% 
Istotnoic: p-wartosc =0.036 

Na korzysc MEP+BSC 
1 1 1 1 

0.28 0.42 0.62 0.91 

No korzysc Pl+BSC 
1 

1.33 

OR (skala zlogarytmowana) 

Zdarzenia niepozqdane o czgstoscj >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia BEN (l2=70,13%) 

Rami^ BEN: odrzucenie hadania ZONDA, metaanaliza badan SIROCCO i CAUMA - brak heterogenicznosci 

Rami^ MEP (bezzmian): 3 hadania (MENSA, MUSCA, SIRIUS] 

Tabela 104. Zdarzenia niepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy - metaanaliza dla porownania 
BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CAUMA) 

Badanie Interwencja N n (%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

SIROCCO 
BEN+BSC 394 45 (11,42) 0,54 -13 0,003 
PL+BSC 407 78 (19,16) (0,37; 0,81) (-37; -8) 

CAUMA 
BEN+BSC 428 47 (10,98) 0,67 0,053 
PL+BSC 440 68 (15,45) (0,45; 1,01) 

Wynik Mantel-Haenszel fixed effects model 
metaanalizy OR=0,61 (0,46; 0,80) p <0,001 

Ocena Cochran Q=0;57(df=l) p=0,452 
heterogenicznosci lA2(inconsistency)=0,00% 
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Anqlizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (benralizumab) w leczeniu uzupetniojgcym dorqsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 56. Zdarzenia nlepoz^dane o cz^stosci >5% w jednej z grup: pogorszenie astmy — metaanaliza dla porownanla 
BEN+BSC vs PL+BSC {SIROCCO, CALIMA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga OR(95%.Gl! 

SIROCCO '   m ' 53.24% 0.54 [0.37, 0.81] 

CALIMA ' ■  45.76% 0.67 [0.45,1.01] 

Total (95% Cl) 0.61 [0.46, 0.80] 

Hptwo8Gnif7now; Qp-warfosc rO.45? , lA3= 0.0% 
Istocnosc; p-wartosc <=0.001 

Ma korzysc BEN-BSC Na korzysc PL*BSC 
1 

0.37 

1 1 1 1 

0.47 0.61 0.78 1.01 

OR (skala zlogarytmowana) 

Zdarzenia niepozadane o czestosci >5% w iednei z grup: bol gtowv 

Nieistotna heterogenicznosc statystyczna ha dan dla ramienia BEN ([2=34/2%) - zgodnie z zaleceniami Cochrane 

Collaboration nie ma znaczenia klinicznego 

Nieistotna heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia MEP ([2=6,07%) - zgodnie z zaleceniami Cochrane 

Collaboration nie ma znaczenia klinicznego 

Zdarzenia niepozqdane o czestosci >5% w jednej z grup: bol stawow 

Nieistotna heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia MEP (l2=20,98%)— zgodnie z zaleceniami Cochrane 

Collaboration nie ma znaczenia klinicznego 

Zdarzenia niepozadane o czestosci >5% w jednej z grup: bol plecow 

Rami^ BEN - bez zmian (w ramach analizy giownej wl^czone bylo tylko 1 badanie ZONDA) 

Heterogenicznosc statystyczna badah dla ramienia MEP (l2=66/27%) 

W analizie wrazliwosci wykorzystano dla ramienia MEP dane z badania MUSCA (kryterium liczebnosci pacjentow) 

Tabela 105. Zdarzenia niepozadane o czestosci >5% w jednej z grup: bol plecow - porownanie MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA) 

Badanie Interwencja N n(%) OR (95% Cl) NNT(95% Cl) Wartosc p 

MENSA 
MEP+BSC 194 14 (7,22) 2,04 0,132 
PL+BSC 191 7 (3,66) (0,81; 5,18) 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benralizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Analiza wrazliwosci II (heterogenicznosc statystyczna): bezpieczehstwo - podsumowanie 

Tabela 106. Analiza posrednla porownania BEN+BSC vs MEP+BSC: analiza wrazliwosci - bezpieczenstwo 

Punkt koncowy Porownywane interwencje OR {95% Cl)* Wartosc p* 

BEN+BSC vs PL+BSC 
{SIROCCO, CALIMA) 

0/31 (0,05; 1,79) 0,19 

Zgony MEP+BSC vs PL+BSC 
{SIR!US, MENSA, MUSCA) 

0,13 (0,01; 2,10) 0,15 

BEN+BSC vs MEP+BSC Peto 2,36 (0,09; 62,78) 0,61 

Ogotem Brak heterogenicznosci statystycznej 

Z powodu 
zdarzen Brak heterogenicznosci statystycznej 

niepoz^danych 
Ulrata Wycofanie 

pacjentow zgody 

z badania 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

0,87 (0,57; 1,34) 0,54 

Inne przyczyny MEP+BSC vs PL+BSC 
(MUSCA) 

0,17 (0,02; 1,39) 0,098 

BEN+BSC vs MEP+BSC 5,25 (0,60; 45,83) 0,13 

Zdarzenia niepoz^dane 
prowadz^ce do rezygnacji Brak heterogenicznosci statystycznej 

z leczenia 
BEN+BSC vs PL+BSC 

(SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 
0,76(0,58; 1,01) 0,06 

CiQzkie 0^em 

zdarzenia 
niepoz^dane 

MEP+BSC vs PL+BSC 
{MENSA, MUSCA) 

0,61 (0,38; 0,97) 0,04 

BEN+BSC vs MEP+BSC 1,26(0,73; 2,19) 0,40 

Zwi^zane 
z leczeniem 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Zdarzenia niepozqdane 
ogotem 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Zdarzenia niepozqdane 
zwi^zane z leczeniem 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Zdarzenia niepozqdane 
w miejscu iniekcji 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Pogorszenie 
Zdarzenia 

astmy 
niepoz^dane 

BEN+BSC vs PL+BSC 
(SIROCCO, CALIMA) 

0,61 (0,45; 0,80) <0,001 

MEP+BSC vs PL+BSC 
(SIRIUS, MENSA, MUSCA) 

0,41 (0,25; 0,68) <0,001 

o cz^stosci BEN+BSC vs MEP+BSC 1,48 (0,83; 2,65) 0,19 
>5%wjednej zapalenie 

zgruP btony 
sluzowej 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

nosa i gardta 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib) w ieczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Infekcja 
gornych drog Brak heterogenicznosci statystycznej 
oddechowych 

B6I gtowy Brak heterogenicznosci statystycznej 

Zapalenie 
oskrzeli 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Zapalenie 
zatok 

Brak heterogenicznosci statystycznej 

Grypa Brak heterogenicznosci statystycznej 

B6I stawow Brak heterogenicznosci statystycznej 

BEN+BSC vs PL+BSC 
0.50(0.09:2.82) 0,43 

(ZONDA) 

B6I plecow MEP+BSC vs PL+BSC 
2,04(0,81; 5,18 0,13 

(MUSCA) 

BEN+BSC vs MEP+BSC 0,25 (0,03; 1,74) 0,16 

W przypadku tego punktu koncowego nie przeprowadzono analizy wrazliwosci ze 
wzgl^du na heterogenicznosc statystycznq wynikow, poniewaz dotyczy ona jedynie 

Kaszel metaanaliz danych z 2 lub wiqcej badah, a wymieniony w kolumnie obok punkt 
kohcowy byt analizowane tylko w oparciu o pojedyncze proby kliniczne, tj. ZONDA (dla 

BEN) oraz MENSA (dla MEP). 

*oszacowano na podstawie dostqpnych danych 

Podsumowujqc, powyzsza analiza wrazliwosci dla porownania posredniego, przeprowadzona (w zgodzie 

z wytycznymi AOTMiT) dla przypadkow, w ktorych uzyskano heterogenicznosc statystycznq wynikow, 

potwierdziia rezultaty uzyskane w ramach analizy gtownej, tj. nie odnotowano statystycznie istotnych roznic 

pomi^dzy porownywanymi grupami (BEN+BSC vs MEP+BSC) w zakresie analizowanych parametrow. Profil 

bezpieczehstwa stosowania benralizumahu w porownaniu z mepolizumabem, jako terapii uzupetniajqcej 

u dorostych pacjentowz nieodpowiednio kontrolowan^ ci^zk^ astm^ eozynofilowq jest zatem bardzo podohny. 

10.8. Dodatkowa analiza skutecznosci i bezpieczenstwa - wykresy 

metaanaliz 

Na ponizszych wykresach przedstawiono graficzne zestawienie wynikow metaanaliz przeprowadzonych 

w ramach dodatkowej oceny skutecznosci dla benralizumahu stosowanego, jako leczenie uzupetniajqce 

w populacji dorostych pacjentowz nieodpowiednio kontrolowanq ci^zkq astmq eozynofilowq. 
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Analizo efektywnosq klinicznej d!q produktu leczniczego Fosenrq ® (benralizumab) w leczeniu uzupefniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 57. Wystqpienie >1 zaostrzenia astmy - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC {CALfMA, ZONDA] 

Bsdania Odds Ratio 

Random (D-l) 

Waga OR (95%. C!) 

CALIMA 

ZONDA 

57.11% 

42.89% 

0.6.4 [0.45, 0.91] 

0.28 [0.14, 0.57] 

1 Hfil 1 

' • ' 

Total (95% Cl) 0.45 [0.20, 1.00] 

Heterogenicznosc: Qp-wartosc = 0.042, lA2= 75.9 
Istotnosc: o-wartosc = 0.049 

% 

Na korzysc BEN'BSC Na korzysc PL+BSC 
1 1 1 1 1 

0.14 0.23 0.37 0.61 1.00 

OR (skala zlogarytmowana) 

Wykres 58. Kontrola objawow wg ACQ-6 Score - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, CALIMA, 
ZONDA) 

Badania Rozhica srednich 

Fixed (IV) 

Wags MD (95% Cl) 

SIROCCO . B . 41.35% -0.29 [-0.48, -0.10] 

CALIMA » S ' 43:61% -0.25 [-0,44; -0.07] 

ZONDA 15.04% -0.55 [-0.86; -0.23) 

Total (95% Cl) — —■ -0.31 [-0.43, -0,19) 

H«crogoni«nosc: Qp-wartosd =• D.252 , 1*2= 25.3%'' 
Istotnosc; n-.waitosc .<=0.001 

Ma t:or2yWBEW*HSC • Na koriYii PL*-E5iC 

-0.86 
1 1 1 1 

-0.64 -0.43 -0.21 0.00 
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Analizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenm® (benrolizumab) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 59. Kontrola objawow wg ACQ-6 Score - metaanalfza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC; analiza wrazliwosci 
(podziat badan) (SIROCCO, CAUMA] 

Badania1 Roznica.sredhich Waga MD(95%CI) 

Fixed (IV) 

SIROGGG  M 1 48.67% -0.29. [-0;48r-0.10] 

CALIMA  ■ « 51.33% -0.25 1-0.44,-0.071 

Total (95% Cl) —'  .=— -0.27 [-0.40,-0.14] 

Heterogenicznoic: Q p-wartoic ^ 0.768, lA2^ 0.0% 
Islotno^: p>warioic <=0.001 

I 
Na korzysc BEN- BSC : Na korzvsc PL*BSC 

1 1 1 1 
-0.48 -0.36 -0.24 -0.12 0.00 

Wykres 60. Kontrola objawow wg ACQ-5 Score - metaanaiiza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC (MENSA, MUSCA, 
SIRIUS] 

Badania Rozhica.sredhich 

Fixed {IV). 

Waga MD (95% Cl) 

MENSA ' » ' 45.51% -0:44 [-0.63, -0.25j 

MUSCA < 11 1 41.08% -0.40 [-p.GO; -0.20] 

SIRIUS 13:41% -0.52 I-p.87, -0,17] 

Total (95% Cl) -0.43 [-0.56,-0.31] 

• Heiejogenicznpsc: Q p-vw/tcsc = 0.841, lA2= 0^1% 
isio:nosc: pwanosc *^d.ooi 

korzysc MEP+BSC Na korzysc PL-BSC 
1 i I I I 

-0.65 -0,43 -0.22 0.00 
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Analizo efekty wnosd klinicznej dlq produktu.leczniczego Fosenro ® (henrQfizumab) w leczeniu uzupefniojqcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 61. Objawy astmy wg Total Asthma Symptom Score - metaanaliza dla porownanla BEN+BSC vs PL-f-BSC {S/fiOCCO, 
CAUMA, ZONDA) 

Badania Roznica srednich Waga MD(95%CI) 

Fixed.(IV) 

SIROCCO  85   42 76% -0.25.(-0.45, -0.06] 

CALIMA • ■   42.76% -0.23 [-0.43, -0.04] 

yniMDA , • i/i an0/. -0.18 [-0.51; 0.15] 1 XLr%Lrj/0 

Total (95% Cl) -0.23 [-0.36, -0.10] 

Heierogenianoic: Qp-wartosc = 0.939 , r2=0,0% 
Islotnosc: p-wartosc <=0.001 

Na korzysc BEN+BSC Na korzysc PL+BSC 

-0.51 -0.34 -0.17 -0.01 0.16 

Wykres 62. Objawy astmy wg Total Asthma Symptom Score - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC: analiza 
wrailiwosci (podziat badah) (SIROCCO, CAUMA) 

Badania Roznica sredhich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% Cl) 

50.00%--0.25 [-0.45,-0.06] JII : as 

CA 1 IN/1 A i m 50.00% -0.23 [-0.43, -0.04] l-MLIIYIM ' kSJ ! 

Total (95% Cl) -0.24 [-0.38,-0,10] 

Heterogenicznose; Qp:wartoic = 0.887 ,102r0.0% 
IsioinoSd: p-wanoSd <=0,001 

Na korzysc BEN-BSC Na korzysc PL+BSC 
1 

-0.45 -0.34 -0.22 -0.11 0.00 
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Anqlizo efektywnosd klinicznej dlo produktu ieczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq ostmq eozynofilowq 

Wykres 63. Jakosc zycia wg AQLQ - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC [SIROCCO, CAUMA, ZONDA) 

Badahia Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD (95% G) 

SIROCCO . 13  42.23% 0.30 [O.'lO, 0.50] 

CAUMA 40.19% 0.24 [0.04, 0.45] ■ 

ZONDA 17.58% 0.45 [0.14,0.76] 

Total (95% Cl) 0.30 [0.17,0.43] 

Helerogemcznosc: Qp-warlosc = 0.541, lA2=0.0% 
Istolnosc: p-wartosc <=0.001 

Na koryysc PL*BSC Na korjysc BEN+BSC 
1 1 1 1 

0.00 0.19 0.38 0.57 

1 

0.76 

Wykres 64. Jakosc zycia wg AQLQ - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC: analiza wrazlwosci (podziaf badah) 
SIROCCO, CAUMA) 

Badahia Roznica srednich 

Fixed (IV) 

Waga MD [95% Gl) 

SIROCCO > m  51.23% 0.30 [0.10,0.50] 

CAUMA ^ m  48.77% 0.24 (0.04, 0.45] 

Total (95% Cl] 0.27 [0.13, 0.41] 

Keterogeniczrioic: Qp-wartosc = 0:681. 1*2=0.0% 
Isiotnoiil: ptwaf(oi<J <=o.00l 

Nako'zysc PL+BSC Na korzysc BEN+BSC 
1 1 1 1 

0.00 0.12 0.25 0.38 0.50 
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Analizo efektywnosq klinicznej dlq produktu. leczniczego Fosenro® (henrQlizumob) w leczeniu uzupetniojgcym doroslych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq dqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 65. Jakosc zycia wg SGRQ- metaanaliza dla porownania MEP+BSC vs PL+BSC [MENSA, MUSCA, StR(US) 

Bsdania Roznica srednich Waga MD (95% Cl) 

Fixed (IV) 

MENSA '   B   36:36%7.00 [-10.20, -3.30] 

MUSCA •   ■ ' 47.49%7.70 [-10.50, -4.90] 

5IRIU5 •  16.16%5.80 [-10.60, -1.00] 

Total (95% Cl)  ^ -7.14 [-9.07, -5.21] 

Heterogenic7nosc- Q p-wartosc = 0.794 , lA2= 0.0% 
Istotnosc; p-wartosc <=0.001 

I 
Nakorzysc MEP^BSC 

1 1 1 
Na korzysc PL*BSC 

-10.60 -7.95 -5.30 -2.65 0.00 

Wykres 66. Liczba eozynofilow we krwi - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC (SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

Badania Roznica srednich 

fixed {IV) 

Waga MD(95%C|) 

SIROCCO -ffi- 85,9313:60, -85:60] 

CALIMA. 9;lS%-106.80 (-149.70. .-63;90l 

ZONDA 4.92^159.001:218.00,-103.00] 

Total (95&Ci) -303.18 [•il6;36,-90'2bj 

K«Urcini:inci?tQ(>'«rtwi=ai5J. IAJ= -17,(K 
KlOlnosfc f <^).D01 

1 I \ 
rwoapcMWSC S3'<crw?l-«SC- 

•218^0 -363.50 -109,00 •54:50 O.W 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenrq® (henrQlizumab) w leczeniu uzupetniojqcym dorgsfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq cigzkq astmq eozynofiiowq 

Wykres 67. Llczba eozynofilow we krwl - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC; analiza wrazliwosci (podzlat 
badan) (SIROCCO, CALIMA] 

Badania Roznica.srednich 

Fixed (IV) 

SIROCCO -99:60 [4113.50, 

CALIMA -106.80 |;149.70, SSSB] 

Total (95% Cl) -100.29 [-1:13.60, -86.98] 

Hpterogenic^nosc: Q p-wartoic = 0.754 , lA2= 0.0% 
litotnosc; p-v/artosc <-0.001 

Nakor7^icBEN4B5C i Ma kony^c PLfBSC 
| 

-149.70 
1 1 

-112.27 -74.85 
1 i 

-37.42 0.00 

Na ponizszym wykresie przedstawiono graflczne wyniki metaanalizy przeprowadzonej w ramach dodatkowej 

oceny bezpieczehstwa dla benralizumabu stosowanego, jako leczenie uzupelniaj^ce do standardowej terapii 

u doroslyeh pacjentow z nieodpo wied nio kontrqlpwanq cipzkq astm^ eozynofiiowq. 

Wykres 68. Zdazenia niepoz^dane zwiqzane z nadwrazliwosciq - metaanaliza dla porownania BEN+BSC vs PL+BSC: 
(SIROCCO, CALIMA, ZONDA) 

Badania Odds Ratio 

Fixed (M-H) 

Waga GR (95% Cl) 

SIROCCO >—m—>... 37.93% 1.03 [0.44, 2.41] 

CALIMA '——' 58,61% 0.78 [0:37; 1.63] 

ZONDA 3-46% 2.08 [0,18, 23:50] 

Total (95% Cl) 0.92 [0.54,1.58] 

Heterogenicznost: Qp-wartoic = 0,702 
Istotnosc: p-wartosc =0.765 

lA2=0.0% i 

Na korzysc BEN*BSC ; Ma korzysc PL*BSC 
1 1 1 1 1 

0.18 0.62 2.08 7.00 23.50 

OR (skala zlogarytmowana) 
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Analiza efektywnosci klinicznej dlo produktu,leczniczego Fqsenra® (benrcilizumQb) w ieczeniu uzupefniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowanq ciqzkq astmq eozynofilowq 

10.9. Diagram wyszukiwania publikacji 

Wvkres 69. Diagram opisuj^cy proces selekcji publikacji do przegl^du systematyczn. dla benralizumabu zgodnie z PRISMA 
<■ 
□ <■' Liczba pozycji zidenty.fikov/anych w wymku 

przeszukiwania baz informacji medycznych; 508 
Liczba pozycji zidentyfikowanych w wyniku 

przeszukiwania innych z rod el: 0 

I; 0: 
a lu O a a. I— 
< !2 

< o u * D 

Liczba pozycji pozostala do dalszej selekcji po usuni^ciu duplikatdw: 380 

Ostateczna liczba pozycji poddana 
selekcji: 380 

Pozycje wykluczone na 
podstawie analizy 

tvtulow i streszczen: 329 

I s 

o-Fr 

5 £ 
V 5 

D 
& o 

Liczba pozycji analizdwana vs postaci 
pelnych tekstow: 51 

Liczba badan/pozycji spelhiaj^cych kryteria 
wlqczenia do syntezy jakosciovyej: 3 badania 
{Bleecker2016, FitzGeHad 2016, Nair2017) 

Pozycje wykluczone na 
podstav/ie analizy pelnych 

tekstov/: 48 

Nieadekwatna populacja: 3 
Nieadekwatna interwencja lub 

komparator: 11 
Abstrakt/wyniki czgstkov/e: 6 

Nieadekwatny typ/cel badania: 
3 

Przeglgdy systematyczne: 5 
Opracov/ania 

v/torne/poglqdowe/ przeglqdy 
niesystematyczne/ nieaktualne 

przeglgdy systematyczne: 20 

Liczba badah/pozycji spelniajgcych kryteria wtgczenia 
do syntezy ifos'ciowej (metaanalizy): 3 badania 

[Bleecker 2016, FitzGe Had 2016, NairlOlT) 
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AnaUza efekty wnosd klinicznej dta produktu ieczniczego Fqsenra® (benralizumcib} w leczeniu uzupefnfojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq ciqzkq ostmq eozynofiiowq 

Wykres 70. Diagram oplsuj^cy proces selekcji publikacji do przegl^du systemat. dla mepolizumabu zgodnie z PRISMA 

< Liczba:pozycji zidentyffkowanych w wyniku. 
przeszukiwariia baz inforrriacji medyczhych; 201 

Liczba pozycji zidentyfikowanych w wyniku 
przeszukiwania innych zrodet: 4 

UJ1 

| a 
te DC Q. UJ; O: Q- H 

I'-o 
^ 5 

LTczba ppzycji pozostata do dalszej selekcji po usuni^ciu duplikatdw: 156 

Ostateczna liczba pozycji poddana 
selekcji: 156 

Pozycje wykluczone na 
podstawie analizy 

tvtufow i streszczeri: 145 

I 5 
s-g o ^ 

< >- 

o 
B: < 

D 
o 

Liczba pozycji analizowana w postaci 
pelnych tekstow: 11 

Liczba badan/pdzycji spelniajqcych kryteria 
wtgczehia do syritezy jakosciowej: 3 badania/ 

publiakcje 
[Ortega 2014, Chupp 2017, Bel 2014 

i Bel 2014_abstrakt] 

Liczba badan/pozycji speihiajgcych kryteria wtgczenia 
do syntezy ilosciowej (ni eta analizy): 3 badania 

[Ortega 2014, Chupp 2017, Bel 2014] 

Pozycje wykluczone na 
podstawie analizy pelnych 

tekstov/: 7 

Nieadekwatna interwencja lub 
komparator: 2 

Nieadekwatny typ/cel badania: 
2 

Abstrakt/wyniki czgstkov/e: 2: 
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Analizo efektywnosci kiinicznej diet produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

10.10. Opis skal/narz^dzi stuz^cych do oceny wiarygodnosci badan 

wtqczonych do analizy 

10.10.1. Ocena wiarygodnosci badan RCT 

Tabela 107. Ocena ryzyka W^du systematycznego zgodnie z „The Cochrane Collaboration's toot for assessing risk of bias" 

Domena Zrodfo bf^du Ryzyko biqdu 

Bt^dna metoda wygenerowania kodu randomizacji (allocation sequence) 
Niskie (+)/ Wysokie 

(-)/ Nieznane (?) 
Selection bias 

Bt^dna metoda ukrycia reguty alokacji do grup (allocation concealment) 
Niskie (+)/ Wysokie 

(-)/ Nieznane (?) 

Performance bias 
Bt^d wynikaj^cy z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat Niskie (+)/ Wysokie 
przydzielonych interwencji (-)/ Nieznane (?) 

Detection bias 
Bt^d wynikaj^cy z wiedzy osob oceniajqcych punkty koncowe badania na Niskie (+)/ Wysokie 
temat interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow (-)/ Nieznane (?) 

Bt^d zwi^zany z nieprzypadkow^ utrat^ pacjentow z badania 

Attrition bios 
(brak raportowania informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania Niskie (+)/ Wysokie 
oraz ich przyczynie lub istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow 
w poszczegolnych grupach) 

(-)/ Nieznane (?) 

Bi^d wynikajqey z wybiorczego raportowania wynlkow badania (wtymz nie 

Reporting bios 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow Niskie (+)/ Wysokie 
koncowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

(-)/ Nieznane (?) 

Other bios Bi^d wynikajqey z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej 
Niskie (+)/ Wysokie 

(-)/ Nieznane (?) 
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Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumcib} w ieczeniu uzupefniojqcym dorosfych 
pacjentow z nieodpowiednio kontrolowonq dqzkq astmq eozynofiiowq 

Tabs la 108. Ocena ryzyka bf^du systematycznego dla badanJa S/ffOCCO zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bf^du Ryzyko bt^du 

Bt^dna metoda wygenerowanla kodu randomizacji (allocation sequence) Niskie (+) 
Selection bios   

Bt^dna metoda ukrycla reguty alokacjl do grup {allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bias Btqd wynikajqcy z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bios Bt^d wynikajqcy z wiedzy osob oceniajqcych punkty kohcowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bias 
Bt^d zwi^zany z nieprzypadkow^ utratq pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bias 

Bt^d wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania (w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bios Bt^d wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 

Tabela 109. Ocena ryzyka bt^du systematycznego dla badania CALIMA zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bt^du Ryzyko bt^du 

Selection bios 
Bt^dna metoda wygenerowanla kodu randomizacji (allocation sequence) Niskie (+) 

Bt^dna metoda ukrycia reguty alokacjl do grup {allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bias Btqd wynikajqcy z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bias Btqd wynikajqcy z wiedzy osob oceniajqcych punkty kohcowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bios 
Btqd zwi^zany z nieprzypadkowg utrat^ pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bios 

Btqd wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania {w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bias Btqd wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizumQb} w leczeniu uzupefnfojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Tabela 110. Ocerca ryzyka bt^du system a tycznego dla badania ZONDA zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bf^du Ryzyko bt^du 

Bt^dna metoda wygenerowanla kodu randomizacjl (allocation sequence) Niskie (+) 
Selection bios   

Bt^dna metoda ukrycla reguty alokacjl do grup (allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bias Btqd wynikajqcy z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bios Bt^d wynikajqcy z wiedzy osob oceniajqcych punkty koncowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bias 
Bt^d zwi^zany z nieprzypadkow^ utratq pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bias 

Bt^d wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania (w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bios Bt^d wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 

Tabela 111. Ocena ryzyka bt^du systematycznego dla badania MENSA zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bt^du Ryzyko bt^du 

Selection bios 
Bt^dna metoda wygenerowanla kodu randomizacjl (allocation sequence) Niskie (+) 

Bt^dna metoda ukrycla reguty alokacjl do grup (allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bios Btqd wynikajqcy z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bias Btqd wynikajqcy z wiedzy osob oceniajqcych punkty koncowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bios 
Btqd zwi^zany z nieprzypadkowg utrat^ pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bios 

Btqd wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania {w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bios Btqd wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 
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Analizo efektywnosci kiinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benralizumcib} w leczeniu uzupefniojqcym dorosfych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Tabela 112. Ocena ryzyka bt^du systematycznego dla badania SIRIUS zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bfgdu Ryzyko bt^du 

Bt^dna metoda wygenerowania kodu randomizacjl [allocation sequence) Niskie (+) 
Selection bios   

Bt^dna metoda ukrycla reguty alokacjl do grup [allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bias Btqd wynikajqey z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bios Bt^d wynikajqey z wiedzy osob oceniajqcych punkty kohcowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bias 
Bt^d zwi^zany z nieprzypadkow^ utratq pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bias 

Bt^d wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania (w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bios Bt^d wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 

Tabela 113. Ocena ryzyka bt^du systematycznego dla badania MUSCA zgodnie z „The Cochrane Collaboration's tool for 
assessing risk of bias" 

Domena Zrodto bt^du Ryzyko bt^du 

Selection bios 
Bt^dna metoda wygenerowania kodu randomizacjl [allocation sequence) Niskie (+) 

Bt^dna metoda ukrycia reguty alokacjl do grup [allocation concealment) Niskie (+) 

Performance bios Btqd wynikajqey z wiedzy uczestnikow badania oraz personelu na temat 
przydzielonych interwencji Niskie (+) 

Detection bias Btqd wynikajqey z wiedzy osob oceniajqcych punkty kohcowe badania na temat 
interwencji stosowanych przez poszczegolnych uczestnikow Niskie (+) 

Attrition bios 
Btqd zwi^zany z nieprzypadkowg utrat^ pacjentow z badania (brak raportowania 
informacji o utracie/wykluczeniu pacjentow z badania oraz ich przyczynie lub 
istotne roznice w liczbie utraconych pacjentow w poszczegolnych grupach) 

Niskie (+) 

Reporting bios 

Btqd wynikaj^cy z wybiorczego raportowania wynikow badania {w tym z nie 
uwzgl^dnienia wynikow dla wszystkich zatozonych w protokole punktow 
kohcowych lub przedstawienia dodatkowych punktow, nie planowanych 
wczesniej) 

Niskie (+) 

Other bias Btqd wynikaj^cy z innych przyczyn, nie wymienionych wczesniej Niskie (+) 

10.10.2. Ocena wiarygodnosci przegl^du systematycznego 

Tabela 114. Ocena jakosci przegl^dow systematycznych w oparciu o skal^ AMSTAR 

Pytanie Tak Nie Niejasne Nie dotyczy 

Czy eel przegl^du systematycznego zostat zdefiniowany „a priori"? 
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Analizo efektywnosd klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrcilizurnQb) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrolowonq ciqzkq astmq eozynofiiowq 

Pytanie Tak Nie Niejasne Nle dotyczy 

Czy selekcj^ badan do przeglgdu przeprowadzono w sposob 
prawidiowy i oplsano w sposob mozliwy do odtworzenla? 

Czy zakres wyszukiwanla prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przeglqdu systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? 

Czy na etaple formutowania kryterlow wt^czenla badan z przeglqdu 
systematycznego okreslano status publikacji1, dla prac ktore zostan^ 
wt^czone do przeglqdu? 

Czy autorzy przeglqdu przedstawlli list^ badan (pozycji) speinlaj^cych 
kryteria wt^czenia jak rowniez list^ badan wykluczonych z przegl^du 
systematycznego? 

Czy przedstawiono szczegolow^ charakterystykQ badan 
spetniaj^cych kryteria wt^czenia do przegl^du (critical apprisal)? 

Czy dokonano i przedstawiono wynik oceny wiarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przeglqdu systematycznego? 

Czy na etapie formutowania wnioskow z przeglqdu wzi^to pod 
uwagQ jakosc/wiarygodnosc badan wtqczonych? 

Czy przed zastosowaniem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wt^czonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

Czy oceniono ryzyko wyst^pienia bt^du publikacji? 

Czy uwzgi^dniono konflikt interesow? 

Suma 

1 Status publikacji dotyczy stopnia kompletnosci w zakresie opublikowania danej pracy (np. opublikowane jako petne teksty, Jedynie w 
formie streszczen/ doniesien konferencyjnych (grey literature) 
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Analizo efektywnosci klinicznej dla produktu leczniczego Fosenra® (benrQlizumob) w leczeniu uzupetniojqcym dorostych 
pocjentow z nieodpowiednio kontrohwonq ciqzkq astmq eozynofilowq 

Tabela 115. Ocena jakosci przeglqdu system a tyczn ego Cabon 2017 w oparciu o skalg AMSTAR 

Pytanie Tak Nie Niejasne Nie dotyczy 

Czy eel przeglqdu systematycznego zostat zdefiniowany „a priori"? + 

Czy selekcj^ badan do przegl^du przeprowadzono w sposob 
prawidiowy i oplsano w sposob mozliwy do odtworzenla? + 

Czy zakres wyszukiwania prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przeglqdu systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? + 

Czy na eta pie formutowania kryteriow wi^czenia badan z przeglqdu 
systematycznego okreslano status publikacji, dla prac ktore zostan^ 
wt^czone do przegl^du? 

+ 

Czy autorzy przeglqdu przedstawili list^ badan (pozyeji) spetniaj^cych 
kryteria wt^czenia jak rowniez list% badan wykluczonych z przegl^du 
systematycznego? 

+ 

Czy przedstawiono szczegotowq charakterystyk^ badan spetniaj^cych 
kryteria wt^czenia do przegl^du (critical apprisal)? + 

Czy dokonano i przedstawiono wynik oceny wiarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przeglqdu systematycznego? + 

Czy na etapie formutowania wnioskow z przeglqdu wzi^to pod uwag^ 
jakosc/wiarygodnosc badan wt^czonych? + 

Czy przed zastosowaniem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wtqczonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

+ 

Czy oceniono ryzyko wyst^pienia bt^du publikacji? + 

Czy uwzgl^dniono konflikt interesow? + 

Suma 11/11 

Tabela 116. Ocena jakosci przeglqdu systematycznego Tian 2017 w oparciu o skalg AMSTAR 

^Pytanie Tak Nie Niejasne 
i 

Nie dotyczy 

Czy eel przeglqdu systematycznego zostat zdefiniowany ,,0 priori"? + 

Czy selekcj^ badan do przegl^du przeprowadzono w sposob 
prawidiowy i opisano w sposob mozliwy do odtworzenia? -i- 

Czy zakres wyszukiwania prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przeglqdu systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? -i- 

Czy na etapie formutowania kryteriow wtqezenia badan z przeglqdu 
systematycznego okreslano status publikacji, dla prac ktore zostanq 
wt^czone do przeglqdu? 

+ 

Czy autorzy przeglqdu przedstawili list^ badan (pozyeji) spetniaj^cych 
kryteria wt^czenia jak rowniez list^ badan wykluczonych z przegl^du 
systematycznego? 

+ 

Czy przedstawiono szczegotow^ charakterystyk^ badan 
spetniaj^cych kryteria wt^czenia do przegl^du (critical apprisal)? + 

Czy dokonano i przedstawiono wynik oceny wiarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przegl^du systematycznego? + 

Czy na etapie formutowania wnioskow z przeglqdu wzi^to pod 
uwagQ jakosc/wiarygodnosc badan wt^czonych? + 
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Analizo efektywnosci klinicznej diet produktu ieczniczego Fosenra® (benrQlizumob} w leczeniu uzupefniojqcym dorostych 
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Czy przed zastosowanlem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wt^czonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

+ 

Czy oceniono ryzyko wyst^plenla Wqdu publikacji? -i- 

Czy uwzgl^dniono konflikt Interesow? -i- 

Suma 10 

Tabela 117. Ocena jakosci przeglqdu systematycznego Liu 2017 w oparclu o skal^ AMSTAR 

Pytanie Tak Nie Niejasne Nie dotyczy 

Czy eel przegl^du systematycznego zostat zdefiniowany „o priori"? + 

Czy selekcj^ badan do przegl^du przeprowadzono w sposob 
prawidtowy i opisano w sposob mozliwy do odtworzenia? + 

Czy zakres wyszukiwania prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przegl^du systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? + 

Czy na etapie formutowania kryteriow wt^czenia badan z przegl^du 
systematycznego okreslano status publikacji, dla prac ktore zostanq + 
wt^czone do przegl^du? 

Czy autorzy przeglqdu przedstawili list^ badan (pozyeji) spetniaj^cych 
kryteria wt^czenia jak rowniez list^ badan wykluczonych z przeglqdu 
systematycznego? 

+ 

Czy przedstawiono szczegolow^ charakterystyk^ badan 
spetniaj^cych kryteria wt^czenia do przegl^du (critical apprisal)? + 

Czy dokonano i przedstawiono wynik oceny wiarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przegl^du systematycznego? + 

Czy na etapie formuiowania wnioskowz przeglqdu wzi^to pod 
uwag^ jakosc/wiarygodnosc badan wt^czonych? + 

Czy przed zastosowanlem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wt^czonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

-i- 

Czy oceniono ryzyko wyst^piema Wqdu publikacji? -i- 

Czy uwzgl^dniono konflikt interesow? -i- 

Suma 9 

Tabe la 118. Ocena jakosci przeglqdu systematycznego Wang 2016 w oparciu o ska 1^ AMSTAR 

^Pytanie Tak Nie Niejasne Nie dotyczy 

Czy eel przeglqdu systematycznego zostat zdefiniowany priori"? + 

Czy selekcj^ badan do przegl^du przeprowadzono w sposob 
prawidtowy i opisano w sposob mozliwy do odtworzenia? + 

Czy zakres wyszukiwania prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przegl^du systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? + 

Czy na etapie formutowania kryteriow wt^czenia badan z przegl^du 
systematycznego okreslano status publikacji, dla prac ktore zostan^ 
wt^czone do przegl^du? 

+ 
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Czy autorzy przeglqdu przedstawlli list^ badan (pozyeji) spelnlaj^cych 
kryterla wi^czenia jak rowniez llst^ badan wykluczonych z przeglqdu 
systematycznego? 

+ 

Czy przedstawlono szczegofowg charakterystyk^ badan 
spetniaj^cych kryterla wi^czenia do przegl^du {critical apprisal)? + 

Czy dokonano 1 przedstawiono wynik oceny wlarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przegl^du systematycznego? -i- 

Czy na etapie formutowama wnioskowz przeglqdu wzi^to pod 
uwag^ jakosc/wiarygodnosc badan wt^czonych? + 

Czy przed zastosowaniem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wt^czonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

+ 

Czy oceniono ryzyko wyst^pienia bt^du publikacji? + 

Czy uwzgl^dniono konflikt interesow? + 

Suma 9 

Tabela 119. Ocena jakosci przegl^du systematycznego Fame 2017 w oparciu o skal^ AMSTAR 

Pytanie Tak Nie Niejasne Nie dotyczy 

Czy eel przegl^du systematycznego zostat zdefiniowany „a priori"? + 

Czy selekcj^ badan do przegl^du przeprowadzono w sposob 
prawidtowy i opisano w sposob mozliwy do odtworzenia? + 

Czy zakres wyszukiwania prowadzonego w kierunku identyfikacji 
badan do przeglqdu systematycznego uznano za wyczerpuj^cy? + 

Czy na etapie formutowania kryteriow wtqczenla badan z przeglqdu 
systematycznego okreslano status publikacji, dla prac ktore zostan^ 
wt^czone do przeglqdu? 

-i- 

Czy autorzy przeglqdu przedstawlli list^ badan (pozyeji) speinlaj^cych 
kryterla wi^czenia jak rowniez llst^ badan wykluczonych z przeglqdu 
systematycznego? 

-i- 

Czy przedstawlono szczegofowg charakterystyk^ badan 
spetniaj^cych kryterla wi^czenia do przegl^du {critical apprisal)? -i- 

Czy dokonano 1 przedstawiono wynik oceny wlarygodnosci/jakosci 
badan wt^czonych do przegl^du systematycznego? + 

Czy na etapie formutowania wnioskowz przeglqdu wzi^to pod 
uwag^ jakosc/wiarygodnosc badan wt^czonych? + 

Czy przed zastosowaniem statystycznych metod syntezy danych 
z badan wt^czonych dokonano oceny zasadnosci/poprawnosci jej 
przeprowadzenia? 

+ 

Czy oceniono ryzyko wyst^pienia bt^du publikacji? + 

Czy uwzgl^dniono konflikt interesow? + 

Suma 11 
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10.11. Formularze ekstrakcji danych 

10.11.1. Charakterystyka badania - formularz ekstrakcji danych (1/2) 

Analityk (inicjaty): Data:  

Badanie:.........................  Wvnik acenv vu skali Jadad: Podtvo AOTMiT:  

Populacja Interwencja Punkty koncowe 

Parametry Grupa Grupa Grupa 
Grupa kontrolna 

(wyjsciowo) interwencyjna kontrolna interwencyjna 

10.11.2. Charakterystyka badania - formularz ekstrakcji danych (2/2) 

Uwagi dotyczgce badania: 

Typ badania: 

Maskowanie: 

Sposob randomizacji: 

Analiza ^intention-to-treat": 

Utrata pacjentow z badania: 

Kontekst: 

Informacja o sponsorze: 
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Publikacje: 

10.11.3. Wyniki - formularz ekstrakcji danych dla punktow 

koncowych dychotomicznych (1/2) 

Punkt kohcowy (nazwa):  Analityk (inicjaly): 

Data:  

Badanie Definicja przyjQta w badaniu (sposob pomiaru) 

10.11.4. Wyniki - formularz ekstrakcji danych dla punktow 

koncowych dychotomicznych (2/2) 

Okres 
Oceniana interwencja Komparator 

Badanie 
Istotnosc statystyczna 

obserwacji 
N n % N n % 

roinicy (p) 

1 

10.11.5. Wyniki - formularz ekstrakcji danych dla punktow 

koncowych ciqgtych (1/2) 

Punkt kohcowy (nazwa):  Analityk (inicjaly): 

Data:  
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Defimcja przyj^ta w badanlu {sposob pomiaru) Badanle 

10.11.6. Wyniki - formularz ekstrakcji danych dla punktow 

koncowych ci^gtych (2/2) 

Punkt 

Data:.. 

koncowy (nazwa) Analityk (inicjaly): 

Badanie 
Okres Grupy 

obserwacji (interwencja) 

Wyjsciowa 
wartosc 

parametru 

Kohcowa 
wartosc 

parametru 
srednia/mediana srednia/mediana 

(SD/CI/IQR) (SD/CI/IQR) 
[jednostka:...] [jednostka:...] 

Zmiana 
wzgl^dem 
wartosci 

wyjsciowej 
srednia/mediana 

(SD/CI/IQR) 
[jednostka:...] 

Istotnosc 
statystyczna 

roznicy 
zmian 
mi^dzy 

grupami (p) 
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