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INDEKS AKRONIMÓW WYKORZYSTANYCH W RAMACH ANALIZY KLINICZNEJ

Akronim Rozwini rótu, i

AlAT Aminotransferaza alaninowa 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

APD Analiza problemu decyzyjnego

ASCO ang. 

AspAT Aminotransferaza asparaginianowa

AURA
Akronim badania bez randomizacji oraz zamaskowania, w którym oceniano efekty liniczne 

AURA3
Akronim badania RCT
chemioterapii (opartej na pochodnych platyny + pemetreksed) w leczeniu drugiej linii 

CDSR ang.

CENTRAL
ang.

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego

CI ang. 

CR
ang. 

CRD ang. 

CT ang. 
Tomografia komputerowa

CTCAE
ang. 

danych opracowane przez 

DCR ang. 

EBM ang.
Medycyna oparta na dowodach naukowych

ECOG-PS
ang.
Skala spr

EGFR ang. 
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu

EGFR-TKI ang. 
Inhibitor kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu

EKG Badanie elektrokardiograficzne 

EMA ang. 
Europejska Agencja ds. Leków

EMBASE ang. 
Baza bibliograficzna z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

EMTREE ang.

EORTC QLQ
ang. 

EPAR ang.
Eur

EQ-5D ang. 

ESMO ang. 
Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

FAS
ang. 
Pop



Spis akronimów wykorzystanych w ramach analizy klinicznej

6 
 

Akronim Rozwini rótu, i

FDA ang. 

FLAURA gefitynibu lub erlotynibu w leczeniu pierwszej linii niedr

GGN Górna granica normy 

HR ang
Ryzyko wz

HTA ang
Ocena Technologii Medycznych

ILD ang.

INAHTA ang. 

IQR ang. 

LUX-Lung 7 Akronim badania RCT, w którym porównywano efekty kliniczne afatynib

LVEF ang. 
Frakcja wyrzutowa lewej komory serca

MEDLINE ang
Baza bibliograficzna z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

MESH ang. 

MRI ang. 
ezonansu magnetycznego

N ej lub kontrolnej) w badaniu klinicznym

n

NCCN
ang.

NICE
ang. 
Narodowy Instytut Standardów Zdrowotnych i Klinicznych 

NDRP a

NNH Liczba pacjentów, u których stosowanie danej technologii medycznej zamiast komparatora 

NNT

ang. 

NOS ang.

OR Peto ang. 
Iloraz sz

OS ang. 

ORR ang. 

OUN

p

PD ang. 
Progresja choroby;

PFS ang. 

PICO ang. 
Populacja, interwencja wnioskowana, komparator, wynik
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Akronim Rozwini rótu, i

PICOS ang. 
Populacja, interwencja wnioskowana, komparator, wyniki, badanie

PR ang. 

PRISMA ang. 
-analiz

PSUR ang. 

RB
ang. 
Korz

RECIST ang. 
Kryteria odpowiedzi na leczenie w przypadku guzów litych 

RR
ang. 

SD
ang. 
Odchylenie standardowe

SD ang. 
Stablina choroba (stablizacja choroby)

SE
ang. 

SoC ang. 
Standardowe leczenie 

TKI 
ang. 
Inhibitor kinazy tyrozynowej 

TTF ang. 

URPLWMiPB

VAS
ang. 

ektywnej cechy lub postawy, 

WHO ang. 

2 KWIETNIA 2012 ROKU

[149]

Porównanie
– 

przebiegu choroby.

Refundowana 
technologia 
opcjonalna

Technologia

Technologia medyczna w rozumieniu art. 5 pkt. 42a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o 

w rozumieniu art. 2 pkt. 21 i 28 ustawy.

Technologia
opcjonalna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze 
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STRESZCZENIE

; 

n

-

-letnie pr w patogenezie raka 

mutacje genu receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (ang. 

, pomimo zasto

niekorzystne i 5- Leczeniem z wyboru u chorych z przerzutowym NDRP 

i obecno ci mutacji aktywuj cej w genie jest stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego 

czynnika wzrostu (ang. EGFR-TKI). Stosowane obecnie EGFR-TKI 

pierwszej i drugiej generacji tj. erlotynib, gefitynib i afatynib (zwane dalej „Standardowymi EGFR- ystny 

; ci pacjentów z zaawansowanym NDRP z 

-

mutacji T790M) na Standardowe EGFR-TKI stosowane w ramach I linii leczenia, co stanowi istotny problem kliniczny. 

Dodatkowo, w przebiegu zaawansowanego NDRP z mutacjami w genie 

(OUN)

penetracji Standardowych EGFR- -mózg. Ponadto, Standardowe EGFR-

tj. niezmutowanego -jelitowym [150]. 

Z uwagi na niekorzystne rokowania u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem 

istnieje silna, niezaspokojona potrzeba wprowadzenia innowacyjnej terapii w ramach I linii leczenia, która 

w porównaniu do aktualnie stosowanych Standardowych EGFR-

kl

ci

duktu 

leczniczego Tagrisso® (ozymertynib, tabletki powlekane) w leczeniu pierwszej linii u 

zaawanso

receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR).

Analizy problemu decyzyjnego niony w ramach niniejszego opracowania obejmuje:

: 

ka wzrostu 

(EGFR), 

(I) ®) w monoterapii, w ramach leczenia 

pierwszej linii, 

(C) komparator: stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR, takich jak: gefitynib, erlotynib lub afatynib

jako Standardowe EGFR-TKI), w ramach leczenia pierwszej linii,

– rogresji choroby [PFS, ang. 

ang. ]; stabilna choroba (SD, ang. ]; 

eczenia (ang. 
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), zgon z jakichkolwiek przyczyn, zmiany 

) enia 

dawkowania z .

Medycznych i Taryfikacji [146] - „

”, wersja 5.1.0 z marca 2011 roku [148]

Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku [149],

–

oraz inne),

rand

systematyczne),

y,

przy opracowaniu wyników korzystano z MS Excel 2007 oraz programu StatsDirect 3. 

1 randomizowane badanie kliniczne o akronimie FLAURA,

standardowych inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR-

TKI) pierwszej generacji - gefitynibu lub erlotynibu (wynik

gefitynibu i erlotnibu) [1]-[15],

y systematyczne [16], [17], w oparciu o które ,

gefitynibu oraz afatynibu we wnioskowanej populacji, 

5 bada : otwarte, nierandomizowane badanie eksperymentalne I fazy o akronimie AURA [18]-

[22]; otwarte, nierandomizowane fazy [23]-[25], obserwacyjne badanie o akronimie NOWEL [26]-

[32], II fazy bez grupy kontrolnej [33]-[34], [35]-[36],

2 opisy przypadku/serii przypadków [37], [38],

7 referencji uwzgl ych C Produktu Leczniczego (ChPL) 

Tagrisso® [39] oraz

streszczeniem [40], opracowany przez agencj EMA (ang. 

) [41], roduktu leczniczego Tagrisso® (ozymertynib)

) [42], dane z bazy

[43], , [44], [45], 

3 opracowania (badania) wtórne - Rossi 2017 [46] i Liao 2018 [47], 

[48],

9 [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57].
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[16], [17], [48]

FLAURA wybrane 

-TKI. 

Standarowych EGFR-TKIs w pierwszej linii leczenia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

; NNT=4),

(18,9 vs 10, ,  

(OUN) o 60% (6% vs 15%; 

RR=0,40; 95% CI: 0,23; 0,68; p<0,05; NNT=12), 

istot lub zgonu w podgrupie pacjentów z przerzutami do OUN o 53% 

(HR=0,47; 95% CI: 0,30; 0,74; p<0,001; NNT=4), 

istotnym mediany czasu do progresji lub zgonu o 5,6 w podgrupie pacjentów z 

przerzutami do OUN   

zgonu o 37% (HR=0,63; 

95% CI: 0,45; 0,88; p=0,007)

statystycznej [p=0,0015]; 

 w u trwania badania (83% vs 71%; RB=1,17; 95% CI: 1,07; 

1.29; p<0,05; NNT=9),  

blisko 3-krotnie

; OR=2,78; 95% 

CI: 1,25; 6,78; RB=1,06; 95% CI: 1,01; 1,10; p<0,05; NNT=20), 

istotnie procentow redu o 6,2% 

(-54,7% vs -48,5%; p=0,003),

(HR=0,51; 95% CI: 0,40; 0,64; p<0,001; 

RR=0,65; 95% CI: 0,55; 0,77; NNT=5),

istotnym kolejnej terapii (tj. drugiej linii leczenia) lub zgonu po 

,

lub zgonu o 42% (HR=0,58; 95% CI: 0,44; 0,78; p<0,001; RR=0,68; 95% CI: 

0,53; 0,87; p<0,05, NNT=9) oraz progresji lub zgonu w czasie drugiej linii 

leczenia,

; <0,001) oraz 

istotnym .

ozymertynibu w porównaniu do 

Standardowych EGFR-TKI stosowanych w leczeniu pierwszej linii miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego 

.
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ozymertynibu w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI w leczeniu pierwszej linii miejscowo zaawansowanego lub 

[1]-[15].

Porównanie Wynik

Parametr NNT^Grupa badana
Ozymertynib

Grupa kontrolna
Standardowe EGFR-TKI

Ozymertynib vs Standardowe EGFR-TKI

– n (%)

136 (49%) 206 (74%) RR=0,66 [95% CI: 0,57; 0,75]** <0,05**/ NNT=4

18,9 [15,2; 21,4]#

17,7& [bd]
10,2 [9,6; 11,1]#

9,7& [bd]
HR=0,46 [95% CI: 0,37; 0,57]*#

HR=0,45 [95% CI: 0,36; 0,57]*& <0,001*

Wyst pienie progresji do

17 (6%) 42 (15%) RR=0,40 [95% CI: 0,23; 0,68]** <0,05**/ NNT=12

Na Na HR=0,63 [95% CI: 0,45; 0,88]* 0,007*

– n (%)a

58 (21%) 83 (30%) RR=0,69 [95% CI: 0,52; 0,93]** <0,05**/ NNT=11

– n (%)

223** (80%) 210** (76%) 
OR=1,27 [95% CI: 0,85; 1,90]*
RB=1,05 [95% CI: 0,96; 1,15]**

0,24*
>0,05**

– n (%)

271** (97%) 255** (92%) 
OR=2,78 [95% CI: 1,25; 6,78]*
RB=1,06 [95% CI: 1,01; 1,10]**

0,01*
<0,05**/ NNT=20

– n (%)

106 (48%) 158 (75%) RR=0,63 [95% CI: 0,54; 0,74]** <0,05**/ NNT=4

Czas trwania odpowiedzi

17,2 [13,8; 22,0] 8,5 [7,3; 9,8] HR=0,52 [95% CI: 0,43; 0,63]** <0,05**

-54,7% (zakres: -100; 61,9) -48,5% (zakres: -100; 54,1) na 0,003*

R – n (%)

115 (41%) 175 (63%) RR=0,65 [95% CI: 0,55; 0,77]** <0,05*/ NNT=5

23,5 [22,0; na] 13,8 [12,3; 15,7] HR=0,51 [95% CI: 0,40; 0,64]* <0,001*

– n (%)

73 (26%) 106 (38%) RR=0,68 [95% CI: 0,53; 0,87]** <0,05**/ NNT=9

lub zgonu 

na [23,7; na] 20,0 [18,2; na] HR=0,58 [95% CI: 0,44; 0,78]* <0,001*

na 25,9 [20,0; na] HR=0,60 [95% CI: 0,45; 0,80] <0,001*

na – ang. – brak danych. *dane przedstawione w referencyjnej publikacj. **obliczone przez 
autorów analizy na podstawie dost #analiza przeprowadzona przez badaczy. &

komitet. aw momencie zbierania danych (ang. czerwiec 2017 r.). ^parametr NNT obliczano na podstawie danych dychotomicznych
tj. liczby zd

W ramach tymczasowej analizy zmian ci -LC13) [3] raportowano porównywalny, 

szy w odniesieniu do redukcji nasilenia 

; 

za

na leczenie w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI. 
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porównywalny 

ci Analizy. 

(RR=0,75; 95% CI: 

0,61; 0,93; p<0,05; NNT=10),

brakiem istotnej statystycz

brakiem istotnej statystyczn

rezygnacji z leczenia/ wycofania z badania,

W tabeli jsze ozymertynibu 

w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI stosowanych w leczeniu pierwszej linii miejscowo zaawansowanego lub 

, z .

Zestawienie wyników badania FLAURA 

ozymertynibu w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI w leczeniu pierwszej linii miejscowo zaawansowanego lub 

[1]-[15].

Porównanie Wynik

Parametr NNT/ NNHGrupa badana
Ozymertynib

Grupa kontrolna
Standardowe EGFR-TKI

Ozymertynib vs Standardowe EGFR-TKI

– n (%)

273 (98%) 271 (98%) RR=1,00 [95% CI: 0,97; 1,03]** >0,05**

– n (%)

60 (22%) 70 (25%) RR=0,85 [95% CI: 0,63; 1,15]** >0,05**

– n (%)

95 (34%) 125 (45%) RR=0,75 [95% CI: 0,61; 0,93]** <0,05**/ NNT=10

Z – n (%)

6 (2%) 10 (4%) RR=0,60 [95% CI: 0,23; 1,55]** >0,05*

Z – n (%)

37 (13%) 49 (18%) RR=0,75 [95% CI: 0,51; 1,11]** >0,05**

Wyniki i wnioski z

akceptowalny

W otwartym badaniu I fazy o akronimie AURA [18]-[22]

wansowanym lub przerzutowym 

a i , wykazano m.in.:

czasu do uzyskania odpowiedzi na leczenie wynos godnia i czasu trwania odpowiedzi na 

leczenie ,

przy zastosowaniu metody Kaplana-Meiera,

.
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w czasie leczenia zanokcica,

zmniejszenie

Jak wykazano w badaniu, podawanie ozymertynibu w dawce 80 mg jest 

najbardziej efekty m.in. w badaniu

FLAURA). w wyniku

stosowania ozymertynibu [18]-[22]. 

W wego badania klinicznego [23]-[25] wykaza zymertynibu w dawce 80 mg u 

, jak i II linii leczenia eczonych pacjentów, 

w odpowiedzi na leczenie -82%. 

Analiza efektów leczenia w rzeczywistej praktyce klinicznej przeprowadzona w ramach badania o akronimie 

NOWEL [26]-[32] istotne statystycznie, ponad 2-

w porównaniu do terapii opartej na preparatach EGFR-TKI 1. i 2. generacji

(55 vs 22 miesi ce; p<0,001 [26] [27]). 

któw 

I –

94,1%) u chorych z zaawansowanym lub przerzutowym NDRP i

pacjentów w starszym wieku (mediana – 70 lat) oraz z przerzutami do OUN, które rozpoznano u 78,9% chorych [33]-[34].

Ozymertynib pacjentów z NDRP w stadium przerzutowym, z rzadkimi 

, u których 

– 88,9% [35]-[36]. 

u

ów jami w eksonie 18 czy 19 

genu [38]. 

wo zaawansowanego lub uogólnionego 

a u chorych 

terapii II linii. W badaniu FLAURA nie odnotowano nowych, niespodziewany

toksy , zapalenie jamy ustnej oraz 

[39], [42]

1. lub 2. stopniem nasilenia [39]. Do najcz

a zanych ze stosowaniem ozymertyni

a QT w badaniu EKG,

kardiomiopatii czy zapalenia rogówki [39], [41], [42].

Wyniki metaanaliz przeprowadzonych w ramach p [44], [45] statystycznie 

mniejsze ryzyko -

takich jak: w przypadku stosowania ozymertynibu w

pochodnych platyny z pemetreksedem lub erlotynib/ 
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w tym 

a 

wyniki badania FLAURA prawdopodobnie 

[46], [47]. Wyniki metaanalizy 

sieciowej [48] jednoznacznie -TKI w leczeniu 

pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym NDRP i ; terapia

N

– inhibitor kinazy tyrozynowej EGFR trzeciej generacji, 

, ; stwierdzono istotne statystyc

, w porównaniu do Standardowych inhibitorów kinazy 

tyrozynowej EGFR tj. erlotynibu lub gefitynibu, stosowanych w grupie kontrolnej istotne

dzy afatynibem a erlotynibem i gefitnibem, wzmocnione obserwacjami z najnowszej metaanalizy sieciowej [175], 

reprezentatywne dla porównania ozymertynibu z afatynibem.  

Standardowych preparatów EGFR-

progresji do OUN o 60%, 

do OUN, 

blisko 3- , 

istotnym kolejnej terapii (tj. drugiej linii leczenia) lub zgonu o 

,

42% red .  

s

-letnich: 42,7% vs 25,9%) 

d leku -

Standardowych EGFR-TKI. 

Leczenie o 

z 

leczenia.
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Stosowanie ozymertynibu 

ekspozycji na leczenie oraz w porównaniu 

do Standardowych EGFR-TKI. 

- w porównaniu do ww. komparatorów terapia ozymertynibem 

szej 

ekspozycji na leczenie w grupie badanej. 

 wzgl dem „dzikiego” genu dla EGFR (hamowanie niezmutowanego 

, jak w przypadku standardowych EGFR-

biegunki) [166]. w wyniku terapii ozymertynibem

  

PODSUMOWANIE

odpowiada na obecnie 

niezaspokojone potrzeby w zakresie skutecznej oraz dobrze tolerowanej terapii przeciwnowotworowej, która nie tylko istotnie 

i

poprawia pacjentów z

zaawansowanym NDRP i mutacji  genie .  

ozymertynibem nad standardowymi EGFR-TKI u pacjentów z NDRP i mutacjami 

odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych praktyki klinicznej opracowanych

przez [164], jak i [165] w 2018 

roku. z ESMO oraz NCCN, podawanie ozymertynibu w ramach pierwszej linii 

leczenia u chorych z zaawansowanym 

. 

Standardowe 

EGFR-

ozymertynibu w ramac

ci klinicznych u wszystkich pacjentów z zaawansowanym NDRP (

ozymertynibu w drugiej linii leczenia). 

W zakresie , obserwowany w badaniu FLAURA

u 

progresji, m.in. w p , jak i istotnej 

redukcji ryzyka drugiej progresji lub zgonu o 42%) wskazuje na 

statystycznie rtynibem na OS,   

Ponadt

blisko -

-TKI (42,7% vs 25,9%).



1. Cel przeprowadzenia Analizy klinicznej (AK)

2. Metody przeprowadzenia Analizy klinicznej (AK)

16 
 

1. CEL PRZEPROWADZENIA ANALIZY KLINICZNEJ (AK)

Celem niniejszej analizy klinicznej jest 
® (ozymertinib, tabletki powlekane) w leczeniu 

pierwszej linii owanym lub uogólnionym 

naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR).

2. METODY PRZEPROWADZENIA ANALIZY KLINICZNEJ (AK)

2.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY KLINICZNEJ (AK)

w oparciu o „Wytyczne Przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych” opublikowane na stronach 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Tar [146] oraz 

kwietnia 2012 roku [149].

j analizowanego produktu leczniczego polega 

na:

zdefiniowaniu elementów pytania klinicznego, zgodnie ze schematem PICO (ang. 

populacji pacjentów (P), zastosowanej 

interwencji wnioskowanej (I), komparatorów/ technologii opcjonalnych, poszukiwanych punktów 

– wyników zdrowotnych (O),

w

PICOS; ang. populacja (P), interwencja 

wnioskowana (I), komparatory/ technologie opcjonalne, wyniki zdrowotne (O), badania (S), 

co najmniej dwie osoby),

i

oraz

dwie osoby),

osoby),

ekstrakcji danych zawartych w doniesieniach naukowych,
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analizie i interpretacji wyników bad

prowadzonych w warunkach klinicznych,

przedstawieniu dyskusji wraz z

klinicznej oraz streszczenia).

z h).

2.2.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych Oceny Technologii Medycznych [146] w pierwszej 

metaanalizy oraz opracowania HTA (ang. 

problemu zdrowotnego.

dwóch analit W strategii wyszukiwania wykorzystano 

) oraz EMTREE (ang. 

).

w 

– 

, 

, 

(CRD),

(NICE),

(INAHTA),

(EMA)

. 
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opracowania. W momencie odnalez

pod

) wtórnych przeprowadzono w bazach: 

oraz w innych bazach w dniach 28.11.-05.12.2018

Wniosk

w 

rozpatrywanej interwencji wnioskowanej wykluczono z analizy.

2.3.

w zidentyfikowanych, wiarygodnych opracowaniach (badaniach) wtórnych.

którego uzyskano dodatkowe pierwotne 

decy

praktycznej.

przez W strategii wyszukiwania 

H (ang. ) oraz EMTREE (ang. 

).

baz danych:

•  – , 

• , 
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• ,

oraz medycznych serwisów internetowych (w celu odnalezienia

z konferencji naukowych).

y informacji medycznej – rejestry 

w zidentyfikowanych pierwotnych doniesieniach naukowych w celu odnalezienia literatury 

lizy.

ekspertami klinicznymi oraz 

w

(czyli

prowadzono w bazach: 

oraz w innych bazach w dniach 28.06.-05.07.2018 a zaktualizowano w dniu 

05.12.2018.

blikowania).

2.4.

na

, nie 

niu z powodu zaawansowanego nowotworu,

): stosowanie ozymertynibu (produkt leczniczy 

Tagrisso®; tabletki powlekane) w monoterapii, w ramach leczenia pierwszej linii, 

(C) komparator/ refundowana technologia opcjonalna (ang. ): stosowanie inhibitorów 

kinazy tyrozynowej, takich jak: gefitynib, erlotynib lub afatynib, w ramach leczenia pierwszej linii,

( – wyniki (ang. )

wolny od progresji choroby [PFS, ang. ] OS, 

ang. ]; [ORR, ang. ]; 

]; 

[PR, ang. ]; stabilna choroba (SD, ang. ]; 

[DCR, ang. ]
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odpowiedzi na leczenie; czas do niepowodzenia leczenia (ang. ), 

(ang. ), zgon z jakichkolwiek przyczyn), 

zmiany ci

; [ang. ] /zdarzenia

;

badaniu lub zmiana sposobu dawkowania 

),

– randomizowane i nierandomizowane badania kliniczne 

stwa analizowanej terapii oraz badania 

o

badania, w których p z miejscowo zaawansowanym lub 

w genie , nie 

poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu,

owania ozymertynibu w monoterapii,

2.5.

do

zarówno zidentyfikowanych w badaniach randomizowanych, jak i innych, zdecydowano o 

owania ocenianej technologii wnioskowanej w 

zdefiniowanej w

istotne w

a

w ze , takich jak:

agencja EMA (ang. EPAR – ang. 

Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL),
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FDA (ang. ),

Biobójczych),

, 

WHO (ang. ) poprzez , 

.

Do oceny b

o 

dodatkowych. 

2.6. SELEKCJA INFORMACJI

(ang i praktycznej (ang. ). Wyszukiwanie i selekcja danych 

i zawi

do

W przypadku niezgodn

Proces selekcji przeprowadzony zgodnie z zaleceniami PRISMA przedstawiono w Aneksie 

do niniejszego opracowania.

publikacji 
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2.7.

e

lub

badan

w Aneksie do niniejszego opracowania):

daniu,

czasu obserwacji,

parametrów klinicznych ocenianych w badaniu.

analizowanych produktów leczniczych wykonano zgodnie z

[146].

naukowych, przeprowadz

, zgodnie z wytycznymi 

[146], [148]. Ocena oparta na kategoriach (ang. ) 

mi opracowanymi przez 
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ncyjne, 

dopuszcza przypisanie trzech 

), 

znego (ang. ) [148].

[146]

ych (kohortowych i typu 

. 

jednoramiennego w skali opracowanej przez NICE wynosi 8 punktów [154]. 

– ang. 

. 

oceny, nie dotyczy. Udzielenie odpowiedzi tak oznacza przyznanie 1. punktu, odpowiedzi 

nosi 11 punktów [155], [156]

[157]. 
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(rozdz. 

14.14. Tabele pomocnicze).

linicznej (czyli sposób, w jaki 

demograficznej i klinicznej),

polskiej praktyki medycznej),

ania oczekiwanego efektu leczenia w praktyce do efektu 

obserwowanego w próbach klinicznych (rola ang. „ ”).

2.8. METODY EKSTRAKCJI DANYCH DO ANALIZY KLINICZNEJ

w oparciu o uprzednio przygotowane, jednolite arkusze ekstrakcji danych (por. Aneks do niniejszego 

opracowania; tabele pomocnicze; formularz ekstrakcji danych).

d

o kryteria 

o

o

o

o okres obserwacji,

o i [ang. ] czy badanie 

komparator [ang. ]).

d

o

(n) oraz

o hylenia (SD; ang, 
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analizowanymi grupami.

w

z

2.9. SYNTEZA DANYCH

2.9.1.

ch do opracowania przedstawiono w tabelach 

oraz

(95% CI, ang. 

– NNT (ang. 

95% 

za

ang. – NNT (ang. ; liczba 

obserwacji) lub NNH (ang. 

czasie obserwacji) i 95% [151].

grupami dokonywano za 

, WMD) dla pojedynczych 

) przedstawi

oraz

dla
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J

w

wyniku. Parametr NNT/NNH obliczano jed

akceptowanych metod ekstrakcji i analizy statystycznej. Przy opracowywaniu wyników korzystano z 

MS Excel 2007 oraz programu StatsDirect 3.

3. ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO – NA PODSTAWIE SCHEMATU PICO

miejscowo zaawansowanym l

[EGFR]

informacji z zakresu: etiologii, klasyfikacji, czynników ryzyka, diagnostyki, epidemiologii, wytycznych 

praktyki klinicznej oraz opisu wyboru komparatorów 

[150]. 

opracowania na podstawie elementów schematu PICO.

(ang. )

, z miejscowo zaawansowanym lub uogólnio

,

; w 2015 roku na raka p uca zachorowa o 14 500 m czyzn oraz

7 500 kobiet. N

. Istotnym elementem w patogenez

u 10-15% pacjentów rasy kaukaskiej z rakiem gruczo owym lub nowotworem z przewag tego typu 

histologicznego. W populacji polskiej mutacje w genie dla EGFR stwierdza si u 7,5-8,5% pacjentów z 

niedro o typie innym ni p askonab onkowy [168].
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Szacowana liczba nowych pacjentów z niep askonab onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p uca 

w Polsce w 2018 roku 8 500 osób, a liczb nowych chorych z obecno ci mutacji 

aktywuj cych w genie szacuje si na ponad 900 rocznie, z czego blisko 800 pacjentów

leczonych b dzie inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR (EGFR-TKI) [168].

(ang. ) stanowi stosowanie ozymertynibu (produkt 

leczniczy Tagrisso®; tabletki powlekane) w monoterapii, w ramach pierwszej linii leczenia miejscowo 

. 

Ozymertynib jest EGFR-TKI trzeciej gener

; w -

, ale n [150].

(C) Komparator (ang. ) – stanowi stosowanie inhibitorów 

kinazy tyrozynowej (EGFR-TKI), takich jak: gefitynib, erlotynib lub afatynib –

Standardowe EGFR-TKI, w ramach pierwszej linii leczenia.

Stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR jest leczeniem z wyboru u chorych z przerzutowym 

niedrobnokomórkowym rakiem p uca z obecno ci mutacji aktywuj cej w genie [150], [168]. 

W Polsce, Standardowe EGFR-

aktualnie w 100% ): 

erlotynib i gefitynib - w ramach programu lekowego B6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka 

-10 C34)” – w pierwszej i drugiej

,

afatynib -

zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C34)” – w pierwszej

pacjentów z zaawansowanym miejscowo lub uogólnionym

[150]. 

(O) – wyniki (ang. ) – istotne z klinicznego punktu widzenia:

:

o ogresji choroby (ang. PFS),

o choroby lub zgonu,

o (OS, ang. )

o (ang. ORR)
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o (ang. CR)

o (ang. PR),

o stabilna choroba [stabilizacja choroby] (ang. SD),

o (ang. DCR),

o nie,

o czas trwania odpowiedzi na leczenie,

o czas do niepowodzenia leczenia (ang. ),

o (ang. ), 

o zgon z jakichkolwiek przyczyn,

zmiana ci QoL),

-

o

o

o

o

o

o

o

o

otworowe lub zgon lub 

zgonu lub zgonu

kolejnej progresji lub zgonu. 

jak i

i

klinicznej porównywanych schematów leczenia.
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4.

4.1.

nia) wtórne 

oraz

W 

trzeciej 
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z mutacjami 
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5. TAGRISSO®

(OZYMERTYNIB) W LECZENIU PIERWSZEJ LINII U PACJENTÓW Z MIEJSCOWO 

ZAAWANSOWANYM LUB UOGÓLNIONY

CZYNNIKA WZROSTU

W ramach niniejszej analizy klinicznej badano kliniczn

ozymertynibu (produkt leczniczy Tagrisso®) wzg

w leczeniu pierwszej linii u 

naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).

W wyniku przeprowadzonego przeszukania medycznych baz danych identyfikowano jedno 

FLAURA [1]-[15]

naskórkowego czynnika wzrostu (ang. 

porównaniu do inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora dla ludzkiego naskórkowego czynnika 

wzrostu (ang. EGFR-TKIs) pierwszej 

generacji tj. gefitynibu oraz erlotynibu. 

-TKI pierwszej generacji stosowanych w grupie kontrolnej (gefitynib oraz 

Nie odnaleziono

afatynibem we wnioskowanym wskazaniu. 

(

gefitynib [16] [17] ta sam (w 

kontroli choroby) w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka 

. erlotynibem, gefitynibem i afatynib

wolnego od progresji [48]

opracowania. 

ramach 

niniejszej A



Tagrisso®

.
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jak stosowanie erlotynibu i gefitynibu, 

reprezentatywne dla porównania z afatynibem, a 

jako Standardowe EGFR-TKI

w analizie weryfikacyjnej AOTMiT dla afatynibu [169], w [170], 

jak i wyniki prze [171], [172].

[175], w ramach której porównywano efekty 

-TKI stosowanych w leczeniu pierwszej linii u chorych z zaawansowanym 

afatynibem a 

(OS) [175].

. Wyniki 

metaanalizy [17] osowania 

potwierdzenie w naiwnym (bez adjustacji) zestawieniu ryzyka wyst

LUX-

Lung 7 [173]-[174] (afatynib vs gefitynib), jakie przedstawiono w Anal

wyniki [17]

ryzyka dyskontynuacji leczenia oraz zgonu 

por aminotrasferaz. Mimo 

-TKI. 

5.1. TAGRISSO®

(OZYMERTYNIB) W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH EGFR-TKI W LECZENIU

PIERWSZEJ LINII U PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB UOGÓLNIONYM 

Do badania FLAURA 

st j linii 

, w stabilnej kondycji neurologicznej 

eczenie definitywne lub terapia 



5.1. ® (ozymertynib) w porównaniu do Standardowych 
EGFR-TKI w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 
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y

[1]. 

mutacji w genie oraz ras

(azjatyck lub nie-azjatyck ); pacjentów przydzielono losowo do dwóch grup: 

grupy kontrolnej ; N=279;

grupy badanej, w której stosowano standardowe EGFR-TKIs; N=277: gefitynib w dawce 250 mg/ 

(N=183) (N=94).

, klinicznych oraz 

Leczenie kontynuowano

Kontynuacja leczenia po 

potwierdzonej przez badaczy zgodnie z kryteriami 

,

leczenia (ang. ) z gefitynibu lub erlotynibu na stosowanie ozymertynibu (bez zamaskowania; 

udokumentowania innej terapii 

dozwolone 

ozymertynibu. 



Tagrisso®

.
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Tabela 2. Opis metodyki badania FLAURA [1]-[15]. 

Opis metodyki badania 

Metodyka badania

Badanie RCT III fazy , prospektywne, podwójnie 
Rodzaj testowanej hipotezy: 

EGFR-TKI (erlotynibu lub gefitynibu).

:
-

-
- kwalifikowanie ,

- potwierdze EGFR.

Populacja Pacjenci 

Grupa badana Ozymertynib, N=279.

Grupa kontrolna Gefitynib, N=183; Erlotynib, N=

Okres leczenia i 
obserwacji

chwili zbierania 
danych przedstawionych w publikacji Error! Reference source not found., mediana 

w grupie badanej oraz 11,5 
w grupie kontrolnej. 

Dawka 
Ozymertynib – ^. Dawkowanie zgodne z zalecanym w ChPL Tagrisso®.

Gefitynib – ^. Dawkowanie zgodne z zalecanym w ChPL Iressa®.
Erlotynib – ^. Dawkowanie zgodne z zalecanym w ChPL Tarceva®.

Oceniane punkty Definicja

od progresji; PFS
Czas od randomizacji do wyst pienia progresji choroby lub zgonu z jakichkolwiek przyczyn przy 

braku progresji, niezal

Czas od randomizacji do wyst pienia zgonu z jakichkolwiek przyczyn.

na leczenie
Odsetek p

czasie co najmniej 1 wizyty. 

Czas do odpowiedzi 
na leczenie leczenie.

Czas trwania 
odpowiedzi na 

leczenie

Czas od pierwszej, udokumentowanej odpowiedzi na leczenie do udokumentowanej progresji 
choroby lub zgonu przy braku progresji. 

choroby 
choroby , przed 

.

odpowiedzi na 
leczenie

, sumaryczna y guza oceniana , 
przy braku nowych zmian lub progresji zmian 

(QLQ-

nie cotygodniowo, a po 6 
tygodniach – co 3 tygodnie.

Parametry oceniane 

progresji

nej terapii przeciwnowotworowej,
i przeciwnowotworowej lub zgonu,

(CTCAE) wersja 4.0. W czasie trwania badania 
klinicznego wykonywano:

fizykalne, badanie elektrokardiograficzne, badanie lewokomorowej frakcji wyrzutowej serca, 

klasyfikacji (WHO).

nasilenia wg CTCAE. Jakiekolwiek 
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Opis metodyki badania 

zmianie leczenia (ang. 

A FAS (ang. 

rowadzono w populacji SAF 
(ang. ).

Sposób raportowania danych

-TKI –
erlotynibu i gefitynibu.

- dobowej 

od progresji (ang. PFS)

kryteriów RECIST 1.1. 

opar dla 

wszystkich pacjentów. 

: 

OS), 

enie (ang. ), 

czas trwania odpowiedzi na leczenie, 

na leczenie (ang. ), 

,

. 

Oceny zmian nowotworowych

kolejnych 

choroby. Badanie obrazowe mózgu wymagane tylko u pacjentów z 

(OUN); w czasie trwania 

badania klinicznego wykonywano je u chorych z potwierdzeniem przerzutów do OUN.  



Tagrisso®
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Anal

, N=556

zrekrutowanych chorych, 

, N=556).

W granicznym dniu

zbierania danych (ang. ) przed

a (zakres: 0,1 – 27,4) w grupie badanej

ozymertynib oraz 11,5 miesi (zakres: 0 – 26,2) w grupie kontrolnej, w której podawano gefitynib 

lub erlotynib tj. Standardowe EGFR-TKIs. 141 (51%) pacjentów z grupy badanej oraz 64 

decyzji 

itd.)

kontrolnej [1], [10], [11], [12].

kontrolnej 

[1].  

-TKI 

Jak wspomnia

k

Standardowe EGFR-TKI. 

j publikacji [1] (wraz z Suplementem),

subanaliz przedstawione w abstraktach konferencyjnych [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9] i publikacji 

[7]. 

rozdziale 14.13.
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5.1.1. TAGRISSO®

(OZYMERTYNIB) W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH EGFR-TKI W

LECZENIU PIERWSZEJ LINII U PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB 

choroby

choroby (ang. PFS) 

[95% CI: 15,2; 21,4] w grupie badanej, w której stosowano ozymertynib oraz 10,2 

[95% CI: 9,6; 11,1] w grupie kontrolnej, w której podawano Standardowe EGFR-TKI. 

Tabela 3 ozymertynibu Standardowych EGFR-TKI;

progresji choroby w ocenia badaczy (mediana, 95% CI ); populacja FAS [1].

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe 
EGFR-TKI

N=277

HR
[95% CI]* p*

NNT 
[95% 
CI]**

progresji choroby
18,9 

[15,2; 21,4] 10,2 [9,6; 11,1] 0,46 [0,37; 0,57] <0,001 4 [4; 6]

* dane przedstawione w publikacji [1].
12 czerwca 2017 r.).

t

-TKI, a stosowanie 

istotnym statystycznie (p<0,001) 

progresji choroby o 8,7 w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI w ogólnej populacji 

. 

zobrazowana na krzywej

Kaplan-

badania kontrolnego w 6. tygodniu trwania badania. 

przeprowadzonej w sposób zamaskowany,

centralny adaczy (populacja FAS: 

17,7 vs 9,7 miesi ca; HR=0,45; 95% CI: 0,36; 0,57; p<0,001) [1] ( ). 
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w predefiniowanych podgrupach pacjentów

Tabela 4 Standardowych EGFR-TKI

progresji choroby subpopulacja pacjentów z przerzutami lub bez przerzutów do 

OUN [1].

Grupa badana 
Ozymertynib

Grupa kontrolna
Standardowe 

EGFR-TKI

HR
[95% CI]* p*

NNT 
[95% 
CI]**

progresji – przerzuty do OUN
15,2 [12,1; 21,4]

N=53
9,6 [7,0; 12,4]

N=63 0,47 [0,30; 0,74] <0,001 4 [3; 8]

progresji – brak przerzutów do 
OUN

19,1 [15,2; 23,5]
N=226

10,9 [9,6; 12,3]
N=214 0,46 [0,36; 0,59] <0,001 5 [4; 7]

OUN – * dane przedstawione w publikacji [1]. **Parametry
29 i 53 w podgrupie z przerzutami do OUN oraz 107 i 153 w podrupie chorych bez 

przerzutów do OUN acji ( )).

Standardowych EGFR-TKI

z istotnym statystycznie (p<0,001 choroby 

zarówno w subpopulacji pacjentów z , jak i w 

podgrupie pacjentów bez przerzutów do OUN , odpowiednio o 5,6 

. 

Standardowych EGFR-TKI,

choroby raportowano w 

predefiniowanych podgrup pacjentów

od rodzaju mutacji , rasy i wieku pacjentów, palenia tytoniu, stanu 

[1]. 

Wyniki porównania czasu prz choroby 
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Tabela 5 Standardowych EGFR-TKI cia wolny od 

progresji choroby; subpopulacje pacjentów

[1].

Subpopulacje pacjentów Liczba 
pacjentów

HR
[95% CI]*

206 0,58 [0,41; 0,82]

350 0,40 [0,30; 0,52]

Wiek w czasie skryningu [lata]
<65 298 0,44 [0,33; 0,58]

258 0,49 [0,35; 0,67]

Rasa 
azjatycka 347 0,55 [0,42; 0,72]

nie-azjatycka 209 0,34 [0,23; 0,48]

Palenie tytoniu 
tak 199 0,48 [0,34; 0,68]

nie 357 0,45 [0,34; 0,59]

tak 116 0,47 [0,30; 0,74]

nie 440 0,46 [0,36; 0,59]

0 228 0,39 [0,27; 0,56]

1 327 0,50 [0,38; 0,66]

Mutacja w czasie randomizacji 
Ex19del 349 0,43 [0,32; 0,56]

L858R 207 0,51 [0,36; 0,71]

Mutacja oznaczona w 
osoczu DNA guza

pozytywna 359 0,44 [0,34; 0,57]

negatywna 124 0,48 [0,28; 0,80]

Mutacja oznaczona centralnie 
pozytywna 500 0,43 [0,34; 0,54]

negatywna 6 na
* dane przedstawione w publikacji [1]. na – ang. 
Badanie statusu mutacji 

z DNA 
lnego potwierdzenia 

mutacji 

zie nerwowym raportowano u 17 (6%) pacjentów w grupie 

Standardowe EGFR-TKI. 

statystycznie OUN o 60% w porównaniu 

do Standardowych EGFR-TKI (RR=0,40; 95% CI: 0,24; 0,68; p<0,05).

[95% CI: 7; 25].

W momencie zbierania danych (ang. czerwiec 2017 r ), u 62 (22%) pacjentów w grupie 

ba

5% vs 12%, 

odpowiednio w grupie badanej oraz kontrolnej) oraz w . Nowe zmiany 

nowotworowe

w grupie badanej, 

jak i grupie kontrolnej. 
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Redukcja ryzyka w a progresji choroby lub zgonu

W granicznym dniu zbierania danych (ang. 12 czerwca 2017 r.) przedstawionych w 

publikacji [1]

raportowano u 136

Standardowe EGFR-TKI. 

Tabela 6 Standardowych EGFR-TKI

choroby lub zgonu (n, %); populacja FAS [1].

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe 

EGFR-TKI
N=277

RR
[95% CI]** p**

NNT 
[95% 
CI]**

Progresja choroby lub 
zgon  136 (49%) 206 (74%) 0,66 [0,57; 0,75] <0,05 4 [4; 6]

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI istotn statystycznie (p<0,05) ryzyka

o 34% 

badania. .

zgonu z jakichkolwiek przyczyn.

W momencie zbierania danych (ang. czerwiec 2017 r.) przedstawionych w publikacji [1], 

mediana h 

25%).

Tabela 7 Standardowych EGFR-TKI

[1].

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI 
N=277

HR
[95% CI]* p*

na na 0,63 [0,45; 0,88] 0,007

* dane przedstawione w publikacji [1]. na – ang. 

-TKI. 

Predefiniowany w protokole badania, wymagany p
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Standardowych EGFR-TKI.  

Ostateczna analiza 

rupach.

Co istotne, o

-letnich: 42,7% vs 25,9%) 

 w grupie badanej poddanej

Standardowe EGFR-TKI, 

[95% CI: 78; 

87] w grupie badanej oraz 71% [95% CI: 65; 76] w grupie kontrolnej.

Tabela 8 Standardowych EGFR-TKI

95% CI); populacja FAS [1]. 

Grupa 
badana 

Ozymertynib
N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe 
EGFR-TKI 

N=277

RB
[95% CI]** p**

NNT 
[95% 
CI]**

badania
98% [96; 99] 93% [90; 96] 1,05 [1,01; 1,10] <0,05 22 

[12; 74]

badania 89% [85; 92] 82% [77; 86] 1,08 [1,01; 1,16] <0,05 15 
[8; 93]

badania 83% [78; 87] 71% [65; 76] 1,17 [1,07; 1,29] <0,05 9 [6; 20]

 

Standardowych 

EGFR-TKI

• ym o 5% (istotnym statystycznie, p<0,05) 

), 

w ym o 8% (istotnym statystycznie, p<0,05) 
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),

w ym o 17% (istotnym statystycznie, p<0,05) 

).

Zgon z jakichkolwiek przyczyn

Do granicznej daty zbierania danych (ang. ) w badaniu FLAURA 

pacjentów [1]. 

Tabela 9 Standardowych EGFR-TKI; zgon z jakichkolwiek 

przyczyn (n, %); populacja FAS [1].

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RR
[95% CI]** p**

NNT 
[95% 
CI]**

Zgon 58 (21%) 83 (30%) 0,69 [0,52; 0,93] <0,05
11 

[7; 52]

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI

zgonu z jakichkolwiek przyczyn o 31%. 11 [95% CI: 7; 52].

dpowiedzi na leczenie

w grupie 

az u 210 pacjentów w grupie kontrolnej, w której stosowano 

Standardowe EGFR-TKI. w ocenie badaczy

(95% CI: 75; 85) w grupie badanej oraz 76% (95% CI: 70; 81) w grupie kontrolnej [1].  

Tabela 10 Standardowych EGFR-TKI

leczenie (n, %, 95% CI); populacja FAS [1].

cowy 
Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=277

OR
[95% CI]* p*

223** 80% [75; 85] 210** 76% [70; 81] 1,27 [0,85; 1,90] 0,24

* dane przedstawione w publikacji [1]. **

Standardowych EGFR-TKI brakiem istotnej statystycznie (p 0,05) 

a . 

Niemniej, wysoki odsetek odpowiedzi na leczenie ozymertynibem utrzymany 

la 13.). 
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W odniesieniu do k ci ej uzyskania odpowiedzi na leczenie oszacowanej przez autorów

(RB=1,05; 95% CI: 0,96; 1,15; 

p>0,05). 

w

Tabela 11 Standardowych EGFR-TKI

leczenie (%, 95% CI); subpopulacja pacjentów z przerzutami lub bez przerzutów do OUN [1] (

).

Grupa badana 
Ozymertynib

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

OR
[95% CI]* p*

NNT 
[95% 
CI]**

– przerzuty do OUN
76% [62; 86] 

N=53
86% [75; 93]

N=63 0,5 [0,2; 1,3] 0,16 -

– brak przerzutów do OUN
81% [75; 86]

N=226
73% [66; 79]

N=214

1,6 [1,0; 2,5]
RB=1,11

[1,00; 1,24]**
0,04

13 
[7; 485]

* dane przedstawione w publikacji [1] ( ). **

Wykazano Standardowych EGFR-TKI

• 1,6 razy istotn statystycznie, p<0,05) sza odpowiedzi na leczenie w

(parametr NNT 

3 [95% CI: 7; 485]),

leczenie w subpopulacji pacjentów z przerzutami do OUN . 

Czas do odpowiedzi na leczenie 

Kaplan-Meiera (oceny zgodnie z kryteriami RECIST d

[1]. 

obrazowych. 

Median

Standardowe EGFR-TKI

statystycznie istotna [1]. 

równywanych preparatów.
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Tabela 12 Standardowych EGFR-TKI

odpowiedzi na leczenie (n, %) [1].

Grupa badana
ozymertynib

N=223

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=210

RB
[95% CI]** p**

154 (69%) 148 (70%) 0,98 [0,86; 1,11] >0,05

193 (87%) 180 (86%) 1,01 [0,94; 1,09] >0,05

199 (89%) 196 (93%) 0,96 [0,90; 1,01] >0,05

Wykazano Standardowych EGFR-TKI

leczenie. 

Czas trwania odpowiedzi na leczenie

-Meiera, 

od momentu uzyskania udokumentowanej odpowiedzi na leczenie do momentu udokumentowanej 

progresji choroby lub zgonu, przy braku cech progresji choroby [1]. 

Standardowe EGFR-TKI [1]. 

Tabela 13. Skut Standardowych EGFR-TKI; czas trwania odpowiedzi 

[1].

Grupa badana 
ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=277

HR
[95% CI]** p**

Czas trwania odpowiedzi na 
leczenie

17,2 [13,8; 22,0]
(0–23,8)

8,5 [7,3; 9,8]
(0–24,9) 0,52 [0,43; 0,63] <0,05

Obliczenie par
odpowiednich danych dychotomicznych. 

Wykazano Standardowych EGFR-TKI

w

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie u pacjentów bez przerzutów 

raportowanym dla ogólnej populacji 

pacjentów ( vs 9,6 [95% CI: 8,1; 11,2]).
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W przypadku chorych z potwierdzonymi/ leczonymi przerzutami, mediana czasu trwania odpowiedzi 

na leczenie (95% CI: 10,8; 20,2) w grupie badanej oraz 8, (95% CI: 

5,5; 9,6) w grupie kontrolnej ( ).

Tabela 14 Standardowych EGFR-TKI; czas trwania odpowiedzi 

na leczenie (n, %, 95% CI), populacja FAS [1].

Grupa badana
ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=277

RB
[95% CI]** p**

NNT 
[95% 
CI]**

179** 64% [58; 70] 102** 37% [31; 44] 1,74 [1,46; 2,09] <0,05 4
[3; 6]

137** 49% [41; 56] 53** 19% [13; 26] 2,57 [1,97; 3,37] <0,05 4
[3; 5]

na 14** 5% [1; 16] - - -

** obliczone na – ang. 

Standardowych 

EGFR-TKI

• ym o 74% (istotnym statystycznie, p<0,05) trwania odpowiedzi na 

), 

ym o 157% (istotnym statystycznie, p<0,05) trwania odpowiedzi na 

leczenie w 18. mi ), 

stabilizac choroby tr

w ocenie badaczy [95% CI: 94; 99] w grupie badanej, w 

której stosowano ozymertynib oraz 92% [95% CI: 89; 95] w grupie kontrolne

Standardowe EGFR-TKI [1].

Tabela 15 Standardowych EGFR-TKI

(n, %, 95% CI); populacja FAS [1].

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe 

EGFR-TKI
N=277

OR
[95% CI]* p*

NNT 
[95% 
CI]**

271** 97% [94; 99]
255** 92% [89;

95] 2,78 [1,25; 6,78] 0,01
20 [11; 

72]

* dane przedstawione w publikacji [1]. **
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istotn

statystycznie (p<0,05) prawie 3-krotnie uzyskania kontroli choroby 

w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI .

a uzyskania kontroli choroby oszacowana przez autorów analizy 

Standardowych EGFR-TKI (RB=1,06; 95% CI: 1,01; 

1,10; p<0,05) .

Poszczególne rodzaje odpowiedzi na leczenie

Tabela 16 Standardowych EGFR-TKI; rodzaje odpowiedzi na 

leczenie (n, %); populacja FAS [1].

#

Grupa 
badana 

ozymertynib
N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RB/RR/ ORPeto

[95% CI]** p**

NNT 
[95% 
CI]**

7 (3%) 4 (1%) 1,74 [0,55; 5,51] >0,05 -

216 (77%) 206 (74%) 1,04 [0,95; 1,15] >0,05 -

Stabilizacja choroby tr
tygodni 47 (17%) 46 (17%) 1,01 [0,70; 1,47] >0,05 -

Progresja 3 (1%) 14 (5%) 0,21 [0,07; 0,68] <0,05 26 
[14; 80]

Zgon 0 (0%) 5 (2%) ORPeto=0,13 
[0,02; 0,77] <0,05 56 [25; 

232]

6 (2%) 7 (3%) 0,85 [0,30; 2,39] >0,05 -
# 

kryteriami RECIST, wersja 1.1.

Przeprowadzona analiza typów odpowiedzi na leczenie

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI

• istotnie statystycznie (p<0,05) 

14; 80]), 

232]),

oraz stabilizacji choroby . 

- , w 

przypadku którego Standardowych 

EGFR-TKI. 
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W dniu zbierania danych (ang. pacjentów z 

grupie badanej oraz 158 z 210 (75%) pacjentów w grupie kontrolnej.

prog

leczenie zastosowane w badaniu FLAURA istotnie o 37% w grupie badanej 

Standardowymi EGFR-TKI (RR=0,63; 95% CI: 

0,54; 0,74; p<0,05).

Mediana najlepszej procentowej zmiany rozmiaru ogniska nowotworowego (maksymalne zmniejszenie 

-54,7% (zakres: -

ozymertynib oraz -48,5% (zakres: -100; 54,1) w grupie kontrolnej, w której stosowano Standardowe

EGFR-TKI dzy

( – 6,2%; p=0,003). 

Leczenie po progresji choroby

EGFR-TKI lub 

zgo

kontrolnej, w której stosowano gefitynib lub erlotynib (20,8 vs 11,5 miesi , odpowiednio w grupie 

i choroby 

potwierdzonej 67% vs 70%). Mediana 

czasu leczenia porównywanymi preparatami po progresji

tygodnia oraz 7,0 tygodni, odpowiednio w grupie badanej oraz kontrolnej [1], [2]. 

tów z 

grupy kontrolnej h terapii przeciwnowotworowych 

linii) (RR=0,65; 95% CI: 0,55; 0,77; p<0,05; [NNT=5; 95%: 4; 8]). Po progresji choroby 

pacjentów z gru (drugiej linii). Kolejnych 33 (12%) chorych z 

kolejnej terapii przeciwnowotworowej (RR=0,71; 95% CI: 0,47; 1,07; p>0,05) [1], [2]. 

kolejnej terapii przeciwnowotworowej 

(drugiej linii) lub zgonu w grupie pacjentów, którzy w ramach badania stosowali ozymertynib 

Standardowe EGFR-TKI (HR=0,51; 95% CI: 0,40; 0,64; 

p<0,001). Mediana czasu do terapii drugiej linii (95% 
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w grupie pacjentów, którzy stosowali Standardowe EGFR-TKI ( ; 95% CI: 

12,3; 15,7) [1], [2]. 

Standardowe EGFR-TKI – w ramach zmiany 

leczenia w badaniu [ang. ], a 7 – poza badaniem klinicznych, w ramach terapii drugiej linii)

[1]. 

platyny lub bez pochodnych platyny) [71% vs 25% chorych z grupy kontrolnej], a pacjenci z grupy 

preparaty z grupy EGFR-TKI [46% vs 21% chorych z grupy 

badanej]. nych w leczeniu drugiej linii 

-1/ PD-L1 (2% 

gefit

) (5% vs 2%) lub inne terapie celowane (1% vs 1%) [1].

Analiza czasu od randomiza

przeciwnowotworowej (drugiej linii) 

, w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI 

(HR=0,58; 95% CI: 0,44; 0,78; p<0,001). W momencie wykonywania analizy, której wyniki 

przedstawiono w publikacji [1], 73 (26%) chorych, którzy stosowali ozymertynib oraz 106 

(38%) pacjentów, którzy stosowali Standardowe EGFR-TKI

(RR=0,68; 95% CI: 0,53; 0,87; p<0,05; [NNT=9; 95% CI: 6; 

24]) choroby 

; nie do oszacowania), a 

w grupie pacjentów, którzy stosowali Standardowe EGFR-TKI

nie do oszacowania) [1], [2].

. Obserwowano, 

terapii trzeciej linii leczenia 

FLAURA standardowe EGFR-TKI (HR=0,60; 95% CI: 0,45; 0,80; p<0,001). Mediana czasu do 

Standardowe EGFR-TKI

25,9 miesi (95% CI: 20,0; nie do oszacowania).
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W trzeciej linii leczenia, odpowiednio u chorych z grupy badanej (n=24, 9%) oraz grupy kontrolnej

(n=39, 14%), stosowano: preparaty EGFR-

dnych platyny (8% vs 9%); 

na szlak PD-1/ PD-L1 (1% vs <1%); preparaty anty-VEGF (2% vs 3%) lub inne terapie celowane (1% 

vs 1%) [1]. 

o badania FLAURA oceniano 

,

kwestionariusza EORTC QLQ-C30 (ang. 

[3]. 

Kwestionariusz EORTC QLQ- kluczowe objawy chorobowe, 

zenie. Zakres punktacji 

[3]. 

ng. 

W obu grupach, w

dla: kaszlu (32,8 vs 33,5), 

duszn ci (22,5 vs 25,0), bólu w klatce piersiowej (19,5 vs 20,8), apetytu (22,7 vs 25,6) 

a (32,2 vs 35,8) [3].

Tabela 17 Standardowych EGFR-TKI; parametry oceniane w 

ci [3].

[95% CI]*Grupa badana 
Ozymertynib

Grupa kontrolna
Standardowe EGFR-TKI

Kaszel -11,0 [-12,8; -9,2] N=248 -11,7 [-13,5; -9,8] N=252 0,7 [-1,9; 3,2]

-4,0 [-5,6; -2,5] N=248 -4,1 [-5,7; -2,5] N=252 0,1 [-2,2; 2,4]

Ból w klatce piersiowej -6,6 [-8,2; -5,0] N=248 -6,4 [-8,0; -4,8] N=252 -0,2 [-2,5; 2,1]

apetytu -6,2 [-8,4; -3,9] N=252 -5,6 [-8,0; -3,3] N=247 -0,5 [-3,7; 2,7]

-5,5 [-7,5; -3,5] N=252 -4,7 [-6,7; -2,7] N=247 -0,8 [-3,6; 2,1]
*dane przedstawione w publikacji [3]. 

oszacowane 

zych kwadratów,

Klinicznie istotna poprawa 

.
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Zarówno funkcjonalna,

QLQ-

porównywalny ozymertynib

na leczenie w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI.

klinicznym 

[3]. 

Subanaliza efektów leczenia

W abstraktach konferencyjnych [4] oraz [5] przedstawiono 

leczenia

badania FLAURA. Analiza przeprowadzona centralnie, w sposób zamaskowany przez 

komitet neuroradiologiczny. 

– 61 pacjentów; 

grupa kontrolna - 67 pacjentów, w tym 22 chorych z grupy badanej oraz 19 chorych z grupy 

kontrolnej ].

e terapia ozymertynibem u chorych z mierzalnymi lub/i niemierzalnymi zmianami w 

wolnego od progresji Standardowych EGFR-TKI (HR=0,48; 95% CI: 0,26; 0,86; p=0,014)

[4], [5]

(dane z 2018 r.) [5]. iektywnej odpowiedzi na leczenie 

w OUN w grupie poddanej leczeniu 

Standardowymi EGFR-TKI, (91% vs 68%; 

OR=4,6; 95% CI: 0,9; 34,9; p=0,066), jak i u chorych z mierzalnymi lub/i niemierzalnymi zmianami w 

OUN (66% vs 43%; OR=2,5; 95% CI: 1,2; 5,2; p=0,01) [5]. Mediana czasu trwania odpowiedzi na 

leczenie w momentcie zbierania danych opisanych w abstrakcie [4] ( – 12 czerwiec 2017 r.) 

a w grupie badanej [95% CI: 11,9 miesi ; nie do oszacowania], natomiast w 

grupie kontrolnej 14,4 miesi [95% CI: 8,3; 18,7]. 

potwierdzonymi przez 

,

w , 

iem odpowiedzi na 

porównaniu do terapii Standardowymi EGFR-TKI [4], [5].
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Subanalizy przeprowadzone w populacji pacjentów pochodzenia azjatyckiego

W abstrakcie konferencyjnym [6] przedstawiono wyniki analizy parametru PFS przeprowadzonej w 

subpopulacji pacjentów pochodzenia azjatyckiego. 

poddanych leczeniu, 3 – –

–

cji, jak i w 

dla PFS 

ch EGFR-TKI w subpopulacji pacjentów 

pochodzenia azjatyckiego w ramach badania otekstowej publikacji [7]. W

ozymertynib, 130 – gefitynib, a 30 –

es: 0; 26,2), odpowiednio w grupie badanej 

oraz kontrolnej. 

i klinicznie 

Standardowych EGFR-TKI (16,5

<0,0001). 

raportowano we wszystkich predefiniowanych podgrupach pacjentów (HR<0,70), a jedynie w 

przypadku chorych z przerzutów do OUN oraz u pacjentów bez rozpoznanej mutacji 

. 

e badanej oraz kontrolnej. Z 

Standardowych EGFR-TKI (HR=0,65; 95% CI: 0,42; 1,02; 

p=0,0609). 

(80% vs 75%; OR=1,33; 95% CI: 0,78; 2,28; p=0,2918), podczas gdy terapia 

ozy

Standardowych EGFR-TKI (98% vs 93%; OR=4,36; 95% CI; 1,35; 19,42; p=0,0123). 

ego NDRP u 

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI [7]

z wynikami raportowanymi w globalnej analizie przedstawionej 

[1].
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Z kolei, w abstrakcie [8] przedstawiono wyniki subanalizy przeprowadzonej w grupie 136 pacjentów 

badania FLAURA tylko w Chinach ( – , z których 71 

–

spra

genie 

ertynibem raportowano istotne 

statystycznie mediany czasu 

Standardowych EGFR-TKI ( HR=0,56; 955 CI: 0,37; 0,85; p=0,007)

w

do OUN lub rodzaju mutacji w genie dla EGFR [1]. 

Subanaliza efektów leczenia oznac

od pacjentów pobierano próbki tkanki nowotworowej w celu centralnej 

analizy statusu mutacji w genie 

mutacji genu tDNA) [9]. 

U pacjentów z mutacji genu ctDNA w osoczu krwi (N=359), 

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI (N=176

(HR=0,44; 95% CI: 0,34; 0,57)

( potwierdzona w badaniu tkanki guza przeprowadzonym 

lokalnie lub centralnie) [HR=0,46; p<0,0001], jak i wynikiem analizy parametru PFS u pacjentów z 

brakiem mutacji genu w ctDNA (HR=0,48; 95% CI: 0,28; 0,80).  

elu identyfikacji mutacji w 

ozymertynibu [9].
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5.1.2. TAGRISSO®

(OZYMERTYNIB) W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH EGFR-TKI W LECZENIU 

PIERWSZEJ LINII U PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB UOGÓLNIONYM 

do Standardowych EGFR-

TKI

) [1].

/ zdarzenia

z jakichkolwiek przyczyn) 

[1].

/ zdarzenia o jakimkolwiek stopniu nasilenia, 

które raportowano u co najmniej 10% pacjentów w którejkolwiek z grup.

Tabela 18 ozymertynibu Standardowych EGFR-TKI; nia/ zdarzenia

e (o jakimkolwiek stopniu nasilenia; od 1 do 4) 10% pacjentów w którejkolwiek 

z grup (n, %); populacja SAF [1].

enie Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=277

RR
[95% CI]** p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

Jakiekolwiek zdarzenia 273 (98%) 271 (98%) 1,00 [0,97; 1,03] >0,05 -

# 161 (58%) 216 (78%) 0,74 [0,66; 0,83] <0,05 NNT=5
[4; 8]

Biegunka 161 (58%) 159 (57%)^ 1,00 [0,87; 1,16] >0,05 -
# 100 (36%) 100 (36%) 0,99 [0,80; 1,24] >0,05 -

Zanokcica # 97 (35%) 91 (33%) 1,06 [0,84; 1,34] >0,05 -

Zapalenie jamy ustnej 80 (29%) 56 (20%) 1,42 [1,06; 1,91] <0,05 NNH=11
[6; 76]

apetytu 56 (20%) 52 (19%) 1,07 [0,76; 1,50] >0,05 -

48 (17%) 43 (16%) 1,11 [0,76; 1,61] >0,05 -

Kaszel 46 (16%) 42 (15%) 1,09 [0,74; 1,59] >0,05 -

Zaparcie 42 (15%) 35 (13%) 1,19 [0,79; 1,80] >0,05 -

39 (14%) 52 (19%)^ 0,74 [0,51; 1,09] >0,05 -

38 (14%) 33 (12%) 1,14 [0,74; 1,76] >0,05 -

35 (13%) 20 (7%)^ 1,74 [1,04; 2,92] <0,05 NNH=18
[9; 272]

Anemia 34 (12%) 25 (9%) 1,35 [0,83; 2,19] >0,05 -

Ból g 33 (12%) 19 (7%) 1,72 [1,01; 2,94] <0,05
NNH=20
[10; 784]

Wymioty 31 (11%) 29 (10%) 1,06 [0,66; 1,71] >0,05 -

Infekcje górnych dróg 
oddechowych 28 (10%) 18 (6%) 1,54 [0,88; 2,71] >0,05 -
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28 (10%) 11 (4%) 2,53 [1,30; 4,93] <0,05
NNH=16
[9; 52]

w badaniu EKG
28 (10%) 11 (4%) 2,53 [1,30; 4,93] <0,05 NNH=16

[9; 52]

AspAT 26 (9%) 68 (25%) 0,38 [0,25; 0,57] <0,05 NNT=7
[5; 11]

20 (7%) 35 (13%) 0,57 [0,34; 0,95] <0,05 NNT=19
[10; 196]

W 18 (6%) 75 (27%) 0,24 [0,15; 0,38] <0,05
NNT=5
[4; 7]

– aminotransferaza asparaginianowa; AlAT – aminotransferaza 
alaninowa. ** obliczone przez autorów anal ; # kategoria obejmuje zgrupowane zdarzenia; ^brak danych z 

w grupie kontrolnej raportowano 

ozymertynibu Standardowych EGFR-TKI

grupami w odniesieniu do ryzyka 

a:

o jakichkolwiek 

o biegunki, 

jakimkolwiek stopniu nasilenia w analizowanym okresie obserwacji,

istotnie statystycznie (p<0,05) mniejsze ryzyko 

o [95% CI: 4; 8]),

o [95% CI: 

5; 11]),

o [95% CI: 10; 196]),

o [95% CI: 4; 

7]),

istotnie statystycznie (p< e ryzyko 

o 1 [95% CI: 6; 76]),

o dusz 8 [95% CI: 9; 272]),

o 0 [95% CI: 10; 784]),

o 6 [95% CI: 9; 52]),

o 6

[95% CI: 9; 52]).

raportowano u 

podawano Standardowe EGFR-TKI (29 [10%] vs 13 [5%]; RR=2,21; 95% CI: 1,19; 4,14; p<0,05). 

7 [95% CI: 9; 73].
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stopniem nasilenia (4% vs 3%) lub 2. stopniem nasilenia (4% vs 1%). W badaniu nie raportowano 

[1]. 

c j choroby

1,82; 95% CI: 0,71; 4,69; 

p>0,05 sz ony zgonem. W grupie 

Standardowe EGFR-TKI -

[1].

/ zdarzenia

Tabela 19 Standardowych EGFR-TKI; )

(n, %); populacja SAF [1]. 

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa kontrolna
Standardowe

EGFR-TKI
N=277

RR
[95% CI]** p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

zdarzenia 
60 (22%) 70 (25%) 0,85 [0,63; 1,15] >0,05 -

y Standardowych EGFR-TKI wyka

–

(RR=1,49; 95% CI: 0,46; 4,87; p>0,05).
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Tabela 20 Standardowych EGFR-TKI;

czeniem w ocenie badacza, które 

(n, %); populacja SAF [1] ( ).

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RR
[95% CI]** p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

# 152 (54%) 205 (74%) 0,74 [0,65; 0,83] <0,05 NNT=6
[4; 9]

Biegunka 138 (49%) 142 (51%) 0,96 [0,82; 1,14] >0,05 -
# 93 (33%) 92 (33%) 1,00 [0,79; 1,27] >0,05 -

Zanokcica# 91 (33%) 84 (30%) 1,08 [0,84; 1,38] >0,05 -

Zapalenie jamy ustnej 69 (25%) 45 (16%) 1,52 [1,09; 2,13] <0,05 NNH=11
[6; 56]

apetytu 33 (12%) 29 (10%) 1,13 [0,71; 1,80] >0,05 -

43 (15%) 38 (14%) 1,12 [0,75; 1,68] >0,05 -

Wzrost aktyw 22 (8%) 57 (21%) 0,38 [0,24; 0,60] <0,05 NNT=8
[6; 15]

17 (6%) 62 (22%) 0,27 [0,16; 0,45] <0,05 NNT=7
[5; 10]

AspAT – aminotransferaza asparaginianowa; AlAT – aminotransferaza alaninowa. # kategoria obejmuje zgrupowane zdarzenia; ** obliczone przez 

y Standardowych EGFR-TKI

o biegunki, 

stopniu nasilenia, w analizowanym 

okresie obserwacji,

istotnie statystycznie (p<0,05) mniejsze ryzyko wys

o

[95% CI: 4; 9]),

o

[95% CI: 6; 15]),

o

leczeniem [95% CI: 5; 10]),

istotnie statystycznie (p< e ryzyko

o zapalenia jamy ustnej astosowanym leczeniem (parametr NNH 

1 [95% CI: 6; 56]).

/ zdarzenia

Z istotnie mniejszego odsetka pacjentów 
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Standardowe EGFR-TKI (34% vs 

45%) [1].

Tabela 21 Standardowych EGFR-TKI; zdarzenia e o

ia; populacja SAF [1].

Z
Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RR/ ORPeto

[95% CI]** p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

Jakiekolwiek zdarzenie 95 (34%) 125 (45%) 0,75 [0,61; 0,93] <0,05 NNT=10
[6; 34]

3 (1%) 19 (7%) 0,16 [0,05; 0,49] <0,05
NNT=18
[11; 36]

Biegunka 6 (2%) 7 (3%) 0,85 [0,30; 2,39] >0,05 -

%) 3 (1%) 0,33 [0,05; 2,29] >0,05 -

Zanokcica %) 2 (1%) 0,50 [0,07; 3,77] >0,05 -

Zapalenie jamy ustnej 2 (1%) %) 1,99 [0,26; 15,11] >0,05 -

apetytu 7 (3%) 5 (2%) 1,39 [0,47; 4,10] >0,05 -

%) 0 (0,0%) ORPeto=7,34
[0,15; 369,73] >0,05 -

Kaszel 0 (0,0%) 1 %)
ORPeto=0,134
[0,003; 6,77] >0,05 -

2 (1%) 2 (1%) 0,99 [0,18; 5,60] >0,05 -

%) 4 (1%) 0,25 [0,04; 1,64] >0,05 -

Anemia 3 (1%) 3 (1%) 0,99 [0,23; 4,27] >0,05 -

%) 0 (0,0%) ORPeto=7,34 
[0,15; 369,73] >0,05 -

Wymioty 0 (0,0%) 4 (1%) ORPeto=0,13 [0,02; 
0,95] <0,05 NNT=70 

[28; 1359]

0 (0,0%) %) ORPeto=0,134 
[0,003; 6,77] >0,05 -

badaniu EKG 6 (2%) 2 (1%) 2,98 [0,69; 12,83] >0,05 -

2 (1%) 12 (4%) 0,17 [0,04; 0,65] <0,05 NNT=28 
[15; 86]

%) 25 (9%) 0,04 [0,01; 0,23] <0,05 NNT=12 
[8; 18]

y Standardowych EGFR-TKI

o biegunki, 

, , w analizowanym okresie 

obserwacji,

istotnie statystycznie (p<0,05) mniejsze ryzyko 

o 0
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[95% CI: 6; 34]),

o 18 [95% CI: 11; 36]),

o [95% CI: 28; 1359]),

o ej (parametr 

28 [95% CI: 15; 86]),

o (parametr NNT 

12 [95% CI: 8; 18].

/ zdarzenia

Zdarzenia

(

u pojedynczych chorych) oraz u 10 (4%) pacjentów w grupie kontrolnej 

(sepsa u 2 pacjentów, 

[1].

, a 1 

czone zgonem 

[1]. 

Tabela 22 ozymerty Standardowych EGFR-TKI;

(n, %); populacja SAF [1]. 

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RR
[95% CI]**

W
p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

Zdarzenia  6 (2%) 10 (4%) 0,60 [0,23; 1,55] >0,05 -

y Standardowych EGFR-TKI

, w analizowanym okresie obserwacji. 

/ zdarzenia ania

U pacjentów w grupie badanej obserwowano mniej 

[1].
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Tabela 23 Standardowych EGFR-TKI;

wycofania z badania (n, %); populacja SAF [1]. 

ane

Grupa badana 
Ozymertynib

N=279

Grupa 
kontrolna

Standardowe
EGFR-TKI

N=277

RR
[95% CI]** p**

NNH/NNT
[95% 
CI]**

Zdarzenia

z badania
37 (13%) 49 (18%) 0,75 [0,51; 1,11] >0,05 -

** obliczone przez autorów an

y Standardowych EGFR-TKI

obserwacji. 

5% vs 24%, odpowiednio w grupie badanej oraz grupie 

porównywalne w obu grupach [1]. 

Subanalizy przeprowadzone w populacji pacjentów pochodzenia azjatyckiego 

W publikacji [7] opisano wyniki zastosowania ozymertynibu lub standardowych EGFR-TKI w 

subpopulacji pacjentów pochodzenia azjatyckiego badaniu FLAURA. W subanalizie 

pacjentów 160 – gefitynib lub 

erlotynib. 

leków W grupie 

niu 

do stosowania Standardowych EGFR-TKI (40% vs 48%), podobnie jak 

czasie leczenia ozymertynibem lub Standardowymi EGFR-

arówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. 

jakichkolwiek 

[7]

[1].

W subpopulacji pacjentów opisanych w abstrakcie [8] nie raportowano 

/ niespodziewanych ozymertynibem 
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lub Standardowymi EGFR- [1], 

jakkolwiek odsetek pacjentów wycofanych z badania z powodu 

5.1.3.
® (OZYMERTYNIB) W 

PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH EGFR-TKI W LECZENIU PIERWSZEJ LINII U

PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB UOGÓLNIONYM 

Przeprowadzona w oparciu o wyniki badania RCT o akronimie FLAURA [1]-[15]

Standardowych 

EGFR-TKI, w pierwszej linii leczenia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

niedrobnokomór

NNT=4) w ocenie badaczy,

czy, 

a

6% vs 15%; 

RR=0,40; 95% CI: 0,23; 0,68; p<0,05; NNT=12),

w podgrupie pacjentów z przerzutami do OUN 

(HR=0,47; 95% CI: 0,30; 0,74; p<0,001; NNT=4), jak i we wszystkch subpopulacjach pacjentów 

,

blisko 3-

choroby 

1,10; p<0,05; NNT=20), 

iedzi na leczenie o 48% (HR=0,52; 95% CI: 0,43; 

0,63; p<0,05),

istotnym, 
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49% vs 19%; RB=2,57; 95% CI: 1,97; 3,37; NNT= 4), 

ogresji choroby lub zgonu 

; NNT=4),

istotnie 

6,2% (-54,7% vs -48,5%; p=0,003),

0,40; 0,64; p<0,001; RR=0,65; 95% CI: 0,55; 0,77; NNT=5),

istotnym kolejnej terapii (tj. drugiej linii leczenia) lub 

,

p<0,001; RR=0,68; 95% CI: 0,53; 0,87; p<0,05, NNT=9) oraz istotnym

progresji lub zgonu w czasie drugiej linii leczenia,

0,45; 0,80; <0,001) oraz istotnym z kolejnych terapii 

(tj. trzeciej linii leczenia) lub zgonu.

W momencie zbierania danych (ang. czerwiec 2017 r.) przedstawionych w publikacji [1], 

R raportowana w niniejszej analizie tymczasowej a

(p<0,0015), niemniej 

dla parametru HRzgonu ws a na 

. trend 

( dychotomicznych) ryzyko 

zgonu z 

ozymertynib w porównaniu do terapii Standardowymi EGFR-TKI; analogicznie, odsetek pacjentów 

kontrolnej (83% vs 71%, NNT=9). 

Przeprowadzona w oparciu o wyniki badania RCT o akronimie FLAURA [1]-[15] analiza profilu 

Standardowych EGFR-TKI

(RR=0,75; 95% CI: 0,61; 0,93; p<0,05; NNT=10),

brakiem istotnej
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) 

brakiem istotnej 

zarówno terapia ozymertynibem, jak i Standardowymi EGFR-

TKI e -LC13) w

zmniejszenia owego. Mimo braku

,

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI. 

Efekty kliniczne stosowania porównywanych opcji terapeutycznych w subpopulacji pacjentów 

pochodzenia azjatyckiego opisane w publikacji [7]

[1].

na istotnie 

u stosowanego w pierwszej linii leczenia miejscowo 

genie w porównaniu do Standardowych inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR tj. gefitynibu,

erlotyniu oraz afatynibu.

istotnie lepszym -

jak Standardowe EGFR-TKI, pomimo 

szej ekspozycji pacjentów na leczenie w grupie badanej.



6. Badania 
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6.

6.1.

W wyniku przeprowadzonego przeszukania medycznych baz danych zidentyfikowano 

, nierandomizowane badanie I fazy o akronimie 

AURA [18]-[22]

stosowania ozymertynibu (w dwóch dawkach) w populacji nieleczonych w

miejscowo zaawansowanym lub przerzuto

mutacjami (

której pacjenci otrzymywali ozymertynib w ramach I linii leczenia);

1 prospektywne, otwarte, nierandomizowane II fazy - Peled i wsp. 2017/

2018 [23]-[25], ów, w którym oceniano efekty stosowania 

ozymertynibu w ramach I linii leczenia oraz w II i kolejnych liniach leczenia u pacjentów z 

(w niniejszej analizie klinicznej 

ramach I linii leczenia);

[26]-[32],

postaci abstraktów konferencyjnych, w którym oceniano efekty (w 

tym ozymertynibu i preparatów z grupy EGFR-TKI 1. i 2. generacji) u pacjentów z 

, w tym w genie (w niniejszej analizie 

lub EGFR-TKI 

1. i 2. generacji);

2 prospektywne, otwarte badania bez grupy kontrolnej II fazy [33]-[34], [35]-[36]

tylko w postaci abstraktów konferencyjnych, w których oceniano efekty stosowania 

ozymertynibu w ramach I linii leczenia u

;

2 opisy przypadków: Oyakawa i wsp. 2017 [37] i Ancevski Hunter i wsp. 2018 [38].

w Aneksie do niniejszego opracowania (rozdz. 14.4. i 14.5.), natomiast podsumowanie analizy 

wyników i wniosków 

6.2.

Wyniki i wnioski z

klinicznej 

leku.
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W otwartym badaniu I fazy o akronimie AURA [18]-[22], w jednym z etapów badania m na 

celu ustalenie najbardziej efektywnej dawki ozymertyni

nieleczonych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym 

a p zenie u 67% chorych 

typu

Del19 i L858R,

ach. Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi na 

6,2 tygodnia

Kaplana-Meiera na 22,1 mi ,

mg 

jakichkolwiek ,

ych , 

e z zastosowanym leczeniem. 

zaburzenia w 

(zanokcica) zmniejszenie apetytu. Zdarzenia 

przyczyny),

niepo przerwanie terapii ozymertynibem. 

Podawanie leku najbardziej efektywne i taki schemat dawkowania 

aniach klinicznych (m.in. w badaniu FLAURA). Autorzy badania 

dowodów 

w wyniku stosowania ozymertynibu [18]-[22]. 

, otwartym badaniu klinicznym autorstwa Peled i wsp. 2017/2018 [23]-[25] wykazano, 

stosowanie ozymertynibu w dawce 80 mg u pacjentów z NDRP i bezobjawowymi przerzutami 

chorych owej 

odpowiedzi na leczenie ozymertynibem w ramach terapii I linii

odpowiedzi na leczenie - 82% [23]. 

chorych, raportowane w abstrakcie [24]

odpowiedzi na leczenia na poziomie 73% (95% CI: 45%; 92%). Mediana dla parametru PFS nie 

Analiza przeprowadzona w oparciu o obserwacje z rzeczywistej praktyki klinicznej w

ramach badania o akronimie NOWEL [26]-[32] istotne statystycznie, ponad 2-krotne 

-TKI 1. i 2.

ce; p<0,001 [26] [27]). W
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referencyjnych publikacjach, , nie sprecyzowano czy oceniane 

preparaty 

-

abstraktów 

em odpowiedzi na leczenie (64,7%) i iem kontroli choroby (94,1%; 100% dla zmian 

w OUN

( tarszym wieku 

(mediana – 70 lat) oraz z przerzutami do OUN, które rozpoznano u 78,9% chorych 

badania [33]-[34]

19, L858R, T790M i insercja w eksonie 20 (

odpowiedzi na leczenie – 88,9% [35]-[36]. 

[23]-[25], [33]-[34] oraz [35]-[36]

teczne. 

u w

postaci uzyskania i choroby, ów z 

, mutacjami w eksonie 18 czy 19 genu 

T790M [38] , co 

raportowano w publikacji [37].
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7. OZYMERTYNIBU

Tagrisso®), 

innych doniesieniach

klinicznej.

W

(HC),

(URPLWMiPB),

.

ozymertynibu, w oparciu o dane wyekstrahowane z

w Aneksie, rozdz. 14.8.

7.1.

w genie 

lek w ramach drugiej linii terapii. W badaniu FLAURA nie odnotowano nowych, niespodziewnach 

ramach pierwszej linii leczenia 

[40]. 

skóry, toksyczne 

krwi, leukocytów, limfocytów lub neutrofilów [39], [42]

[39]
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[39], [41], [42].

postmarketingowych [40]

VigiBase® [43]

klinicznych I-

przebiegiem [40]. 

Ponadto, w

RCT fazy III o akronimach AURA3 oraz FLAURA. C

[44] -jelitowych 

[45] u pacjentów z zaawansowanym 

pochodnych platyny z pemetreksedem lub erlotynib lub 

gefitynib.

W metaanalizie [44]

Z kolei, wyniki metaanalizie [45]

statystycznie istotne. 

ozymertynib stosowany zarówno w leczeniu pierwszej, jak i drugiej linii leczenia 

n oraz korzystnym profilem 
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8. OPRACOWANIA (BADANIA) WTÓRNE

W wyniku przeszukania medycznych baz danych zidentyfikowano:

2 y systematyczne - Zhang i wsp. 2018 [16] i Haspinger i wsp. 2015 [17],

w których

tyrozynowej tj. gefitynibu, erlotynibu oraz afatynibu u pacjentów z zaawansowanym, 

– wyniki ww. metaanaliz 

Standardowe EGFR-TKI same efekty kliniczne

rozdz. 14.6.; 

2 systematyczne bez metaanalizy - Rossi i wsp. 2017 [46] i Liao i wsp. 2018 [47], w 

których omówiono m.in. efekty kliniczne stosowania ozymertynibu w leczeniu I linii u pacjentów z 

;

– Lin i wsp. 2018 [48], w ramach której 

gefitynibu, erlotynibu, afatynibu oraz

dakomitynibu w leczeniu I linii a, z mutacjami 

.

14.12., natomiast szcz wtórnych 

zaprezentowano w rozdziale 14.6.

8.1.

[46]

farmakokinetycznych i farmakodynamicznych zastosowania w

praktyce klinicznej u pacjentów z , z kolei w opracowaniu 

Liao i wsp. 2018 [47] dokonano analizy wyników najnowszych bad

do mózgu w przebiegu zaawansowanego NDRP, przy zastosowaniu chemioterapii, preparatów z grupy 

EGFR-TKI (w tym ozymertynibu), inhibitorów ALK oraz inhibitorów immunologicznych punktów 

kontrolnych. 

[46] przytoczono wyniki z jednego z etapów badania I fazy AURA, w którym oceniano 

efekty stosowania ozymertynibu w dwóch dawkach; pierwszej

linii leczenia u pacjentów z NDRP i mutacjami w genie 

dawce 80 mg/ odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie

mg - 87%, natomiast mediana 

ozymertynibu w 

dawce dawki 80 mg/ w kolejnych badaniach pierwszej linii leczenia.
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[46], [47]

standardowymi EGFR-TKI 1. generacji (tj. erlotynibem i gefitynibem) w ramach leczenia pierwszej linii 

u pacjentów z NDRP i

wolnego od progresji ach chorych ze 

pierwotnej analizy danych w badaniu FLAURA, mediana 

, jednak obserwowany trend 

[46]. 

Istotn znamienny

re nerwowego (OUN)

leczenia i szczególnie dla pacjentów z . Progresja 

choroby do OUN odpowiednio ozymertynib i 

standardowe EGFR-TKI. Pacjenci z bezobj

przerzutami do OUN

w subpopulacji pacjentów z przerzutami do OUN

-TKI (15,2 

preparatami z grupy EGFR-

e znanymi 

[47]. 

[46] e ozymertynibu jest aktualnie 

progesja choroby po zastosowaniu standardowych leków z grupy EGFR-TKI w ramach leczenia

pierwszej linii, z powodu nabytej mutacji T790

niej nieleczonych, 

pierwszej linii leczenia

systematycznego [48]

-TKI w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego 

prospektywne, 

-TKI (ozymertynib, erlotynib, 
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platyny w ramach leczenia pierwszej linii.

Wyniki przeprowadzonej metaanalizy sieciowej jednoznacznie

-TKI w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z 

; 

(HR=0,79; 95% CI: 0,68; 

0,92), chorzy pochodzenia nie-azjatyckiego (HR=0,63; 95% CI: 0,40; 0,98) oraz palacze tytoniu (HR=

0,73; 95% CI: 0,56; 0,95) [48].

W ramach niniejszej analizy klinicznej odnaleziono wszystkie badania kliniczne (tj. badanie FLAURA 

[1]-[15] i I faza badania AURA [18]-[22]) uwz

[46], [47], [48], pierwszej linii leczenia pacjentów z 

,

w genie dla EGFR.
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9. DYSKUSJA

5-letniego u pacjentów z rozpoznaniem NDRP z

wynosz . Jest 

to

[16], [150], [161]. U pacjentów bez mutacji EGFR ze stopniem 

zaawansowania IIIB, szansa na 5-

2- [150].

linicznej i profilu 
® (ozymertynib, tabletki powlekane) w leczeniu 

naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR).

genu u chorych na 

niedrobnokomórkowego ra -21 i m.in. na delecji w eksonie 19. 

(Ex19del) i mutacji punktowej w eksonie 21. kodonu 858 (p.Leu858Arg [L858R]), które

-90% wszystkich wykrytych mutacji genu 

udokumentowany czynnik predykcyjny y komórek nowotworowych na leczenie 

ukierunkowane -TKI) [160], [161], [164].

. Do tej grupy mutacji 

trum katalitycznego kinazy tyrozynowej (T790M) w eksonie 20. 

pojawia

[160], [161].
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Odkrycie i wprowadzenie do lecznictwa inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego 

czynnika wzrostu (EGFR- w ostatniej dekadzie 

onkogenne szlaki przekazywania informacji. Preparaty EGFR-TKI pierwszej generacji, czyli odwracalne 

inhibitory, takie jak erlotyn

chemioterapeutycznego [16], [160]. obecnie 

[150].

odwracalne inhi

[160]. 

do lecznictwa nieodwracalny, podwójny inhibitor EGFR-TKI –

, jak i ej

erlotynib i gefitynib [160]

[153] wyka

leczenia, w chwili rozpoznania progresji choroby wykrywano nabycie mutacji T790M 

jak w przypadkach pacjentów leczonych erlotynibem lub gefitynibem. Co istotne, autorzy 

publikacji [153] badania LUX-Lung 7, w której obserwowano 

korzystne u chorych, którzy po terapii afatynibem poddani zostali kolejno leczeniu 

za pomo -TKI trzeciej generacji (ozymertynibem lub olmutynibem) [174].

Ozymertynib jest najnowszym lekiem z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych i pierwszym EGFR-TKI 

trzeciej generacji, który w badaniach przedklinicznych wykazy

w genie . W -TKI pierwszej i 

, ale nie z 

(dzikim) genem . W b

progresji –

terapii o
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ozymertynibu w porównaniu do chemioterapii opartej na pochodnych platyny w skojarzeniu z 

-TKI 

y

leczenie i median nego od progresji

zaaprobowany w przyspieszonej procedurze rejestracyjnej w USA oraz dopuszczony do obrotu w Unii 

-

T790M [46], [162].

W Polsce ozymerytynib jest stosowany i refundow leczeniu drugiej linii u

w ramach programu lekowego B6 „Leczenie 

(ICD-10 C34)” [150]. 

W kwietniu 2018 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji EMA 

( ) bu o 

u 

uogólnionym NDRP, z mutacjami mi EGFR [150].

przeprowadzono

finansowania ozymertynibu (produktu leczniczego Tagrisso®) w ramach pierwszej linii leczenia chorych 

na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego , z mutacjami 

i genu

zaawansowanego nowotworu) w ramach proponowanego programu lekowego [158].

standardowo stosowanych i refundowanych w Polsce preparatów z grupy EGFR-TKI tj. erlotynibu, 

gefitynibu lub afatynibu [150].

e RCT III fazy o akronimie FLAURA [1]-[15], w 

do terapii gefitynibem lub erlotynibem. Zidentyfikowano ponadto 5 bada

otwarte, nierandomizowane badanie fazy I o akronimie AURA [18]-[22]; otwarte, nierandomizowane

[23]-[25], obserwacyjne badanie o akronimie NOWEL [26]-[32], 2 
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prospektywne, otwarte badania bez grupy kontrolnej II fazy [33]-[34], [35]-[36] oraz 2 opisy 

przypadków [37], [38].

W wyniku przeszukiwania medycznych baz danych nie odnaleziono klinicznych, zarówno 

,

analizowanym wskazaniu

ych udokumentowano [16], a 

[17]

Co e [16], [17]

Na porównywalne efekty kliniczne erlotynibu, gefitynibu i afatynibu 

[48]. 

lotynibu i 

gefitynibu

-

zawarte w analizie weryfikacyjnej AOTMiT dla afatynibu 

[169], ocenie afatynibu przez NICE [170], jak i wyniki [171], 

[172] [175].

nieleczonym, , z mutac

choroby w

Standardowymi EGFR-TKI tj. gefitynibem lub erlotynibem, 

ich jak np.: rasa, status palenia tytoniu, rodzaj 

czy przerzutów

a ryzyko progresji choroby lub zgonu

Standardowe EGFR-TKI. 

erlotynibem w badaniu FLAURA (10,2 mies

zakresu oceny efektów klinicznych standardowych preparatów z grupy EGFR-TKI (

o akronimie ARC – inhibitora kinazy 

mutacji w genie 

[1]. 
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W badaniu FLAURA raportowano i ego od 

przerzutów (OUN) Terapia 

52% lub zgonu w porównaniu do 

Standardowych EGFR-TKI. 

ego raka

w badaniu AURA3 [1]. 

mutacjami w genie 

[151]. Pacjenci z NDRP

w czasie terapii 

celowanej. Pomimo raportowania mózgowej odpowiedzi na lecze -TKI pierwszej 

lub drugiej generacji, -mózg, 

ulsacyjnemu podawaniu erlotynibu [47]. 

istotnie 

statystycznie grupie leczonej 

Standardowymi EGFR-TKI

obrazowe mózgu. 

W analizie badania FLAURA przedstawiono tylko

[1],

analiza krzywych Kaplana- wskazuje na

zgonu =0,63) istotna 

klinicznie przewaga ozymertynibu zostanie

. aportowany trend 

po progresji 

choroby .

blisko 

dwukrotny wzrost odsetka - -TKI (42,7%

vs 25,9%). wyniki analizy NOWEL [26]-[32] na podstawie obserwacji z
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rzeczywistej praktyce klinicznej, wskaz na istotne statystycznie, ponad 2-krotne 

preparatach EGFR-TKI 1. i 2. generacji. 

badania NOWEL nie sprecyzowano czy oceniane preparaty stosowane w pierwszej czy kolejnych 

liniach leczenia.

, m -TKI drugiej generacji ma 

na NDRP z mutacjami w genie 

[173]-[174], dla 

EGFR -

afatynibem, jak u chorych poddanych terapii erlotynibem i gefitynibem. a afatynibu 

go

w praktyce eselektywnym 

hamowaniem „dzikiego” tj. niezmutowanego genu [166]. 

, ozymertynib jako inhibitor kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego 

czynnika wzrostu 3. generacji, w bardziej wybiórczy sposób hamu

genu, zie m

, ale co niezwykle istotne - w pierwszej linii 

leczenia, ek chorych istotne e

[153], [166]. 

, ynowej 

receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu stosowanych w ramach pierwszej linii leczenia jest 

-TKI nabyte mutacje (np. 

C797S, G719S), amplifikacja HER2, KRAS lub transformacja typu . 

Podstawowe m

teoretycznie scharakteryzowane, niemniej analiza nabytych

, którzy 

otrzymywali lek w pierwszej fazie badania AURA

przypadku nabytej mutacji, w tym mutacji T790M [1]. 

Najnowsze wyniki 

[163] przeprowadzonej w oparciu o sekwencjonowanie 

w badaniu FLAURA, 

brak mutacji T790M w grupie leczonej ozymertynibem, a 

-7%). W grupie pacjentów, 
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którzy stosowali Standardowe EGFR-

wykazan w 47% przypadków, a w mniejszym stopniu: amplifikacja MET (4%) oraz amplifikacja 

poddanych leczeniu ozymertynibem [163]. Analizy oparte na badaniu tkanki nowotworowej 

Wczesne rozdzielenie 

krzywych Kaplan- w badaniu FLAURA 

Standardowe EGFR-TKI w czasie leczenia pierwszej linii. W 

badaniu o akronimie ARCHER 1050 (dakomitynib vs gefitynib) oraz badaniu LUX-Lung 7 (afatynib vs 

gefitynib) krzywe Kaplan-

[1].  

akronimie AURA, po badania RCT III fazy, 

[46], 

[162]. Co istotne, zastosowanie ozymertynibu w badaniu FLAURA [1]

porównaniu do Standardowych EGFR-TKI ji chorych na leczenie. W badaniu 

FLAURA z , a odsetek pacjentów, którzy trwale 

w grupie kontrolnej stosuj

Standardowych EGFR- m.in.

leku; inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR pierwszej, a nawet drugiej generacji 

niezmutowanego -jelitowym [166].

a jest akceptowalny i pozostaje generalnie spójny z wynikami 

uzyskanymi w czasie podawania tego leku w ramach leczenia II linii, po niepowodzeniu leczenia za 

EGFR-TKI 1. i 2. generacji. W badaniach FLAURA nie odnotowano nowych, niespodziewanych 

. Standardowych EGFR-

TKI, w czasie terap kardiologicznych
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niczne III fazy o akronimie FLAURA [1]-[15]

, 

standardowe inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR,

9.). W badaniu 

radiologicz

W referencyjnych publikacjach badania FLAURA hipotezy, 

badania o ono charakter .

o akronimie AURA [18]-[22] oceniono jako 

[23]-[25]

(badanie opisanie na podstawie niep ). Otwartym 

badaniom bez grupy kontrolnej [33]-[34], [35]-[36] przyznano po 7 punktów w skali 

NICE, a [37] i Ancevski Hunter i wsp. 

2018 [38] aktualnie (listopad- badania 

[23]-[25], [33]-[34], [35]-[36]

[16], [17] [48]

skali AMSTAR (odpowiednio 9, 11

metaanalizy tj. [46], [47] [44], [45]

W randomizowanymch badaniu klinicznym m w niniejszej analizie 

miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym (stadium IIIb-IV) 

, 

zaawansowanego nowotworu [1] p

genu .

nerwowego oraz , którzy nabyli 

mutacj T790M, po progresji choroby w czasie terapii standardowymi EGFR-TKI w grupie kontrolnej. 
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Populacja pacjentów analizowana w badaniu FLAURA odpowiada wnioskowanej populacji chorych 

kwalifikowanych do leczenia ozymertynibem w ramach proponowanego programu lekowego [158]. 

tj. w badaniu AURA [18]-[22]

pacjenci z miejscowo zaawansowanym (stadium IIIB) lub przerzutowym niedrobnokomórkowym 

[23]-[25] - chorzy z zaawansowanym NDRP 

i EGFR-

kwalifik do leczenia ozymertynibem w ramach proponowanego programu lekowego [158]. W

badaniu [33]-[34]

przerzutowym NDRP i mutacjami cymi w , a do jednoramiennego badania [35]-

[36] mutacjami 

, z których 63% 

populacja oceniana w 

istotnym stopniu 

docelowej populacji pacjent

ozymertynibu w analizowanym wskazaniu,

stosunkowo wysoko. 

Do badania NOWEL [26]-[32]

, przy czym nie 

-TKI 1. i 2. 

Dawki inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR stosowane w badaniu FLAURA [1]-[15], 

[18]-[22], [23]-[25], [33]-[34] i [35]-[36]

dawkowaniem wskazanym w odpowiednich Charakterystykach produktów leczniczych [150]. Zgodnie z 

zapisem w proponowanym programie lekowym dla ozymertynibu [158] dawkowanie leku prowadzone 

jest zgodnie z ChPL Tagrisso® [39]. W przypadku badania NOWEL nie opisano schematu podawania 

ozymertynibu oraz innych EGFR- to, 

zgodne z 

odpowiednimi Charakterystykami produktów leczniczych [150].

dane, r w badaniu

,

zalecanej dawki leku, reprezen

interwencji niejasna.



Tagrisso®

.
Analiza kliniczna (AK) -

 

81 
 

niniejszym opracowaniu badaniach klinicznych jest wysoka, ze w

– obiektywnej

odpowiedzi na leczenie –

– OS. Co istotne, w badaniu FLAURA oceniano 

e w badaniu FLAURA

ie -

[173]

progresji stanowi naj z klinicznego punktu widzenia, a w

przeprowadzonej analizie porównawczej.

Okres obserwacji w badaniu FLAURA arcza ów klinicznych 

porównywanych opcji terapeutycznych . Co istotne, w 

badaniu FLAURA nie okresu leczenia, które 

; 

p

nadal monitorowani. 

owym parametrem w ocenie 

W badaniu FLAURA zastosowanie ozymertynibu w pierwszej linii leczenia 

linii 

leczenia po progresji, jak i istotn drugiej progresji lub zgonu w czasie 

kolejnej terapii w porównaniu do leczenia standardowymi EGFR-TKI, co wskazuje na 

pacjentów.
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pochodnych platyny - 71%) lub inne leki z grupy EGFR-TKI (21%), a pacjenci z grupy kontrolnej 

-

tj. w ramach 

pierwszej linii 

, w porównaniu do stosowania 

Standardowych EGFR-TKI. 

W badaniu FLAURA blisko jedna trzecia pacjentów z grupy kontrolnej niepoddana z

leczeniu , a jedyni

ozymertynib w ramach drugiej linii leczenia. 

nia drugiej linii, na 10 pacjentów, którzy stos

Standardowe EGFR-TKI (1. i 2. generacji) w ramach pierwszej linii leczenia , 

stosowanie ozymertynibu w ramach drugiej linii leczenia po progresji choroby tylko u 3 

pacjentów.

pierwszej linii opartego na Standardowych EGFR-TKI, tylko 40% pacjentów z uogólnionym NDRP z 

[167]. 

klinicznych u wszystkich 

pacjentów z zaawansowanym NDRP, a nie tylko u ograniczonego odsetka chorych, którzy dopiero po 

nabyciu mutacji ej na standardowe EGFR-TKI, mogli

ozymertynib w drugiej linii leczenia.

- [163]. 

U chorych , jakkolwiek 

ograniczonych opcji leczenia, w tym 

platyny, a w mniejszym stopniu -

Niemniej zastosowanie w ramach pierwszej linii leczenia 

efektywneg .

EGFR trzeciej generacji, stosowany w ramach 
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pierwszej linii leczenia zapewnia wszystkim pacjentom z zaawansowanym 

istotnie lepsze efekty 

-

Obserwacje z badania FLAURA pytania o wybór najbardziej skutecznej sekwencji 

genie 

leczenia choroby w stadium przerzutowym, ale -

wczesnych stadiach NDRP [46].

ozymertynibem nad standardowymi EGFR-TKI 

j odzwierciedlenie w 

najnowszych wytycznych praktyki klinicznej opracowanych przez 

[164], jak i [165] w 2018 

roku.

chorych z zaawansowanym 

akt
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10. OGRANICZENIA ANALIZY KLINICZNEJ

Ograniczenia analizy klinicznej

ia niniejszej analizy klinicznej. Niemniej 

interwencji.

Podstawowe ograniczenia, które wp

:

standardowych inhibitorów kinazy 

tyrozynowej EGFR tj. erlotynibu, gefitynibu lub afatynibu we wnioskowanej populacji oparto na 

jedynym odnalezionym badaniu RCT, z podwójnym zamaskowaniem o akronimie FLAURA,

kontrolnej badani -TKI tj. gefitynibu i 

erlotynibu oddzielnie efektów klinicznych ozymertynibu 

czy gefitynibu,

afatynibem; na 

jedn

.

j

[1]-[15]

w badaniu FLAURA przeprowadzono w populacji FAS (ang. 

), która jest mniej wiarygodna od oceny w populacji ITT (ang. ),

dane przedstawione w referencyjnych publikacjach z zakresu czasu prze

w momencie zbierania danych do analizy (czerwiec 2017 r.) 

wy pod obserwacj

zakresie parametru OS w tymczasowej analizie a predefiniowanego w protokole 

-C30 oraz QLQ-

[3]
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stadium miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym,

cznie u 5 pacjentów z populacji FAS (4 w grupie badanej oraz 1 w grupie kontrolnej) 

m DNA guza [ctDNA]),

[1] jest 

wykluczenie afatynibu z grona komparatorów

-TKI we 

wnioskowanym wskazaniu.

Ograniczenia metaanaliz wykorzystanych do 

erlotynibu, gefitynibu oraz afatynibu [16], [17]

metaanalizy [16] tylko 

ba

do metaanalizy [16] 3 badania typu RCT

retrospektywnych)

-5 stopnia, co 

[16],

-TKI w metaanalizie [17] porównywano 

inotransferaz 

w.

badanie I fazy o akronimie AURA [18]-[22] –

ustalenie dawki (w jednym z ramion pacjenci stosowali ozymertynib w niezarejestrowanej dawce 

,

b Peled i wsp. [23]-[25] –

(opisane tylko na podstawie abstraktu 

) z nisk ocen w skali NOS; w jednym z 

likowane 
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wyniki pochodz pnych analiz, w których zaledwie 11 i 15 pacjentów 

ozymertynib w ramach I linii leczenia,

badanie o akronimie NOWEL [26]-[32] – badanie obserwacyjne, opisane jedynie na podstawie 

abstraktów konferencyjnych, w których nie podano informacji o rodzaju badania, a 

t o zastosowanej linii leczenia, w ramach której stosowano ozymertynib, dacie 

sponsorze, dawkowaniu ocenianego leku oraz preparatów z grupy EGFR-TKI 1. i 

wyników

abstraktach,

badanie [33]-[34] opisanym tylko na podstawie 

,

badanie [35]-[36] , jednoramiennym badaniem, opisanym tylko na podstawie 

z grupy 35 chorych 

leczenia,

aktualnie (listopad- ]-[36], [44]-[45], [46]-

ich wyniki opisano

, 

Oyakawa i wsp. 2017 [37] – opis przypadku pacjentki zarówno 

delecji w eksonie 19. genu oraz mutacji T790M; brak danych o czasie trwania badania; brak 

,

Ancevski Hunter i wsp. 2018 [38] – opis 3 przypadków;

e dane dla ocenianej interwencji w 

rozpatrywanym wskazaniu. 

ww. ograniczenia nie we ich
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11. 

I. Zidentyfikowano 1 badanie RCT,

standardowo stosowanych inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR tj. gefitynibu lub erlotynibu w 

leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR. 

II. Nie odnaleziono ,

stosowanych we wnioskowanym wskazaniu, niemniej na podstawie wyników zidentyfikowanych 

[16], [17], [48]

3 wybrane 

-TKI,

III. Zastosowanie ozymertynibu w porównaniu do Standardowych EGFR-TKI

,

ycia wolnego od progresji w populacji ogólnej, jak i we wszystkich analizowanych 

rzerzutów do 

IV.

-mózg. Dodatkowo, 

braku 

OUN.

V. W porównaniu do Standardowych EGFR-TKI

redukc

z zakresu OS

wymagany poziom ci statystycznej

-letnich 

-TKI; 42,7% vs 25,9%).

VI. W

zastosowanie ozymertynibu w porównaniu do Standardowych EGFR-

choroby oraz

VII.

guza
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chorych;

VIII.

IX. skali QLQ-

Terapia 

naniu do 

Standardowych EGFR-TKI. 

X.

gefitynibu, erlotynibu oraz afatynibu. Co istotne, obserwowano

XI.

i genu .

XII.

, a d leczenia

oraz zapalenie jamy ustnej, przy czym 

1. lub 2. stopniem nasilenia.

XIII. wys , w 

OUN. W

Standarowe EGFR-TKI w 

leczeniu pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym NDRP i

dla EGFR.

ozymertynib (produkt leczniczy Tagrisso®

tyrozynowej EGFR trzeciej generacji, stosowany w ramach pierwszej linii leczenia 

na uzyskanie istotnych i d

w porównaniu do EGFR-TKI starszej generacji tj. gefitynibu, 

erlotynibu lub afatynibu, i now

populacji chorych . 
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14. ANEKS

14.1.

Tagrisso® (ozymertynib, tabletki powlekane)

stosowanego w 

naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). 

Przeszukanie baz danych przeprowadzono, zgodnie z wytycznymi AOTMiT [146] oraz 

[149]. 

W 

synonimy zawarte w MeSH (ang. ) oraz Emtree (ang. 

. Strategia 

przeprowadzono w dniach 28.11-05.12.2018 (data ostatniego przeszukania: 05.12.2018 roku). 

oraz

w bazach: oraz w .

14.1.1.

Przeszukano podstawowe naukowe bazy danych (
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oraz ) w celu odnalezienia 

ozymertynibu (produkt 

leczniczy Tagrisso®, tabletki powlekane) stosowanego w

zaawansowanym lub uogólnionym niedrobnok

.

medycznych baz danych: w ce

-analiz, raportów HTA czy analiz zbiorczych) 

Tabela 24

Tagrisso® (ozymertynib) w leczeniu niedrobno

Problem zdrowotny
(populacja)

non-small cell lung cancer OR non small cell lung cancer OR non-small-cell lung cancer OR nonsmall 
cell lung cancer OR NSCLC OR non-small cell lung carcinoma OR non-small cell lung carcinomas OR 

non small cell lung carcinoma OR non small cell lung carcinomas OR non-small-cell lung carcinoma OR 
non-small-cell lung carcinomas OR non small cell bronchial cancer OR non small cell bronchial 

carcinoma OR non small cell pulmonary cancer OR non small cell pulmonary carcinoma OR lung 
adenocarcinoma

AND

Interwencja wnioskowana 
– ozymertynib

(produkt leczniczy Tagrisso®)
osimertinib OR Tagrisso OR azd 9291 OR azd9291 OR mereletinib

AND

Interwencje opcjonalne 
(komparatory)

– erlotynib
– gefitynib
– afatynib

erlotinib OR Tarceva OR OSI-774 OR OSI 774 OR OSI774 OR CP 358774 OR 358774, CP OR CP 
358,774 OR 358,774, CP OR CP-358,774 OR CP358,774 OR CP-358774 OR CP358774 OR 11C-erlotinib 

OR 11C erlotinib OR nsc 718781 OR nsc718781 OR r 1415 OR r1415

gefitinib OR Iressa OR ZD1839 OR ZD 1839

afatinib OR Gilotrif OR giotrif OR tovok OR BIBW-2992-MA2 OR BIBW-2992MA2 OR BIBW2992 MA2 OR 
BIBW 2992 OR BIBW2992 OR BIBW-2992

AND

AND

Metodyka badania 
[opracowania (badania) 

wtórne]

Metodyka badania
[pierwotne badania kliniczne]

AND
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Tabela 25

bazach: oraz , dla zastosowania produktu leczniczego Tagrisso® (ozymertynib) w 

go wyszukiwania: 05.12.2018 rok).

Zapytanie
Wynik

PubMed Embase Cochrane

Problem zdrowotny (populacja)

#1

non-small cell lung cancer OR non small cell lung cancer OR non-small-cell 
lung cancer OR nonsmall cell lung cancer

((('non small' AND ('cell'/exp OR cell) AND ('lung'/exp OR lung) AND 
('cancer'/exp OR cancer) OR non) AND small AND ('cell'/exp OR cell) AND 

('lung'/exp OR lung) AND ('cancer'/exp OR cancer) OR 'non small cell') AND 
('lung'/exp OR lung) AND ('cancer'/exp OR cancer) OR nonsmall) AND 

('cell'/exp OR cell) AND ('lung'/exp OR lung) AND ('cancer'/exp OR cancer)

73 642 121 849 9 145

#2 NSCLC 59 719 66 958 6 197

#3

non-small cell lung carcinoma OR non-small cell lung carcinomas OR non 
small cell lung carcinoma OR non small cell lung carcinomas OR non-small-

cell lung carcinoma OR non-small-cell lung carcinomas 
((((('non small' AND cell AND lung AND carcinoma OR 'non small') AND cell 

AND lung AND carcinomas OR non) AND small AND cell AND lung AND 
carcinoma OR non) AND small AND cell AND lung AND carcinomas OR 'non 

small cell') AND lung AND carcinoma OR 'non small cell') AND lung AND 
carcinomas

58 517 5 606 4 764

#4
non small cell bronchial cancer OR non small cell bronchial carcinoma 
(non AND small AND cell AND bronchial AND cancer OR non) AND small 

AND cell AND bronchial AND carcinoma 
48 497 1 462 178

#5

non small cell pulmonary cancer OR non small cell pulmonary carcinoma OR 
lung adenocarcinoma

((non AND small AND cell AND pulmonary AND cancer OR non) AND small 
AND cell AND pulmonary AND carcinoma OR lung) AND adenocarcinoma

108 209 71 451 2 472

#6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 118 296 127 239 10 584

Interwencja wnioskowana (ozymertynib)

#7 Osimertinib 473 1 769 101

#8 Tagrisso 473 108 5

#9
azd 9291 OR azd9291 

azd AND 9291 OR azd9291
142 525 26

#10 Mereletinib 1 23 1

#11 #7 OR #8 OR #9 OR #10 560 1 814 105

Interwencja opcjonalna – komparator (erlotynib)

#12 erlotinib 6 165 25 343 1 172

#13 Tarceva 3 678 3 910 91

#14
OSI-774 OR OSI 774 OR OSI774 

('osi 774' OR osi) AND 774 OR osi774
3 599 1 082 27

#15

CP 358774 OR 358774, CP OR CP 358,774 OR 358,774, CP OR CP-358,774 
OR CP358,774 OR CP-358774 OR CP358774 

(((cp AND 358774 OR 358774,) AND cp OR cp) AND 358,774 OR 358,774,) 
AND cp OR 'cp 358,774' OR cp358,774 OR 'cp 358774' OR cp358774

3 566 116 3

#16
11C-erlotinib OR 11C erlotinib 

('11c erlotinib' OR 11c) AND erlotinib
3 569 28 0

#17
nsc 718781 OR nsc718781 

nsc AND 718781 OR nsc718781
1 5 7

#18
r 1415 OR r1415 

r AND 1415 OR r1415
284 5 796 308

#19 #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 6 504 25 385 1 486

Interwencja opcjonalna – komparator (gefitynib)

#20 gefitinib 6 480 22 877 686

#21 Iressa 795 5 014 123

#22 ZD1839 OR ZD 1839 481 1 988 81
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Zapytanie
Wynik

PubMed Embase Cochrane

(zd1839 OR zd) AND 1839

#23 #20 OR #21 OR #22 6 636 22 934 722

Interwencja opcjonalna – komparator (afatynib)

#24 afatinib 1 046 4 202 248

#25 Gilotrif 9 142 3

#26 giotrif OR tovok 9 84 0

#27
BIBW-2992-MA2 OR BIBW-2992MA2 OR BIBW2992 MA2 

('bibw 2992 ma2' OR 'bibw 2992ma2' OR bibw2992) AND ma2 2
0 0 0

#28
BIBW 2992 OR BIBW2992 OR BIBW-2992 

bibw AND 2992 OR bibw2992 OR 'bibw 2992'2
77 601 34

#29 #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 1 071 4 243 259

Interwencja wnioskowana + problem zdrowotny – opracowania wtórne

#30 473 1 436 100

#31 64 21 0

#32 60 21 -

Interwencja wnioskowana + problem zdrowotny – zna)

#33 473 1 436 100

#34 75 872 100

#35 74 866 -

Interwencja wnioskowana + problem zdrowotny + komparator (erlotynib) – badania pierwotne

#36 133 770 39

#37 16 67 39

#38 15 67 -

Interwencja wnioskowana + problem zdrowotny + komparator (gefitynib) – badania pierwotne

#39 123 711 46

#40 13 63 46

#41 13 63 -

Interwencja wnioskowana + problem zdrowotny + komparator (afatynib) – badania pierwotne

#42 110 573 20

#43 9 43 20

#44 9 43 -

*

***

Podsumowanie:

porównaniu do erlotynibu/ gefitynibu w leczeniu do
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ia 

wnioskowanej populacji pacjentów. 

14.1.2.

Przeprowadzono przeszukiwanie dod i

ozymertynibu (produkt leczniczy Tagrisso®, tabletki powlekane

pacjentó

konferencji naukowych, takie jak: oraz 

Tabela 26. 

innych bazach danych, dla zastosowania produktu leczniczego Tagrisso® (ozymertynib) w leczeniu 

ata ostatniego wyszukiwania: 05.12.2018 rok).

Baza Zapytanie Wynik

Opracowania (badania) wtórne

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) #1 0

Centre for Reviews and Dissemination (CRD) #1 3

European Medicines Agency (EMA) #1 123

Food and Drug Administration (FDA) #1 45

Health Canada (HC) #1 8

International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA)

#1 0

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) #1 13

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) #1 6

National Institute for Health Research Health Technology Assessment 
Programme (NIHR HTA)

#1 0

Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb #1 1

The Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU) #1 0

The Uppsala Monitoring Centre #1 0

edycznych i 
Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)

#1 0

#2 0

Badania pierwotne

Trip Database #1 240

U.S. National of Health; www.clinicaltrials.gov #1 84

EU Clinical Trials Register; www.clinicaltrialsregister.eu #1 19

American Society of Clinical Oncology (ASCO); https://www.asco.org/ #1 24

European Society for Medical Oncology (ESMO); http://www.esmo.org/ #1 33

Podsumowanie: W wyniku przeszukania dodatkowych baz danych odnaleziono opracowania 
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niniejszej analizy klinicznej.

14.1.3.

W wyniku przeszukiwania baz informacji medyczne publikacji (w tym 

inhibitorów kinazy tyrozynowej. 

PRISMA) wyszukiwania w trzech podstawowych bazach danych medycznych (

, i ych 
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bazach dodatkowych) – ozymertynib 

Schemat 1. Diagram selekcji icznej 

ozymertynibu (produkt leczniczy Tagrisso®) stosowanego w

leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym niedrobnokomórkowym 

.

odnalezionych 

wania odnaleziono: 

3 [46], [47], 

systematyczny z metaanaliz sieciow [48],

Leczniczego (ChPL) Tagrisso® [39]

[40], dokument agencji EMA [41], dokument 

danych: 81
W tym:

PubMed – 60; Embase – 21; Cochrane – 0

kl 199
W tym:

- w dodatkowych bazach danych: 199
- 0

Elimin 11

269

klinicznych na podstawie 
239

zidentyfikowanych do dalszej analizy na podstawie 
p 30

Eliminacja publikacji na podstawie 
20

- leczenie drugiej lub kolejnej linii (4)
-

11)
-

zastosowania ozymertynibu w 
analizowanej populacji (3)
-

zastosowania ozymertynibu (1)
- analiza kosztowa (1)

Liczba dodatkowych pierwotnych 

z referencji: 0

Liczba publikacji ostatecznie zakwalifikowanych do analizy: 10 referencji
- systematyczne bez metaanalizy: 2 referencje

-
- 7 referencji
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[42], informacje z serwisu 

[43] ,

abstraktów [44], [45].

W toku selekcji zidentyfikowanych publikacji

metaanaliz [16], [17] liniczne 

erlotynibu, gefitynibu oraz afatynibu u chorych z NDRP. 

bazach dodatkowych – ozymertynib

Schemat 2. Diagram selekcji 
®)

stosowanego w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

danych: 1 040
W tym:

PubMed – 74; Embase – 866; Cochrane – 100

klinicznych z d 400
W tym:

- w dodatkowych bazach danych: 
Trip DataBase: 240; serwisy ESMO i ASCO: 57

- 0

52

1 388

klinicznych na podstawie 
1 280

cznych 
zidentyfikowanych do dalszej analizy na podstawie 

108

Eliminacja publikacji na podstawie 
64

- leczenie drugiej lub kolejnej linii (33)
- nieadekwatna populacja (4)

- nieadekwatna 
nieadekwatna populacja lub/i 

interwencja (12)
-

- projekt badania bez wyników (2)
-

9)

Liczba dodatkowych pierwotnych 
, które uzyskano 

z referencji: 0

Liczba publikacji ostatecznie zakwalifikowanych do analizy: 44 referencji
- badanie RCT: ozymertynib vs gefitynib / erlotynib: 15 referencji

- 8 referencji
- opisy przypadków: 2 referencje 

- badania nieopublikowane: 9 referencji
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odnalezionych bada

erlotynibu (wyniki raportowane w grupie kontrolnej 

ynibu) [1]-[15],

5 bada : eksperymentalne, otwarte, nierandomizowane badanie I fazy o

akronimie AURA [18]-[22]; otwarte, nierandomizowane fazy

w postaci abstraktów [23]-[25]; badanie obserwacyjne 

konferencyjnych [26]-[32]; 2 otwarte badania II fazy bez grupy kontrolnej,

postaci abstraktów [33]-[34], [35]-[36]; 

2 opisy przypadku/serii przypadków: [37], [38]

9 [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57]. 
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–

ozymertynib vs erlotynib

Schemat 3
®) w

porównaniu do erlotynibu w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

iczne 

[1]-[15].

Ogólna liczba zidentyfikowanych pierwotnych ba

danych: 121
W tym:

PubMed – 15; Embase – 67; Cochrane – 39

0
W tym:

- w dodatkowych bazach danych: 0
- 0

4

117

klinicznych na podstawie 
ów i abstraktów: 102

zidentyfikowanych do dalszej analizy na podstawie 
15

Eliminacja publikacji na podstawie 
ekstów: 0

Liczba dodatkowych pierwotnych 
, które uzyskano 

z referencji: 0

Liczba publikacji ostatecznie zakwalifikowanych do analizy: 15 referencji
- badanie RCT: ozymertynib vs gefitynib / erlotynib: 15 referencji
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Diagram PR –

ozymertynib vs gefitynib 

Schemat 4
®) w 

porównaniu do gefitynibu w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

niedrobnokomórkowym raki

referencje. W wyniku wyszukiwania odnaleziono: 

ibu i erlotynibu) [1]-[15].

danych: 122
W tym:

PubMed – 13; Embase – 63; Cochrane – 46

0
W tym:

- w dodatkowych bazach danych: 0
- 0

6

ch po eliminacji 
116

klinicznych na podstawie 
101

zidentyfikowanych do dalszej analizy na podstawie 
15

Eliminacja publikacji na podstawie 
0

Liczba dodatkowych pierwotnych 
bad , które uzyskano 

z referencji: 0

Liczba publikacji ostatecznie zakwalifikowanych do analizy: 15 referencji
- badanie RCT: ozymertynib vs gefitynib / erlotynib: 15 referencji
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–

ozymertynib vs afatynib 

Schemat 5

o®) w 

porównaniu do afatynibu w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

wnioskowanym wskazaniu. 

danych: 72
W tym:

PubMed – 9; Embase – 43; Cochrane – 20

Ogólna licz
0

W tym:
- w dodatkowych bazach danych: 0

- 0

4

68

klinicznych na podstawie 
68

Liczba 
zidentyfikowanych do dalszej analizy na podstawie 

tekstów: 0

Eliminacja publikacji na podstawie 
0

Liczba dodatkowych pierwotnych 
, które uzyskano 

z referencji: 0

Liczba publikacji ostatecznie zakwalifikowanych do analizy: 0 referencji
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14.2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PUBLIKACJI WYKLUCZONYCH Z ANALIZY 

KLINICZNEJ

zastosowania produktu leczniczego Tagrisso® (ozymertynib) w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów 

z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym

w genie dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). 

w których ozymertynib podawano:

ow leczeniu innych wska miejscowo zaawansowany lub uogólniony 

ow leczeniu drugiej lub kolejnych 

o

o 8. a, 

o

oprzeprowadzonych na zdrowych ochotnikach,

o

o

oprzeprowadzonych w warunkach , 

-analizy, analizy 

Tabela 27. Przyczyny wykluczenia publikacji z analizy klinicznej .

Przyczyna wykluczenia publikacji z analizy klinicznej Referencje

Badanie pierwotne, w tym badania obserwacyjne; zastosowanie 
ozymertynibu w leczeniu drugiej lub kolejnej linii

Soto Parra 2017 [61], Ryden 2017 [62], Eide 2017 [63], 
Watanabe 2017 [64], Kiriu 2018 [72], Iwafuchi 2017 [76], Li 
2017 [77], Nie 2016 [81], Park 2017 [82], Narita 2017 [83], 

Sebastian 2018 [84], Flippot 2018 [85], Yang 2016 [87], 
Rudell 2016 [88], NCT03414814 [93], Sonoda 2017 [94], 

Yang 2017 [95], Mok 2017 [96], Mamesaya 2017 [97], Goss 
2016 [98], Solomon 2017 [100], García Mosquera 2017

[101], Manabe 2017 [103], Tachi 2017 [107], Zhang 2018
[110], Devjak 2018 [111], Wu 2018 [131], Cheema 2018
[132], Yeojeong 2018 [133], Auliac 2018[134], Shi 2018 

[135], Mu 2018 [136], Nie 2018 [137]

Badanie pierwotne; nieadekwatna populacja (m.in. wczesne stadium 
nowotworu; niewyselekcjonowana/ heterogeniczna populacja 

Wu 2018 [58], Herbst 2017 [59], NCT02511106 [60], 
Stratmann 2017 [108]

Oztan 2017 [73], Zheng 2017 [74], Jenkins  2017 [75], 
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Przyczyna wykluczenia publikacji z analizy klinicznej Referencje

populacja i/lub interwencja (m.in. leczenie drugiej lub kolejnej linii;
tylko mutacja T790M; terapia ablacyjna po leczeniu ozymertynibem;
terapia pod ; terapia w 

)

Oxnard 2016 [80], Ariyasu 2018 [91], Kim 2017 [104], 
Kesarwala 2017 [105], Kim 2017 [106], 2018-001061-16
[124], NCT03535363 [125], Kim 2018 [128], Brown 2018 

[130]

Badanie z zakresu farmakokinetyki i farmakodynamiki
Brown 2017 [78], Ballard 2016 [79], Floc'h 2017 [86], 

NCT03463525 [92]

Badania wtórne; zastosowanie ozymertynibu w leczeniu drugiego lub IQWiG 2016 [89], Chu 2018 [109], Gadi 2017, [112], De 
Mello [123]

systematycznym 

Russo 2017 [65], Tan 2018 [66], Zhang 2017 [67], Proto 
2017 [68], Sun 2017 [69], Greig 2016 [70], Liao 2015 [71], 

Yang 2018 [126], Reckamp 2018 [127], Alsharedi 2018 
[144], Malapelle 2018 [145]

Opracowania wtórne
ozymertynibu we wnioskowanej populacji (jedynie wzmianka o 

Dholaria 2016 [115], Losanno 2017 [118], Remon 2015 
[119]

Greenhalgh 2016 [90]

a Remon 2017 [99], Piotrowska 2018 [129]

Opisy przypadków; nieadekwatna dawka analizowanego leku lub 
druga/ kolejna linia leczenia

Tio 2017 [102], Schiefer 2018 [113], Dall'Olio 2017 [114]
Yurikusa 2018 [116], 2018 [139], Hirabayashi

2018 [140], Yang 2018 [141], Ishioka 2018 [142], Ogawara
2018 [143]

Opracowania wtórne; analiza kosztowa Aguiar 2018 [117]

Badania retrospektywne lub badanie Kim 2018 [120], Tu 2018 [121], Shen 2017 [122], Fujiwara
2018 [138]

14.3. CHARAKTERYSTYKI PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) Tagrisso® (ozymertynib) ®

(gefitynib), ChPL Tarceva® (erlotynib) oraz ChPL Giotrif® (afatynib) y

przedstawione w Analizie Problemu Decyzyjnego (APD) opracowanej przez Centrum HTA OTM Sp. 

z o [150].
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14.8.

14.8.1. DANE Z CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I RAPORTÓW O 

Dodatk ® 

[39] ® [41], Europejskiego Publicznego 

[40], danych ze strony 

[43], ulotki informacyjnej dla produktu leczniczego Tagrisso® zamieszczonej na stronie agencji 

FDA [42] [44], [45]. 

pierwszej linii leczenia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

, dodatkowo 

rozszerzono z w

leczenia (II lub kolejne).

Charakterystyka Produktu Leczniczego Tagrisso ® (ozymertynib) [39]

EGFR, którzy przyjmowali Tagrisso® zowanych badaniach 

klinicznych fazy 3 (FLAURA w leczeniu pierwszej linii i AURA3 - tylko druga linia leczenia), w 2 

badaniach jednoramiennych (AURAex oraz AURA2 - druga lub dalsza linia leczenia) i w jednym 

badaniu 1 fazy (AURA1, pierwsza lub dalsza linia 

w obu badaniach raportowano odpowiednio u 9,7% oraz u 0,9% chorych. U pacjentów leczonych 

produktem leczniczym Tagrisso®

ni

objawami klinicznie czy

istotnymi zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia ujawnionymi w spoczynkowym 



Tagrisso®

zaawansow .
Analiza kliniczna (AK) -
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, którzy przyjmowali produkt 

leczniczy Tagrisso® , AURA3, AURAex, AURA 2 oraz 

AURA1.

100); rzadko (u 

 
Tabela 43. Dzia ania niepo dane zg RAa

®

(ozymertynib) zarówno w I, II jak i w kolejnych liniach leczenia.

Nazwa wg MedDRA (wszystkie stopnie wg 
CTCAE) b wg CTCAE

oddechowego, klatki c
d 1,5%

Biegunka 1,2%

Zapalenie jamy ustnej 0,2%

Zaburzenia oka Zapalenie rogówkie 0,1%

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej

Wysypkaf 0,9%

g 0,1%

Zanokcicah 0,3%

i 0,1%

Badania diagnostyczne j

laboratoryjnych 
przedstawione jako 

zmiana stopnia nasilenia 
wg CTCAE

krwik
Bard 1,6%

Zmniejszenie liczby 
leukocytówk 1,5%

Zmniejszenie liczby 
limfocytówk 7,2%

Zmniejszenie liczby neutrofilik 4,1%

RA3, AURA-
® jako losowo przydzielone leczenie; b) Wspólne kryteria 

anych ( ), wersja 4.0.; c) 
pienie 5 

przypadków stopnia 5. wg
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si plamisto-
enie 

przypadki 
owa; h) Obejmuje 

paznokci, 

a; i) Obejmuje 

nych badaniach klinicznych fazy 2 AURAex oraz 
® w

dni.

leczniczym Tagrisso®

leczniczego Tagrisso®

QTc. W badaniach FLAURA lub AURA

8,0% w stopniu 2, a u 1

AURA



Tagrisso®
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U pacjentów leczonych produktem Tagrisso® na wczesnym etapie leczenia w badaniach 

laboratoryjnych obserwowano zmniejszenie mediany liczby leukocytów, limfocytów, granulocytów 

podawania leku.

t lub starsze, a 13% 

anego (przerwanie stosowania leku lub zmniejszenie dawki) 

AURA fazy 2.

®

Przedawkowanie

W badaniach klinicznych produktu leczniczego Tagrisso®

produktem leczniczym Tagrisso® objawów 

leczniczym Tagrisso®

domeny kinazy tyrozynowej EGFR (przede wszystkim biegunki oraz wysypki skórnej) w porównaniu z 

przypadków niezamierzonego prz

Tagrisso®, 

bez jakichkolwiek konsekwencji klinicznych. W przypadku przedawkowania produktu leczniczego 

Tagrisso®
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®

objawowe.

Parametry farmakokinetyczne ozymer

czas p max 

-

-

podawaniu leku co 24 godziny.

Po doustnym podaniu produktu leczniczego Tagrisso®

- -24) godzin, przy czym u 

niektórych pacjentów obserwowano szereg maksimów w czasie pierwszych 24 go

Tagrisso® wynosia 70% (90% CI; 67, 73). Na podstawie 

ymertynibu w klinicznie istotnym stopniu 

-5, 19) oraz zmniejszenie Cmax o 7% (90% CI -19, 6)). U zdrowych 

wyniku podawania omeprazolu p

max

-125%.

stanie stacjonarnym (Vss/F) ozymertynib 

, 

zidentyfikowano 
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t

testowanych w badaniach nieklinicznych oraz u ludzi po doustnym podaniu ozymertynibu; metabolit 

AZ7550 wykazuje podobny profil farmakologiczny do profilu produktu leczniczego Tagrisso®, podczas 

ec , zarówno zmutowanych, jak i 

Tagrisso® u pacjentów, przy czym mediana czasu (min-max) tmax wynosi odpowiednio 24 (4-72) oraz 

24 (6-

zarówno AZ5104

ików 

6,6 oraz 2,7% dawki, podczas gdy koniugat cysteinylowy (M21) oraz nieznany metabolit (M25) 

3A4/5, lecz nie CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 oraz 2E1 w klinicznie istotny

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 20 mg 67,8% dawki stwierdzano w kale (1,2% w postaci 

substancji macierzystej), podczas gdy 14,2% podanej dawki (z czego 0,8% w postaci substancji 

macierzystej) wykrywano w moczu do 84 dnia po pobraniu próbki. Niezmienion

OATP1B1 oraz OATP1B3. W warunkach , ozymertynib nie hamuje OAT1, OAT3, OATP1B1, 

czynnymi po stosowaniu produktu w dawkach klinicznych. Na podstawie

-gp). Nie badano interakcji z 
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Analizy farmakokinetyki populacyjnej (n=13

orientalnej - -

ss dla 

farmakokinetycznej anali

albumin w surowicy odpowiednio od 29 do 46 g/l (kwantyle 95% do 5%) przy porównaniu z AUCss dla

podstawie wyników analizy farmakokinetyki popula

albumin w surowic

-

- órnej 

-
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zaburzenie czy

w badaniach klinicznych.

daniu 

w rogówce. Ozymertynib przenik - ), szczura i 

myszy (podanie doustne).

-

oraz 

Stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe
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W zmodyfikowanym badaniu rozwoju zarodkowo-

Przeciwwskazania

produktem lecznicznym Tagrisso®

tosowania

® w leczeniu miejscowo 

udowodnion

wyekstrahowanym z komórek nowotworu (z tkanki guza lub z próbki osocza).

leczenia produktem leczniczym Tagrisso®

badania ctDNA z próbki osocza i uzyskania wyniku ujemnego zalecane jest, o ile tylko jest t

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Tagrisso® obserwowano 

(ang. ;



Tagrisso®
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objawami klinicznie czy

Tagrisso®, a 

nieazjatyckiego.

stosowanie tego produktu leczniczego. W przypadku p
®

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Tagrisso®

arytmii. Pacjenci z klinicznie istotnymi 

zaburzeniami rytmu i przewodzenia stwierdzonymi na podstawie spoczynkowych zapisów 

badaniach.

w co najmniej 

®
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W badaniach klinicznych, u pacjentów leczonych lekiem Tagrisso®, u których wykonano pomiar frakcji 

nie 

-
®. U pacjentów z kardiologicznymi 

objawy przedmiotowe lub podmiotowe ze strony 

LVEF.

® w

skierowani do lekarza okulisty.

monitorowanie tych pacjentów.

jako „wolny od sodu”.

Kobi

przyjmowania produktu leczniczego Tagrisso®

roduktem 
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Tagrisso®

esków i obserwowano niekorzystny 

leczniczego Tagrisso®.

®

W

Produkt leczniczy Tagrisso®

agrisso ® (ozymertynib) [41]

p ).

Tabela 44. Zidentyfikowane istotne ryzyko wyst

leczniczego Tagrisso® wraz z proponowanym [41].

Ryzyko Znane dane na temat ryzyka Prewencja

ILD jest trudna do zdiagnozowania, ale 
b 

klinicznych dla Tagrisso® u 2,7% 
pacjentów raportowano ILD lub objawy 
podobne do ILD -

zastosowaniu innych leków 

Pacjenci i lekarze powinn

leczonego Tagrisso®

przeprowadzi
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Ryzyko Znane dane na temat ryzyka Prewencja

przeciwnowotworowych.

Nie zidentyfikowano jeszcze 
specyficznych czynników ryzyka 

®.

Leczenie z zastosowaniem Tagrisso®

przypadku diagnozy ILD.

Wczesne wykrycie i leczenie ILD 

-
odcinka QT

Tagrisso®

ca, 

prawdopodobnie i nie powoduje 

ryzyka wyst
QT, w szczególno

stosowania Tagrisso® u pacjentów z 

eniami 

®

poziom elektrolitów). 

Tabela 45. Zidentyfikowane potencjalne ryzyko wyst

produktu leczniczego Tagrisso® [41].

Ryzyko Znane dane na temat ryzyka

Tagrisso®

®, jak 

Badanie przepr ®

®

skuteczne metody antyko

Tagrisso®

W badaniach klinicznych dla Tagrisso®, raportowano przypadki wyst pienia wysypki, 

skóry), które raportowano w przypadku innych leków o podobnym mechanizmie 
Tagrisso®. 

®. W czasie stosowania Tagrisso® raportowano 

Zaburzenia okulistyczne

W badaniach z zastosowaniem Tagrisso®

lub umiarkowany. Do tej 

®.
W badaniach klinicznych z zastosowaniem Tagrisso® raportowano zmiany w 

od ego do umiarkowanego, i w 
a

stosowania Tagrisso®:
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u pacjentów z umark

samoopieki,

w skojarzeniu z innymi lekami,

u pacjen

®

(ozymertynib) [40]

Na stronach internetowych agencji 

(EPAR) produktu leczniczego Tagrisso®

streszczenie EPAR z kwietnia 2017 roku [40].

W sprawozdaniu 

w genie

- ramach 

pierwszej linii (N=309), drugiej 

RA3 (N=279), AURA2 (N=210), AURAex (N=201) 

Tabela 46

- [40]

raport).

Pu
AURA faza 

I A i B
N=143

AURA2 i 
AURA1C
N=411

AURA3
N=279

AURA faza I, 
I linia 

leczenia
N=30

FLAURA
N=279 N=1142

a

ednia (SD) 13,9 (10,96) 15,9 (8,99) 8,8 (4,05) 22,3 (11,52)
15,0 

(6,64)
13,9 

(8,50)

Mediana 11,1 16,4 8,2 27,1 16,2 12,9

Zakres 0,1-40,1 0,0-29,7 0,2-18,5 0,5-34,5 0,1-27,84 0,0-40,1

Jakiekolwiek zdarzenie 
b 142 (99,3) 408 (99,3) 273 (97,8) 30 (100) 273 (97,8) 1126 

(98,6)
Jakiekolwiek zdarzenie 

131 (91,6) 366 (89,1) 231 (82,8) 29 (96,7) 253 (90,7)
1010 
(88,4)
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Pu
AURA faza 

I A i B
N=143

AURA2 i 
AURA1C
N=411

AURA3
N=279

AURA faza I, 
I linia 

leczenia
N=30

FLAURA
N=279 N=1142

c

Jakiekolwiek zdarzenie 
78 (54,5) 180 (43,8) 63 (22,6) 18 (60,0) 95 (34,1)

434 
(38,0)

Jakiekolwiek zdarzenie 

c

28 (19,6) 64 (15,6) 16 (5,7) 4 (12,3) 49 (17,6)
161 

(14,1)

Jakikolwiek zgon z powodu 
9 (6,3) 22 (5,4) 4 (1,4) 0 (0) 6 (2,2) 41 (3,6)

Jakikolwiek zgon z powodu 

ozymertynibemc

0 (0) 4 (1,0) 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 5 (0,4)

Jaki
52 (36,4) 145 (35,3) 50 (17,9) 14 (46,7) 60 (21,5)

321 
(28,1)

Jaki

ozymertynibemc

8 (5,6) 28 (6,8) 8 (2,9) 4 (13,3) 22 (7,9) 70 (6,1)

Jakiekolwiek zdarzenie 

przerwania leczenia
17 (11,9) 33 (8,0) 19 (6,8) 3 (10,0) 37 (13,3) 109 (9,5)

Jakiekolwiek zdarzenie 

przerwania leczenia 

ozymertynibemc

7 (4,9) 18 (4,4) 10 (3,6) 2 (6,7) 27 (9,7) 64 (5,6)

ostatniej dawki leku. CTCAE - , wersja 4.0; Daty odci –
12.06.2017; AURA3 – 15.04.2016; badania I-II fazy – 1.11.2016; eczenia = (data ostatniej dawki – data pierwszej 
dawki +1)/(365,25/12); b)

nasilenia  

-III 







Tagrisso® cowo zaawansowanego lub uogólnionego ni
. Analiza kliniczna (AK) -

 

171 
 

zaawanso

adaniu FLAURA 

ozymertynibu w ramach pierwszej

-4 stopniu nasilenia.

standardowych EGFR-

porównaniu do standardowych EGFR-TKI (odpowiednio 18,3% vs 28,2%). Zdarzenia kardiologiczne i 

standardowych EGFR-

-TKI 

(22,6% 

7295,5 pacjento-

spójne z wynikami uprzednio raportowanymi w badaniach klinicznych.

-jelitowe 

u –
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Dane z [43]

Do bazy do dnia 11 lipca 

chorych w wieku 51- -

wiekowych: 41-50 lat, 61-

i. 

Tabela 48

do bazy do dnia 11.07.2017 [43].

Kardiologiczne

Ucha 

-jelitowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania

Zaburzenia psychiatryczne do

Zaburzenia oddychania i klatki piersiowej

Zaburzenia naczyniowe 1 przypadek udaru niedokrwiennego

/ zdarzenia

Na stronie interntowej 

®. Dotychczas w bazie opisano 1803 

ozymertynibu, bez rozgraniczenia na linie leczenia.
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Tabela 49
® [43].

D

94

Kardiologiczne 91

Wady wrodzone i zaburzenia genetyczne 1

7

7

Okulistyczne 59

-jelitowe 328

Stany ogólne i stany w miejscu podania 598

53

14

160

Zranienia i zatrucia 127

205

132

- 109

Nowotwory 175

152

2

Psychiatryczne 38

Nerek i dróg moczowych 41

10

498

Skóry i tkanki podskórnej 261

Zaburzenia socjalne 9

19

Naczyniowe 74

-74 lat; 20,4% w wieku 45-64

-jelitowe oraz 

skóry i tkanki podskórnej. 

Ulotka informacyjna dla pacjentów Tagrisso® (ozymertynib) agencji 

(FDA) [42]

W ulotce informacyj



14.

 

174 
 

–

Tagrisso®; w przypadku diagnozy tych schor ®;

–

Tagrisso®,

;

kardiomiopatii – odnotowanej u ®; pacjentów z ryzkiem 

frakcji wyrzutowej lewej komory serca;

zapalenia rogówki – pacjentów z objawami przedmiotowymi i podmiotow

– preparat Tagrisso®

®

po ostatniej dawce Tagrisso®.

, którzy przyjmowali 

Tagrisso® w d

[N=279] oraz AURA3 [N=279]), w 2 badaniach jednoramiennych (AURAex [N=201] oraz AURA2 

Dane opisane w poni

(N=279) i AURA3 (N=279) przeprowadzonych w populacji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem 

Pacje
®

badaniu klinicznym FLAURA, przeprowadzonym w populacji 556 pacjentów z miejscowo 
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systemowemu z powodu zaawansowanej choroby. Komparatory dla produktu Tagrisso® (ozymertynib) 

-TKI tj. erlotynib i gefitynib. Mediana czasu ekspozycji 

na Tagrisso®

leczonych 

Tagrisso®

grisso®

risso®

Tagrisso®

ynikach 

Tabela 50 ®

(ozymertynib) w badaniu o akronimie FLAURA* (I linia leczenia NDRP) [42].

Tagrisso® (ozymertynib) 
N=279

Komparator - EGFR-TKI (erlotynib 
lub gefitynib)

N=277

nasilenia (%) (%)

Do
nasilenia (%) (%)

-jelitowe

Biegunkaa 28% 2,2% 57% 2,5%

Zapalenie jamy ustnej 29% 0,7% 20% 0,4%

14% 0% 19% 0%

Zaparcia 15% 0% 13% 0%

Wymioty 11% 0% 11% 1,4%

Zaburzenia skórne

Wysypkab 58% 1,1% 78% 6,9%
c 36% 0,4% 36% 1,1%

paznokcied 35% 0,4% 33% 0,7%

e 17% 0,4% 17% 0%

20% 2,5% 19% 1,8%

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowe

Kaszel 17% 0% 15% 0,4%

13% 0,4% 7% 1,4%
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Tagrisso® (ozymertynib) 
N=279

Komparator - EGFR-TKI (erlotynib 
lub gefitynib)

N=277

nasilenia (%) (%)

Do
nasilenia (%) (%)

Zaburzenia neurologiczne

12% 0,4% 7% 0%

Zaburzenia kardiologiczne
f 10% 2,2% 4% 0,7%

Ogólne zaburzenia i stany w miejscu podania 
g 21% 1,4% 15% 1,4%

10% 0% 4% 0,4%

Infekcje górnych dróg 
oddechowych

10% 0% 7% 0%

*Zgodnie z kryteriami NCI CTCAE (ang. ) wersja 4.0; a) Jeden 
przypa -TKI; b) W tym: wysypka, uogólniona 
wysypka, wysypka rumieniowata, wysypka plamista, wysypka plamisto-

erozja skóry; 

okci, dystrofia 

Tabela 51
® (ozymertynib) w badaniu o akronimie FLAURA*

(I linia leczenia NDRP) [42].

laboratoryjnycha, b

Tagrisso® (ozymertynib) 
N=279

Komparator - EGFR-TKI (erlotynib 
lub gefitynib)

N=277

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Parametry hematologiczne

Limfopenia 63% 5,6% 36% 4,2%

Anemia 59% 0,7% 47% 0,4%

Trombocytopenia 51% 0,7% 12% 0,4%

Neutropenia 41% 3,0% 10% 0%

Badania biochemiczne

Hiperglikemiac 37% 0% 31% 0,5%

Hipermagnezemia 30% 0,7% 11% 0,4%

Hiponatremia 26% 1,1% 27% 1,5%

aminotransferazy 
asparaginianowej

22%
1,1% 43% 4,1%

aminotransferazy alaninowej 21% 0,7% 52% 8%

Hiperkalemia 16% 0,4% 22% 1,1%

Hiperbilirubinemia 14% 0% 29% 1,1%
a) Zgodnie z kryteriami NCI CTCAE (ang. 

® - zakres: 267-273; EGFR-TKI- zakres: 256-268); c) 

najmniej jeden pomiar w trakcie badania (Tagrisso®: 179; EGFR-TKi: 191).
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®

przeprowadzonym w populacji 417 pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym 

choroby po pierwszej -
® w dawce 80 mg

co 3 tygodnie, przez 6 cykli; pacjenci bez progresji choroby po 4 cyklach chemioterapii mogli 

terapii. Frakcja 

®

-

®

pacjentów w grupie leczonej Tagrisso®

®. Jeden pacjent leczony Tagrisso®

Redukcja dawki preparatu Tagrisso®

G (1,8%), 

leczenia Tagrisso®
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Tabela 52 ®

(ozymertynib) w badaniu o akronimie AURA3* (II linia leczenia NDRP) [42].

Tagrisso® (ozymertynib)
N=279

Komparator -chemioterapia 
(premetreksed/cisplatyna lub 
premetreksed/karboplatyna)

N=136

Dowol
nasileniaa (%) nasileniaa (%) nasileniaa (%) nasileniaa (%)

-jelitowe

Biegunka 41% 1,1% 11% 1,5%

16% 0,7% 49% 3,7%

Zapalenie jamy ustnej 15% 0% 15% 1,5%

Zaparcia 14% 0% 35% 0%

Wymioty 11% 0,4% 20% 2,2%

Zaburzenia skórne

Wysypkab 34% 0,7% 5,9% 0%
c 23% 0% 4,4% 0%

paznokcied 22% 0% 1,5% 0%

e 13% 0% 5,1% 0%

18% 1,1% 36% 2,9%

Kaszel 17% 0% 14% 0%

-

Ból pleców 10% 0,4% 9% 0,7%

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
f 22% 1,8% 40% 5,1%

*Zgodnie z kryteriami NCI CTCAE (ang. ) wersja 4.0; a) Nie 
rapotowano przypadków o 4. stopniu nasilenia; b) W tym: wysypka, uogólniona wysypka, wysypka rumieniowata, wysypka plamista, wysypka 
plamisto-g

yska 
paznokcia, 

anokcica; e) W tym: 

Tabela 53

grisso® (ozymertynib) w badaniu o akronimie AURA3 (II linia 

leczenia NDRP) [42].

laboratoryjnycha, b

Tagrisso® (ozymertynib) 
N=279

Komparator - chemioterapia 
(premetreksed/cis platyna lub 
premetreksed/karboplatyna)

N=131

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Parametry hematologiczne

Anemia 43% 0% 79% 3,1%

Limfopenia 63% 8,2% 61% 9,9%

Trombocytopenia 46% 0,7% 48% 7,4%

Neutropenia 27% 2,2% 49% 12%

Badania biochemiczne
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laboratoryjnycha, b

Tagrisso® (ozymertynib) 
N=279

Komparator - chemioterapia 
(premetreksed/cis platyna lub 
premetreksed/karboplatyna)

N=131

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Zmiana 

nasilenia (%)

Zmiana 

3 lub 4. stopnia 
nasilenia (%)

Hipermagnezemiab 27% 1,8% 9,2% 1,5%

Hiponatremiab 26% 2,2% 36% 1,5%

Hiperglikemiac 20% 0% Nie dotyczy Nie dotyczy

Hipokalemiab 9,0% 1,4% 18% 1,5%
a) Zgodnie z kryteriami NCI CTCAE (ang. ) wersja 4.0; b

®- 279; chemioterapia- 13
iej jeden pomiar w 

trakcie badania (Tagrisso®

URPLWMiPB 

niep

[44], [45]

W ramach dodatkowej oceny profilu bezpie

[44] -jelitowych oraz 

[45] u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym 

W celu od Medline, Embase, a 

poddani leczeniu ozymertynibe –

(karboplatyna/ cisplatyna + pemetreksed) lub standardowe EGFR-TKI (erlotynib lub gefitynib). 

AURA3, N=556).

Wyniki porównania ozymertynibu z komparatorami w zakresie hematologicznych i 

o jakimkolwiek stopniu nasilenia [44], 

anemia; RR=0,594 (95% CI: 0,433; 0,814; p=0,001,

kaszel; RR=1,122 (95% CI: 0,829; 1,520); p=0,455,

; RR=1,143 (95% CI: 0,784; 1,666); p=0,487,
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RR=2,378 (95% CI: 0,984; 5,744); p=0,054.

Wyniki porównania ozymertynibu z komparatorami w zakresie ryzyka wys hematologicznych i 

nasilenia [44], 

anemia; RR=0,175 (95% CI: 0,072; 0,425); p<0,001,

neutropenia; RR=0,293 (95% CI: 0,138; 0,623); p=0,001,

trombocytopenia; RR=0,183 (95% CI: 0,060; 0,564); p=0,003,

W metaanalizie [44] wykazano

mniej przypadków , w postaci anemii, neutropenii i trombocytopenii o

(w postaci i u 

Wyniki porównania ozymertynibu z komparatorami w zakresie dkowo-

jelitowych i [45]

biegunka; RR=1,305 (95% CI: 1,128; 1,509); p<0,0001,

480 (95% CI: 0,378; 0,611); p<0,0001,

wymioty; RR=0,783 (95% CI: 0,561; 1,092); p=0,149,

zapalenie jamy ustnej; RR=1,262 (95% CI: 0,980; 1,626); p=0,071,

(AspAT); RR=0,397 (95% CI: 0,277; 0,569);

p<0,0001,

alaninowej; RR=0,312 (95% CI: (AlAT) 0,212; 0,458); 

p<0,0001. 

Wyniki porównania ozymertynibu z komparatorami w zakresie -

nasilenia [45], nast

biegunka; RR=0,912 (95% CI: 0,354; 2,347); p=0,849,

wymioty; RR=0,135 (95% CI: 0,022; 0,831); p=0,031,

zapalenie jamy ustnej; RR=0,532 (95% CI: 0,124; 2,293); p=0,397,

AspAT; RR=0,296 (95% CI: 0,096; 0,907); p=0,033,

nia AlAT; RR=0,112 (95% CI: 0,034; 0,372); p<0,0001.
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W metaanalizie [45]

biegunki o jakimkolwiek stopniu nasilenia w porównaniu do grupy kontrolnej, niemniej 

i wzrostu aktyw

lub jakimkolwiek nasileniu 

ozymertynibu. W odniesieniu do ryzyka biegunki o jakimkolwiek stopniu nasilenia oraz zapalenia jamy 
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14.10.

NICE 

Tabela 55 : [33]-[34], [35]-[36].

Oceniane kryterium
Punkty

Park i wsp. 2018 
[33]-[34]

Cho i wsp. 2018 
[35]-[36]

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

NIE (0 punktów) TAK (1 punkt)

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

TAK (1 punkt) lub
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

opisane?
TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

TAK (1 punkt) lub 
NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) TAK (1 punkt)

Ocena maksymalna 0-8 punktów 7 punktów 7 punktów
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14.11.

Tabela 56 podstawie NEWCASTLE - OTTAWA QUALITY 

ASSESSMENT SCALE: [18]-[22], [23]-[25].

Pytanie
Badanie AURA (faza I)

[18]-[22]
Badanie Peled i wsp. 
2017/2018 [23]-[25]

grupy (kohorty) 
poddanej ekspozycji na 

dany czynnik

a 
*

Wybrana grupa eksponowana np. 

Brak charakterystyki grupy 
eksponowanej

*

Wybór grupy kontrolnej 
– nieeksponowanej na 

dany czynnik

Wybrana z tej samej populacji co 
grupa eksponowana

*

Wybrana z odmiennej populacji *
Brak charakterystyki grupy 

eksponowanej

Ustalenie ekspozycji

Pewna dokumentacja medyczna (np. 
rejestr chirurgiczny)

* *

Na podstawie wywiadu w przypadku
zamaskowania grupy przypadków i 

grupy kontrolnej
Na podstawie wywiadu w przypadku 

braku zamaskowania grup

Raportowanie przez samego chorego

stwierdzono 
oczekiwanego punktu 

ekspozycji na badany 

Tak *

Nie * (brak danych)

oraz kontroli na 
podstawie metod 
przeprowadzenia 
badania i analizy 

czynnik):

zaawansowania 
choroby

inne czynniki

* porównanie efektów 
ocenianej interwencji w I 
linii leczenia i w kolejnych

Ocena poszukiwanych 

(skutków ekspozycji)

b
wiarygodny

*

wiarygodnych metod oceny
Niewiarygodne, raportowanie przez 

samego chorego
Brak opisu *

Czy okres obserwacji 

aby skutek ekspozycji 

Tak *

Nie
naliza wyników 

badania)

obserwacji dla 
wybranej grupy 
eksponowanej 

(kohorty)

*

Utrata z okresu obserwacji 
niewielkiego odsetka osób bez 

du utraty”
Odsetek osób nieutraconych z okresu 

obserwacji < 80 % oraz brak 
charakterystyki osób utraconych

Brak informacji *

The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomized studies in meta-analyses. URL: 
http://www.lri.ca/programs/ceu/oxford.htm. 
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14.12.

Tabela 57 : [46], [47].

Oceniane kryterium
Punkty

Liao i wsp. 
2018 [47]

Rossi i wsp. 
2017 [46]

Pytania

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK

przez dwóch badaczy?
Ekstrakcja danych pow

Tak
Nie

Nie dotyczy
oceny oceny

Czy przep

synonimy zawarte 
w MeSH (ang. 

specjalistycznych rejestrach oraz konsultacje z ekspertami w danej 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (2 bazy 
danych)

oceny (brak 
danych na temat 
rodzaju i liczby 
przeszukanych 
baz danych)

systematycznego jakiekolwiek badania z przyczyn takich jak: status 

Tak
Nie

Nie dotyczy
oceny oceny

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE (brak 

wykluczonych; 
brak 

jednoznacznego 
zsumowania 

NIE (brak 

wykluczonych; 
brak 

jednoznacznego 
zsumowania 
l

uczestników, zas

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (w ramach 
poszczególnych 

kategorii 
ocenianych 
interwencji)

NIE

randomizowanych, podwójnie zamaskowanych, kontrolowanych placebo 

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE (nie podano 
jednoznacznych 

kryteriów 

NIE (nie podano 
jednoznacznych 

kryteriów 

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE (nie prze-
dyskutowano 

metodologicznej)

NIE (nie prze-
dyskutowano 

metodologicznej)

przep

Chi2 2). W przypadku stwierdzenia 

- ang. i/lub 

Tak
Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Ocen
Tak
Nie

Nie dotyczy Nie dotyczy
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Oceniane kryterium
Punkty

Liao i wsp. 
2018 [47]

Rossi i wsp. 
2017 [46]

graficznych (np. wykres lejkowy -  ang. 
metody) i/lub testów statystycznych (np. test liniowej regresji Eggera). Nie dotyczy

Czy podano informacje o konflikcie interesów?
Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK

Ocena maksymalna 0-11 punktów 4 punkty 2 punkty

- Niska Niska

o opisane przez 

meta-

Tabela 58 TAR*: [16],1, [17].

Oceniane kryterium
Punkty

Zhang  i wsp. 
2018 [16]

Haspinger i 
wsp.2015 [17]

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK 

przez dwóch badaczy?
Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK

Czy przepr

synonimy zawarte 
w MeSH (ang. 

specjalistycznych rejestrach oraz konsultacje z ekspertami w danej 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (7 baz 
danych i 

)

TAK (4 bazy 
danych oraz 

abstrakty 
konferencyjne)

Czy status

systematycznego jakiekolwiek badania z przyczyn takich jak: status 

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE TAK 

Tak
Nie

Brak m
Nie dotyczy

TAK (tylko spis

wykluczonych -
podano ich 

przyczynami 
wykluczenia w 

diagramie 
PRISMA)

TAK (tylko spis 

wykluczonych -
podano ich 

li
przyczynami 

wykluczenia w 
diagramie 
PRISMA)

czasu trwania i nasilenia

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK

efekty
randomizowanych, podwójnie zamaskowanych, kontrolowanych placebo 

istotne.

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (ocena 

skali Jadad; 

skali NOS)

TAK (ocena 

)

Tak
Nie

TAK TAK
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Oceniane kryterium
Punkty

Zhang  i wsp. 
2018 [16]

Haspinger i 
wsp.2015 [17]

Nie dotyczy

Chi2 2). W przypadku stwierdzenia 

- ang. i/lub 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK 
(metaanaliza 
poprzedzona 

hetero-

TAK 
(metaanaliza 
poprzedzona 

hetero-

graficznych (np. wykres lejkowy -  ang. 
metody) i/lub testów statystycznych (np. test liniowej regresji Eggera).

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE (ale w 
dyskusji 

publikacji ze 

ograniczenie do 
j. angielskiego)

TAK

Czy podano informacje o konflikcie interesów?
Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK TAK

Ocena maksymalna 0-11 punktów 9 punktów 11 punktów

- Wysoka Wysoka 

zeprowadzenie 
meta- w).

Tabela 59 u systematycznego w skali AMSTAR*: [48].

Oceniane kryterium
Punkty

Lin i wsp.
2018 [48]

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK 

h
badaczy?

przedstawione.

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK

Czy przeprowadzon

synonimy zawarte w MeSH (ang. 

, 
cznych rejestrach oraz konsultacje z 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (3 bazy danych 
oraz abstrakty 
konferencyjne)

Tak
Nie

Br
Nie dotyczy

TAK 

systematycznym.

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK (tylko spis bad
brak 

wykluczonych)

systematycznego?

statusu, czasu trwania i nasilenia choroby 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK

znej 

Tak
Nie

skali Jadad)



 

188 
 

Oceniane kryterium
Punkty

Lin i wsp.
2018 [48]

Nie dotyczy

or metodologiczny i 

systematycznego.

Tak
Nie

Nie dotyczy
TAK

W przypadku agregacji 

2 2). W 
przypadku stwierdzenia heterogeniczno

- ang. i/lub 

Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK 
(metaanaliza 

hetero-

(np. wykres lejkowy -  ang. 
statystycznych (np. test liniowej regresji Eggera).

Tak
Nie

Nie dotyczy

NIE

Czy podano informacje o konflikcie interesów?
Tak
Nie

Nie dotyczy

TAK

Ocena maksymalna 0-11 punktów 10 punktów

- Wysoka 

zeprowadzenie 
meta-

[44], [45]

14.13. OPIS SKAL I KWESTIONARIUSZY WYKORZYSTANYCH W BADANIACH 

Tabela 60. Charakterystyka innych skal i kwestionariuszy stosowan

niniejszego opracowania.

Nazwa skali/ 
kwestionariusza

Krótka charakterystyka skali/ kwestionariusza 

-
CTCAE wersja 4

(http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/ctcaev3.pdf).

Kwestionariusz 

EORTC 
QLQ-C30

Skala EORTC 
podstawowej – QLQ-C30, ktora jest wspólna dla wszystkich nowotworow,
dodatkowej – charakterystycznej dla danego typu nowotworu.

unkcjonowania fizycznego 
(PF;1- -

(FA;10,12,18), nudno
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Nazwa skali/ 
kwestionariusza

Krótka charakterystyka skali/ kwestionariusza 

Kwestionarusz 

-
(EQ-5D)

(EQ-
A. h kategoriach: 1 –

– samoopieka, 3 – – ból i dyskomfort, 5 – niepokój i 

poziomy: brak problemów, nie

B. -
drowia) swój obecny stan zdrowia.

Zubroda/WHO/ECOG

Charakterystyka

0

1

2
50% dnia.

3

4
5 Zgon.

WHO – a (ang. ), ECOG –

http://ptgo.softwebo.pl/dla-lekarza/materialy-pomocnicze/skale-stosowane-w-onkologii/skala-sprawnosci-whozubrodaecog/

Kryteria odpowiedzi 
na leczenie RECIST 

v. 1.1.

Obrazowa ocena wyników leczenia oparta na kryteriach RECIST 1.1 (zmiany mierzalne)

Rodzaj odpowiedzi na leczenie Charakterystyka

ang. )

ang. )
Zmniejszenie sumy wymiarów o przynajmniej 30% w porównaniu z 

Stabilizacja choroby (SD; ang. 
)

ub PD

Progresja choroby (PD; ang. 
)

Kategorie odpowiedzi na leczenie zmian niemierzalnych na podstawie kryteriów RECIST 1.1.

Rodzaj odpowiedzi na leczenie Charakterystyka

)
erów 

nowotworowycha

Nie-CR i nie-PD a

Progresja choroby (PD; ang. 
) niemierzalnych

Kryteria ogólnej odpowiedzi na leczenie wg RECIST 1.1.

Zmiany mierzalne Zmiany niemierzalne Nowa zmiana

CR CR Nie CR

CR lub PR Nie-CR i nie-PD Nie PR

PR Nie-PD Nie PR

SD Nie-PD Nie SD

PD Tak lub nie PD

PD Tak lub nie PD

Tak PD

CR – ), PR – ), SD –
stabilizacja choroby (ang. ), PD – progresja choroby (ang. ).

–335.]
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14.14. TABELE POMOCNICZE

Tabela 61

Typ badania
Podtyp 
badania

Opis podtypu

systematyczny RCT

IA

IB

Badanie 
eksperymentalne

IIA
Popraw

pRCT).

IIB Poprawnie zaprojektowana kontrolowana próba 

IIC
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana próba kliniczna bez randomizacji (ang. , 

CCT).

IID Badanie jednoramienne.

Badanie 
obserwacyjne

IIIA wacyjnych.

IIIB

IIIC

IIID Poprawnie zaprojektowane retrospektywne badanie k

IIIE Poprawnie zaprojektowane badanie kliniczno-kontrolne (retrospektywne).

Badanie opisowe

IVA Seria przypadków – badanie pretest/posttest.

IVB Seria przypadków – badanie posttest.

IVC Inne badanie grupy pacjentów.

IVD Opis przypadku.

Opinia ekspertów V

* Na podstawie: : ang. 

Tabela 62 [148]. 

Kategoria Opis Komentarz

Zastosowana metoda randomizacji z nieadekwatnego wygenerowania sekwencji 
losowej (zastosowania odpowiedniej metody 

randomizacji).

Zastosowany sposób randomizacji 
(utajnienie randomizacji)

a

w trakcie rejestracji uczestników.

zastosowania odpowiedniego sposobu 
przeprowadzenia randomizacji.

medycznego
personelu medycznego w celu oceny czy

(badanej lub kontrolnej) przez uczestników i 
personel medyczny.

wied
(badanej lub kontrolnej) przez personel 

Niekompletne dane (utrata z 
badania)

porównaniu do populacji poddanej randomizacji, 
oraz powody utraty/wykluczenia z badania.

Wybiórcze raportowanie wyników
wo wybiórczego 
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raportowaniem wyników leczenia.

ne elementy, które 

Tabela 63 niczno-kontrolnych na podstawie NEWCASTLE - OTTAWA 

QUALITY ASSESSMENT SCALE. 

Pytanie

Referencja 

Brak opisu 

Seria kolejnych przypadków/ reprezentatywna (w sposób oczywisty) seria 
przypadków

Potencjalnie repreze

Wybór grupy kontrolnej

badanej

badanej

Brak opisu 

Zdefiniowanie grupy kontrolnej
Brak opisu 

zdrowia identyczna, jak grupa, w której 

szkodliwy?

Ustalenie ekspozycji 

Wiarygodna dokumentacja medyczna 

Wywiad, bez zamaskowania

Raportowana przez pacjenta lub na podstawie niezweryfikowanej dokumentacji 
medycznej

Brak opisu

ekspozycji w grupie klinicznej i kontrolnej?

Tak 

Nie

Odsetek pacjentów z brakiem informacji o 
ekspozycji na czynnik 

sp. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomized studies in meta-analyses. URL: 
statystyki 

cych z 

Tabela 64 [154].

Oceniane kryterium

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

opisane?
TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

badania?
TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)

TAK (1 punkt) lub NIE (0 punktów)
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Ocena maksymalna 0-8 punktów

Tabela 65 [155], [156].

Oceniane kryterium

systematycznego. 

Tak
Nie

Nie dotyczy

informacje dot

Tak
Nie

Nie dotyczy

synonimy zawarte w MeSH (ang. 

Tak
Nie

Nie dotyczy

ycznego jakiekolwiek badania z przyczyn takich jak: 

Tak
Nie

Nie dotyczy

Tak
Nie

Nie dotyczy

oryginalnyc

Tak
Nie

Nie dotyczy

systematycznego?
Tak
Nie

Nie dotyczy

Tak
Nie

Nie dotyczy

W przypadku agregacji wyników poszczegó

(np. przy zastosowaniu testu Chi2 2). W przypadku stwierdzenia 

efektów losowych - ang. 

Tak
Nie

Nie dotyczy

acji?

wykres lejkowy -  ang. 
liniowej regresji Eggera).

Tak
Nie

Nie dotyczy

Czy podano informacje o konflikcie interesów?
Tak
Nie

Nie dotyczy

Ocena maksymalna 0-11 punktów

*Odpow ane przez 
i przeprowadzenie 

meta-
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Tabela 66. Ocena poziomu dowodów naukowych w ocenie trójklasowej (A-B-C)*.
Poziom dowodów Opis poziomu dowodów

A -analiz

B

C Tylko zgodne opinie ekspertów, przypadki lub standardy opieki

Wyd. Medical Education, 2008. ISBN 978-83-926656-2-5.

Tabela 67

lub wyników Wyników

Wysoka Badanie randomizowane podwójnie zamaskowane.

Badanie randomizowane pojedynczo zamaskowane.

Niska
(nierandomizowane).

Bardzo niska - Jakiekolwiek oszacowanie efektu jest bardzo niepewne

* na podstawie Guyatt GH i wsp. What is quality of evidence and why is it important to clinicians? BMJ, 2008; 336 (7651): 995-998.

Tabela 68
Badacz:  

Kod badania:
Autorzy:

Ocena badania:

Ocena randomizowanych b

Uczestnicy

ch do badania:

Kryteria wykluczenia pacjentów z badania:

Interwencja (dawka, schemat i droga podawania itp.)

Rodzaj: Liczba pacjentów:

Grupa badana:

Grupa kontrolna:

Charakterystyka pacjentów (rodzaj mutacji, wiek, nasilenie objawów itp.)

Poszczególne cechy Grupa badana Grupa kontrolna

Wyniki

Oceniany parametr Grupa badana Grupa kontrolna
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14.15.

ORAZ ANAL

WSKAZANIU

Dane podstawowe

Decyzyjnego:

Produkt leczniczy Tagrisso® (ozymertynib) w monoterapii, w leczeniu pierwszej linii 

Problemu Decyzyjnego (APD).

Autor/autorzy Analizy 
Problemu Decyzyjnego:

Tagrisso®

pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym niedrobnokomórkowym 

Autor/ autorzy Analizy 
klinicznej:

(dd-mm-rr):
Analiza Problemu Decyzyjnego: 05.12.2018
Analiza kliniczna: 08.12.2018

Badanie pierwotne dokonanych w grupie osób badanych.

Badanie wtórne

Porównanie – 
technologii opcjonalnej lub naturalnego przebiegu choroby.

Badanie wtórne przeprowadzone w oparciu o zestaw konsekwentnie stosowanych, 

wyników wyselekcjonowanych b

Refundowana technologia 
opcjonalna

Technologia

Technologia medyczna w rozumieniu art. 5 pkt. 42a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

pkt. 21 i 28 
ustawy.

Technologia opcjonalna

Procedura medyczna w rozumieniu art. 5 pkt. 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

zastosowania w danym stanie klinicznym, we wnios

wniosku.
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Pytanie
Sprawdzenie 

te informacje)

Analiza Problemu Decyzyjnego: 

epidemiologiczne, wytyczne praktyki klinicznej oraz 
rekomendacje finansowe dla technologii wnioskowanej 
oraz technologii opcjonalnych (data ostatniego 
wyszukiwania: 2018)

Analiza kliniczna: 
Tak; (data ostatniego przeszukiwania medycznych baz 
danych 
wtórnych, 05.12.2018)

e klinicznej 
w rozdz. 3, oraz w Analizie Problemu Decyzyjnego w
rozdz. 2.

Analizie klinicznej w rozdz. 3 
str. 29

Analiza Problemu 
Decyzyjnego w rozdz. 4.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 4 oraz rozdz. 14.1.

Tak; Analiza kliniczna
charakterystyki populacji, w której przeprowadzone 
b .
charakterystyki technologii zastosowanych w 
badaniach: rozdz. 2.4.

sta .
.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 8.

Tak; Analiza kliniczna

wskaza ., rozdz. 9 
(Dyskusja) oraz w Analizie Problemu Decyzyjnego
rozdz.2.

wnioskowanej technologii: rozdz. 3. ; rozdz. 9 
(Dyskusja).

Tak; Analiza kliniczna: rozdz. 5.1 oraz rozdz. 5.2; 
Analiza Problemu Decyzyjnego: rozdz. 4.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 4.2.; rozdz. 14.1.3.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 14.1.
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Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 14.1.3.; 14.2.

Tak; Analiza kliniczna
opisu metodyki badania, w tym wskazania, czy 

-

wnioskowanej i technologii opcjonalnej; wykazanie, 

skuteczna od technologii opcjonalnej: rozdz. 5.;
rozdz. 14.4.

badania: rozdz. 5.; rozdz. 14.4.
opisu procedury przypisania osób badanych do 
technologii: rozdz. 5.; rozdz. 14.4.
charakterystyki grupy osób badanych: rozdz. 5.; 
rozdz. 14.4.

osoby badane: rozdz. 5.; rozdz. 14.4.

ocenie w badaniu: rozdz. 5.; rozdz. 14.4.

: 
rozdz. 5.; rozdz. 14.4.

rozdz. 5.; 
rozdz. 14.4.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 5.

Tak; Analiza kliniczna, rozdz. 7., rozdz. 14.8.

Nie dotyczy. Analiza kliniczna zawiera porównania z 3
wybranymi komparatorami (technologiami 
opcjonalnymi). 

Tak; Analiza Problemu Decyzyjnego: rozdz. 7.
Tak; Analiza kliniczna: rozdz. 12.

Tak; Analiza Problemu Decyzyjnego: rozdz. 7.
Tak; Analiza kliniczna: nie dotyczy.
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14.16.

„WYTYCZNYMI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH”, OPUBLIKOWANYMI NA STRONACH 

AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIK

2016 ROKU

Dane podstawowe

Tagrisso®

pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym niedrobnokomórkowym 

Autorzy analizy klinicznej:

(dd-mm-rr): 05.12.2018

Pytanie Sprawdzenie 

podano te informacje)

Tak, str. 2.

Tak, str. 2.

Tak, str. 2.

Tak, str. 2.

Tak, rozdz. 1.

2. Analiza kliniczna

2.1. Dane

Tak, rozdz. 2.3 i 2.4.; rozdz. 2.6.; 
rozdz. 14.1. 

Tak, rozdz. 2.4.; rozdz. rozdz. 3.

Tak, rozdz. 2.4.; rozdz. 14.1.; 
4. Tabele

pomocnicze)

Tak, rozdz. 2.2.; rozdz. 14.1. 

Tak, rozdz. 2.3.; rozdz. 14.1.

Tak, rozdz. 14.1.2.

Tak, rozdz. 14.1.2.

Tak, rozdz. 2.3.; rozdz. 14.1.
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przeszukano odniesienia bibliograficzne zawarte w publikacjach 

przeprowadzono konsultacje z ekspertami klinicznymi,

przeprowadzono niesystematyczne wyszukiwanie danych publikowanych w 

nieindeksowanych w wykorzystywanych bazach informacji medycznej,

przeprowadzono wyszukanie poprzez wyszukiwarki internetowe,

przeprowadzono 

cji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL), EMA, FDA,

przeszukano doniesienia i streszczenia z konferencji naukowych.

2.1.2. Strategia wyszukania

Tak, rozdz. 14.1.1 i rozdz. 14.1.2.

Nie dotyczy

Tak, rozdz. 14.1.

Tak, rozdz. 14.1.

Tak, rozdz. 14.1.

2.1.3. Selekcja informacji

Tak, rozdz. 14.1.3. 

Tak, rozdz. 2.6.; rozdz. 5.; rozdz. 
6.

Tak, rozdz. 14.1.

Tak, rozdz. 14.1.

Tak, rozdz. 14.1.; rozdz. 2.2 i 2.3.

Tak, rozdz. 14.1.; rozdz. 2.6.

Tak, rozdz. 14.1.; rozdz. 14.1.3.

Tak, rozdz. 14.1.3.
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Tak, rozdz. 14.13.; rozdz. 14.14.

i informacji

Tak, rozdz. 9 (Dyskusja).

Tak, rozdz. 14.9.

Tak, rozdz. 14.11.

Tak, rozdz. 14.10.

Tak, rozdz. 14.12.

Nie dotyczy

Rozdz. 8.; rozdz. 14.6.

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.

Tak, rozdz. 9 (Dyskusja).

Tak, rozdz. 9 (Dyskusja).

Tak, rozdz. 4.2.; rozdz. 14.4.

Tak, rozdz. 14.4.

Tak, rozdz. 4.2.; rozdz. 14.4.

Tak, rozdz. 5.

Tak, rozdz. 9 (Dyskusja).

Tak, rozdz. 2.8.; rozdz. 14.14
(Tabele pomocnicze –
ekstrakcji danych).

2.2. 

Tak, rozdz. 5; rozdz. 6; rozdz. 
14.5.

Nie dotyczy.
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Tak, rozdz. 5; rozdz. 6 (opisowe 
zestawienie); Streszczenie 
(tabelaryczne zestawienie).

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.; rozdz. 
14.5.

Tak, Streszczenie.

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.; rozdz. 
14.5.

Nie dotyczy.

Tak, Streszczenie.

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.; rozdz. 
14.5.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie. 

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Nie dotyczy. 

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Tak, rozdz. 5.1.2.; rozdz. 7.

Tak, rozdz. 5.1.2.; rozdz. 7., rozdz. 
14.8. 

Tak

Tak, rozdz. 7., rozdz. 14.8.

Nie dotyczy.

Tak, rozdz. 7., rozdz. 14.8. 

Ocena dotyczy populacji 
analizowanej (leczenie I linii), jak i 
rozszerzonej (leczenie II i kolejnych 
linii). 

Nie dotyczy.

2.4.  Przedstawienie wyników

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.

Nie dotyczy 

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Nie dotyczy.

Tak, rozdz. 5.; rozdz. 6.

Tak, Streszczenie.

Nie dotyczy

2.5. Ograniczenia

Tak, rozdz. 10.

Tak, rozdz. 10.

Tak, rozdz. 10.

Tak, rozdz. 10.

2.6. Dyskusja

Tak, rozdz. 9.

Tak, rozdz. 9.

Tak, rozdz. 9.

Tak, rozdz. 9.

Dodatkowo rodz. 7., rozdza. 14.8.

Tak, rozdz. 11.

Tak, rozdz. 11.

Tak, rozdz. 11.

Tak, rozdz. 11.

Tak, rozdz. 11.


