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Wykaz skrótów 

ABR Roczna częstość krwawień (z ang. Annualized Bleeding Rate) 

ADA Przeciwciała przeciwko lekowi (z ang. Anti-Drug-Antibodies) 

AEs Zdarzenia niepożądane (z ang. Adverse Events) 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

APD Analiza Problemu Decyzyjnego 

AsBR Roczna częstość spontanicznych krwawień (z ang. Annualized Spontaneous Bleeding Rate) 

AUC Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu; informuje o całkowitej ilości 
leku, jaka została wchłonięta do organizmu (z ang. Area Under the Curve) 

bd. Brak danych 

BT Czas krwawienia (z ang. Bleeding Time) 

ChPL Charakterystyka produktu leczniczego 

CI Przedział ufności (z ang. Confidence Interval) 

CL Klirens (współczynnik oczyszczania),  objętość osocza całkowicie oczyszczonego z danej substancji w 
jednostce czasu; wyraża sprawność, z jaką osocze zostaje oczyszczone z danej substancji (ang.  Total 
Plasma Clearance) 

Cmax Maksymalne stężenie leku, jakie jest osiągane we krwi po podaniu 

CV Współczynnik zmienności (z ang. Coefficient of Variation) 

EBM Evidence Based Medicine 

EDs Liczba dni ekspozycji na lek (z ang. Exposure Days) 

EHL Koncentrat czynnika VIII o przedłużonym czasie biologicznego półtrwania (z ang. Extended Half-Life) 

EMA Europejska Agencja ds. Leków (z ang. European Medicines Agency) 

EOD Co drugi dzień (z ang. Every Other Day) 

FDA Agencja ds. Żywności i Leków (z ang. Food And Drug Administration) 

FVIII VIII czynnik krzepnięcia (z ang. Factor VIII) 

GGN Górna granica normy 

GRADE The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

HA Hemofilia A,  choroba z grupy hemofilii spowodowana genetycznie uwarunkowanym niedoborem VIII 
czynnika krzepnięcia krwi 

HB Hemofilia B,  choroba z grupy hemofilii spowodowana genetycznie uwarunkowanym niedoborem IX 
czynnika krzepnięcia krwi 

HIV Ludzki wirus upośledzenia odporności (z ang. Human Immunodeficiency Virus) 

HR Hazard względny (z ang. Hazard Ratio) 

HRQoL Jakość życia zależna od zdrowia (z ang. Health Related Quality of Life) 

HTA Health Technology Assessment 
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IgG Immunoglobulina G 

IQR Rozstęp ćwiartkowy, rozstęp międzykwartylowy, przedział międzykwartylowy, rozstęp kwartylny (od 
ang. Interquartile Range) 

IR Odzysk przyrostowy (z ang. Incremental Recovery) 

IS Istotne statystycznie 

ITI Indukcja tolerancji immunologicznej (z ang. Immune Tolerance Induction) 

ITT Analiza zgodna z zaplanowanym leczeniem (z ang. Intention to treat) 

IU Jednostka międzynarodowa (z ang. International Unit) 

IVR Odzysk przyrostowy in vivo (z ang. Incremental In Vivo Recovery) 

j.B./ml Jednostka Bethesda w mililitrze 

Joint ABR Roczna częstość krwawień do stawów (z ang. Annualized Bleeding Rate to Joint) 

MD Średnia różnica (z ang. Mean Difference) 

mITT Zmodyfikowana analiza zgodna z zaplanowanym leczeniem (z ang. Modified Intention To Treat) 

MRT Średni czas obecności leku (z ang. Mean Residence Time) 

MTPs Pacjenci leczeni  wcześniej w bardzo niewielkim stopniu (z ang. Minimally Treated Patients) 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

ND Nie dotyczy 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NIH Narodowy Instytut Zdrowia (z ang. National Institutes of Health) 

NNH Liczba pacjentów leczonych, u których wystąpi dodatkowy niekorzystny punkt końcowy (z ang. Num-
ber Needed to Harm) 

NNT Liczba pacjentów, których należy leczyć, aby wystąpił dodatkowy punkt końcowy (z ang. Number 
Needed to Treat) 

NS Nieistotne statystycznie 

OR Iloraz szans (z ang. Odds Ratio) 

p.p. Punkt procentowy 

pdFVIII Osoczopochodny czynnik krzepnięcia VIII (z ang. Plasma Derived Factor VIIII) 

PICO Schemat określający kolejność analizy poszczególnych elementów badań: populacji, interwencji, 
punkty końcowe (z ang. Population, Intervention, Comparator, Outcome) 

PK Farmakokinetyka (z ang. Pharmacocinetics) 

PS Przegląd systematyczny 

PLT Płytki krwi (z ang. Platelets) 

PT Czas protrombinowy (z ang. Prothrombin Time) 

PTPs Pacjenci wcześniej leczeni (z ang. Previously Treated Patients) 

PUPs Pacjenci wcześniej nieleczeni (z ang. Previously Untreated Patients) 

QUOROM Quality of Reporting of Meta-analyses 
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RB Korzyść względna (z ang. Relative Benefit) 

RCT Badanie kliniczne z randomizacją i grupą kontrolną (z ang. Randomized Controlled Trial) 

rFVIII Rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (z ang. Recombinant Factor VIII) 

rFVIII-SC Rekombinowany, pojedynczy łańcuch ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII, lonoctocog alfa, produkt 
Afstyla (z ang. Recombinant Factor VIII Single-Chain) 

RR Ryzyko względne (z ang. Relative Risk) 

SAEs Ciężkie zdarzenia niepożądane (z ang. Serious Adverse Events) 

SD Odchylenie standardowe (z and. Standard Deviation) 

SE Błąd standardowy (z ang. Standard Error) 

t1/2 Okres półtrwania (z ang. Terminal elimination half-life of the compound) 

tmax Czas który mija od podania leku do osiągnięcia we krwi maksymalnego stężenia substancji aktywnej 

TT Czas trombinowy (z ang. Thrombine Time) 

TEAEs Zdarzenia niepożądane występujące w czasie leczenia (z ang. Treatment-Emergent Adverse Events) 

TRAEs Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (z ang. Treatment-Related Adverse Events) 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych 

VIII:C Koagulacyjna aktywność czynnika VIII (z ang. Coagulation Activity) 

VSS Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (z ang. Volume of Distribution at Steady State) 

vWD Choroba von Willebranda 

WFH World Federation of Hemophilia 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (z ang. World Health Organization) 

WMD Średnia ważona różnica (z ang. Weighted Mean Difference) 
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Streszczenie 

 

 

 

Cel 

Celem analizy jest ocena skuteczności klinicznej i 

bezpieczeństwa lonoctocogu alfa (Afstyla®, 

rFVIII-SC), rekombinowanego, pojedynczego 

łańcucha ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII, w 

związku z oceną zasadności jego finansowania w 

leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką 

postacią hemofilii typu A (HA), o poziomie ak-

tywności czynników krzepnięcia VIII równym lub 

poniżej 1% poziomu normalnego, od 1 dnia życia 

do ukończenia 18 roku życia w ramach programu 

lekowego. 

Metodyka 

Porównawczą analizę efektywności klinicznej 

wykonano zgodnie z zasadami Evidence Based 

Medicine (EBM). Składa się ona z przeglądu sys-

tematycznego oraz jakościowej i ilościowej syn-

tezy wyników. Metodykę oparto o aktualne wy-

tyczne Oceny Technologii Medycznych wersja 

3.0, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 

40/2016 Prezesa AOTMiT (AOTMiT 2016), Roz-

porządzenie Ministra Zdrowia w sprawie mini-

malnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy 

zawarte w uzasadnieniu wniosku o objęcie re-

fundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, środ-

ka spożywczego specjalnego przeznaczenia ży-

wieniowego, wyrobu medycznego, które nie 

mają odpowiednika refundowanego w danym 

wskazaniu (MZ 02/04/2012) oraz wytyczne 

przeprowadzania przeglądów systematycznych 

Cochrane Collaboration: Cochrane Handbook for 

Systematic Reviews of Interventions, wersja 5.2.0 

(Higgins 2017). 

Analizę rozpoczęto od wyszukiwania badań 

wtórnych (przeglądów systematycznych i meta-

analiz) dotyczących oceny lonoctocogu alfa 

w docelowej populacji chorych. 

Do analizy skuteczności klinicznej lonoctocogu 

alfa włączano poprawnie przeprowadzone eks-

perymentalne badania kliniczne, opublikowane 

w postaci pełnych tekstów, według schematu 

PICO: 

 Populacja (P, z ang. population) – chorzy na 

hemofilię A (HA) spełniający wszystkie trzy 

poniższe kryteria dotyczące populacji: 

1. Chorzy nowozdiagnozowani, wcześniej nie-

leczeni czynnikami osoczopochodnymi 

(ludzkimi) – dopuszczano badania w popu-

lacji chorych wcześniej leczonych rFVIII lub 

pdFVIII (ze względu na rzadki charakter 

ocenianej jednostki chorobowej oraz ogra-

niczone dane kliniczne dla ocenianej inter-

wencji i komparatorów); 

2. Ciężka postać choroby, o poziomie aktyw-

ności czynników krzepnięcia VIII ≤1% po-

ziomu normalnego (FVIII:C ≤1%, ≤0,01 

IU/ml, ≤1 IU/dl), 

 Dopuszczano badania w populacji chorych, 

w których ciężką postać choroby definio-

wano jako poziom aktywności czynników 

krzepnięcia VIII ≤2% poziomu normalnego 

(FVIII:C ≤2%, ≤0,02 IU/ml, ≤2 IU/dl), w nie-

których źródłach nazywana jako postać 

umiarkowanie ciężka, 
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 Dopuszczano badania, których włączano 

chorych z ciężką postacią choroby, ale nie 

zdefiniowano tej postaci; 

3. Wiek: 

 Dzieci od 1 dnia życia do ukończenia 18 ro-

ku życia; 

 Dorośli lub mieszana populacja (dzieci i do-

rośli) – dotyczy tylko badań dla produktu 

Afstyla; 

 Interwencja (I, z ang. intervention) –  Lonoc-

tocog alfa, produkt leczniczy Afstyla, dawko-

wanie zgodne z ChPL Afstyla 2018;  

Leczenie profilaktyczne, leczenie doraźne (on 

demand), leczenie okołozabiegowe; 

 Komparator (C, z ang. comparator) – Rekom-

binowane koncentraty czynnika krzepnięcia 

krwi VIII (rFVIII) przynajmniej II generacji, ob-

jęte finansowaniem w ramach programu le-

kowego – podana nazwa handlowa lub in-

formacja umożliwiająca identyfikację leku: 

 Octocog alfa, produkt Advate, produkt Ko-

genate Bayer, dawkowanie zgodne z ChPL 

Advate 2018, ChPL Kogenate Bayer 2017; 

 Simoctocog alfa, produkt Nuwiq, dawkowa-

nie zgodne z ChPL Nuwiq 2018; 

 Turoctocog alfa, produkt NovoEight, daw-

kowanie zgodne z ChPL NovoEight 2018; 

 Efmoroctocog alfa, produkt Elocta, dawko-

wanie zgodne z ChPL Elocta 2018; 

Leki stosowane w ramach profilaktyki; do-

puszczano badania, w których oceniano le-

czenie profilaktyczne oraz leczenie doraźne 

i okołozabiegowe;  

 Punkty końcowe (O, z ang. outcome): 

 Ocena skuteczności terapii: przeżycie cał-

kowite, jakość życia, roczna częstość krwa-

wień (ABR), roczna częstość krwawień 

spontanicznych (AsBR), roczna częstość 

krwawień do stawów (Joint ABR), liczba 

krwawień w danym okresie obserwacji, uzy-

skanie hemostazy, liczba wlewów potrzeb-

nych do zatrzymania krwawienia 

 Zużycie leku (np. roczne zużycie, wielkość 

dawki i częstotliwość podania) 

 Farmakokinetyka i farmakodynamika (mak-

symalne stężenie leku – Cmax, odzysk przyro-

stowy  – IR, pole powierzchni pod krzywą 

zależności aktywności leku we krwi od czasu 

– AUC, okres półtrwania – t1/2, klirens – CL, 

objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym 

– Vss, średni czas obecności leku – MRT) 

 Ocena bezpieczeństwa terapii: zdarzenia 

niepożądane (AEs), w tym ciężkie (serious), 

poważne (severe), związane z leczeniem 

(treatment-related), prowadzące do zakoń-

czenia leczenia, zgony, tolerancja wlewu, 

immunogenność. 

Do analizy skuteczności klinicznej włączano po-

prawnie przeprowadzone badania kliniczne, 

badania obserwacyjne oraz badania opisowe, 

opublikowane w postaci pełnych tekstów. Wy-

konano także przegląd doniesień konferencyj-

nych, z założeniem, że do przeglądu systema-

tycznego włączone zostaną także streszczenia, 

które opisują dodatkowe wyniki uzyskane z ba-

dań włączonych na podstawie oceny pełnych 

tekstów. 

Nie zastosowano ograniczeń czasowych. Włą-

czano publikacje w języku polskim lub angiel-

skim. Wyniki wyszukiwania przedstawiono za 

pomocą diagramu QUOROM (Moher 1999). 

Ocenę bezpieczeństwa rozpoczęto od identyfi-

kacji możliwych działań niepożądanych na pod-
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stawie danych URPL, EMA i FDA. Szczegółową 

porównawczą analizę bezpieczeństwa przepro-

wadzono na podstawie danych pochodzących 

z włączonych eksperymentalnych badań klinicz-

nych. Szerszą ocenę bezpieczeństwa oparto na 

opracowaniach wtórnych. 

Wyniki  

Odnaleziono jeden przegląd systematyczny oce-

niający produkt Afstyla (lonoctocog alfa) w po-

pulacji chorych na ciężką postać hemofilii A – 

Al Salama 2017. W przeglądzie potwierdzono 

dużą skuteczność leku w zmniejszaniu częstości 

krwawień i uzyskiwaniu hemostazy, przy dobrej 

tolerancji wlewów i przewidywalnym profilu 

bezpieczeństwa. Autorzy przeglądu wnioskują, 

że lonoctocog alfa może stanowić dobrą alterna-

tywę dla konwencjonalnych koncentratów czyn-

nika VIII stosowanych w profilaktyce krwawień 

u chorych na hemofilię A w każdym wieku. 

Odnalezione opracowanie potwierdza popraw-

ność strategii wyszukiwania zastosowanej 

w niniejszym raporcie – w przeglądzie systema-

tycznym oraz w raporcie włączono te same ba-

dania kliniczne oceniające lonoctocog alfa w HA: 

Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016 i Klamroth 

2016. 

Lonoctocog alfa (Afstyla)  

Odnaleziono dwa badania oceniające farmakoki-

netykę, skuteczność i bezpieczeństwo lonocto-

cogu alfa – badanie Stasyshyn 2017 prowadzone 

w populacji dzieci <12 roku życia i Mahlangu 

2016 prowadzone w populacji młodzieży ≥12 

roku życia i osób dorosłych (do 65 roku życia). 

W badaniach ocenie poddano odpowiednio 84 

i 175 chorych na ciężką hemofilię A (aktywność 

FVIII <1% normy) uprzednio leczonych produk-

tami czynnikami krzepnięcia, w tym 35 pacjen-

tów poniżej 6 r.ż., 49 w wieku 6 do <12 lat oraz 

175 ≥12 lat. W badaniu Stasyshyn 2017 przewa-

żająca większość chorych otrzymywała profilak-

tykę pierwotną (jedynie 3 [3,4%] było leczonych 

w ramach postępowania doraźnego, wszyscy 

z grupy dzieci starszych), natomiast w Mahlangu 

2016 postępowanie doraźne stosowano u 27 

pacjentów [15,6%], wszyscy z grupy dorosłych. 

Ponadto w badaniu Mahlangu 2016 ocenie pod-

dano efektywność okołozabiegowego podania 

lonoctocog alfa w przypadku chorych wymagają-

cych zabiegów chirurgicznych. 

Ocena farmakokinetyki 

W próbie Stasyshyn 2017 średnie wartości pa-

rametrów farmakokinetycznych były zbliżone 

w obu podgrupach wiekowych włączonych dzieci 

(<6 lat i ≥6 do <12 lat). Wynosiły one odpowied-

nio: 

 maksymalna aktywność leku (Cmax): 80,2 

i 83,5 IU/dl;  

 odzysk przyrostowy (IR): 1,60 i 1,66 

(IU/dl)/(IU/kg); 

 powierzchnia pod krzywą zależności aktyw-

ności od czasu – od podania leku do ostat-

niej mierzalnej jego wartości (AUC(0-last)): 

1010 i 1090 IU/h∙dl; 

 powierzchni pod krzywą zależności aktyw-

ności od czasu – od podania leku z ekstra-

polacją do nieskończoności (AUC(0-inf)): 1080 

i 1170 IU/h∙dl; 

 okresu półtrwania (t1/2): 10,4 i 10,2 h; 

 klirens (CL): 5,07 i 4,63 ml/h∙kg; 

 objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym 

(Vss): 71,0 i 67,1 ml/kg; 

 czasu obecności w organizmie (MRT): 12,4 

i 12,3 h. 
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Ocena farmakokinetyki przeprowadzona w ba-

daniu Mahlangu 2016 (populacja mieszana, 

w którym odsetek dzieci wynosił 8%) wskazuje, 

że wartości parametrów uzyskane po 3-6 mie-

siącach leczenia są podobne do wyjściowych, co 

oznacza, że profil farmakokinetyczny leku był 

stabilny. Autorzy badania podali, że wartości 

parametrów PK nie różniły się w podgrupie dzie-

ci (≥ 12 do 18 lat) i dorosłych (≥ 18 lat), jednak 

szczegółowe dane liczbowe dla tak wyróżnio-

nych podgrup nie zostały przedstawione w pu-

blikacji. 

Skuteczność kliniczna 

W ocenie produktu Afstyla w profilaktyce w po-

pulacji dzieci w badaniu Stasyshyn 2017 w popu-

lacji mieszanej, składającej się w większości 

z pacjentów dorosłych w próbie Mahlangu 2016) 

stwierdzono, że: 

 mediana rocznej częstości epizodów krwa-

wień spontanicznych ABR (annualised blee-

ding rate) (nie związanych z przyczyną ze-

wnętrzną, najbardziej informatywny wskaź-

nik, niezależny od aktywności ruchowej) 

wyniosła u dzieci 0,0 (IQR: 0,00; 2,20), po-

dobnie u dorosłych 0,0 (IQR: 0,0; 2,4); 

 mediana ABR (obejmująca wszystkie rodza-

je krwawień) w populacji dzieci wyniosła 

3,69 (IQR: 2,65; 5,13), a w populacji mie-

szanej – 1,14 (IQR: 0,0; 4,2); 

 w badaniu Stasyshyn 2017 mediana ABR do 

stawów wynosiła 1,62 (IQR: 0,00; 4,87); na-

tomiast w badaniu Mahlangu 2016 podano, 

że najczęstszym miejscem występowania 

spontanicznych krwawień były stawy 

(94,2% krwawień); 

 w badaniu Stasyshyn 2017 podano wyniki w 

grupach wiekowych <6 lat oraz ≥6 do <12 

lat, mediana ABR spontanicznych krwawień 

była zbliżona, odpowiednio 0,00 (IQR: 0,00; 

1,46) oraz 0,00 (IQR: 0,00; 3,20), natomiast 

mediana ABR była większa u dzieci star-

szych, odpowiednio 2,12 (IQR: 0,00; 4,54) 

oraz 5,11 (IQR: 2,52; 10,50), podobnie jak 

mediana ABR w obrębie stawów, odpo-

wiednio: 0,00 (0,00; 1,89) oraz 2,31 (IQR: 

0,00; 6,87), co może być związane z różną 

aktywnością ruchową i skłonnością do ura-

zów w zależności od wieku; 

 w badaniu Stasyshyn 2017 w podgrupach 

wyróżnionych ze względu na liczbę podań 

leku w tygodniu (3×tydz. i 2×tydz.), mediana 

spontanicznych ABR wyniosła odpowiednio 

0,0 (IQR: 0,00; 3,03) i 0,0 (IQR: 0,00; 2,08); 

mediana ABR: 2,30 (IQR: 0,0; 11,58) i 4,37 

(2,31; 7,24); a mediana ABR do stawów: 

0,82 (IQR: 0,00; 5,32) i 1,93 (IQR: 0,00; 

4,61). W badaniu Mahlangu 2016 w przy-

padku oceny takich grup mediany sponta-

nicznych ABR wyniosły odpowiednio: 0,0 

(IQR: 0,0; 3,6) i 0,0 (IQR: 0,0; 1,1), nato-

miast mediany ABR: 1,93 (IQR: 0,0; 4,9) i 0,0 

(IQR: 0,0; 3,3); 

 w obu próbach zaobserwowano tendencję 

do zmniejszenia częstości liczby podań leku 

na tydzień w porównaniu do okresu przed 

włączeniem do badania; 

 mediana rocznego zużycia leku na pacjenta 

w przypadku profilaktyki była podobna 

u dzieci i w populacji mieszanej, odpowied-

nio 4109 IU/kg i 4283 IU/kg; 

 mediana pojedynczej dawki nie różniła się 

między schematami podań (2×tydz. vs 

3×tydz.) oraz między dziećmi oraz populacją 

mieszaną i mieściła się w zakresie ok. 30-36 

IU/kg;  

 u 35,4% stwierdzono zmniejszenie częstości 

podawania leku (wśród chorych z dostęp-

nymi danymi na temat schematu leczenia 
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profilaktycznego sprzed rozpoczęcia bada-

nia Stasyshyn 2017 i na jego końcu). 

W przypadku postępowania wyłącznie doraźne-

go w badaniu Mahlangu 2016 w populacji osób 

dorosłych mediana ABR wyniosła 19,64 (IQR: 

6,2; 46,5), w tym mediana spontanicznych ABR – 

11,73 (IQR: 2,8; 36,5) – najczęstszym miejscem 

występowania krwawień były stawy (91,1%). 

Odpowiedź hemostatyczną w przypadku ko-

nieczności podań doraźnych (w module profilak-

tyki oraz przy jedynie postępowaniu doraźnym) 

jako zakończoną powodzeniem (odpowiedź bar-

dzo dobra lub dobra) stwierdzono w przypadku 

96,3% krwawień u dzieci w Stasyshyn 2017 

i 93,8% krwawień w populacji mieszanej w Mah-

langu 2016 – w przeważającej większości epizo-

dów krwawień odpowiedź oceniono jako bardzo 

dobrą, odpowiednio 85,3% i 72,2%.  

W przypadku konieczności podań okołozabiego-

wych w populacji mieszanej w Mahlangu 2016 

odpowiedź hemostatyczna jako zakończona 

powodzeniem została stwierdzona w 100% za-

biegów (16/16), a jako bardzo dobra w 94% zda-

rzeń (15/16). 

Mediana skumulowanej dawki koniecznej do 

zatrzymania pojedynczego krwawienia u dzieci 

wyniosła 27,6 IU/kg (zakres: 16-282), a w popu-

lacji mieszanej: 34,7 IU/kg. 

Bezpieczeństwo 

W ocenie bezpieczeństwa produktu Afstyla za-

obserwowano, że:  

 TEAEs ogółem wystąpiły u 76% dzieci i 65% 

populacji mieszanej (większość z nich była 

łagodna); 

 poważne AEs stanowiły mniej niż 3% 

wszystkich TEAEs w obu próbach; 

 ciężkie AEs wystąpiły u ok 10% dzieci i 4,6% 

chorych w badaniu Mahlangu 2016; 

 najczęstszymi AEs były zapalenie błony ślu-

zowej nosa i gardła, ból głowy i ból stawów; 

 AEs prowadzące do przerwania leczenia 

wystąpiły tylko w badaniu Stasyshyn 2017 – 

był to pojedynczy przypadek bólu w sta-

wach biodrowych o łagodnym nasileniu, 

niezwiązany z leczeniem; 

 o badaniach (Stasyshyn 2017 i Mahlangu 

2016) nie wystąpiły żadne zdarzenia za-

krzepowo-zatorowe. 

Immunogenność: w obydwu badaniach nie 

stwierdzono rozwoju inhibitorów lonoctocogu 

alfa. Dodatni wynik testu na obecność nieinhibi-

cyjnych ADAs (przeciwciała przeciwko lekowi, 

z ang. anti-drug-antibodies) na początku obydwu 

badań wystąpiło u nie więcej niż 10 pacjentów, 

również nie więcej niż 10 innych pacjentów wy-

tworzyło ADAs w czasie trwania badań. W bada-

niu Stasyshyn 2017 podano, że w podgrupie 19 

chorych z grupy leczenia profilaktycznego 

z obecnymi nieinhibicyjnymi ADAs mediana ABR 

(2,73) oraz odsetek pacjentów bez epizodów 

krwawień (31,6%) były liczbowo podobne do 

wyniku w całej grupie leczenia profilaktycznego 

(N=80). Również pacjenci z obecnymi ADAs, 

którzy wzięli udział w ocenie PF, uzyskali podob-

ne wyniki parametrów farmakokinetycznych jak 

cała populacja badania. U żadnego pacjenta 

w czasie włączenia do obydwu badań oraz w 

czasie ich trwania nie odnotowano przeciwciał 

przeciwko komórkom jajnika chomika chińskiego 

(CHO). 

Tolerancja wlewu: Wlewy lonoctocogu alfa były 

dobrze tolerowane, zarówno w populacji dzieci 

poniżej 12 roku życia (badanie Stasyshyn 2017), 

jak i u starszych dzieci (od 12 roku życia) oraz 

dorosłych (badanie Mahlangu 2016). W ocenie 

lekarzy i pacjentów 99% wlewów nie towarzyszy-
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ło wystąpienie reakcji niepożądanych w obydwu 

badaniach, żadna z raportowanych reakcji nie-

pożądanych nie była poważna (severe). W poje-

dynczych przypadkach (u 2 i 1 chorego, odpo-

wiednio w badaniach Stasyshyn 2017 i Mahlan-

gu 2016) badacze stwierdzili łagodny rumień, 

a w pierwszej próbie także bardzo łagodne swę-

dzenie, ból i uczucie gorąca u 3 pacjentów 

(3,6%). 

Lonoctocog alfa (Afstyla) vs octocog alfa 
(Advate) – farmakokinetyka 

W badanie Klamroth 2016, stanowiące pierwszy 

etap badania Mahlangu 2016, porównywało 

profil farmakokinetyczny pojedynczego podania 

leku Afstyla i produktu Advate. W analizowanej 

próbie uwzględniono 27 dorosłych pacjentów 

z badania Mahlangu 2016.  

Ocena farmakokinetyki 

Wykazano, że produkt Afstyla charakteryzuje się 

lepszym profilem farmakokinetycznym w odnie-

sieniu do produktu Advate, obserwując istotny 

statystycznie: 

 o 17% dłuższy okres półtrwania (t1/2 14,5 vs 

13,3 h, p=0,0013); 

 o 28% mniejszy klirens (CL 2,64 vs 3,68 

ml/h∙kg, p<0,0001); 

 o 19% dłuższy średni czas obecności leku 

w organizmie (MRT 20,4 vs 17,1 h, 

p<0,0001); 

 o 35% większe pole pod krzywą zależności 

aktywności czynnika VIII od czasu (AUC(0-inf) 

2090 vs 1550 IU∙h/dl, p<0,0001); podobnie 

AUC(0-last) 2000 vs 1490 IU∙h/dl, p<0,0001; 

 o 12% mniejszą objętość dystrybucji w sta-

nie stacjonarmym (Vss 50,0 vs 57,1 ml/kg, 

p=0,0005). 

Podobne wyniki odnotowano wykonując analizę 

z korekcją o wartości wyjściowe. Nie odnotowa-

no różnic w odzysku przyrostowym lub maksy-

malnej aktywności leku. 

Bezpieczeństwo 

W badaniu Klamroth 2016 podano, że zarówno 

wlewy lonoctocogu alfa i octocogu alfa były do-

brze tolerowane. Nie wystąpiły żadne ciężkie 

(serious) zdarzenia niepożądane, a wszystkie 

obserwowane AEs ustąpiły samoistnie. Wszyst-

kie raportowane AEs miały nasilenie łagodne lub 

umiarkowane i były typowe dla populacji cho-

rych z ciężką postacią hemofilii A. Jedynym AEs 

uznanym za związane z leczeniem było łagodne 

uogólnione uczucie gorąca. Dla żadnego z oce-

nianych podań nie stwierdzono rozwinięcia się 

inhibitorów przeciwko czynnikowi VIII ani prze-

ciwciał przeciwko stosowanym lekom. W próbie 

nie odnotowano reakcji niepożądanych z miejscu 

wlewu leków. U żadnego chorego w miejscu 

wlewu nie wystąpił rumień, mierzalny obrzęk, 

stwardnienie, swędzenie ani uczucie gorąca. 

Zestawienie produktu leczniczego Afstyla 
z komparatorami 

W ramach przeprowadzonego wyszukiwania nie 

odnaleziono badań bezpośrednio porównują-

cych skuteczność produktu Afstyla z wybranymi 

komparatorami. Odnaleziono jedynie jedno ze-

stawienie Afstyli z produktem Advate, ale doty-

czyło ono tylko analizy farmakokinetycznej i bez-

pieczeństwa (dane z badania Klamroth 2016 

przedstawiono w rozdziale powyżej). Nie odna-

leziono także prób, które umożliwiłby porówna-

nie pośrednie produktu Afstyla z innymi prepara-

tami FVIII. Z uwagi na dużą heterogeniczność 

metodyki badań oraz analizowanych populacji, a 

także różny sposób prezentacji danych i ocenia-
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nych parametrów nie była możliwa porównaw-

cza analiza statystyczna włączonych prób dla 

produktu Afstyla i pozostałych czynników krzep-

nięcia VIII, poza opisowym zestawieniem wyni-

ków w populacji dzieci (populacja docelowa). 

Okres obserwacji analizowanych badań był po 

pierwsze zróżnicowany (podawany w jednostce 

czasu albo w postaci EDs albo jako pacjento-

lata), ale często także trudny do dokładnego 

oszacowania. W przypadku produktu Afstyla 

mediana wynosiła 5,6 miesiąca w badaniu Sta-

syshyn 2017, podczas gdy dla niektórych prób 

dla komparatorów wynosił ponad 4 lata. Media-

na wieku pacjentów włączonych do głównego 

badania dla produktu Afstyla wyniosła 7 lat i 

podobnie było w badaniach guardianTM3 

(NovoEight), Kids A-LONG, ASPIRE (Elocta), GE-

NA-03, GENA-13, NuProtect (Nuwiq), EPIC, Auer-

swald 2012, Blanchette 2008 (Advate), Gian-

grande 2002, Kreuz 2005 i ReCARE (Kogenate 

Bayer) – średnia wieku włączanych chorych mie-

ściła się w przedziale 13,3 miesiące a 6,1 lat, a 

mediana wynosiła między 7 miesięcy a 5,0 lat. 

Nieco starszych pacjentów uwzględniono w ba-

daniach guardianTM1 (NovoEight), Tarantino 

2004 (Advate), Barnes 2006 i PAC (Kogenate 

Bayer), odpowiednio średnia 14, mediana 13,9, 

średnia 12,8 oraz mediana 13,9 lat. Z wiekiem 

analizowanej populacji łączyła się również masa 

ciała. Dla badań uwzględniających dzieci młod-

sze wynosiła średnio 8,3-30,2 kg (w badaniu Kids 

A-LONG podano, że mediana wyniosła 21,3 kg), 

co było zbliżone do mediany masy ciała chorych 

w badaniu dla produktu Afstyla (25 kg), a w pró-

bach, w których populację stanowiły dzieci star-

sze, 52,6 kg i 55,5 kg, odpowiednio w badaniach 

guardianTM1 i Barnes 2006. 

W badaniu oceniającym produkt Afstyla włącza-

no pacjentów z ciężką hemofilią A, którą okre-

ślono jako aktywność FVIII < 1% normy. Pomimo 

różnic w definicjach ciężkości schorzenia zawar-

tych w kryteriach włączenia do prób dla kompa-

ratorów, w większości z nich u wszystkich pa-

cjentów aktywność FVIII także wynosiła ≤ 1% 

normy. Tylko w badaniach Auerswald 2012, 

Blanchette 2008, Barnes 2006, Kreuz 2005, 

w których dopuszczano pacjentów z hemofilią 

umiarkowaną, umiarkowanie ciężką, ciężką lub 

określoną jako aktywność FVIII ≤ 2%, odsetek 

pacjentów zaktywnością FVIII ≤ 1% normy był 

niższy i mieścił się w zakresie 80-96% uwzględ-

nionej populacji. 

W próbie Stasyshyn 2017 ocenie skuteczności i 

bezpieczeństwa poddano pacjentów wcześniej 

leczonych (PTPs, z ang. previously treated pa-

tients). Także we wszystkich próbach dotyczą-

cych produktów NovoEight i Elocta wymagano, 

aby chorzy byli wcześniej leczeni i podobnie było 

w badaniach GENA-03, GENA-13, Blanchette 

2008, Tarantino 2004, Barnes 2006, PAC i ReCA-

RE. Z kolei w próbach NuProtect oraz JOS włą-

czano pacjentów wcześniej nieleczonych (PUPs, 

z ang. previously untreated patients), a w bada-

niach EPIC, Auerswald 2012, Giangrande 2002, 

Kreuz 2005 populację tę poszerzono o chorych 

leczonych wcześniej minimalnie (MTPs, z ang. 

minimally treated patients). 

Ocenę produktu Afstyla wykonano w badaniu 

Stasyshyn 2017 w populacji 84 dzieci. Natomiast 

populacja chorych w wieku < 18 lat dla poszcze-

gólnych komparatorów wynosiła: 87 chorych dla 

produktu NovoEight, u 86 dla produktu Elocta, 

125 dla produktu Nuwiq, 174 dla produktu Adva-

te oraz 390 dla produktu Kogenate Bayer. 

Skuteczność kliniczna 

 mediana spontanicznych ABR w populacji 

dzieci w wieku < 12 lat (w przypadku pro-

duktu Kogenate Bayer < 15 lat) wyniosła 
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0,00 krwawień/pacjenta/rok (brak takich 

danych dla produktu Advate), natomiast 

wprzypadku produktu Nuwiq mediana ta 

wyniosła 0,34 – odnotowano, że wyniki w 

obrębie dzieci młodszych i starszych były 

podobne; podobnie w przypadku rozpatry-

wania rezultatów jako średnie częstości nie 

odnotowano większych różnic na korzyść z 

któregoś analizowanych produktów – krwa-

wienia pojawiały się z częstością 0,67 do 1,9 

zdarzeń/pacjenta/rok; dane wskazują, że leki 

skutecznie zmniejszały częstość krwawień 

spontanicznych; 

 mediana ABR ogółem (ograniczeniem tego 

zestawienia jest, że wyniki mogą zależeć od 

aktywności ruchowej związanej z wiekiem) u 

dzieci poniżej 12 roku życia była podobna 

między produktami Afstyla i NovoEight, od-

powiednio 3,69 vs 3,02 krwa-

wień/pacjenta/rok, mniejsza była w przy-

padku produktów Nuwiq i Elocta (odpo-

wiednio 1,90 w próbie GENA-03 oraz 1,72 w 

próbie GENA-13 i 1,96 dla produktu Elocta), 

natomiast najmniejsza dla produktu Kogena-

te Bayer, gdzie wyniosła 0,0; w przypadku 

produktu Advate możliwa była jedynie anali-

za w podgrupach wiekowych 1-6 lat i 10-16 

lat – roczna częstość krwawień była porów-

nywalna i wyniosła około 3,1-3,3 krwa-

wień/pacjenta/rok; 

 mediana ABR do stawów u dzieci w wieku < 

12 lat wyniosła 1,62, 0,00 i 0,00 krwa-

wień/pacjenta/rok, odpowiednio dla pro-

duktu Afstyla, Kogenate Bayer i Elocta; z ko-

lei rozpatrując ABR w obrębie stawów jako 

średnią częstość wyniosła ona 3,3 dla pro-

duktu Afstyla i 0,36-1,45 dla produktu Nu-

wiq; w przypadku dzieci w wieku < 6 lat me-

diana krwawień na pacjenta na rok była po-

dobna dla produktów Afstyla, Advate i Elocta 

i wyniosła 0,00; z kolei dla starszych dzieci 

(6-12 lat) mediana ta wynosiła 2,31 dla pro-

duktu Afstyla, 1,4 dla produktu Advate oraz 

0,00 dla produktów Kogenate Bayer i Elocta; 

 powodzenia leczenia odnotowano u 96,3% 

chorych leczonych produktem Afstyla, na-

tomiast w przypadku komparatorów u nieco 

mniejszego odsetka pacjentów (86%-94%, z 

wyjątkiem badania GENA-03, w którym od-

powiedź bardzo dobrą lub dobrą po zasto-

sowaniu produktu Nuwiq stwierdzono u 

82,4% pacjentów);  

 najwięcej pacjentów uzyskiwało odpowiedź 

bardzo dobrą podczas leczenia produktem 

Afstyla (95,3%), podczas gdy dla terapii 

komparatorami odsetek ten był mniejszy – 

od 29,9-34,6% u starszych dzieci otrzymują-

cych produkt NovoEight, poprzez 54,0-

69,1% u młodszych dzieci leczonych tych 

preparatem, do ponad 55% u pacjentów, 

który podawano produkt Kogenate Bayer; 

 hemostazę po zastosowaniu jednego wlewu 

najczęściej uzyskiwali pacjenci leczeni pro-

duktem Afstyla (85,9%) w porównaniu do 

68,8-74% dla produktu Kogenate Bayer, 

68,9-78,2% dla produktu Advate, 76,3-81,0% 

dla produktu NovoEight, 68,6-82,1% dla 

produktu Nuwiq i 81,4-82,3% dla produktu 

Elocta. 

Farmakokinetyka 

 średnie wartości odzysku przyrostowego, 

który wskazuje jak efektywna jest pojedyn-

cza dawka w zwiększaniu aktywności czynni-

ka krzepnięcia, były podobne dla wszystkich 

ocenianych produktów i zwykle mieściły się 

w zakresie 1,71-2,04 (IU/dl)/(IU/kg) – nieco 

mniejsze wartości odnotowano w badaniu 

NuProtect (1,4; produkt Nuwiq), a wyższe w 

badaniu Kids A-LONG w populacji dzieci star-

szych (2,44, produkt Elocta); 
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 okres półtrwania był dla większości analizo-

wanych produktów podobny i wynosił około 

10 godzin – tylko w próbie oceniającej pro-

dukt Elocta, czyli preparat o przedłużonym 

działaniu był on dłuższy i wyniósł 12,67 i 

14,88 godziny, odpowiednio w podgrupie 

dzieci młodszych i starszych;  

 średni czas obecności leku w organizmie 

mieścił się w zakresie 11,92-15,1 w zależno-

ści od grupy wiekowej badań oceniających 

produkty Afstyla, Kogenate Bayer, Advate i 

Nuwiq – większy był natomiast w badaniu 

Kids A-LONG, gdzie pacjenci otrzymywali 

produkt Elocta i wyniósł on 17,24 i 20,90 go-

dziny, odpowiednio w podgrupie dzieci 

młodszych i starszych; 

 średnia wartości klirensu między poszcze-

gólnymi produktami były podobne (w więk-

szości 4,1-5,4 ml/h∙kg), z wyjątkiem badania 

Kids A-LONG, w którym ocenie poddano 

produkt Elocta – wartości 3,60 ml/h∙kg w 

podgrupie dzieci młodszych i 2,78 ml/h∙kg 

w podgrupie dzieci starszych wskazują na 

wolniejszą prędkość usuwania leku z organi-

zmu, co jest zgodne z charakterem ocenia-

nego preparatu FVIII. 

Zużycie leku 

 roczna mediana wyniosła dla produktu 

Afstyla 4109 IU/kg, natomiast średnia 4312 

IU/kg – wartość ta dotyczyła chorych 

o medianie wieku 7,0 lat; podobnie była w 

badaniach przedstawiających informacje dla 

pacjentów w zbliżonym wieku: w próbie PAC 

wyniosła ona 4312 IU/kg (chorzy o medianie 

wieku 12 lat leczeni produktem Kogenate 

Bayer), w badaniu Tarantino 2004 4472 

IU/kg (pacjenci z medianą wieku 13,9 lat 

otrzymujący produkt Advate), w badaniu 

Kids A-LONG 4581,72 IU/kg (chorzy o me-

dianie wieku 5,0 lat stosujący produkt 

Elocta); mniejsze roczne zużycie stwierdzano 

u młodszych dzieci (w wieku około 1 roku 

życia; mediana 2272 IU/kg dla produktu Ad-

vate w próbie Auerswald 2012 i średnia 

3610,8 IU/kg dla produktu w badaniu NuPro-

tect, oraz  6345,6 IU/kg/rok i 6613,2 

IU/kg/rok odpowiednio w badaniach GENA-

03 oraz GENA-13), a największe w próbie 

Blanchette 2008 (mediana 5616 IU/kg dla 

produktu Advate) oraz w próbie guardianTM3 

(średnia 5544 IU/kg dla produktu NovoE-

ight), gdzie ocenie poddano chorych odpo-

wiednio o medianie wieku 3,2 lat oraz śred-

nim wieku 6,1 lat;  

 mediana pojedynczej dawki stosowanej w 

profilaktyce podczas terapii produktem 

Afstyla wyniosła 32 IU/kg dla podań 2×tydz. i 

35,5 IU/kg dla podań 3×tydz. i była zbliżona 

dla pojedynczej dawki stosowanej w badaniu 

PAC dla produktu Kogenate Bayer (27,1 

IU/kg/wlew), w próbie Blanchette 2008 dla 

produktu Advate (33,8 IU/kg) oraz średniej 

dawki w badaniach guardianTM3 (36,8 IU/kg 

dla profilaktyki standardowej produktem 

NovoEight) oraz badaniach oceniających 

preparat Nuwiq: 38,9 IU/kg w badaniu GE-

NA-03, 38,6 IU/kg w badaniu GENA-13 i 39,1 

IU/kg/ EDs w badaniu NuProtect. Nieco 

większe dawki w ramach profilaktyki stoso-

wano w badaniu Kreuz 2005 (43,1 i 51,4 

IU/kg w zależności od kontynentu dla pro-

duktu Kogenate Bayer), w próbie Auerswald 

2012 (45,7 IU/kg dla produktu Advate); 

 mediana skumulowanej dawki produktu 

Afstyla konieczna do zatrzymania pojedyn-

czego krwawienia wyniosła 27,6 IU/kg i po-

dobną dawkę odnotowano także w przypad-

ku produktu Kogenate Bayer w próbie PAC 

(25,0 IU/kg/wlew), podczas gdy w badaniu 

Kreuz 2005, także oceniającej ten preparat 
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była ona już wyższa i wyniosła 46,9 i 56,7 

IU/kg (odpowiednio kohorta amerykańska 

i europejska); większe dawki konieczne do 

zatrzymania pojedynczego krwawienia wy-

stępowały także dla pozostałych prepara-

tów: mediana 46,6 IU/kg (Advate), średnia 

54,2 IU (NovoEight), średnia 47,6;  95,9 oraz 

47,4 IU/kg/krwawienie (Nuwiq, odpowiednio 

próby NuProtect, GENA-03 oraz GENA-13) 

oraz mediana 54,9 IU/kg (Elocta). 

Bezpieczeństwo i immunogenność 

 dla produktu Afstyla, NovoEight i Elocta nie 

obserwowano wystąpienia inhibitorów (w 

żadnych z analizowanych prób), a w przy-

padku pozostałych komparatorów stwier-

dzano je u od 0% do 30-40% chorych (w 

przypadku produktu Advate); 

 obserwowane działania niepożądane były 

zgodne z oczekiwanym profilem bezpieczeń-

stwa w populacji dzieci z hemofilią – AEs 

stwierdzono w większości przypadków u 

> 70% chorych otrzymujących produkt Afsty-

la, a dla komparatorów u > 60% pacjentów 

leczonych produktem Nuwiq, u ponad 50% 

chorych, którym podawano produkt NovoE-

ight, u > 80% pacjentów przyjmujących pro-

dukt Elocta i > 90% chorych dla Kogenate 

Bayer i Advate; większość obserwowanych 

zdarzeń niepożądanych miała łagodne nasi-

lenie, a ciężkie AEs i te związane z leczeniem 

występowały przeważnie u kilku procent 

chorych. 

Wnioski końcowe  

Produkt leczniczy Afstyla (lonoctocog alfa, rFVIII-

SC, z ang. recombinant Factor VIII-SingleChain) 

jest III generacji rekombinowanym czynnikiem 

krzepnięcia VIII, będącym pojedyńczym polipep-

tydowym łańcuchem z wyciętą B domeną, wyka-

zującym wysokie powinowactwo do czynnika 

von Willebranda, co odróżnia go od innych re-

kombinowanych czynników krzepnięcia (rFVIII). 

Czynnik von Willebranda stabilizuje i chroni 

czynnik VIII przed degradacją, co może wpływać 

na poprawę parametrów farmakokinetycznych 

lonoctocogu alfa, a także zmniejszać jego immu-

nogenność i ryzyko rozwoju inhibitorów. 

Wykazano wysoką skuteczność kliniczną lonoc-

tocogu alfa w profilaktyce i leczeniu krwawień 

u dzieci chorych na ciężką postać hemofilii A 

(aktywność FVIII <1% normy). Lek charakteryzuje 

się dobrym i przewidywalnym profilem bezpie-

czeństwa. Wykazano także lepszy profil farma-

kokinetyczny w porównaniu do octocogu alfa 

(Advate). 

W porównaniu do innych rekombinowanych 

koncentratów czynnika VIII co najmniej II gene-

racji, finansowanych w Polsce w ramach pro-

gramu lekowego, produkt Afstyla charakteryzuje 

się co najmniej porównywalną skuteczności kli-

niczną i profilem farmakokinetycznym oraz rów-

nie przewidywalnym profilem bezpieczeństwa, 

przy potencjalnym niższym ryzyku rozwoju inhi-

bitorów.  
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1 Cel opracowania 

Celem analizy jest ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa lonoctocogu alfa (Afstyla®, rFVIII-SC), 

rekombinowanego, pojedynczego łańcucha ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII, w związku z oceną 

zasadności jego finansowania w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii 

typu A (HA), o poziomie aktywności czynników krzepnięcia VIII równym lub poniżej 1% poziomu nor-

malnego, od 1 dnia życia do ukończenia 18 roku życia w ramach programu lekowego. 

Hemofilia A jest zaliczana do chorób rzadkich (Orphanet 2018). 

2 Metodyka 

Porównawczą analizę efektywności klinicznej wykonano zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine 

(EBM). Składa się ona z przeglądu systematycznego oraz jakościowej i ilościowej syntezy wyników. 

Metodykę oparto o aktualne wytyczne Oceny Technologii Medycznych wersja 3.0, stanowiące załącz-

nik do zarządzenia nr 40/2016 Prezesa AOTMiT (AOTMiT 2016), Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte w uzasadnieniu wniosku 

o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskaza-

niu (MZ 02/04/2012) oraz wytyczne przeprowadzania przeglądów systematycznych Cochrane Collabo-

ration: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, wersja 5.2.0 (Higgins 2017). 

Charakterystyki każdego z badań włączonych do przeglądu w postaci tabelarycznej, przedstawiono nie 

tylko w poszczególnych rozdziałach, ale i w załączniku w postaci sumarycznej. 

2.1 Wyszukiwanie danych źródłowych 

Wyszukiwanie oraz analiza streszczeń, tytułów, a następnie pełnych tekstów publikacji pod kątem 

spełniania kryteriów włączenia do analizy przeprowadzone zostały przez dwie niezależnie pracujące 

osoby (P.K., Ł.K.) w oparciu o szczegółowy protokół. W razie wystąpienia niezgodności, rozwiązywano 

je z udziałem trzeciego badacza (M.K.) do uzyskania konsensusu. 
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2.2 Źródła danych pierwotnych 

Zgodnie z wytycznymi AOTMiT, stosując poniżej opisane strategie, przeszukano następujące bazy in-

formacji medycznych: 

 MEDLINE przez PubMed, 

 EmBase przez Elsevier, 

 The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). 

Korzystano także z bibliografii odnalezionych opracowań pierwotnych i wtórnych. Nawiązano kontakt z 

producentem ocenianego leku celem identyfikacji nieopublikowanych badań, dokonano przeglądu 

rejestrów badań klinicznych (National Institutes of Health – clinicaltrials.gov; EU Clinical Trials Register 

– clinicaltrialsregister.eu). 

Przeszukiwano także doniesienia konferencyjne następujących towarzystw naukowych (wyszukiwanie 

do 20.07.2018 r., konferencje z lat 2016-2018): 

 Academy of Managed Care Pharmacy Nexus – z lat 2016 i 2017, 

 AMCP Managed Care & Specialty Pharmacy Annual Meeting – z lat 2016-2018, 

 World Federation of Hemophilia World Congress – z lat 2016 i 2018, 

 Mastering Immunity Europe – z lat 2016-2018, 

 XXVI Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 63rd Annual 

Scientific and Standardization Committee (SSC) Meeting – z lat 2016 i 2018. 

2.2.1 Strategia wyszukiwania pierwotnych badań klinicznych 

Strategię wyszukiwania opracowano w procesie iteracyjnym, uwzględniając liczbę trafień oraz czułość i 

swoistość wyszukiwania, analizując w tym celu m.in. wyniki i piśmiennictwo odnalezionych opracowań 

pierwotnych i wtórnych. Deskryptory i słowa kluczowe służyły do zawężenia obszaru wyszukiwania, 

czyli otrzymania jak najbardziej odpowiedniego zakresu odpowiedzi. Nie definiowano w strategii wy-

szukiwania poszukiwanych punktów końcowych, a zatem objęła ona wszystkie potencjalne efekty le-

czenia i działania niepożądane.  

Strategia objęła wyszukiwaniem wszystkie rodzaje badań dotyczących ocenianej technologii medycz-

nej, tj. wtórne i pierwotne, w tym zarówno badania z randomizacją, jak i próby kliniczne bez randomi-

zacji, w tym bez grupy kontrolnej, pragmatyczne i opisy rejestrów (celem poszerzenia oceny skutecz-
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ności i bezpieczeństwa). W przypadku wyszukiwania komparatorów (celem zestawienia wyników doty-

czących parametrów farmakokinetycznych oraz oceny efektywności klinicznej) nie wprowadzono 

ograniczeń na rodzaj badania, natomiast uwzględniono słowa kluczowe dotyczące populacji docelowej 

– ocena w populacji dzieci. W strategii wyszukiwania nie zastosowano ograniczeń czasowych i języko-

wych.  

W tabelach poniżej przedstawiono strategie wyszukiwania implementowane w poszczególnych bazach 

informacji medycznych obejmujących pierwotne badania kliniczne oraz wtórne opracowania. Liczbę 

trafień w przypadku poszczególnej kwerendy przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu 

Tabela 1. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie MEDLINE przez PubMed. 

Nr Kwerendy 

1 lonoctocog[all] 

2 CSL627[all] 

3 rFVIII-SC[all] 

4 rVIII-SingleChain[all] 

5 Afstyla[all] 

6 ("single chain" AND (recombinant AND (FVIII OR factor VIII))) 

7 ("single chain" AND (rVIII OR rFVIII)) 

8 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7) 

9 (turoctocog[all] OR NovoEight[all]) 

10 ((simoctocog[all] OR Nuwiq[all])) 

11 (octocog[all] OR Kogenate[all] OR Advate[all]) 

12 (efmoroctocog[all] OR eloctate[all] OR elocta[all] OR rFVIII–Fc) 

13 (child[all] OR children[all] OR pediatric[all] OR paediatric[all]) 

14 ((#9 OR #10 OR #11 OR #12)) 

15 (#13 AND #14) 

16 (#8 OR #15) 

Tabela 2. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie Embase przez Elsevier. 

Nr Kwerendy 

1 lonoctocog AND [embase]/lim 

2 csl627 AND [embase]/lim 

3 'rfviii sc' AND [embase]/lim 

4 'rviii singlechain' AND [embase]/lim 

5 afstyla AND [embase]/lim 



 
24 
 

 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Nr Kwerendy 

6 'single chain' AND recombinant AND (fviii OR (factor AND viii)) AND [embase]/lim 

7 'single chain' AND (rviii OR rfviii) AND [embase]/lim 

8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 

9 (turoctocog OR novoeight) AND [embase]/lim 

10 (simoctocog OR nuwiq) AND [embase]/lim 

11 (octocog OR kogenate OR advate) AND [embase]/lim 

12 (efmoroctocog OR eloctate OR elocta OR rfviii–fc) AND [embase]/lim 

13 (child OR children OR pediatric OR paediatric) AND [embase]/lim 

14 #9 OR #10 OR #11 OR #12 

15 #13 AND #14 

16 #8 OR #15 

Tabela 3. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie Cochrane. 

Nr Kwerendy 

1 lonoctocog in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 

2 csl627 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 

3 "rfviii-sc" in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 

4 "rviii-singlechain" in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 

5 afstyla in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 

6 
("single chain" and (recombinant and (FVIII or factor VIII))) in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other 

Reviews, Trials and Technology Assessments 

7 
("single chain" and (rVIII or rFVIII)) in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technol-

ogy Assessments 

8 
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Tech-

nology Assessments 

9 turoctocog or novoeight in Trials 

10 simoctocog or nuwiq in Trials 

11 octocog or kogenate or advate in Trials 

12 efmoroctocog or eloctate or elocta or rfviii–fc in Trials 

13 child or children or pediatric or paediatric in Trials 

14 #9 or #10 or #11 or #12 in Trials 

15 #13 and #14 in Trials 

16 #8 or #15 

Przedział czasowy objęty wyszukiwaniem – do 18 lipca 2018 r. 
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2.2.2 Kryteria włączenia i wykluczenia pierwotnych badań klinicznych 

Szczegółową dyskusję dotyczącą definicji populacji docelowej i zakres komparatorów przedstawiono 

w analizie problemu decyzyjnego (Afstyla APD 2018). Stosownie do analizowanego pytania klinicznego 

zastosowano następujące kryteria selekcji publikacji w oparciu o schemat PICOS: 

Tabela 4. Kryteria PICOS. 

Parametr Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Populacja  
(P. z ang. Population) 

Je
d

n
o

st
ka

 c
h

o
ro

b
o

w
a 

 Chorzy na hemofilię typu A, HA (wrodzony 
niedobór VIII czynnika krzepnięcia krwi) 

 Chorzy nowozdiagnozowani, wcześniej niele-
czeni czynnikami osoczopochodnymi (ludzki-
mi) – dopuszczano badania w populacji cho-
rych wcześniej leczonych rFVIII lub pdFVIII (ze 
względu na rzadki charakter ocenianej jed-
nostki chorobowej oraz ograniczone dane kli-
niczne dla ocenianej interwencji i komparato-
rów) 

 Hemofilia B (HB) 

 Mieszana populacja (HA i HB), bez 
prezentowanych wyników w pod-
grupie chorych na HA 

C
ię

żk
o

ść
 c

h
o

ro
b

y 

 Ciężka postać choroby, o poziomie aktywności 
czynników krzepnięcia VIII ≤1% poziomu nor-
malnego (FVIII:C ≤1%, ≤0,01 IU/ml, ≤1 IU/dl)  

 Dopuszczano badania w populacji chorych, w 
których ciężką postać choroby definiowano 
jako poziom aktywności czynników krzepnię-
cia VIII ≤2% poziomu normalnego (FVIII:C 
≤2%, ≤0,02 IU/ml, ≤2 IU/dl), w niektórych 
źródłach nazywana jako postać umiarkowanie 
ciężka 

 Dopuszczano badania, których włączano 
chorych z ciężką postacią choroby, ale nie zde-
finiowano tej postaci 

 Umiarkowana (FVIII:C >2%, >0,02 
IU/ml, >2 IU/dl) lub łagodna postać 
HA (FVIII:C >5%, >0,05 IU/ml, >5 
IU/dl) lub brak zdefiniowanej ciężko-
ści choroby 

 Nieciężka postać HA (non-severe) 

 Brak możliwości zdefiniowania nasi-
lenia choroby 

 HA o różnym nasileniu, bez prezen-
towanych wyników w podgrupie 
chorych na ciężką postać HA 

W
ie

k 

 Dzieci od 1 dnia życia do ukończenia 18 roku 
życia 

 Dorośli lub mieszana populacja (dzieci i doro-
śli) – dotyczy tylko badań dla produktu Afstyla  

 Dorośli 

 Mieszana populacja (dzieci i dorośli), 
bez prezentowanych wyników w 
podgrupie dzieci (<18 roku życia) 

 Wszystkie trzy kryteria dotyczące populacji (choro-
ba, nasilenie, wiek) muszą być spełnione łącznie 

 Spełnienie tylko jednego lub dwóch 
kryteriów dotyczących populacji 
(spośród wymaganych trzech) 

Interwencja  
(I. z ang. Intervention) 

 Lonoctocog alfa, produkt leczniczy Afstyla, dawko-
wanie zgodne z ChPL Afstyla 2018 

 Leczenie profilaktyczne, leczenie doraźne (on de-
mand), leczenie okołozabiegowe 

 Badania oceniające małą dawkę leku 
(low dose) 

Komparatory  
(C. z ang. Comparison) 

 Rekombinowane koncentraty czynnika krzepnięcia 
krwi VIII (rFVIII) przynajmniej II generacji, objęte fi-
nansowaniem w ramach programu lekowego – po-
dana nazwa handlowa lub informacja umożliwiająca 
identyfikację leku: 

o Octocog alfa, produkt Advate, produkt Kogenate 
Bayer, dawkowanie zgodne z ChPL Advate 2018, 

 rFVIII nie objęte finansowaniem w 
ramach programu lekowego, np. Re-
Facto 

 rFVIII I generacji, np. Recombinate 

 Osoczopochodne koncentraty czyn-
nika krzepnięcia krwi VIII (pdFVIII) 
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Parametr Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

ChPL Kogenate Bayer 2017 

o Simoctocog alfa, produkt Nuwiq, dawkowanie 
zgodne z ChPL Nuwiq 2018 

o Turoctocog alfa, produkt NovoEight, dawkowanie 
zgodne z ChPL NovoEight 2018 

o Efmoroctocog alfa, produkt Elocta, dawkowanie 
zgodne z ChPL Elocta 2018 

 Leki stosowane w ramach profilaktyki; dopuszczano 
badania, w których oceniano leczenie profilaktyczne 
oraz leczenie doraźne i okołozabiegowe 

 Badania oceniające rFVIII bez poda-
nej nazwy handlowej leku, bez moż-
liwości identyfikacji leku 

 Badania oceniające kilka rFVIII lub 
rFVIII i pdFVIII, bez przedstawionych 
wyników oddzielnie dla każdego le-
ku 

 Badania oceniające małą dawkę leku 
(low dose) 

 Badania oceniające wyłącznie lecze-
nie doraźne lub okołozabiegowe 
(bez profilaktyki) – dotyczy kompa-
ratorów 

Punkty końcowe/ 
Miary efektów zdrowotnych  

(O. z ang. Outcomes) 

 Ocena skuteczności terapii: przeżycie całkowite, 
jakość życia, roczna częstość krwawień (ABR), rocz-
na częstość krwawień spontanicznych (AsBR), rocz-
na częstość krwawień do stawów (Joint ABR), liczba 
krwawień w danym okresie obserwacji, uzyskanie 
hemostazy, liczba wlewów potrzebnych do zatrzy-
mania krwawienia 

 Zużycie leku (np. roczne zużycie, wielkość dawki 
i częstotliwość podania) 

 Farmakokinetyka i farmakodynamika (maksymalne 
stężenie leku – Cmax, odzysk przyrostowy  – IR, pole 
powierzchni pod krzywą zależności aktywności leku 
we krwi od czasu – AUC, okres półtrwania – t1/2, kli-
rens – CL, objętość dystrybucji w stanie stacjonar-
nym – Vss, średni czas obecności leku – MRT) 

 Ocena bezpieczeństwa terapii: zdarzenia niepożą-
dane (AEs), w tym ciężkie (serious), poważne (seve-
re), związane z leczeniem (treatment-related), pro-
wadzące do zakończenia leczenia, zgony, tolerancja 
wlewu, immunogenność 

 Badania dla komparatorów: ocenia-
jące punkty końcowe nie prezento-
wane w badaniach dla produktu 
Afstyla 

Rodzaj włączonych badań  
(S. z ang. Study design) 

 Badania z randomizacją (RCT) 

 Badania bez randomizacji: z grupą kontrolną i jedno-
ramienne, badania eksperymentalne, obserwacyjne, 
kohortowe, kliniczno-kontrolne, postmarketingowe, 
na podstawie rejestru, kart szpitalnych itd. 

 Opisy przypadków, badania iv vitro, 
badania na zwierzętach 

 Przeglądy systematyczne oceniające produkt Afstyla 
w populacji chorych na HA 

 Opracowania wtórne nie będące 
przeglądami systematycznymi lub 
przeglądy systematyczne oceniające 
inne rFVIII lub pdFVIII 

Nie zastosowano ograniczeń czasowych. Włączano publikacje w języku polskim lub angielskim. Wyniki 

wyszukiwania przedstawiono za pomocą diagramu QUOROM (Moher 1999). 
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2.2.3 Źródła danych wtórnych 

W pierwszej kolejności przeprowadzono wyszukiwanie wiarygodnych opracowań wtórnych, tj. rapor-

tów HTA i przeglądów systematycznych. W tym celu przeszukano następujące bazy informacji me-

dycznych zgodnie z wytycznymi AOTMiT: 

 Cochrane Library, 

o The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews), 

o Database of Abstracts of Reviews of Effects (Other Reviews), 

o Health Technology Assessment Database (Technology Assessments); 

 Embase; 

 MEDLINE przez Pubmed. 

2.2.4 Strategia wyszukiwania opracowań wtórnych 

Ponieważ w strategii wyszukiwania badań nie zastosowano słów kluczowych ograniczających wyszuki-

wanie pod względem rodzaju badania, objęła ona również opracowania wtórne, w związku z czym nie 

przygotowano osobnej strategii dla takich opracowań. 

2.2.5 Kryteria włączenia i wykluczenia opracowań wtórnych 

Do analizy włączano raporty HTA i przeglądy systematyczne dotyczące oceny skuteczności klinicznej 

oraz bezpieczeństwa produktu Afstyla (lonoctocog alfa), pod warunkiem, że ich autorzy określili meto-

dykę wyszukiwania (określenie pytania klinicznego, źródeł danych, strategii wyszukiwania, kryteriów 

włączenia i wykluczenia publikacji) oraz krytycznej oceny wyników oraz ich syntezy (Cook 1997).  

Jakość przeglądów systematycznych oceniano za pomocą aktualnej skali AMSTAR (skala AMSTAR 2, 

opisana w publikacji Shea 2017), której szczegółowy opis przedstawiono w załączniku do niniejszej 

analizy. Opracowania spełniające te kryteria analizowano następnie, stosując wytyczne oceny przeglą-

dów systematycznych QUOROM (Moher 1999). 

2.3 Ocena bezpieczeństwa 

Ocenę bezpieczeństwa rozpoczęto od identyfikacji możliwych działań niepożądanych na podstawie 

danych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
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(URPL), Europejskiej Agencji Leków (EMA) i amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Szczegó-

łową porównawczą analizę bezpieczeństwa przeprowadzono na podstawie danych pochodzących 

z włączonych badań klinicznych z randomizacją i równoległą grupą kontrolną. Celem poszerzenia tej 

oceny, analizowano także badania obserwacyjne oraz opisy rejestrów chorych i analiz postmarketin-

gowych, które oceniały lonoctocog alfa w populacji chorych na hemofilię typu A. Uwzględniono także 

dane z odnalezionych opracowań wtórnych. 

2.4 Analiza jakościowa i ilościowa wyników 

Ekstrakcję i analizę danych dotyczących skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa z badań klinicznych 

przeprowadzało niezależnie dwóch badaczy (P.K., Ł.K.) za pomocą jednolitego formularza obejmujące-

go informacje na temat populacji, interwencji i punktów końcowych. W przypadku niezgodności anali-

tyków starano się dojść do konsensusu z pomocą trzeciej osoby (M.K.). 

2.5 Ocena wiarygodności źródeł danych 

Analizy jakości metodologicznej poszczególnych badań dokonywało dwóch niezależnie pracujących 

badaczy (P.K., Ł.K.), wątpliwości dyskutowano z udziałem trzeciej osoby (M.K.) do uzyskania konsensu-

su. We wnioskowaniu uwzględniono to, czy zastosowano poprawnie randomizację, zaślepienie 

i maskowanie próby oraz czy opisano utratę pacjentów z badania. Oceny dokonywano za pomocą jed-

nolitych formularzy opartych na klasycznej skali Jadad (Jadad 1996). Dodatkowo przeprowadzono oce-

nę ryzyka wystąpienia błędu systematycznego (bias) za pomocą narzędzia Risk of Bias, według wytycz-

nych zamieszczonych w Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, wersja 5.2.0 (Hi-

ggins 2017). Obok oceny wiarygodności wewnętrznej analizowano także wiarygodność zewnętrzną. 

Wiarygodność danych następnie hierarchizowano zgodnie z wytycznymi AOTMiT (AOTMiT 2016). 

2.6 Analiza statystyczna 

W analizie cech dychotomicznych, metodą Mantela-Haenszela obliczano ryzyko względne (RR) lub 

korzyść względną (RB), a także parametr bezwzględny – różnicę ryzyka (RD). W przypadku uzyskania 

istotnego statystycznie wyniku, przedstawiano również parametry NNT/NNH. Ze względu na wielo-

krotne testowanie hipotezy testami dla parametrów względnych i bezwzględnych, w niektórych skraj-

nych przypadkach możliwe jest wystąpienie różnic w interpretacji statystycznej wyników – dlatego 

efekt uznawano za istotny jedynie w przypadku, gdy oba te parametry uzyskiwały istotność statystycz-
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ną. Dane ciągłe oceniano jako różnice średnich zmian względem wartości wyjściowych (MD). Dane 

typu czas do zdarzenia oceniano z kolei za pomocą hazardu względnego (HR).  

Metaanalizę wyników wykonywano, gdy istniały podobieństwa dotyczące metodyki ocenianych badań, 

zdefiniowanych w nich populacji, interwencji i punktów końcowych. W miarę możliwości, metaanalizę 

wykonywano metodą efektów stałych. Heterogeniczność wyników badań włączonych do analizy oce-

niano za pomocą testu Q Cochrane’a i statystyką I. W przypadku stwierdzenia heterogeniczności (p < 

0,1) wykonywano obliczenia metodą efektów zmiennych. Wyniki, gdy było to możliwe, analizowano 

zgodnie z zasadą zgodności z zaplanowanym leczeniem (intention-to-treat) (Higgins 2017). Wyniki 

przedstawiano podając w każdym przypadku 95% przedział ufności (95% CI) oraz poziom istotności 

statystycznej. Wszystkie obliczenia metaanaliz wykonano za pomocą pakietu statystycznego StatsDi-

rect Statistical Software v. 2.8.0 (StatsDirect Ltd, Altrincham, UK), z wyłączoną opcją dokładnych prze-

działów ufności – prezentując wartości zgodne z ogólnie przyjętymi metodami statystycznymi w wy-

tycznych Cochrane Collaboration (Higgins 2017). 

Jeżeli oceniane zdarzenia w jednej z grup nie występowały, do wszystkich wartości analizowanej tabli-

cy dodawano liczbę „0,5” – korekta Haldane’a. Metoda Peto w takiej sytuacji była stosowana, gdy 

ogólnie częstość zdarzeń była mała, co stanowiło o braku dużych różnic w wielkości efektu w grupach 

eksperymentalnych versus grupy kontrolne (Bradburn 2007).  
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3 Wyniki wyszukiwania badań wtórnych 

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania opracowań wtórnych oceniających skuteczność kliniczną 

i bezpieczeństwo lonoctocogu alfa zidentyfikowano 954 rekordów – 340 w Pubmed, 584 w Embase 

i 30 w Cochrane. Do analizy w pełnym tekście włączono 4 publikacje, wśród których odnaleziono 

1 przegląd systematyczny (PS) oceniający lonoctocog alfa (rFVIII-SC, produkt Afstyla), u pacjentów 

chorych na ciężką hemofilię A – Al Salama 2017. 

Ocenę jakości metodologicznej włączonego opracowania wtórnego wykonano w oparciu o 5 pytań 

z kwestionariusza AMSTAR 2 mających zastosowanie w ocenie przeglądów systematycznych bez meta-

analizy, tzn. rozważono: 

 uwzględnienie komponentów PICO w pytaniu badawczym i kryteriach włączenia (pyt. 1), 

 stwierdzenie przez autorów przeglądu, że metody jego przeprowadzenia zostały ustalone 

a priori w protokole oraz, że wszelkie jego modyfikacje zostały uzasadnione (pyt. 2), 

 zastosowanie wyczerpującej strategii wyszukiwania (pyt. 4), 

 wykonanie selekcji badań przez minimum dwóch analityków (pyt. 5) oraz  

 dostarczenie listy publikacji analizowanych w pełnym teksie, ale wyłączonych z przeglądu 

i uzasadnienie ich wykluczenia (pyt. 7). 

Ocenę wymienionych powyżej kluczowych domen w PS bez metaanaliz oraz końcową ocenę jakości 

metodologicznej przedstawiono w poniższej tabeli. Szczegółowa ocena na podstawie wszystkich 16 

pytań narzędzia AMSTAR 2 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

Tabela 5. Wybrane kluczowe domeny PS bez metaanaliz na podstawie narzędzia AMSTAR 2 oraz ocena 
końcowa ich jakości metodologicznej. 

Przegląd  
systematyczny 

Uwzględnienie 
komponentów 
PICO (pyt. 1) 

Pisemny protokół 
(pyt. 2) 

Wyczerpująca 
strategia wyszu-
kiwania (pyt. 4) 

Wykonanie 
selekcji badań 

przez minimum 
dwóch anality-

ków (pyt. 5) 

Dostarczenie listy 
publikacji wyłą-

czonych 
z przeglądu 

i uzasadnienie ich 
wykluczenia 

(pyt. 7) 

Ocena  
wiarygodności 

wyników PS 

Al Salama 2017 + – + – – Krytycznie niska 

Jakość metodologiczną włączonego PS bez metaanalizy oceniono na krytycznie niską ze względu na 

brak informacji o protokole określającym metodologię przeprowadzenia przeglądu jak i wykonaniu 



 
31 
 

 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

selekcji przez minimum 2 analityków. Ponadto nie dostarczono listy publikacji analizowanych w peł-

nym tekście, publikacji wyłączonych z przeglądu i uzasadnienia ich wykluczenia. 

Schemat PICO, na podstawie którego autorzy przeglądu Al Salama 2017 wykonali wyszukiwanie sys-

tematyczne publikacji, uwzględniał populację chorych na hemofilię A, leczenie lonoctocogiem alfa oraz 

punkty końcowe związane ze skutecznością i bezpieczeństwem stosowania tego leku. 

Autorzy PS przeszukali bazy danych Embase, Medline oraz Pubmed, od 1946 roku do chwili obecnej 

(w momencie publikacji przeglądu). Ponadto, w celu odnalezienia dodatkowych źródeł informacji, 

przeszukano rejestry i bazy danych badań klinicznych oraz strony internetowe. Ostatnią aktualizację 

wyszukiwania przeprowadzono 4 września 2017 roku. Poszukiwano publikacji wyłącznie w języku an-

gielskim.  

Ostatecznie do przeglądu Al Salama 2017 włączono dwa kluczowe dla oceny produktu Afstyla badania 

– Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016, w których wykonano ocenę parametrów farmakokinetycznych (PK, 

z ang. pharmacokinetics) oraz ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lonoctocogu alfa stosowanego 

w schematach leczenia profilaktycznego, doraźnego, a w próbie Mahlangu 2016 dodatkowo w poda-

niu okołozabiegowym. Badania przeprowadzono w populacji dzieci poniżej 12 roku życia (Stasyshyn 

2017) oraz młodzieży i dorosłych w wieku od 12 do 65 lat (Mahlangu 2016), chorych na ciężką postać 

hemofilii A, u których aktywność czynnika VIII wyniosła < 1% normy. W ramach oceny bezpieczeństwa 

autorzy badań wzięli pod uwagę immunogenność leku, występowanie zdarzeń niepożądanych (AEs) 

oraz tolerancję wlewu. Ponadto włączono badanie Klamroth 2016 w którym oceniano profil farmako-

kinetyczny lonoctocogu alfa w porównaniu do octocogu alfa u dorosłych chorych na ciężką postać HA 

(badanie to stanowiło pierwszy etap do badania Mahlangu 2016). 

Charakterystyka włączonego przeglądu została przedstawiona w poniższej tabeli.  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 6. Charakterystyka przeglądów systematycznych bez metaanaliz; ocena lonoctocogu alfa. 

Nazwa badania; 

Cel i Źródło finan-
sowania 

Metodyka przeglądu Włączone badania Najważniejsze wyniki Wnioski 

Al Salama 2017 

Ocena skuteczno-
ści, bezpieczeń-

stwa i PK lonocto-
cogu alfa 

u chorych na 
hemofilię A. 

Autorzy zadekla-
rowali brak kon-
fliktu interesów. 

Źródło finansowa-
nia: brak finanso-
wania ze źródeł 
zewnętrznych. 

Przegląd systematyczny: 

Przeszukane bazy danych: 
EMBASE, MEDLINE i Pub-

Med: od 1946 do daty 
ukazania się przeglądu. 

Dodatkowo: rejestry badań 
klinicznych oraz strony 

internetowe. 

Data przeprowadzonego 
wyszukiwania: 4 września 
2017 (ostatnia aktualiza-

cja). 

Kryteria językowe: włącza-
no publikacje w j. angiel-

skim. 

Oceniana interwencja: 
lonoctocog alfa. 

Oceniana populacja: chorzy 
na ciężką postać hemofilii A 
(aktywność FVIII <1% nor-

my), dzieci i dorośli. 

Rodzaj badań: RCT i nie-
RCT. 

Ocena AMSTAR 2: wiary-
godność krytycznie niska. 

Badania włączone dla: 

lonoctocog alfa: Stasyshyn 2017, 
Mahlangu 2016, Klamroth 2016, 
badanie w toku (NCT02172950, 
wydłużona faza Stasyshyn 2017 i 

Mahlangu 2016), ulotka dla 
pacjenta produktu Afstyla (US 

prescribing information) i ChPL 
Afstyla (ostatni dostęp 

04.09.2017) 

Badania dotyczące lonoctocogu 
alfa włączone do PS, niespełnia-
jące kryteriów niniejszego rapor-

tu: brak badań. 

Do PS nie włączono żadnego 
badania spełniającego kryteria 
selekcji przyjęte w niniejszym 
raporcie, które nie zostałoby 

włączone do raportu. 

Lonoctocog alfa 

Farmakokinetyka w podgrupach wyróżnionych ze względu na wiek, po podaniu 
pojedynczej dawki (50Iu/kg), pacjenci z ciężką postacią hemofilii A (aktywność rFVIII 

< 1%): 

[Na podstawie badania Stasyshyn 2017, ulotki dla pacjenta produktu Afstyla (US 
prescribing information), ChPL Afstyla (ostatni dostęp 04.09.2017)] 

Parametr  
18 do ≤65 lat 

N=81 
12 do <18 lat 

N=10 
6 do <12 lat 

N=19 
0 do <6 lat 

N=20 

AUC(0-∞) [IU×h×dl-1] 1960 1540 1170 1080 

CL [ml×h-1×kg-1] 2,9 3,8 4,63 5,07 

Cmax [IU×dl 1] 106,0 89,7 83,5 80,2 

IR  
[(IU×dl-1)/(IU×kg-1)] 

2,0 1,69 1,66 1,6 

MRT [h] 20,4 20 12,3 12,4 

t1/2 [h] 14,2 14,3 10,2 10,4 

Vss [ml×kg -1] 55,2 68,5 67,1 71 

 

Skuteczność w leczeniu epizodów krwawienia u dzieci (0 do < 12 lat) oraz w popula-
cji mieszanej dzieci i dorosłych (≥ 12 lat) z ciężka hemofilią A, wcześniej leczeni: 

[Na podstawie Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016 i badania w toku (NCT02172950) 
oraz ulotki dla pacjenta produktu Afstyla] 

Parametr 

Dzieci i dorośli, ≥12 lat Dzieci, 0 do <12 lat 

Wszyscy 
N=173 

Leczenie 
doraźne 

N=27 

Profilakty-
ka 

N=146 

Wszyscy 
N=83 

Leczenie 
doraźne 

N=3 

Profilakty-
ka 

N=80 

Liczba leczonych 
krwawień/liczba 
ocenionych przez 

835/848 577/590 258/258 347/347 132/132 215/215 

Lonoctocog alfa 
jest skuteczny i 
ogólnie dobrze 

tolerowany, może 
zatem stanowić 

dobrą alternatywę 
dla konwencjonal-
nych koncentra-
tów czynnika VIII 
w leczeniu profi-

laktycznym (w tym 
okołozabiego-
wym), u dzieci, 

młodzieży i doro-
słych chorych na 

hemofilię A. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Nazwa badania; 

Cel i Źródło finan-
sowania 

Metodyka przeglądu Włączone badania Najważniejsze wyniki Wnioski 

badaczy krwawień 

Bardzo dobra lub 
dobra (wśród 

wszystkich epizo-
dów) 

92,3% 92,4% 92,2% 96,3% 100,0% 94,0% 

umiarkowana (wśród 
wszystkich epizo-

dów) 
6,1% 5,4% 7,8% 3,5% 0% 5,6% 

Bardzo dobra lub 
dobra(wśród epizo-

dów ocenianych 
przez badaczy) 

93,8% 94,5% 92,2% 96,3% 100,0% 94,0% 

umiarkowana (wśród 
epizodów ocenia-

nych przez badaczy) 
6,2% 3,8% 7,8% 3,5% 0% 5,6% 

1 wlew 80,9% 82,7% 76,7% 85,9% 99,2% 77,7% 

2 wlewy 12,6% 12,0% 14,0% 9,8% 0% 15,8% 

≥ 3 wlewy 6,5% 5,3% 9,3% 4,3% 0,8% 6,5% 

Mediana całkowitej 
dawki / wlew / 

epizod krwawienia 
[IU/kg] 

31,7 30 31 27,3 25,9 30,0 

Mediana całkowitej 
dawki / epizod 

krwawienia [IU/kg] 
34,7 – – 27,6 25,9 37,0 

 

Skuteczność w zapobieganiu lub redukcji liczby epizodów krwawienia u dzieci < 12 
lat: 

[Na podstawie Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016 i badania w toku (NCT02172950) 
oraz ulotki dla pacjenta produktu Afstyla] 

Schemat leczenia profilaktycznego w grupie wiekowej 0 do < 12 lat wyglądał nastę-
pująco: co drugi dzień (n = 3), 3 razy w tyg. (n = 24), 2 razy w tyg. (n = 43), inne 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Nazwa badania; 

Cel i Źródło finan-
sowania 

Metodyka przeglądu Włączone badania Najważniejsze wyniki Wnioski 

schematy (n = 10). 

Wśród wszystkich schematów leczenia profilaktycznego, mediana dawki/pacjenta 
wyniosła 342 IU/kg w miesiącu i 4109 IU/kg w roku. 

 

Bezpieczeństwo: 

Lek był dobrze tolerowany 

W obu badaniach (Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016) u 65% do 76% pacjentów 
(dzieci oraz dorośli) odnotowano w czasie leczenia AEs (TEAEs), większość z nich 

oceniono jako niezwiązane z ocenianym lekiem, stopnia łagodnego lub umiarkowa-
nego, 

Najczęściej występujące AEs: 

(dotyczy % chorych z badania Mahlangu 2016) 

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła: 10,3% 

Ból stawów: 9,8% 

Ból głowy: 6,9% 

(dotyczy chorych z badania Stasyshyn 2017) kaszel: brak danych kwantytatywnych  

AEs związane z ocenianym lekiem (TRAEs) wystąpiły u 7,5% w populacji mieszanej 
dzieci i dorosłych w badaniu Mahlangu 2016 i u 1,2 % dzieci w badaniu Stasyshyn 

Parametr 

Dzieci i dorośli, wiek ≥12 lat Dzieci, wiek 0 do <12 lat 

Leczenie 
doraźne 
N = 27 

Leczenie 
profilaktyczne 

N = 146 

Leczenie 
doraźne 

N = 3 

Leczenie 
profilaktyczne 

N = 80 

% pacjentów bez epizodów 
krwawień 

3,7% 43,2% 0% 26,3% 

AsBR, mediana 11,73 0 31,76 0 

ABR (wszystkie rodzaje 
krwawień), mediana 

19,64 1,14 78,56 3,69 

ABR dla krwawień w 
wyniku urazów, mediana 

3,12 0 35,12 1,97 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Nazwa badania; 

Cel i Źródło finan-
sowania 

Metodyka przeglądu Włączone badania Najważniejsze wyniki Wnioski 

2017, 

u > 5% pacjentów w całej populacji bezpieczeństwa (ChPL Afstyla): nadwrażliwość 
(1,6%) i zawroty głowy (0,8%) 

Profil AEs nie różnił się w zależności od wieku pacjentów (dzieci, młodzież, dorośli) 

Spośród 3 badań (Mahlangu 2016, Stasyshyn 2017 i faza wydłużona obu badań) 
tylko 1 dziecko przerwało leczenie z powodu bólu stawów biodrowych (nie związane 

z leczeniem) 

SAEs zgłaszane w czasie leczenia wystąpiły u 4% i 10,7% chorych w odpowiednio 
badaniu Mahlangu 2016 i Stasyshyn 2017, w tym związane z leczeniem u 0,6% (1 

przypadek nadwrażliwości) i 0% w obu badaniach 

W wydłużonej fazie badań Mahlangu 2016 i Stasyshyn 2017 u około 3% pacjentów 
raportowano SAEs, żadne nie było związane z leczeniem (dane okresowe na dzień 

29.03.2015) 

Nie odnotowano zgonów 

 

Immunogenność: 

U żadnego pacjenta z dwóch badań (Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016) nie zidenty-
fikowano przeciwciał (inhibitorów) przeciwko rFVIII. U 1 chorego z grupy leczenia 

profilaktycznego niepoprawnie zaraportowano wynik testu miana inhibitora rFVIII, 
który w rzeczywistości wyniósł 3,46 BU mL-1. Po pływie około 3 mies. leczenia 
profilaktycznego wynik testu na obecność inhibitora wyszedł negatywny i taki 

utrzymał się do końca badania. 

U żadnego pacjenta nie zidentyfikowano przeciwciał przeciwko CHO 

U 10/84 ( dzieci (11,9%) zidentyfikowano ADAs, u 3 z nich na koniec badania wynik 
testu na ich obecność był negatywny 

Brak AEs związanych z wytworzeniem ADAs 

W fazie wydłużonej nie odnotowano nowych wystąpień ADAs 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W ramach przeprowadzonego przeglądu odnaleziono jeden przegląd systematyczny oceniający produkt 

Afstyla (lonoctocog alfa) w populacji chorych na ciężką postać hemofilii A – Al Salama 2017. W przeglądzie 

potwierdzono skuteczność leku w zmniejszaniu częstości krwawień i uzyskiwaniu hemostazy, przy dobrej 

tolerancji wlewów i przewidywalnym profilu bezpieczeństwa. Autorzy przeglądu wnioskują, że lonoctocog 

alfa może stanowić dobrą alternatywę dla konwencjonalnych koncentratów czynnika VIII stosowanych w 

profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A w każdym wieku.  

Odnaleziony przegląd systematyczny potwierdza poprawność strategii wyszukiwania zastosowanej 

w niniejszym raporcie – w PS oraz w raporcie włączono te same badania kliniczne oceniające lonoctocog 

alfa w HA: Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016 i Klamroth 2016. 

Ocena farmakokinetyki po dożylnym podaniu jednej dawki 50 IU/kg lonoctocogu alfa chorych na ciężką 

postać hemofilii A (aktywność FVIII < 1%) wykazała efekt zależny od wieku. Klirens leku (CL) zmniejszał się 

z wiekiem, wraz ze zwiększaniem okresu półtrwania (t1/2). U dzieci < 12 roku życia parametry PK były po-

dobne w podgrupach wiekowych < 6 lat i ≥ 6 do < 12 (wnioski na podstawie Stasyshyn 2017). U dorosłych 

chorych na ciężką postać HA wcześniej leczonych (w wieku 18-65 lat, N=27) parametry PK były korzyst-

niejsze dla lonoctocogu alfa niż octocogu alfa w tej samej dawce – istotne statystycznie wyższe wartości 

AUC(0-inf), tmax, t1/2 oraz istotne statystycznie niższe wartości CL i Vss. Profil PK po wielokrotnym podaniu 

lonoctocogu alfa nastolatkom i osobom dorosłym (po 3-6 miesiącach stosowania i powtórzonych oce-

nach) był zgodny z profilem PK po podaniu pojedynczej dawki leku i nie różnił się pomiędzy pacjentami 

w wieku ≥ 12 do < 18 lat i ≥ 18 do ≤ 65 lat. 

W przeglądzie oceniono również skuteczność lonoctocogu alfa stosowanego w ramach profilaktyki, do-

raźnych podaniach okołooperacyjnych i leczeniu krwawień w populacji wcześniej leczonych chorych na 

ciężką postać hemofilii A. Lonoctocog alfa umożliwiał uzyskanie efektywnej kontroli epizodów krwawień i 

uzyskanie wysokiej częstości powodzenia terapii (uzyskanie bardzo dobrej lub dobrej odpowiedzi hemo-

statycznej), zarówno w populacji dzieci < 12 lat jak i u starszych dzieci i osób dorosłych (12-65 lat). Nie 

odnotowano żadnego epizodu krwawienia, który nie ustąpiłyby po podaniu leku. Do zatrzymania większo-

ści krwawień wystarczył jeden lub dwa wlewy leku. Częstość powodzenia leczenia była podobna w pod-

grupach chorych w wieku 0 do < 6 lat i ≥ 6 do < 12 lat oraz ≥ 12 do < 18 lat i ≥ 18 do ≤ 65 lat. 

W wyniku postępowania profilaktycznego uzyskano zmniejszenie rocznej częstości spontanicznych krwa-

wień (AsBR) do wartości, której mediana wyniosła 0,0 (istotnie mniejsza niż u chorych leczonych doraź-
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

nie). Mediana ABR dla ogólnej częstości krwawień i krwawień pourazowych była również niska, odpo-

wiednio 1,14 i 0,0. Mediana AsBR i ABR nie różniła się istotnie w różnych podgrupach leczenia profilak-

tycznego (2 lub 3 razy w tygodniu) lub podgrup wiekowych (≥ 12 do < 18 lat i ≥ 18 do ≤ 65 lat). Doraźne 

podania lonoctocogu alfa w związku z zabiegiem chirurgicznym skutkowały uzyskaniem hemostazy w 

trakcie prawie wszystkich operacji.  

Lonoctocog alfa był dobrze tolerowany. TEAEs wystąpiły u 65-76%, ale większość była niezwiązana ze 

stosowanym leczeniem i miała łagodne lub umiarkowane nasilenie. Najczęściej występowały zapalenie 

nosa i gardła, ból stawów, ból głowy i kaszel. Częstość TRAEs była niska, 1,2% u dzieci < 12 lat i 7,5% 

u nastolatków i dorosłych. Najczęstszym TRAEs była nadwrażliwość (1,6%) i zawroty głowy (0,8%). Pozo-

stałymi raportowanymi TRAEs były: parestezje, wysypka, rumień, świąd, gorączka, ból w miejscu podania, 

dreszcze i uczucie gorąca (0,4% każde). Częstość reakcji w miejscu podania wyniosła była niska, < 1%. Nie 

wystąpiły poważne (severe) reakcje w miejscu podania leku. 

Nie odnotowano różnic związanych z wiekiem w obserwowanych AEs u dorosłych, nastolatków i dzieci. 

Z powodu AEs jedno dzieci wycofano z badania, natomiast wśród młodzieży i osób dorosłych nie wystąpiły 

AEs wymagające zakończenia leczenia. Ciężkie (serious) AEs raportowano u 4,0% dzieci < 12 lat i 10,7% 

starszych pacjentów (12-65 lat). Nie odnotowano reakcji anafilaktycznych, zdarzeń zakrzepowo-

zatorowych, ani zgonów. 

W żadnym z badań dla lonoctocogu alfa nie stwierdzono pojawienia się inhibitora. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

4 Wyniki wyszukiwania badań pierwotnych 

W celu identyfikacji badań przedstawiających wyniki dotyczące skuteczności oraz bezpieczeństwa lonoc-

tocogu alfa (produkt Afstyla) wykonano przegląd systematyczny z datą do 18 lipca 2018 r. w 3 bazach 

danych uzyskano łącznie 954 trafienia, 340 w Pubmed, 584 w Embase i 30 w Cochrane. Wśród nich ziden-

tyfikowano 137 duplikatów. 

Analiza tytułów i streszczeń objęła 817 pozycji, spośród których 677 wykluczono na tym etapie – 6 było 

opublikowanych w języku innym niż polski i angielski, 264 było doniesieniami konferencyjnymi, a 151 pre-

zentowały opracowania wtórne lub poglądowe. W 215 rekordach prezentowano wyniki badań o nieod-

powiedniej metodyce, 25 oceniało niewłaściwą interwencję, natomiast kolejne 16  – nieprawidłową popu-

lację. Do analizy w pełnym tekście zakwalifikowano 140 publikacji, spośród których 116  nie spełniło kryte-

riów selekcji przyjętych w raporcie. W 13 publikacjach przedstawiono badania o nieprawidłowej metody-

ce, w 43 interwencję stanowił lek inny niż uwzględniane w analizie, w 43 była nieodpowiednia populacja, 

a 16 prezentowało wyniki punktów końcowych nie ocenianych w raporcie. Jedną publikację zakwalifiko-

wano jako opracowanie wtórne. Szczegółową listę publikacji wykluczonych po analizie w pełnym tekście 

wraz z przyczynami wykluczeń przedstawiono w załączniku.  

Ostatecznie do raportu włączono 24 publikacje: 

 Lonoctocog alfa, produkt leczniczy Afstyla: badania Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016; 

 Lonoctocog alfa (Afstyla) vs octocog alfa (Advate): Klamroth 2016; 

 Octocog alfa, produkt leczniczy Advate: badania Auerswald 2012, EPIC (Auerswald 2015), 

Blanchette 2008, Tarantino 2004, Fischer 2011 (do Blanchette 2008 i Tarantino 2004); 

 Octocog alfa, produkt leczniczy Kogenate Bayer: Barnes 2006, Giangrande 2002, Kreuz 2005, 

ReCARE (Li 2017), JOS (Manco-Johnson 2007), PAC (Zhao 2017); 

 Simoctocog alfa, produkt leczniczy Nuwiq: GENA-03 (Klukowska 2016), GENA-13 (Klukowska 

2018), NuProtect (Liesner 2018); 

 Turoctocog alfa, produkt leczniczy NovoEight: guardianTM3 (Kulkarni 2013), guardianTM2 (Lentz 

2016), guardianTM1 (Lentz 2013), guardianTM2 (Ozelo 2015); 

 Efmoroctocog alfa, produkt leczniczy Elocta: ASPIRE (Nolan 2016), Wang 2018, Kids A-LONG 

(Young 2015). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Współczynnik zgodności między analitykami Kappa wyniósł 0,94. 

Wykres 1. Diagram przedstawiający proces wyszukiwania pierwotnych badań klinicznych. 

 

  

Liczba trafień uzyskanych w po-
szczególnych bazach danych: 

Cochrane:  30 
Embase:  584 
Pubmed:  340 
Łącznie:  954 

Dodatkowe publikacje:  0 

Publikacje analizowane w postaci 
tytułów i streszczeń: 817 

Publikacje analizowane w postaci 
pełnych tekstów: 140 

Publikacje włączone do analizy 
skuteczności klinicznej i bezpie-
czeństwa:  24 

Duplikaty: 137 

Publikacje wykluczone na podstawie analizy tytułów 
i streszczeń: 

Nieodpowiedni język publikacji – 6 
Abstrakty z doniesień konferencyjnych –  264 
Artykuły poglądowe/opracowania wtórne – 151 
Nieprawidłowa interwencja – 25 
Nieprawidłowa populacja – 16 
Nieprawidłowy rodzaj badania – 215 

Łącznie: 677 

Publikacje wykluczone na podstawie analizy pełnych 
tekstów: 

Nieprawidłowa interwencja – 43 
Nieodpowiedni punkt końcowy – 16 
Nieprawidłowy rodzaj badania – 13 
Nieodpowiednia populacja – 43 
Opracowania wtórne – 1 

Łącznie: 116 



 
40 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

5 Lonoctocog alfa (Afstyla) – badania bez randomizacji 

5.1 Opis metodyki włączonych badań 

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania zidentyfikowano dwa badania oceniające farmakokinetykę, 

skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania lonoctocogu alfa (rFVIII-SC, produkt Afstyla) w populacji 

chorych na ciężką postać hemofilii typu A (severe HA, aktywność FVIII < 1% normy), jedno badanie prowa-

dzone było w populacji wyłącznie dzieci – Stasyshyn 2017, a drugie włączało dorosłych i młodzież, w wie-

ku od 12 do 65 roku życia – Mahlangu 2016. Dodatkowo zidentyfikowano badanie Klamroth 2016, w któ-

rym zostały przedstawione wyniki oceny farmakokinetyki 27 pacjentów leczonych rFVIII-SC, którzy na-

stępnie zostali włączeni do badania Mahlangu 2016. Wyniki te przedstawiono w oddzielnym rozdziale 

niniejszego raportu (rozdział 6). W badaniach uczestniczyli chorzy wcześniej leczeni produktami zawiera-

jącymi VIII czynnik krzepnięcia (PTPs, z ang. previously treated patients), rekombinowanymi (rFVIII) lub 

osoczopochodnymi (pdFVIII). W ramach ocenianej terapii u chorych stosowano leczenie profilaktyczne lub 

doraźne (ang. on demand), a w Mahlangu 2016 dodatkowo leczenie okołozabiegowe. Dawkowanie usta-

lane było przez lekarzy na podstawie stosowanego przed włączeniem do badania schematu leczenia, da-

nych farmakokinetycznych, stanu klinicznego pacjenta oraz rodzaju wykonywanego zabiegu chirurgiczne-

go w grupie leczonej okołooperacyjnie. W przypadku leczenia doraźnego, dawka i częstość podania były 

zgodne z wytycznymi World Federation of Hemophilia ustalonymi ze względu na miejsce krwawienia oraz 

jego intensywność. 

Obydwa badania były wieloośrodkowymi, prospektywnymi jednoramiennymi próbami eksperymentalny-

mi bez zaślepienia, finansowanymi przez CSL Behring. 

Podsumowanie metodyki badań zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7. Charakterystyka metodyki badań bez randomizacji włączonych do oceny efektywności lonocto-
cogu alfa; badania Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Badanie Typ badania 
Klasyfikacja 

AOTMiT 

Punktacja 
wg skali 

NICE 

Okres 
obserwacji 

[mies.] 

Liczba 
chorych 

Typ analiz 
Liczba  

ośrodków 
Sponsor 

Stasyshyn 
2017 

Prospektywne, 
jednoramienne, 
badanie ekspe-

rymentalne, fazy 
III 

IID 7/8 
≥50 EDs 

mediana: 
5,6 

84 

Skuteczność, 
farmakokinetyka 

i bezpieczeń-
stwo 

37 (0 w Polsce) CSL Behring 



 
41 
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Badanie Typ badania 
Klasyfikacja 

AOTMiT 

Punktacja 
wg skali 

NICE 

Okres 
obserwacji 

[mies.] 

Liczba 
chorych 

Typ analiz 
Liczba  

ośrodków 
Sponsor 

Mahlangu 
2016 

Prospektywne, 
jednoramienne, 
badanie ekspe-
rymentalne bez 
zaślepienia, fazy 

I/III 

IID 7/8 bd. 175 

Skuteczność, 
farmakokinetyka 

i bezpieczeń-
stwo 

Wieloośrodkowe 
(3 w Polsce) 

CSL Behring 

We włączonych badaniach ocenę farmakokinetyki wykonano przy pomocy standardowego modelu nie-

kompartmentowego, zarówno z uwzględnieniem, jak i bez korekty o wyjściową wartość aktywności VIII 

czynnika krzepnięcia krwi. Próbki krwi do oceny parametrów farmakokinetycznych pobierano bezpośred-

nio przed podaniem leku (po 4-dniowym okresie wypłukiwania) i 1, 5, 10, 24 i 48 godzin po wlewie leku w 

próbie Stasyshyn 2017 oraz bezpośrednio przed i po wlewie, następnie po 10-15 minutach, a potem po 

0,5, 1, 3, 6, 9, 24, 28, 32, 48, 72, i 96 godzin po wlewie w próbie Mahlangu 2016, zgodnie z międzynaro-

dowymi zaleceniami the International Society of Thrombosis and Haemostasis. W ramach tej oceny zapla-

nowano pomiar następujących parametrów: odzysk przyrostowy (IR, z ang. incremental recovery), pole 

pod krzywą aktywności leku od czasu (AUC, z ang. area under the curve), okres półtrwania leku w organi-

zmie (t1/2), klirens (CL, z ang. clearance), objętość dystrybucji w stanie równowagi (Vss, z ang. volume of 

distribution at steady-state), średni czas obecności leku w organizmie (MRT, z ang. mean residence time) 

oraz maksymalne zaobserwowaną aktywność leku (Cmax). 

Ocenę skuteczności klinicznej przeprowadzono na podstawie oceny rocznej częstości występowania epi-

zodów krwawień (ABR, z ang. annualised bleeding rate), w szczególności spontanicznych krwawień, wy-

stępujących bez wyraźnej zewnętrznej przyczyny (AsBR, z ang. annualised spontaneous bleeding rate). 

Skuteczność leczenia doraźnego oceniano na podstawie liczby wlewów leku niezbędnych do uzyskania 

hemostazy. 

W kontekście oceny bezpieczeństwa, w obu badaniach, zaplanowano ocenę ryzyka pojawienia się inhibi-

tora czynnika VIII, a także przeciwciał IgG i/lub IgM przeciwko rFVIII (ADAs, z ang. anti-drug-antibodies) 

oraz przeciwciał przeciwko białkom komórek jajnika chomika chińskiego (CHO) w czasie leczenia lonocto-

cogiem alfa. Ponadto oceniano tolerancję wlewów leku (w ocenie pacjentów oraz lekarzy), a także wystę-

powania zdarzeń niepożądanych (AEs). 
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Próby Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016 były badaniami wysokiej jakości, uzyskując 7 punktów w skali NICE 

na 8 możliwych – ocenę w obu przypadkach obniżono z uwagi na brak informacji na temat konsekutyw-

ności rekrutacji pacjentów.  

Tabela 8. Wynik oceny jakości badań bez randomizacji według skali NICE. 

Kryterium NICE Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

Czy badanie było wieloośrodkowe? + + 

Czy cel (hipoteza) badania został jasno określony? + + 

Czy kryteria włączenia i wykluczenia zostały jasno sformułowane? + + 

Czy podano jasną definicję punktów końcowych? + + 

Czy badanie było prospektywne? + + 

Czy stwierdzono, że rekrutacja odbywała się w sposób konsekutywny? – – 

Czy jasno przedstawiono najważniejsze wyniki badania? + + 

Czy przedstawiono analizę wyników w warstwach? + + 

W próbie Stasyshyn 2017 skryningowi poddano 88 chorych, z których 84 spełniło kryteria włączenia. Ba-

dacze przydzielili 81 pacjentów do profilaktycznego schematu leczenia, a 3 do schematu leczenia doraź-

nego. Pomiar parametrów farmakokinetycznych (PK) wykonano u 39 chorych. Ogółem, 65/84 (77,4%) 

chorych uzyskało ≥ 50 dni ekspozycji na lek (EDs), w tym 27/35 (77,4%) w grupie chorych poniżej 6 lat 

oraz 38/49 (77,6%) w grupie ≥ 6 roku życia. Ośmiu (9,5%) pacjentów w grupie starszych dzieci uzyskało 

≥ 100 EDs. Mediana okresu obserwacji w badaniu wyniosła 5,6 miesięcy, w tym czasie całkowita liczba 

dni, w których chorzy otrzymali lek, wyniosła 5239. 

Do badania Mahlangu 2016 skryningowi poddano 204 chorych, z których 175 spełniło kryteria włączenia. 

Badanie ukończyło 173 (99%) pacjentów. Do schematu leczenia profilaktycznego włączono ogółem 146 

badanych, a do schematu leczenia doraźnego 27 pacjentów. Zgodę na leczenie wycofało 2 (1%) chorych, 

jeden chory po wykonaniu pomiarów PK, drugi jeszcze przed przyjęciem pierwszej dawki leku. Nie podano 

informacji o przyczynach przerwania badania. 

Szczegółowe informacje odnośnie przepływu chorych w obu próbach przedstawiono na wykresach poni-

żej. 
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Wykres 2. Przepływ chorych w badaniu Stasyshyn 2017; lonoctocog alfa. 

 
• obliczono na podstawie dostępnych danych; 
& dane podano na podstawie informacji zamieszczonych w tekście publikacji, które są niezgodne z danymi przedstawionymi na wykresie 

przepływu pacjentów w badaniu. 

Skryning 
N = 88 

Włączenie do badania 
N = 84 

Ocena PK 
0 do <6 lat: N = 20 
≥ 6 do < 12 lat: 19 

0 do <6 lat 
N = 35 

≥6 do <12 lat 
N = 49 

Profilaktyka: 
N = 46 

 
EOD: N = 1 

 
3×tydz. 
N = 15 

 
2×tydz. 
N = 27 

 
inny schemat: 

N = 3 

Leczenie doraźne: 
N = 3 

Przerwanie 
leczenia: 1 
(2,17%*) 

Ukończenie 
badania  

(≥50 EDs) 
N = 35 

(76,1%*) 

Ukończenie 
badania 

(<50 EDs) 
N = 10 

(21,7%*) 

Ukończenie 
badania  

(≥50 EDs) 
N = 3& 

(100%*) 

Ukończenie 
badania 

(<50 EDs) 
N = 10 

(21,7%*) 

Leczenie doraźne: 
N = 0 

Profilaktyka: 
N = 35 

 
EOD: N = 2 

  
3×tydz.  
N = 10 

  
2×tydz. 
N = 16 

  
inny schemat: 

N = 7 

Przerwanie 
leczenia: 

1 (2,86%*) 

Ukończenie 
badania 

(≥50 EDs) 
N = 27 

(77,1%*) 

Ukończenie 
badania  

(<50 EDs) 
N = 7 

(20%*) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Wykres 3. Przepływ chorych w badaniu Mahlangu 2016; lonoctocog alfa. 

 
Badanie ukończyło (≥ 50 EDs) 120 chorych, spośród których 52 uzyskało ≥ 100 EDs; 
• obliczono na podstawie dostępnych danych;  
EDs – dni ekspozycji na lek (z ang. exposure days). 

Badanie Mahlangu 2016 składało się z trzech etapów. W pierwszym etapie badania 27 pacjentów podda-

no ocenie parametrów farmakokinetycznych (wyniki tej analizy w publikacji Klamroth 2016, opis w roz-

dziale 6), spośród których 26 włączono do drugiego etapu badania – 14 do profilaktycznego i 12 do do-

raźnego schematu leczenia lonoctocogiem alfa. Do trzeciego etapu badania dodatkowo włączono 148 

pacjentów, z których 1 chory wycofał zgodę na udział w badaniu. Na początku trzeciej części badania 64 

pacjentów poddano ocenie farmakokinetycznej (u 30 z nich wykonano ponowną ocenę PK po upływie 3-6 

miesięcy od rozpoczęcia badania). Następnie, analogicznie jak w drugim etapie badania chorych przydzie-

lono do leczenia profilaktycznego (N = 132) lub doraźnego (N = 15). U 15 chorych, którzy w trakcie bada-

nia poddani byli zabiegom chirurgicznym (n = 16), wykonano dodatkową analizę. 

Wycofanie zgody 
na leczenie: 

1 (3,7%*) 

Etap III 
N = 148 

Wycofanie zgody 
na leczenie: 
1 (0,68%*) 

Profilaktyka: 
N = 132 

 
EOD = N = 9 

(6,82%*) 
 

3×tydz.:N = 71 
(53,79%*) 

 
2×tydz.: N = 44 

(33,33%*) 
 

inny schemat: 
N = 8 (6,06%*) 

 

 

Leczenie doraźne: 
N = 15 

Ocena PK: N = 65 

Powtórzona 
ocena PK: 

N = 30 

Zabiegi chirurgiczne: 
N = 13 

Rejestracja do fazy wydłużonej badania:132/173 (76,3%*) 

Etap II 
Leczenie doraźne:  

N = 12 

Etap II 
Profilaktyka: N = 14 

3×tydz.: N = 8 
2×tydz.: N = 3 

inny schemat: N = 3 

Etap I 
Ocena PK: N = 27 

Skryning: N = 204 
Włączenie do badania: N = 175 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

5.2 Charakterystyka włączonej populacji 

5.2.1 Kryteria selekcji osób podlegających rekrutacji do badania 

Do obu badań włączano chorych na ciężką hemofilię A, definiowaną jako aktywność czynnika VIII < 1% 

normy, u których wcześniej stosowano preparaty osoczopochodnego (pdFVIII) lub rekombinowanego 

(rFVIII) czynnika VIII krzepnięcia krwi, w Stasyshyn 2017 przez > 50 dni ekspozycji na lek (> 50 EDs) oraz > 

150 EDs w Mahlangu 2016. 

Do badania Stasyshyn 2017 włączano wyłącznie dzieci, w wieku poniżej 12 lat. Natomiast w próbie Mah-

langu 2016 mogli uczestniczyć dorośli oraz młodzież – włączano chorych w wieku od 12 do 65 lat, przy 

czym do pierwszego i drugiego etapu kwalifikowano tylko dorosłych pacjentów. 

Z badań wykluczano chorych z wykrywalnym mianem inhibitorów w czasie skryningu lub obecnymi inhibi-

torami w wywiadzie (u pacjenta lub u krewnych pierwszego stopnia). W próbie Mahlangu 2016 dodatko-

wo kryterium wykluczające stanowiła niewydolność nerek lub wątroby potwierdzone laboratoryjnie oraz 

immunosupresja, w tym mała liczba CD4 u pacjentów HIV-dodatnich. Z badania wykluczano pacjentów, 

u których stosowano oceniany lek, krioprecypitat, pełną krew lub osocze do 30 dni przed podaniem 

pierwszej dawki w badaniu, jak i aktualnie stosujących dożylnie (IV) leki immunomodulacyjne. Chorzy ze 

stwierdzonymi: zakrzepicą (w tym zakrzepicą żył głębokich), udarem mózgu, zatorem płucnym, zawałem 

serca, zatorem tętniczym do 3 mies. przed 1 dniem badania, potwierdzonym wrodzonym lub nabytym 

zaburzeniem krzepnięcia innym niż wrodzony niedobór FVIII, jak i dowolną chorobą mogącą wpływać na 

ocenę ocenianego produktu leczniczego, byli wykluczani z próby. Kolejnymi kryteriami wykluczającym 

z badania Mahlangu 2016 były aktywność AspAT lub AlAT > 5 × wartość górnej granicy normy (GGN), stę-

żenie kreatyniny > 2 × GGN normy oraz liczba płytek krwi < 100 000/µl w czasie skryningu. Niedozwolone 

były potwierdzona nadwrażliwość na dowolny składnik FVIII lub białka chomika oraz wystąpienie epizodu 

krwawienia zagrażającego życiu, przebycie poważnego zabiegu chirurgicznego (z ang. major surgery, wg 

WFH to zabieg wymagający > 5 dni wspomaganego utrzymania hemostazy), zabiegu ortopedycznego do 3 

miesięcy przed 1 dniem badania. W czasie skryningu poddawano ocenie zdolność pacjentów lub ich 

prawnych opiekunów do przestrzegania wyznaczonych w badaniu procedur. 
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Tabela 9. Kryteria selekcji chorych w badaniach bez randomizacji Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

 Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

Kryteria  
włączenia 

 Ciężka hemofilia A, aktywność 
czynnika VIII <1% normy 

 Wcześniejsze leczenie FVIII, >50 EDs 
przed włączeniem do badania 

 Wiek <12 lat 

 Ciężka hemofilia A, aktywność czynnika VIII <1% normy 

 Wcześniejsze leczenie pdFVIII lub rFVIII, >150 EDs przed włącze-
niem do badania 

 I i II etap badania: mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat 

 III etap badania: mężczyźni w wieku od 12 do 65 lat 

Kryteria  
wykluczenia 

 Wykrywalne miano inhibitorów 
czynnika VIII w czasie skryningu lub 
obecność inhibitorów w wywiadzie 
(u pacjenta lub krewnych pierwsze-
go stopnia) 

 Wykrywalne miano inhibitorów czynnika VIII w czasie skryningu lub 
obecność inhibitorów w wywiadzie (u pacjenta lub krewnych 
pierwszego stopnia) 

 Niewydolność nerek lub wątroby potwierdzone laboratoryjnie 

 Immunosupresja (w tym mała liczba CD4 u pacjentów HIV-
dodatnich) 

 Stosowanie ocenianego produktu leczniczego w okresie do 30 dni 
przed pierwszą dawką przyjętą w badaniu 

 Brak możliwości ze strony pacjenta przyjmowania leczenia w wa-
runkach domowych 

 Podanie krioprecypitatu, pełnej krwi lub osocza do 30 dni przed 
pierwszą dawką przyjętą w badaniu 

 Potwierdzona nadwrażliwość na dowolny składnik FVIII lub białka 
chomika 

 Potwierdzone wrodzone lub nabyte zaburzenie krzepnięcia inne niż 
wrodzony niedobór FVIII 

 Liczba płytek krwi < 100 000/µl w czasie skryningu 

 Stosowanie leków immunomodulacyjnych IV, takich jak immuno-
globuliny, czy kortykosteroidy 

 Aktywność AspAT lub AlAT > 5 × GGN w czasie skryningu 

 Stężenie kreatyniny > 2 × GGN normy w czasie skryningu 

 Dowody zakrzepicy (w tym zakrzepicy żył głębokich), udaru mózgu, 
zatorowości tętnicy płucnej, zawału serca, zatoru tętniczego do 3 
mies. przed 1 dniem badania 

 Epizod krwawienia zagrażający życiu, poważny zabieg chirurgiczny 
(ang. major surgery), zabieg ortopedyczny do 3 mies. przed 1 
dniem badania 

 Dowiedziona niezdolność lub niechęć do przestrzegania procedur 
badania 

 Zatrudnienie w miejscu prowadzenia badań lub bycie małżon-
kiem/partnerem/krewnym pracownika badawczego lub dowolnego 
członka zespołu badawczego 

 Wcześniejsza rekrutacja lub uczestnictwo w aktualnie trwającym 
badaniu 

 Stan umysłu świadczący o tym, że podmiot (lub prawny opiekun 
osoby mającej przystąpić do badania), nie jest w stanie zrozumieć 
charakteru, zakresu i konsekwencji badania 

 Dowolna choroba mogąca wpływać na ocenę produktu leczniczego 
ocenianego w badaniu 
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5.2.2 Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna osób badanych 

W badaniach uczestniczyło ogółem 258 chorych na HA, w tym 98 dzieci – 84 w badaniu Stasyshyn 2017 

i 14 w Mahlangu 2016. W badaniu Stasyshyn 2017 mediana wieku włączonych dzieci wyniosła 7 lat (za-

kres: 1-11). W próbie Mahlangu 2016, włączającej dzieci i dorosłych, mediana wieku populacji ogólnej 

wyniosła 29,5 lat (zakres: 12-64). – mediana wieku chorych przydzielonych do leczenia doraźnego wynio-

sła 39,0 lat (zakres: 23-64), natomiast do leczenia profilaktycznego – 28,0 lat (zakres: 12-58). Leczenie 

doraźne otrzymywali tylko dorośli pacjenci (N = 27), a profilaktykę otrzymywało 14 (9,6%) nastolatków 

i 132 (90,4%) dorosłych. Z uwagi na brak większej liczby badań oceniających lonoctocog alfa – interwencję 

stanowiącą przedmiot oceny niniejszego raportu – przedstawiono wyniki dla całej populacji, również pod-

grupy dorosłych pacjentów. 

Ze względu na fakt oceny tylko dzieci, w badaniu Stasyshyn 2017 uczestniczyli chorzy o znacznie mniejszej 

masie ciała, mediana 25 kg (zakres: 10,0-87,5), niż w próbie Mahlangu 2016, w której średnia masa ciała 

włączonej populacji wyniosła 74,6 kg. 

W obydwu badaniach uczestniczyli pacjenci w większości rasy białej (ok. 70%) lub azjatyckiej (20-30%). 

W badaniu Mahlangu 2016 dodatkowo uczestniczyło 7,5% chorych rasy czarnej. 

Szczegółową charakterystykę wyjściową ocenianej populacji zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna chorych w badaniach Stasyshyn 2017 
i Mahlangu 2016; lonoctocog alfa. 

Charakterystyka 

Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

<6 lat,  
N=35 

≥6 do <12 lat,  
N=49 

Wszyscy,  
N=84 

Leczenie doraź-
ne, 

N=27 

Leczenie profi-
laktyczne, 

N=146 

Wszyscy, 
N=174 

Wiek [lata] 

Mediana  
(zakres),  

4,0 (1-5),  9,0 (6-11),  7,0 (1-11),  

39,0 (23-64), 
≥12 do <18 lat: 0 
≥18 do ≤65 lat: 

27 (100%) 

28,0 (12-58), 
≥12 do <18 lat: 

14 (9,6%) 
≥18 do ≤65 lat: 

132 (90,4%) 

29,5 (12-64) 
≥12 do <18 lat: 14 

(8,0%) 
≥18 do ≤65 lat: 

160 (92,0%) 

(IQR) (2; 5) (7; 11) (4; 9) bd. bd. bd. 

Masa ciała 
[kg] 

Mediana  
(zakres),  

16,00 
(10,0-26,2),  

32,00 
(18,7-87,5),  

25,00 
(10,0-87,5),  

Średnia: 78,1 
(SD: 15,63) 

Średnia: 74,0 
(SD: 17,26) 

Średnia: 74,6 
(SD: 16,99) 

(IQR) (13,7; 19,6) (26,3; 40,0) (16,9; 34,9) bd. bd. bd. 

BMI 
[kg/m2] 

Mediana  
(zakres), 

15,63 
(13,4-20,0),  

17,60 
(11,9-29,6),  

16,80 
(11,9-29,6),  

Średnia: 25,2 
(SD: 4,07) 

Średnia: 24,1 
(SD: 4,82),  

Średnia: 24,3 
(SD: 4,70) 

(IQR) (14,5; 17,0) (16,1; 20,6) (14,8; 18,9) bd. bd. bd. 

Rasa, n (%) azjatycka 9 (25,7%) 13 (26,5%) 22 (26,2%) 1 (3,7) 30 (20,5%) 31 (17,8%) 
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Charakterystyka 

Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

<6 lat,  
N=35 

≥6 do <12 lat,  
N=49 

Wszyscy,  
N=84 

Leczenie doraź-
ne, 

N=27 

Leczenie profi-
laktyczne, 

N=146 

Wszyscy, 
N=174 

biała 25 (71,4%) 36 (73,5%) 61 (72,6%) 23 (85,2%) 102 (69,9%) 126 (72,4%) 

czarna lub 
afroamerykańska 

bd. bd. bd. 3 (11,1%) 11 (7,5%) 14 (8,0%) 

inne 1 (2,9%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 3 (2,1%) 3 (1,7%) 

Grupa 
etniczna, 

n (%) 

Latynoska 1 (2,9%) 1 (2,0%) 2 (2,4%) 2 (7,4%) 10 (6,8%) 12 (6,9%) 

Inni 33 (94,3%) 48 (98,0%) 81 (96,4%) 25 (92,6%) 135 (92,5%) 161 (92,5%) 

Brak danych 1 (2,9%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (0,7%) 1 (0,6%) 

 

5.3 Charakterystyka procedur, którym zostały poddane osoby bada-

ne – opis interwencji 

Interwencję w badaniach Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016 stanowił lonoctocog alfa (produkt Afstyla), 

podawany we wlewie dożylnym. Chorzy otrzymywali lek w ramach profilaktyki krwawień oraz leczenia 

doraźnego (ang. on demand). W badaniu Stasyshyn 2017 przeważająca większość chorych otrzymywała 

profilaktykę pierwotną (jedynie 3 [3,4%] było leczonych w ramach postępowania doraźnego, wszyscy z 

grupy dzieci starszych), natomiast w Mahlangu 2016 postępowanie doraźne stosowano u 27 pacjentów 

[15,6%], wszyscy z grupy dorosłych. Ponadto w badaniu Mahlangu 2016 ocenie poddano efektywność 

okołozabiegowego podania lonoctocog alfa w przypadku chorych wymagających zabiegów chirurgicznych. 

Dawkowanie ustalane było przez lekarzy na podstawie stosowanego przed włączeniem do badania sche-

matu leczenia, danych farmakokinetycznych, stanu klinicznego pacjenta oraz rodzaju wykonywanego 

zabiegu chirurgicznego w grupie leczonej okołooperacyjnie. W przypadku leczenia doraźnego, dawka i 

częstość podania były zgodne z wytycznymi World Federation of Hemophilia ustalonymi ze względu na 

miejsce krwawienia oraz jego intensywność.  

W grupie chorych przydzielonych do profilaktycznego schematu leczenia preparat podawano co drugi 

dzień lub 2-3 razy w tygodniu w dawce 15-50 IU/kg oraz 20-40 IU/kg, odpowiednio w badaniach Sta-

syshyn 2017 i Mahlangu 2016. Lek podawany był samodzielnie przez pacjenta lub przez lekarza. W razie 

konieczności dawka oraz częstość podania leku mogły ulec modyfikacji, jednak zamiana (switching) sche-

matu leczenia (profilaktycznego lub doraźnego) była niedozwolona w czasie trwania badania. 
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Lonoctocog alfa – produkt Afstyla to rekombinowany czynnik krzepnięcia krwi powstały w wyniku kowa-

lencyjnej fuzji lekkiego i ciężkiego łańcucha polipeptydowego czynnika VIII w jeden polipeptydowy, po-

zbawiony domeny B. Aktywowany przez trombinę jest nierozróżnialny od aktywowanego, endogennego 

czynnika VIII. Konstrukcja jednołańcuchowa w porównaniu do dwułańcuchowej skutkuje większą stabilno-

ścią i jednorodnością leku, co wpływa na wzmocnienie wiązania (powinowactwa) między czynnikiem VIII 

a czynnikiem Von Willebranda (VWF), co uważane jest za zjawisko minimalizujące ryzyko powstawania 

inhibitorów (VWF zapobiega przejęciu FVIII przez APC, komórki prezentujące antygen). Poprawę parame-

trów farmakokinetycznych uzyskano dzięki skróconemu (pozbawionemu domeny B) łańcuchowi. 

Szczegółowy opis procedur zastosowanych w badaniach, w tym związanych z pomiarem parametrów 

farmakokinetycznych (PK), przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Opis interwencji ocenianej w badaniach oceniających lonoctocog alfa (produkt Afstyla); bada-
nia Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

Schemat leczenia profilaktycznego: lonoctocog alfa (produkt Afstyla) 

Chorzy przydzieleni do leczenia profilaktycznego przyjmowali 
lonoctocog alfa zgodnie z zaleceniami lekarza: 

 w dawce od 15 do 50 IU/kg co drugi dzień albo 2 lub 3 dni w 
tygodniu lub na podstawie wcześniejszego schematu lecze-
nia lub dostępnych danych farmakokinetycznych (FK). 

 dawkowanie w leczeniu krwawień zgodnie z wytycznymi 
World Federation of Hemophilia (WFH) 

Chorzy przydzieleni do leczenia profilaktycznego przyjmowali 
lonoctocog alfa zgodnie z zaleceniami lekarza: 

 w dawce od 20 do 40 IU/kg co drugi dzień albo od 20 do 50 
IU/kg 2-3 × tydz. lub inne dawkowanie ustalone na podsta-
wie wcześniejszego schematu leczenia 

Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym: 

 leczenie okołooperacyjne: schemat dawkowania zindywi-
dualizowany na podstawie rodzaju zabiegu chirurgicznego i 
statusu klinicznego pacjenta 

 dawki dostosowane do podania przed, w czasie i po zabiegu 
chirurgicznym tak, by uzyskać i utrzymać aktywność czynnika 
VIII rekomendowaną przez wytyczne WFH 

Schemat leczenia doraźnego: lonoctocog alfa (produkt Afstyla) 

 zgodnie z wytycznymi WFH  zgodnie z wytycznymi WFH 

Procedury związane z PK 

 kilkukrotne, rozłożone w czasie, pobranie próbek krwi po 
uprzednim 4-dniowym okresie wypłukiwania (ang. washout 
period), bezpośrednio przed i po wlewie leku w dawce 50 
IU/kg oraz 1, 5, 10, 24 i 48 godz. po wlewie. W ramach usta-
lenia początkowej aktywności FVIII w osoczu, próbkę krwi 
pobierano przed pierwszą dawką leku. W obliczeniach pa-
rametrów PK wykorzystywano informacje o: 

− dokładnym momencie podania leku i pobrania kolejnych 
próbek krwi oraz wykonania testów OS i ChS 

− Dawce (na podstawie aktywności leku odpowiadającej da-
nej serii i objętości podanego roztworu) 

 kilkukrotne, rozłożone w czasie, pobranie próbek krwi, bez-
pośrednio przed i po wlewie leku w dawce 50 ± 10% IU/kg, 
następnie po 10- 15 minutach, a potem po  0,5, 1, 3, 6, 9, 
24, 28, 32, 48, 72, i 96 godz. godz. po wlewie. W ramach 
ustalenia początkowej aktywności FVIII, próbkę krwi pobie-
rano przed pierwszą dawką leku 

 wyniki pomiarów PK wykonanych u 27 chorych w I etapie 
badania, opublikowane w Klamroth 2016, przedstawiono w 
rozdziale 6 

 u 30 z 64 pacjentów, u których wykonano pomiar PK w mo-
mencie rozpoczęcia 3 etapu badania, ponownie oceniano 
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Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

− Czasie trwania wlewu parametry PK po upływie 3 do 6 miesięcy leczenia 

Na początku obu badań pacjenci uczestniczyli w ocenie farmakokinetyki leku, którą wykonywano po poje-

dynczym podaniu lonoctocogu alfa w dawce 50 IU/kg masy ciała. Próbki krwi pobierano bezpośrednio 

przed, jak i kilkakrotnie po wlewie leku na początku badania. W próbie Mahlangu 2016 pomiary PK wyko-

nano w I etapie badania u 27 chorych, których wyniki zostały opublikowane w oddzielnej publikacji Klam-

roth 2016 (przedstawiono w rozdziale 6), oraz w III etapie u 64 chorych. Ponadto u 30 z 64 pacjentów 

ocena PK została wykonana ponownie po upływie 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia w 3 etapie 

badania.  

Tabela 12. Dawkowanie lonoctocogu alfa przed i na końcu badania Mahlangu 2016. 

Dawkowanie Przed badaniem, N=121 Na końcu badania, N=121 

Co 2 dzień 9 (7%)  8 (7%) 

3×tydz. 25 (21%)  57 (47%) 

2×tydz. 6 (5%)  32 (26%) 

Inny schemat 8 (7%)  11 (9%) 

Leczenie doraźne 73 (60%)  13 (11%) 

5.4 Farmakokinetyka (PK) 

Analiza parametrów farmakokinetycznych w obu próbach bazowała na aktywności rFVIII zmierzonej za 

pomocą testu chromogennego (ang. chromogenic substrate assay). 

W obu badaniach wartości Cmax (maksymalne stężenie leku osiągane we krwi po podaniu) oraz IR (odzysk 

przyrostowy) zostały skorygowane o początkowe (przed podaniem pierwszej dawki leku) wartości aktyw-

ności czynnika VIII. W próbie Stasyshyn 2017 korekcję wykonano dla wyników wszystkich chorych, nato-

miast w próbie Mahlangu 2016 dla wyników 63 i 29 pacjentów wykonanych odpowiednio na początku i 

po upływie 3-6 miesięcy od rozpoczęcia badania. 

Tabela 13. Analiza farmakokinetyczna; lonoctocog alfa; badania Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Parametr 

Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016† 

<6 lat 
N=20 

≥6 do <12 lat 
N=19 

Wartość począt-
kowa, N=64 

Wartość po 3 do 6 mies., N=30 

początkowo powtórzone 

Średnia [CV%] 

Cmax [IU/dl] 80,2 (20,6%) 83,5 (19,5%) 99,9 (19,9%) 103 (19,3%) 108 (17,2%) 

IR [(IU/dl)/(IU/kg)] 1,60 (21,1%) 1,66 (19,7%) 1,85 (21,8%) 1,90 (21,0%) 1,99 (17,7%) 
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Parametr 

Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016† 

<6 lat 
N=20 

≥6 do <12 lat 
N=19 

Wartość począt-
kowa, N=64 

Wartość po 3 do 6 mies., N=30 

początkowo powtórzone 

AUC(0-last) [IU∙h/dl] 1010 (28,4%) 1090 (26,4%) 1780 (34,5%) 1783 (33,3%) 1850 (33,0%) 

AUC(0-inf) [IU∙h/dl] 1080 (31,0%) 1170 (26,3%) 1830 (34,9%) 1840 (33,9%) 1880 (34,5%) 

t1/2 [h] 10,4 (28,7%) 10,2 (19,4%) 14,1 (27,1%) 14,2 (29,0%) 12,9 (29,4%) 

CL [ml/h∙kg] 5,07 (29,6%) 4,63 (29,5%) 3,15 (38,2%) 3,13 (32,6%) 3,05 (36,0%) 

Vss [ml/kg] 71,0 (11,8%) 67,1 (22,3%) 59,5 (23,9%) 60,3 (22,2%) 53,1 (16,4%) 

MRT [h] 12,4 (25,0%) 12,3 (16,8%) 20,3 (26,4%) 20,2 (27,8%) 18,9 (28,5%) 
† liczba pacjentów u których wykonano analizę IR i Cmax, dla których dostępne były wyniki PK przed podaniem pierwszej dawki leku (korekcja o 

dane wyjściowe) wyniosła N=63 w pomiarze na wejściu do badania oraz dla N=29 w powtórzonym pomiarze; 
CV – współczynnik zmienności obliczono jako SD podzielone przez wartość średnią; Cmax – maksymalna aktywność leku, jaka jest osiągana we krwi 
po podaniu; IR – odzysk przyrostowy (z ang. Incremental Recovery); AUC – pole powierzchni pod krzywą zależności aktywności leku we krwi od 
czasu (z ang. Area Under the Curve), AUC(0-last) czas od zera do ostatniej mierzalnej aktywności leku, AUC(0-inf) czas z ekstrapolacją od zera do nie-
skończoności; t1/2 – czas, który upływa od podania leku do zmniejszenia się jego aktywności we krwi o połowę; CL – klirens; Vss – objętość dystry-
bucji w stanie stacjonarnym (z ang. Volume of Distribution at Steady State) ; MRT – średni czas obecności leku (z ang. Mean Residence Time). 

W badaniu Stasyshyn 2017 profil aktywności lonoctocogu alfa i średnie wartości parametrów farmakoki-

netycznych były zbliżone w obydwu podgrupach wiekowych dzieci (< 6 lat oraz ≥ 6 do < 12 lat). Średnie 

wartości klirensu (CL) wyniosły odpowiednio 4,63 i 5,07 ml/h∙kg, a okres półtrwania leku (t1/2) 10,4 i 10,2 h 

w grupie dzieci młodszych i starszych. 

W badaniu Mahlangu 2016 wyniki oceny parametrów PF uzyskane po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia le-

czenia były podobne do wyników z początku badania, co wskazuje na stabilny profil PK leku, niezależny od 

czasu. Okres półtrwania leku (t1/2) w powtórzonej ocenie wyniósł 12,9 h, odzysk przyrostowy (IR) był rów-

ny 1,99 IU/dl, a wartość klirensu ─ 3,05 ml/kg. Autorzy badania podali, że wartości parametrów PK nie 

różniły się w podgrupie dzieci (≥ 12 do 18 lat) i dorosłych (≥ 18 lat), jednak dane liczbowe nie zostały 

przedstawione w publikacji. 

5.5 Skuteczność kliniczna 

5.5.1 Profilaktyka pierwotna 

5.5.1.1 Epizody krwawień 

W badaniach Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016 przedstawiono informacje odnośnie rocznej częstości wy-

stępowania epizodów krwawień (ABR, z ang. annualised bleeding rate), którą obliczano według wzoru: 

(liczba epizodów/liczba dni obserwacji) pomnożone przez 365,25. Zaprezentowano wynik dla ABR ogółem 

(obejmuje wszystkie rodzaje epizodów krwawienia), a także ABR dla krwotoków do stawów i krwotoków 

spontanicznych AsBR (bez wyraźnej przyczyny zewnętrznej). Uzyskane wyniki przedstawiono dla podgrup 
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wyodrębnionych ze względu na częstość dawkowania w schemacie leczenia profilaktycznego i zestawiono 

je w tabeli poniżej. 

Tabela 14. Roczna częstość epizodów krwawień; lonoctocog alfa, leczenie profilaktyczne; badania Sta-
syshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

 Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

Parametr 
Ogółem 
N=80^ 

3×tydz. 
N=24^ 

2×tydz. 
N=40‡ 

Ogółem 
N=146 

3×tydz. 
N=79 

2×tydz. 
N=47 

Roczna częstość krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 3,69 (0,00; 7,20) 2,30 (0,0; 11,58) 4,37 (2,31; 7,24) 1,14 (0,0; 4,2) 1,93 (0,0; 4,9) 0,0 (0,0; 3,3) 

Średnia (SD) bd. bd. bd. 3,11 (5,05) 3,34 (4,26) 3,27 (6,83) 

Częstość† (95% 
CI) 

5,5 (4,8; 6,3) 5,8 (4,5; 7,4) 6,2 (5,2; 7,4) 2,6 (2,3-2,9) 2,9 (2,5-3,4) 2,4 (1,9-3,0) 

Roczna częstość spontanicznych krwawień (AsBR) 

Mediana (IQR) 0,0 (0,00; 2,20) 0,0 (0,00; 3,03) 0,0 (0,00; 2,08) 0,0 (0,0; 2,4) 0,0 (0,0; 3,6) 0,0 (0,0; 1,1) 

Średnia (SD) bd. bd. bd. 2,10 (4,76) 2,33 (3,87) 2,33 (6,67) 

Częstość† (95% 
CI) 

1,9 (1,5; 2,4) 1,8 (1,2; 2,9) 1,9 (1,4; 2,6) 1,6 (1,3-1,8) 1,9 (1,6-2,3) 1,3 (1,0-1,8) 

Roczna częstość krwawień do stawów (ABR do stawów) 

Mediana (IQR) 1,62 (0,00; 4,87) 0,82 (0,00; 5,32) 1,93 (0,00; 4,61) bd. bd. bd. 

Średnia (SD) bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

Częstość† (95% 
CI) 

3,3 (2,7; 3,9) 3,1 (2,2; 4,4) 3,8 (3,1; 4,8) bd. bd. bd. 

† liczba krwawień/rok obliczona z modelu Poisson’a; 
^ jeden chory został wykluczony ze względu na występowanie inhibitora przed rozpoczęciem leczenia; 
‡ 3 chorym przepisano dawkę spoza zakresu 15-50 IU/kg. 

W próbie Stasyshyn 2017 w całej populacji leczonej profilaktycznie mediana ABR wyniosła 3,69 (IQR: 0,00; 

7,20), a mediana AsBR wyniosła 0,00 (IQR: 0,00; 2,20). W przypadku krwawień do stawów, mediana ABR 

wyniosła 1,62 (IQR: 0,0; 4,87). W badaniu Mahlangu 2016 mediana ABR w populacji mieszanej leczonej 

profilaktycznie była około trzykrotnie mniejsza, wyniosła 1,14 (IQR: 0,0; 4,2), a mediana AsBR 0,0 (IQR: 

0,0; 2,4). Zgonie z oczekiwaniami wyniki mediany AsBR, parametru najbardziej informatywnego w ocenie 

skuteczności leczenia (krwawienia te zachodzą bez wyraźnej przyczyny, niezależnie od trybu życia – np. 

częstości upadków u dzieci w czasie nauki chodzenia lub zabawy, czy wieku chorych) były zbliżone w obu 

próbach.  

W podgrupie 40 chorych w badaniu Stasyshyn 2017, u których nie wystąpiła konieczność zmiany dawko-

wania, ABR wyniosło 2,73. U 5 dzieci wystąpiły ≥ 2 spontaniczne krwawienia w okresie 14 dni, ale nie 

wprowadzono dostosowania dawki – mediana ABR u tych dzieci wyniosła 6,94. Dla porównania, u 44 cho-

rych bez dostosowywanej dawki w trakcie badania, u których nie wystąpiły ≥ 2 spontaniczne krwawienia 
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w okresie 14 dni, ABR wyniosła 2,58. ABR u chorych z ≥ 1 dopasowaniem dawki wyniosła 2,48 po dosto-

sowaniu dawki, w porównaniu do ABR = 7,83 przed dopasowaniem dawki. Indywidualne dostosowanie 

dawki leku umożliwia zmniejszenie częstości krwawień. 

Z kolei w próbie Mahlangu 2016 przedstawiono dane dotyczące odsetka epizodów krwotoków sponta-

nicznych do poszczególnych miejsc: stawów, mięśni i innych obszarów. Wyniki zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 15. Roczna częstość epizodów spontanicznych krwawień do różnych miejsc ciała; lonoctocog alfa, 
leczenie profilaktyczne; badanie Mahlangu 2016. 

Miejsce krwawienia 

Leczenie profilaktyczne 

Ogółem, N=146 3×tydz., N=79 2×tydz., N=47 

% wszystkich krwawień spontanicznych^ 

stawy 147 (94,2%) 104 (97,2%) 39 (95,1%) 

mięśnie 11 (7,1%) 7 (6,5%) 3 (7,3%) 

inne 12 (7,7%) 8 (7,5%) 1 (2,4%) 

^ w czasie jednego epizodu krwawienia spontanicznego krwotok mógł nastąpić w kilku miejscach jednocześnie, stąd suma odsetków jest różna 
od 100%. 

Spośród krwotoków spontanicznych, największy odsetek epizodów zlokalizowano w stawach – krwawie-

nia do stawów stanowiły ogółem 94,2% wszystkich przypadków, krwawienia do mięśni stanowiły 7,1%, a 

do innych miejsc 7,7%. 

W badaniu Stasyshyn 2017 wykonano dodatkowo analizę w podgrupach chorych wyodrębnionych ze 

względu na wiek (< 6 lat oraz ≥ 6 do < 12 lat). Wyniki zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 16. Roczna częstość epizodów krwawień, w podgrupach wyróżnionych na podstawie wieku cho-
rych; lonoctocog alfa, leczenie profilaktyczne; badanie Stasyshyn 2017. 

Punkt końcowy 

Leczenie profilaktyczne 

<6 lat, N=35 ≥6 do <12 lat, N=45^ 

Roczna częstość krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 2,12 (0,00; 4,54) 5,11 (2,52; 10,50) 

Częstość† (95% CI) 3,0 (2,3; 4,0) 7,4 (6,3; 8,6) 
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Roczna częstość spontanicznych krwawień (AsBR) 

Mediana (IQR) 0,00 (0,00; 1,46) 0,00 (0,00; 3,20) 

Częstość† (95% CI) 0,9 (0,5; 1,5) 2,6 (2,0; 3,3) 

Roczna częstość krwawień do stawów (ABR do stawów) 

Mediana (IQR) 0,00 (0,00; 1,89) 2,31 (0,00; 6,87) 

Częstość† (95% CI) 1,1 (0,7; 1,8) 4,8 (4,0; 5,8) 

^ jeden chory został wykluczony ze względu na występowanie inhibitora przed rozpoczęciem leczenia; 
† liczba krwawień w roku obliczona z modelu Poisson‘a. 

Roczna częstość krwawień (ABR) była ponad dwa razy wyższa w grupie starszych dzieci (mediana 5,11, 

IQR: 2,52; 10,50) w porównaniu do grupy dzieci poniżej 6 lat (mediana 2,12, IQR: 0,00; 4,54). Podobną 

różnice zaobserwowano w medianie rocznej częstości krwawień do stawów, natomiast wyniki odnoszące 

się do AsBR były zbliżone w obu grupach wiekowych. 

5.5.1.2 Zużycie leku 

W próbie Stasyshyn 2017, spośród 81 chorych otrzymujących leczenie profilaktyczne, 43 (53%) zostało 

przypisanych do schematu dawkowania 2 razy w tygodniu, 25 (31%) do schematu dawkowania 3 razy 

w tygodniu, a 3 (3,7%) do podawania leku co drugi dzień. Jeden pacjent przydzielony do schematu daw-

kowania 3 razy w tygodniu został wykluczony z analizy skuteczności ze względu na obecne niskie miano 

inhibitora, którego nie zaraportowano poprawnie w czasie skryningu. 

W próbie Mahlangu 2016, 79 z 146 (54%) chorych leczonych profilaktycznie zostało przypisanych do 

schematu dawkowania 3 razy w tygodniu, 47 (32%) 2 razy w tygodniu, 9 (6%) co drugi dzień oraz 11 (8%) 

do innego schematu. Mediana pojedynczej dawki u pacjenta leczonego w schemacie 3 razy w tygodniu 

wyniosła 30 IU/kg a w schemacie 2 razy w tygodniu: 35 IU/kg. 

Tabela 17. Ocena zużycia leku; lonoctocog alfa, leczenie profilaktyczne; badania Stasyshyn 2017 i Mah-
langu 2016. 

Parametr Stasyshyn 2017, N=81 Mahlangu 2016, N=146 

Roczne zużycie leku/osobę  
(wszystkie schematy leczenia profilaktycz-

nego) 

Mediana: 4109 IU/kg 
średnia: 4312 (SD: 1491) IU/kg 

Mediana: 4283 IU/kg 
średnia: 4494 (SD: 1778,17) IU/kg 

Mediana pojedynczej 
dawki (IQR) [IU/kg] 

schemat 3×tydz.  32 (zakres: 19-50), N=25 (31%) 30 (IQR: 26; 38), N=79 (54%) 

schemat 2×tydz. 35,5 (zakres: 20-50), N=43 (53%) 35 (IQR: 30; 41), N=47 (32%) 
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Parametr Stasyshyn 2017, N=81 Mahlangu 2016, N=146 

≥1 dostosowanie dawki, % chorych 39,5% 41,7% bd. bd. 

Zarówno roczne zużycie leku na pacjenta jak i wartość pojedynczej dawki na kilogram masy ciała były bar-

dzo zbliżone w populacji dzieci (Stasyshyn 2017) i populacji mieszanej dzieci i dorosłych (Mahlangu 2016). 

Mediana rocznego zużycia leku na osobę wyniosła 4109 IU/kg w badaniu Stasyshyn 2017 i 4283 IU/kg – w 

badaniu Mahlangu 2016. Również mediana pojedynczej dawki, dla tego samego schematu dawkowania, 

była podobna w obu badaniach; u pacjentów otrzymujących lek 3 razy w tygodniu mediana wyniosła 32 i 

30 IU/kg odpowiednio w badaniach Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016, a u chorych otrzymujących lek 2 

razy w tygodniu – odpowiednio mediana równa 35,5 i 35 IU/kg.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat dawkowania lonoctocogu alfa przed rozpoczęciem 

oraz na końcu badania w ramach leczenia profilaktycznego. 

Tabela 18. Dawkowanie lonoctocogu alfa; chorzy leczeni profilaktycznie; badania Stasyshyn 2017 i Mah-
langu 2016. 

Dawkowanie 

Stasyshyn 2017, N=48† Mahlangu 2016, N=48^ 

przed badaniem na końcu badania przed badaniem na końcu badania 

co 2 dzień 5 (10%*) 1 (2%*) 9 (19%)  4 (8%) 

3×tydz. 27 (56%*) 19 (40%*) 25 (52%)  18 (38%) 

2×tydz. 10 (21%*) 22 (46%*) 6 (12%)  17 (35%) 

Inne 6 (13%*) 6 (13%*) 8 (17%)  9 (19%) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
† spośród 84 chorych włączonych do badania, 60 otrzymywało leczenie profilaktyczne przed badaniem, dane na temat stosowanego sche-

matu profilaktyki dostępne były dla N=48 chorych; 
^ spośród N=146 chorych otrzymujących leczenie profilktyczne, dane na temat schematu leczenia profilaktycznego przed rozpoczęciem 

badania oraz na jego końcu dostępne były dla N=48 chorych. 

W obu próbach zaobserwowano tendencję do zmniejszania się częstości podawania leku, tzn. zmniejsze-

nie odsetka chorych leczonych co 2 dzień i 3 razy w tygodniu oraz zwiększenie odsetka chorych, u których 

lek podawano 2 razy w tygodniu.Wśród chorych z dostępnymi danymi na temat schematu leczenia profi-

laktycznego sprzed rozpoczęcia badania Stasyshyn 2017 i na jego końcu u 35,4% (17/48) stwierdzono 

zmniejszenie częstości podawania produktu Afstyla. W badaniu Mahlangu 2016 nie przedstawiono infor-

macji o odsetku chorych, u których zmniejszono częstość podawania leku. 
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5.5.2 Leczenie doraźne (on demand) 

5.5.2.1 Epizody krwawień 

W badaniu Mahlangu 2016 przedstawiono również wyniki rocznej częstości krwawień w podgrupie wy-

łącznie dorosłych chorych leczonych doraźnie. Mediana pojedynczej dawki wyniosła 30 (IQR: 25; 40) 

IU/kg. Dane te zawiera poniższa tabela. 

Tabela 19. Roczna częstość epizodów krwawień; lonoctocog alfa, leczenie doraźne; badanie Mahlangu 
2016. 

Parametr 
Mahlangu 2016 

N=27 

Dawka Mediana (IQR) 30 (25; 40) 

Roczna częstość krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 19,64 (6,2; 46,5) 

Średnia (SD) 31,14 (35,56) 

Częstość† (95% CI) 24,9 (23,0; 27,0) 

Roczna częstość spontanicznych krwawień 
(AsBR) 

Mediana (IQR) 11,73 (2,8; 36,5) 

Średnia (SD) 24,84 (33,84) 

Częstość† (95% CI) 19,5 (17,8; 21,3) 

Miejsce spontanicznych krwawień, n zdarzeń 
(%) 

stawy 419 (91,1%) 

mięśnie 55 (12,0%) 

inne 57 (12,4%) 
† liczba krwawień w roku obliczona z modelu Poisson‘a. 

Mediana rocznej częstości krwawień u chorych leczonych doraźnie wyniosła 19,64 (IQR: 6,2; 46,5) i była 

istotna statystycznie (p < 0,0001) większa niż ABR w podgrupie chorych leczonych profilaktycznie (1,14). 

Podobnie, roczna częstość spontanicznych krwawień u chorych leczonych doraźnie była istotnie staty-

stycznie większa, mediana 11,73 (IQR: 2,8; 36,5), niż u pacjentów ze schematu leczenia profilaktycznego 

(mediana AsBR = 0,0). Podobnie jak u chorych leczonych profilaktycznie, najczęściej obserwowano spon-

taniczne krwawienia do stawów (91,1% wszystkich krwawień), a krwawienia do mięśni lub innych części 

ciała raportowano z podobną częstością, w obu przypadkach stanowiły ok 12% wszystkich krwawień. 

5.5.2.2 Zużycie leku 

W obydwu badaniach przedstawiono informacje na temat dawki lonoctocogu alfa koniecznej do podania 

celem zatrzymania krwawienia. Wyniki zebrano w tabeli poniżej. 
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Tabela 20. Ocena zużycia leku; lonoctocog alfa, leczenie doraźne; badanie Mahlangu 2016. 

Parametr 
Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

347 epizody krwawienia^ 848 epizodów krwawienia 

Skumulowana dawka konieczna do za-
trzymania pojedynczego krwawienia 

[IU/kg] 
mediana 27,6 (zakres: 16-282) 

mediana 34,7 
średnia 45,4 

Dawka w pojedynczym wlewie [IU/kg] mediana 27,3 (zakres: 16-76) 
mediana 31,7  
średnia 32,0 

^ całkowita liczba epizodów krwawienia w grupach leczonych profilaktycznie i doraźnie. 

Mediana skumulowanej dawki koniecznej do zatrzymania pojedynczego krwawienia w badaniu Stasyshyn 

2017 wyniosła 27,6 IU/kg (zakres: 16-282) i była podobna do dawki stosowanej w pojedynczym wlewie 

leku – mediana 27,3 IU/kg (zakres: 16-76). W badaniu Mahlangu 2016 skumulowana dawka konieczna do 

zatrzymania krwawienia była większa, mediana wyniosła 34,7 IU/kg. Większa była również mediana dawki 

zastosowanej w pojedynczym wlewie – 31,7 IU/kg. Autorzy badania Mahlangu 2016 podali, że wielkość 

dawki użyta do uzyskania hemostazy po pojedynczym podaniu leku nie była większa niż wielkość łącznej 

dawki użytej do zatrzymania krwawienia wymagającego większej liczby podań leku. 

5.5.3 Odpowiedź hemostatyczna i powodzenie leczenia 

W próbie Stasyshyn 2017 leczeniu poddano łącznie 347 epizodów krwawienia, w tym 132 (38,04%) wy-

stąpiło u chorych z ramienia leczenia doraźnego oraz 215 (61,96%) u 80 chorych z ramienia leczenia profi-

laktycznego. W drugiej próbie – Mahlangu 2016 – leczono łącznie 848 epizodów krwawienia, spośród 

których 590 (69,58%) wystąpiło u 27 pacjentów leczonych doraźnie, a 258 (30,42%) u 146 pacjentów ze 

schematu leczenia profilaktycznego.  

Skuteczność hemostatyczną subiektywnie oceniali lekarze przy pomocy czterostopniowej skali: 

• odpowiedź bardzo dobra – jednoznaczne ustąpienie bólu i/lub poprawa obiektywnych objawów 

krwawienia (opuchlizna, tkliwość i/lub zwiększony zakres ruchu w przypadku krwotoku mięśniowo-

szkieletowego) w okresie około 8h od pierwszego wlewu leku, bez konieczności stosowania kolejnych 

dawek w celu powstrzymania krwawienia; 

• odpowiedź dobra – jednoznaczne ustąpienie bólu i/lub poprawa objawów krwawienia w okresie oko-

ło 8h od pierwszego wlewu leku, ale z koniecznością podania kolejnej dawki w celu całkowitego po-

wstrzymania krwawienia; 



 
58 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

• odpowiedź umiarkowania – prawdopodobny korzystny efekt, lub zaobserwowana lekka poprawa w 

okresie około 8 godzin od pierwszego wlewu leku, ale z koniecznością podania więcej niż 2 kolejnych 

dawek w celu uzyskania hemostazy; 

• odpowiedź słaba lub jej brak – brak poprawy, lub pogorszenie objawów krwawienia po pierwszym 

wlewie leku, z koniecznością zastosowania innych produktów FVIII, krioprecypitatu lub osocza, w celu 

uzyskania hemostazy. 

Za powodzenie leczenia epizodu krwawienia uznawano uzyskanie odpowiedzi bardzo dobrej oraz dobrej. 

Wyniki zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 21. Ocena skuteczności lonoctocogu alfa w zatrzymywaniu epizodów krwawienia; badania Sta-
syshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Oceniany parametr 
Stasyshyn 2017 Mahlangu 2016 

Liczba zdarzeń (%) Liczba zdarzeń (%) Mediana dawki [IU/kg] 

Liczba krwawień leczonych lonoc-
tocogiem alfa 

347 848 34,7 

Liczba krwawień ocenionych 
przez lekarza 

347 (100%) 835 (100%) 34,7 

Ocena skuteczności hemostatycznej 

Powodzenie leczenia 96,3%* 93,8%* N/A 

O
d

p
o

w
ie

d
ź 

bardzo dobra 296 (85,3%) 603 (72,2%) 32,2 

dobra 38 (11,0%) 180 (21,6%) 43,2 

umiarkowana 12 (3,5%) 52 (6,2%) 93,4 

słaba/brak odpowiedzi 1 (0,3%) 0 (0%) N/A 

Liczba wlewów koniecznych do zatrzymania krwawienia 

1 298 (85,9%) 686 (80,9%) 31,2^ 

2 34 (9,8%) 107 (12,6%) 35,6^ 

3 8 (2,3%) bd. bd. 

>3 7 (2,0%) 55 (6,5%) 37,6^ 

^ dotyczy pierwszej infuzji IV. 

W obydwu badaniach w przeważającej większości epizodów krwawień skuteczność hemostatyczną lonoc-

tocogu alfa oceniono jako bardzo dobrą, 85,3% i 72,2% odpowiednio w Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Dobrą skuteczność hemostatyczną stwierdzono odpowiednio dla 11,0% i 21,6% przypadków. W badaniu 

Stasyshyn 2017 jedną odpowiedź hemostatyczną oceniono jako słabą (lub jej brak), natomiast w badaniu 
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Mahlangu 2016 nie stwierdzono takich przypadków. Powodzenie leczenia (odpowiedź bardzo dobra lub 

dobra) stwierdzono w ponad 90% przypadków wszystkich krwawień w obu badaniach. 

Zdecydowaną większość epizodów krwawienia (> 80%), zatrzymano po podaniu pojedynczej dawki leku – 

85,9% w badaniu Stasyshyn 2017 i 80,9% w badaniu Mahlangu 2016, a do zatrzymania około 10% krwa-

wień konieczne było podanie dwóch wlewów leku (odpowiednio 9,8% i 12,6%). Więcej niż 3 wlewy leku 

należało podać celem zatrzymania 2,0% krwawień w badaniu Stasyshyn 2017, w Mahlangu 2016 odsetek 

ten wyniósł 6,5% ze wszystkich krwawień. 

5.5.4 Podanie okołozabiegowe 

Dane dla chorych poddanych zabiegom chirurgicznym dostępne były tylko w badaniu Mahlangu 2016. 

W próbie tej 13 pacjentów miało wykonanych łącznie 16 zabiegów chirurgicznych, wymagających znieczu-

lenia ogólnego, rdzeniowego lub miejscowego. Były to: ekstrakcja zębów mądrości [1], operacja przepu-

kliny brzusznej [1], wymiana stawu łokciowego [1], plastyka stawu łokciowego [1], alloplastyka stawu ko-

lanowego [5], cholecystektomia [1], połączone wydłużanie ścięgna Achillesa i prostowanie palucha prawej 

nogi [1], obrzezanie [3], operacyjna metoda otwartej repozycji i zespolenia złamania prawej kostki [1] oraz 

usunięcie tymczasowego zespolenia medycznego z prawej kostki [1]. 

Skuteczność lonoctocogu alfa w zapobieganiu krwawieniom okołozabiegowym (perioperative period) zo-

stała oceniona przez badaczy przy pomocy czterostopniowej skali: 

• odpowiedź bardzo dobra – osiągnięcie hemostazy porównywalnej do oczekiwanej w trakcie podob-

nego zabiegu chirurgicznego u chorych bez niedoboru czynnika VIII, bez zastosowania dodatkowej in-

terwencji mającej na celu jej przywrócenie oraz utrata krwi ≤20% ponad normę oczekiwanej utraty 

krwi w analogicznym zabiegu u chorych bez niedoboru FVIII; 

• odpowiedź dobra – uzyskanie prawidłowej lub łagodnie odbiegającej od normy hemostazy w ujęciu 

ilościowym i/lub jakościowym (tzn. niewielkie sączenie, wydłużony czas osiągnięcia hemostazy wraz z 

nieco zwiększoną intensywnością krwawienia w porównaniu z odpowiedzią hemostatyczną u pacjen-

tów bez niedoboru FVIII i bez stosowania dodatkowej interwencji mającej na celu jej przywrócenie); 

oraz utrata krwi >20%, ale ≤30% ponad normę oczekiwanej utraty krwi w analogicznym zabiegu u 

chorych bez niedoboru FVIII;  
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• odpowiedź umiarkowania – umiarkowanie nieprawidłowa hemostaza w ujęciu ilościowym i/lub jako-

ściowym (tzn. umiarkowane krwawienie trudne do zatrzymania) z jednoczesną utratą krwi większą 

niż w przypadku odpowiedzi dobrej; 

• odpowiedź słaba lub jej brak – ciężka nieprawidłowość hemostazy w ujęciu ilościowym i/lub jako-

ściowym (tzn. ciężki krwotok trudny do zatrzymania) i/lub wymagana dodatkowa interwencja innym 

preparatem FVIII, krioprecypitatem lub osoczem do całkowitego zatrzymania krwawienia. 

Uzyskanie odpowiedzi bardzo dobrej lub dobrej traktowano jako powodzenie leczenia okołozabiegowego. 

Wyniki oceny skuteczności profilaktyki okołozabiegowej zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 22. Ocena skuteczności hemostatycznej w profilaktyce okołozabiegowej; lonoctocog alfa; badanie 
Mahlangu 2016. 

Oceniany parametr 
Mahlangu 2016 

Liczba zdarzeń (%) 

Liczba zabiegów chirurgicznych† 16 

Liczba pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym 13 

Zużycie przed- i śródoperacyjne, mediana dawki (zakres) [IU/kg] 89,36 (40,45-108,58) 

Ocena skuteczności hemostatycznej, n zabiegów (%) 

Powodzenie leczenia 16 (100%)* 

Odpowiedź 

bardzo dobra 15 (93,75%*) 

dobra 1 (6,25%*) 

umiarkowana 0 (0%) 

słaba/brak odpowiedzi 0 (0%) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
† zabiegi wykonane przy ogólnym, rdzeniowym lub miejscowym znieczuleniu: ekstrakcja zębów mądrości [1], operacja przepukliny brzusznej 

[1], wymiana stawu łokciowego [1], plastyka stawu łokciowego [1], alloplastyka stawu kolanowego [5], cholecystektomia [1], połączone wy-
dłużanie ścięgna Achillesa i prostowanie palucha prawej nogi [1], obrzezanie [3], operacyjna metoda otwartej repozycji i zespolenia złamania 
prawej kostki [1] oraz usunięcie tymczasowego zespolenia medycznego z prawej kostki [1]. 

Powodzenie leczenia lonoctocogiem alfa stwierdzono we wszystkich przypadkach profilaktycznych podań 

okołozabiegowych. Skuteczność hemostatyczną w profilaktyce okołozabiegowej badacze ocenili jako bar-

dzo dobrą w przypadku 15 z 16 zabiegów (93,75%) oraz jako dobrą w jednym przypadku (6,25%). 

Mediana dawki leku zużytej przed i śródoperacyjnie wyniosła 89,36 (zakres: 40,45-108,58) IU/kg. 
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5.6 Bezpieczeństwo 

W próbach Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016 analizę bezpieczeństwa wykonano u wszystkich chorych, 

którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę lonoctocogu alfa. W ramach oceny raportowano występujące 

zdarzenia niepożądane, immunogenność ocenianego leku oraz tolerancję wlewu. Analiza bezpieczeństwa 

w badaniu Mahlangu 2016 wykonana była dla całej populacji, bez możliwości wyróżnienia wyników w 

podgrupie <18 roku życia. 

5.6.1 Zdarzenia niepożądane (AEs) 

W próbie Stasyshyn 2017 podano, że profil AEs/SAEs raportowanych w czasie terapii produktem Afstyla 

zgodny był z oczekiwanym u dzieci z ciężką hemofilią A oraz zgodny z innymi produktami tej samej klasy. 

Wyniki oceny bezpieczeństwa w dwóch próbach zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 23. Ocena bezpieczeństwa stosowania lonoctocogu alfa; badania Stasyshyn 2017 i Mahlangu 
2016. 

AEs Stasyshyn 2017, N=84 Mahlangu 2016, N=174 

AEs bd. 121 (69,5%), 325 zdarzeń 

TEAEs 

64 (76,2%), łącznie 183 AEs 

Łagodne (mild): 137 (74,9%*) 

Umiarkowane (moderate): 42 (23,0%*) 

Poważne (severe): 4 (2,2%*) 

113 (64,9%), łącznie 292 zdarzeń 

Łagodne (mild): 94 (54,0%), 225 zdarzeń 

Umiarkowane (moderate): 43 (24,7%), 61 zdarzeń 

Poważne (severe): 5 (2,9%), 6 zdarzeń 

Najczęstsze TEAEs 
najczęstsze: zapalenie błony śluzowej nosa i gar-

dła, kaszel, ból głowy, ból stawów (nie podano ich 
częstości) 

≥5% chorych: 

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła: 18 (10,3%), 
22 zdarzeń  

ból stawów: 17 (9,8%), 19 zdarzeń 

ból głowy: 12 (6,9%), 13 zdarzeń 

TRAEs 

1 (1,2%*) 

nadwrażliwość o łagodnym nasileniu, nie uznane 
za ciężkie (non-serious), nie wymagające zmiany 

dawkowania leku 

13 (7,5%), 19 zdarzeń 

AEs prowadzące do prze-
rwania leczenia 

1 (1,2%*) 

ból w stawach biodrowych o łagodnym nasileniu, 
nie związany z leczeniem 

0 (0%) 

SAEs 

9 (10,7%*), łącznie 11 zdarzeń 

u 4 chorych z grupy <6 lat i 5 z grupy ≥6 do <12 lat 

złamanie ręki, rany szarpane, pourazowe pęknię-
cie śledziony, zator urządzenia medycznego, ze-
spół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, bakterie-

mia, zapalenie płuc, niedokrwistość i niestrawność 

nie związane z leczeniem 

8 (4,6%), 10 zdarzeń 

związane z leczeniem: 1 (0,6%) (nadwrażliwość) 

nie związane z leczeniem: 7 (4,0%), 9 zdarzeń 
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AEs Stasyshyn 2017, N=84 Mahlangu 2016, N=174 

Zdarzenia zakrzepowo-
zatorowe 

0 (0%) 0 (0%) 

* obliczono na podstawie dostępnych badań. 

Zdarzenia niepożądane w trakcie badania Stasyshyn 2017 odnotowano u 76% pacjentów (183 zdarzenia), 

większość z nich o nasileniu łagodnym (75%) lub umiarkowanym (23%). W badaniu Mahlangu 2016 TEAEs 

wystąpiły u mniejszego odsetka chorych – 65% (292 zdarzenia), spośród których 54% miało łagodne nasi-

lenie, a 25% umiarkowane. Poważne (severe) zdarzenia niepożądane stanowiły mniej niż 3% wszystkich 

TEAEs w obu próbach. Najczęstszymi AEs były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, kaszel, ból głowy i 

ból stawów. 

W badaniu Stasyshyn 2017 tylko u jednego chorego (1,2%) odnotowano zdarzenie niepożądane związane 

z leczeniem (TRAEs), była to łagodna nadwrażliwość nie wymagająca zmiany dawkowania leku. W badaniu 

Mahlangu 2016 TRAEs wystąpiły u 7,5% chorych (19 zdarzeń u 13 chorych). 

AEs prowadzące do przerwania leczenia wystąpiły tylko w badaniu Stasyshyn 2017 – był to pojedynczy 

przypadek bólu w stawach biodrowych o łagodnym nasileniu, nie związany z leczeniem. 

Ciężkie (serious) zdarzenia niepożądane wystąpiły u ok 10% chorych w badaniu Stasyshyn 2017 i 4,6% 

chorych w badaniu Mahlangu 2016. Tylko jedno zdarzenie zostało uznane za związane ze stosowanym 

leczeniem (w Mahlangu 2016). 

Co bardzo istotne, w obydwu badaniach zaznaczono, że nie wystąpiły żadne zdarzenia zakrzepowo-

zatorowe. 

5.6.2 Ryzyko powstawania inhibitorów 

W obydwu badaniach oceniano immunogenność stosowanego leku – lonoctocogu alfa (produkt Afstyla). 

W trakcie skryningu sprawdzano u chorych obecność inhibitora przeciwko lekowi (dodatni wynik testu 

stanowił czynnik wykluczający z udziału w badaniach), testy powtarzano następnie w trakcie stosowania 

leku oraz na końcu badania. Ponadto, w badaniach sprawdzano obecność nieinhibicyjnych przeciwciał 

przeciwko lekowi (ADA, z ang. Anti-Drug-Antibodies) oraz przeciwciał przeciwko białkom jajnika chomika 

chińskiego (CHO, z ang. anti-Chinese Hamster Ovary). Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 24. Ocena immunogenności lonoctocogu alfa; badania Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016. 

Badania Stasyshyn 2017, N=84 Mahlangu 2016, N=174 

Inhibitory 

U żadnego chorego nie rozwinęły się inhibitory dla 
produktu Afstyla, włączając chorych z ≥50 EDs, czę-
stość występowania inhibitora: 0% (95% CI: 0,0%; 

5,6%) 

Jeden chory włączony do badania z wyjściowo obec-
nym inhibitorem (miano 3,46 BU/ml), którego miano 
było błędnie oszacowane w momencie skryningu; po 
ok. 3 mies. leczenia profilaktycznego nie stwierdzono 

obecności inhibitora, wynik utrzymał się do końca 
badania 

U żadnego chorego nie zidentyfikowano inhibitora 
czynnika VIII, częstość występowania inhibitora: 0% 

(95% CI: 0,0%; 2,1%) 

W podgrupie chorych z ≥50 EDs częstość inhibitora 
wyniosła: 0% (95% CI: 0,0%; 3,0%) 

Przeciwciała  
nieinhibicyjne 

U 10 pacjentów w momencie włączenia do badania 
stwierdzono nieinhibicyjne ADAs (przeciwciała anty-

FVIII IgG i/lub IgM) 

10 innych pacjentów wytworzyło nie-inhibicyjne 
ADAs w czasie badania 

U 19 pacjentów z grupy leczenia profilaktycznego z 
obecnymi nieinhibicyjnymi ADAs (z wykluczeniem 

chorego z wyjściowo obecnym inhibitorem) mediana 
ABR (2,73) oraz odsetek pacjentów bez epizodów 
krwawień (31,6%) były liczbowo podobne do całej 

grupy leczenia profilaktycznego (N=80) 

Chorzy z ADAs, którzy zostali przydzieleni do oceny 
PK uzyskali podobne wyniki parametrów farmakoki-

netycznych do populacji ogólnej 

U żadnego pacjenta nie stwierdzono przeciwciał 
przeciwko komórkom jajnika chomika chińskiego 

(CHO) w czasie włączenia do badania i w czasie jego 
trwania 

U 8 pacjentów w momencie włączenia do badania 
stwierdzono nieinhibicyjne przeciwciała (ADAs, im-
munoglobuliny klasy IgG i/lub IgM), u 7 z nich prze-
ciwciała były obecne do końca badania, a u jednego 

nie stwierdzono przeciwciał na końcu badania  

U 4 pacjentów z brakiem przeciwciał na początku 
badania, stwierdzono obecność  IgG i/lub IgM w 

trakcie badania, na końcu badania przeciwciała były 
obecne u 2 z nich 

U żadnego pacjenta nie stwierdzono przeciwciał 
przeciwko komórkom jajnika chomika chińskiego 

(CHO) w czasie włączenia do badania i w czasie jego 
trwania 

W obydwu badaniach nie stwierdzono rozwoju inhibitorów lonoctocogu alfa. Do badania Stasyshyn 2017 

błędnie włączono 1 chorego z wyjściowo obecnym inhibitorem, wynik oceny miana inhibitora rFVIII w 

rzeczywistości wynosił 3,46 BU/ml). Po około 3 miesiącach leczenia profilaktycznego lonoctocogiem alfa 

uzyskano ujemny wynik testu na obecność inhibitora i taki wynik utrzymał się do końca badania. 

Dodatni wynik testu na obecność nieinhibicyjnych ADAs (przeciwciała przeciwko lekowi, z ang. anti-drug-

antibodies) na początku obydwu badań uzyskało nie więcej niż 10 pacjentów, również nie więcej niż 10 

innych pacjentów wytworzyło ADAs w czasie trwania badań. 

W badaniu Stasyshyn 2017 podano, że w podgrupie 19 chorych z  grupy leczenia profilaktycznego 

z obecnymi nieinhibicyjnymi ADAs (z wykluczeniem pacjenta z obecnym inhibitorem) mediana ABR (2,73) 

oraz odsetek pacjentów bez epizodów krwawień (31,6%) były liczbowo podobne do wyniku w całej grupie 

leczenia profilaktycznego (N = 80). Również wyniki pacjentów z obecnymi ADAs, którzy wzięli udział w 

ocenie PF, uzyskali podobne wyniki parametrów farmakokinetycznych jak cała populacja badania. 
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U żadnego pacjenta w czasie włączenia do obydwu badań oraz w czasie ich trwania nie odnotowano prze-

ciwciał przeciwko komórkom jajnika chomika chińskiego (CHO). 

5.6.3 Tolerancja wlewu 

Ocena tolerancji wlewu lonoctocogu alfa wykonywana była w obydwu badaniach przez samych pacjentów 

jak i przez lekarzy podczas wizyt kontrolnych. Wyniki zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 25. Tolerancja wlewu leku – ocena badaczy i pacjentów; lonoctocog alfa; badania Stasyshyn 2017 i 
Mahlangu 2016. 

Badanie Ocena badaczy Ocena pacjentów 

Stasyshyn 2017 

 Brak reakcji w miejscu wlewu (np. rumienia): 
99,4% (307/309) wlewów („none”)  

 Rumień: 2 zdarzenia u 2 pacjentów („well defi-
ned”) 

 Swędzenie, ból i uczucie gorąca (heat severity): 3 
(3,6%) pacjentów („very slight”) 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 99,4% (4747/4774) 
wlewów  

 Reakcje w miejscu wlewu: 0,56% (27/4774) wle-
wów, żadna nie była poważna (severe) 

Mahlangu 2016 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 552 (99,8%) wle-
wów 

 Rumień: u 1 chorego (0,2%), ledwo dostrzegalny 
(„barely perceptible”) 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 99,3% spośród 13 
580 wlewów  

 Bardzo łagodne reakcje: 0,5% wlewów  

 Łagodne reakcje: 0,15% wlewów  

 Umiarkowane reakcje: 0,05% wlewów 

 Brak poważnych (severe) reakcji w miejscu wlewu 

Wlewy lonoctocogu alfa były dobrze tolerowane, zarówno w populacji dzieci poniżej 12 roku życia (bada-

nie Stasyshyn 2017), jak i u starszych dzieci (od 12 roku życia) oraz dorosłych (badanie Mahlangu 2016). 

W ocenie lekarzy prawie 100% wlewów nie towarzyszyło wystąpienie reakcji niepożądanych w obydwu 

badaniach. W pojedynczych przypadkach (u 2 i 1 chorego, odpowiednio w badaniach Stasyshyn 2017 

i Mahlangu 2016) badacze stwierdzili łagodny rumień, a w pierwszej próbie także bardzo łagodne swę-

dzenie, ból i uczucie gorąca u 3 pacjentów (3,6%).  

W ocenie pacjentów brak reakcji w miejscu wlewu stwierdzono również dla ponad 99% wlewów w obu 

badaniach. Żadna z raportowanych reakcji niepożądanych nie była poważna (severe). 

Nie odnotowano znaczących różnic w ocenie miejscowej tolerancji badaczy i pacjentów. 
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6 Lonoctocog alfa (Afstyla) vs octocog alfa (Advate), porównanie 

farmakokinetyki 

W ramach przeprowadzonego wyszukiwania zidentyfikowano jedno badanie eksperymentalne porównu-

jące lonoctocog alfa (produkt Afstyla) z octocogiem alfa (produkt Advate) – Klamroth 2016. Celem bada-

nia była analiza farmakokinetyki (PK) po podaniu pojedynczej dawki obydwu leków. Zaprezentowano 

również ocenę bezpieczeństwa. 

Poważnym ograniczeniem badania była niezgodność ocenianej populacji (wyłącznie dorośli pacjenci) 

z kryteriami selekcji zastosowanymi w raporcie (dzieci w wieku < 18 lat), jednak ze względu na ograniczo-

ne dane dotyczące oceny produktu Afstyla, zdecydowano się poszerzyć kryteria selekcji i dla lonoctocogu 

alfa włączano wszystkie badania prowadzone w populacji chorych na ciężką postać hemofilii A, bez wzglę-

du na wiek ocenianych pacjentów. 

6.1 Opis metodyki włączonych badań 

Badanie Klamroth 2016 stanowiło pierwszą część większego badania oceniającego skuteczność i bezpie-

czeństwo lonoctocogu alfa opisanego w rozdziale 5 – Mahlangu 2016. Badanie miało na celu analizę pa-

rametrów farmakokinetycznych po podaniu pojedynczej dawki leku Afstyla i porównanie ich z oceną PK 

po podaniu jednej dawki produktu Advate. W badaniu wzięło udział 27 dorosłych chorych na ciężką po-

stać HA, spośród nich 26 włączono do drugiego etapu badania Mahlangu 2016.  

Była to międzynarodowa próba kliniczna; większość pacjentów włączono w ośrodkach w Niemczech i USA 

(n=11 i 9), pozostali (n=4 i 3) włączeni zostali we Włoszech i Austrii. Badanie finansowała firma CSL Beh-

ring GmbH. 

Tabela 26. Charakterystyka metodyki badania bez randomizacji porównującego lonoctocog alfa z octoco-
giem alfa Klamroth 2016. 

Rodzaj badania 
Klasyfikacja  

AOTMiT /Ocena w 
skali NOS 

Okres  
obserwacji 

Liczba cho-
rych 

Analiza Liczba ośrodków Sponsor 

prospektywne 
badanie ekspery-

mentalne bez 
randomizacji, z 
grupą kontrolną 

IIC / 
D****; C**; E*** 

ocena PK po 
pojedynczym 
podaniu leku 

27 
PK, bezpieczeń-

stwo 
wieloośrodkowe, 
międzynarodowe 

CSL Behring 
GmbH 
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Do analizy farmakokinetycznej oraz oceny bezpieczeństwa włączono wszystkich 27 chorych. 

Tabela 27. Przepływ chorych w badaniu Klamroth 2016; lonoctocog alfa vs octocog alfa. 

Badanie Przepływ chorych 

Klamroth 2016 
 Włączenie do badania: N=27  

 Włączenie do analizy PK i bezpieczeństwa: N=27 (100%) 

6.2 Charakterystyka włączonej populacji 

6.2.1 Kryteria selekcji osób podlegających rekrutacji do badania 

Do badania Klamroth 2016 włączano dorosłych mężczyzn chorych na ciężką postać hemofilii A, definio-

waną jako aktywność czynnika VIII < 1% normy. Chorzy musieli być wcześniej leczeni produktem zawiera-

jącym czynnik VIII przez przynajmniej 150 dni ekspozycji. Chorzy, u których wykryto obecność inhibitora 

byli wykluczani z badania.  

Tabela 28. Kryteria selekcji w badaniu bez randomizacji Klamroth 2016. 

Badanie Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Klamroth 2016 

 mężczyźni z ciężką hemofilią A, aktywność FVIII <1% normy 

 wiek: 12-65 lat  

 wcześniej leczeni czynnikiem VIII, ≥150 EDs 

 obecność inhibitora 

 

6.2.2 Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna osób badanych 

Do badania włączono 27 chorych na ciężką postać hemofilii A, o średnim wieku wynoszącym 35,4 lat (za-

kres: 19-60). Średnia masa ciała ocenianych pacjentów wynosiła 77,86 kg (zakres: 59-100), a średnia war-

tość BMI 24,71 kg/m2 (zakres: 18,7-30). Ponad 90% włączonych pacjentów stanowili chorzy rasy kauka-

skiej, włączono dwóch (7,4%) Afro-Amerykanów. Wszyscy chorzy byli wcześniej leczeni produktami zawie-

rającymi FVIII, około połowa otrzymywała lek doraźnie w przypadku krwawienia, a pozostali stosowali 

leczenie profilaktyczne.  

Tabela 29. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna chorych w badaniu Klamroth 2016. 

Badanie 
Średni wiek 

(zakres)  
[lata] 

Średnia masa 
ciała (zakres)  

[kg] 

Średnie BMI 
(zakres)  
[kg/m

2
] 

Rasa, n (%) 
Wcześniejsze  

leczenie, n (%) 

Klamroth 2016,  
N=27 

35,4 (19-60)  77,86 (59-100) 24,71 (18,7-30) 
biała: 25 (92,6%) 

Afroamerykanie: 2 (7,4%) 

doraźne: 13 (48,1%) 

profilaktyka: 14 (51,9%) 
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6.3 Charakterystyka procedur, którym zostały poddane osoby bada-

ne – opis interwencji 

W badaniu Klamroth 2016 wykonywano analizę farmakokinetyczną dwóch leków rekombinowanych FVIII 

– octocogu alfa (produkt Advate) i lonoctocogu alfa (produkt Afstyla). Chorzy włączeni do badania po 4-

dniowym okresie wypłukiwania otrzymywali pojedynczy wlew dożylny produktu Advate w dawce 50 

IU/kg. Następnie, po ponownym przynajmniej 4-dniowym okresie wypłukiwania, pacjenci otrzymywali 

produkt Afstyla – również 50 IU/kg w pojedynczym wlewie dożylnym. Bezpośrednio przed podaniem oby-

dwu leków, oraz w określonym czasie po podaniu (do 72 godzin) pobierano próbki krwi do oceny parame-

trów farmakokinetycznych. Po zakończeniu tego etapu badania, chorzy kontynuowali leczenie produktem 

Afstyla w dalszej części badania, opisanego w rozdziale 5 (Mahlangu 2016). 

Tabela 30. Opis interwencji ocenianej w badaniu Klamroth 2016; lonoctocog alfa vs octocog alfa. 

Badanie 
Okres  

wypłukiwania  
(washout) 

Interwencja  
pierwsza 

Okres  
wypłukiwania  

(washout) 

Interwencja  
druga 

Włączenie  
do drugiego etapu 

badania  

Klamroth 2016,  
N=27 

4 dni 

octocog alfa,  
produkt Advate, 
dawka 50 IU/kg, 

jeden wlew 

≥4 dni 

lonoctocog alfa,  
produkt Afstyla, 
dawka 50 IU/kg, 

jeden wlew 

N=26 (96,3%*) 

próbki krwi pobierane bezpośrednio przed podaniem leku i 0,5, 1, 4, 8, 10, 24, 48 
i 72 h po podaniu leku 

 

* obliczono na podstawie dostępnych danych. 

6.4 Farmakokinetyka (PK) 

Analiza parametrów farmakokinetycznych bazowała na aktywności czynnika VIII zmierzonej za pomocą 

testu chromogennego w centralnym laboratorium. Wartości poszczególnych parametrów zostały skory-

gowane o początkowe (przed podaniem pierwszej dawki leku) wartości aktywności czynnika VIII, indywi-

dualne dla każdego pacjenta. Mimo iż wszyscy włączeni pacjenci mieli aktywność FVIII < 1% normy, reszt-

kowe aktywności FVIII z poprzednich podań leków przed badaniem mogły spowodować nieoczekiwanie 

wysoką aktywność FVIII przed pierwszym podaniem leku w badaniu. Aby zminimalizować ryzyko nadmier-

nej korekty (overcorrection), ocenę niektórych parametrów należy interpretować przy użyciu wartości 

nieskorygowanych o wyniki początkowe – AUC, t1/2, CL, Vss i MRT. Parametry PK uzyskane głównie z wcze-
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snych punktów czasowych – Cmax, IR – najlepiej odzwierciedlają wartości skorygowane względem wartości 

początkowych. Wyniki oceny farmakokinetycznej zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 31. Ocena parametrów farmakokinetycznych, z uwzględnieniem korekcji i bez; lonoctocog alfa vs 
octocog alfa; badanie Klamroth 2016. 

Parametr 

Analiza z uwzględnieniem korekcji Analiza bez uwzględniania korekcji 

Afstyla,  
N=27 

Advate,  
N=27 

p 
Afstyla,  
N=27 

Advate,  
N=27 

p 

IR, średnia (SD)  
[(IU/dl)/(IU/kg)] 

2,24 (0,36) 2,32 (0,38) p=0,3002 2,25 (0,36) 2,35 (0,37) p=0,2210 

Cmax, średnia (SD) 
[IU/dl] 

113 (17,4) 116 (18,1) p=0,4093 114 (17,2) 118 (17,6) p=0,3044 

Tmax, mediana (zakres)  
[h]  

0,68  
(0,47–1,25) 

0,58  
(0,45–0,80) 

p=0,0014 
0,68  

(0,47–1,25) 
0,58  

(0,45–0,80) 
p=0,0014 

AUC(0-last), średnia (SD)  

[IU∙h/dl] 
1950 (562) 1390 (455) p<0,0001 2000 (581) 1490 (504) p<0,0001 

AUC(0-inf), średnia (SD)  
[IU∙h/dl] 

2030 (621) 1440 (484) p<0,0001 2090 (650) 1550 (552) p<0,0001 

t1/2, średnia (SD) 
[h] 

14,0 (3,4) 11,6 (3,6) p=0,0004 14,5 (3,8) 13,3 (4,4) p=0,0013 

CL, średnia (SD)  
[ml/h∙kg] 

2,69 (0,81) 3,91 (1,38) p<0,0001 2,64 (0,85)  3,68 (1,41) p<0,0001 

MRT, średnia (SD)  
[h] 

19,6 (4,9) 15,5 (4,7) p<0,0001 20,4 (5,5) 17,1 (5,6) p<0,0001 

Vss, średnia (SD) 
[ml/kg] 

49,6 (7,5) 55,8 (11,8) p=0,0028 50,0 (7,5) 57,1 (11,2) p=0,0005 

IR – odzysk przyrostowy (z ang. Incremental Recovery); Cmax – maksymalna aktywność leku, jaka jest osiągana we krwi po podaniu; Tmax – czas 
który mija od podania leku do osiągnięcia we krwi maksymalnego stężenia substancji aktywnej; AUC – pole powierzchni pod krzywą zależności 
aktywności leku we krwi od czasu (z ang. Area Under the Curve), AUC(0-last) czas od zera do momentu ostatniej mierzalnej aktywności leku, AUC(0-inf) 
czas z ekstrapolacją od zera do nieskończoności; t1/2 – czas, który upływa od podania leku do zmniejszenia się jego aktywności we krwi o połowę; 
CL – klirens; Vss – objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (z ang. Volume of Distribution at Steady State) ; MRT – średni czas obecności leku (z 
ang. Mean Residence Time). 

W przypadku odzysku przyrostowego (IR) czynnika krzepnięcia nie wykazano istotnych statystycznie róż-

nic między obydwoma lekami, zarówno w analizie uwzględniającej korekcję na wartości początkowe, jak i 

w analizie bez korekcji. Średnie wartości po podaniu produktu Advate i Afstyla wyniosły odpowiednio 2,32 

i 2,24 (IU/dl)/(IU/kg) (analiza z uwzględnieniem korekcji). Odzysk przyrostowy (IR) określa przyrost aktyw-

ności czynnika krzepnięcia krwi w osoczu w odniesieniu do podanych jednostek czynnika, czyli wskazuje 

jak efektywna jest pojedyncza dawka w zwiększeniu aktywności czynnika krzepnięcia. Wyższe wartości 

oznaczają, że potrzeba mniejszej dawki preparatu do uzyskania poziomu aktywności czynnika VIII chronią-

cej pacjenta przed krwawieniem. Uzyskanie podobnych wartości dla obu produktów leczniczych oznacza, 

że leki te mogą osiągać podobną skuteczność po podaniu podobnej wielkości dawek. Również maksymal-

na aktywność leku nie wykazywała znamiennych różnic między lekami (w obydwu analizach) – średnie 
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wartości Cmax wyniosły 116 i 113 IU/dl, odpowiednio dla produktu Advate i Afstyla (analiza z uwzględnie-

niem korekcji). 

Produkt Afstyla charakteryzował się dłuższym okresem półtrwania niż produkt Advate (średnie wartości 

t1/2 wyniosły odpowiednio 14,5 vs 13,3 h, p = 0,0013; analiza bez korekcji), mniejszym klirensem (średnia 

wartość CL odpowiednio 2,64 vs 3,68 ml/h∙kg, p < 0,0001), dłuższym średnim czasem obecności leku 

w organizmie (średnia wartość MRT odpowiednio 20,4 vs 17,1 h, p < 0,0001) i większym polem pod krzy-

wą zależności aktywności czynnika VIII od czasu (średnie AUC(0-inf) odpowiednio 2090 vs 1550 IU∙h/dl, 

p < 0,0001).  

Produkt Afstyla wykazywał lepszy profil farmakokinetyczny w porównaniu do produktu Advate.  

Autorzy badania zaznaczyli, że w trakcie oceny PK żaden chory nie otrzymywał leczenia przeciwkrwotocz-

nego. Nie stwierdzono również poważnego naruszenia protokołu, który mógłby zaburzać wyniki oceny PK. 

6.5 Bezpieczeństwo 

6.5.1 Zdarzenia niepożądane 

Autorzy badania Klamroth 2016 podali, że dożylne wlewy lonoctocogu alfa i octocogu alfa były dobrze 

tolerowane. Nie wystąpiły żadne ciężkie (serious) zdarzenia niepożądane, a wszystkie obserwowane AEs 

ustąpiły samoistnie. Wszystkie raportowane AEs miały nasilenie łagodne lub umiarkowane i były typowe 

dla populacji chorych z ciężką postacią hemofilii A. Jedynym AEs uznanym za związane z leczeniem było 

łagodne uogólnione uczucie gorąca. 

W trakcie leczenia produktem Afstyla u jednego chorego wystąpiło spontaniczne krwawienie (krwio-

mocz), który nie wymagał dodatkowego leczenia. Odnotowano również jeden przypadek krwawienia 

z nosa, który ustąpił po 15 minutach przed podaniem produktu Advate. 



 
70 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 32. Ocena bezpieczeństwa; lonoctocog alfa vs octocog alfa; badanie Klamroth 2016. 

AEs 
Ocena w trakcie badania Klamroth 2016 

produkt Advate, N=27 produkt Afstyla, N=27 

AEs 

1 (3,7%*) 

 ból pleców i ból mięśniowo-szkieletowy, 
odpowiednio o nasileniu łagodnym i umiar-
kowanym 

 nie związane z leczeniem 

2 (7,4%*) 

 ból zęba, o łagodnym nasileniu, nie związa-
ny z leczeniem  

 uogólnione uczucie gorąca, o łagodnym 
nasileniu, związany z leczeniem 

Wszystkie AEs ustąpiły 

SAEs 0 (0%) 0 (0%) 

Oznaki parametrów życiowych Nie stwierdzono nieprawidłowości 

Krwawienie 

1 (3,7%*) 

 spontaniczne krwawienie: krwiomocz nie 
wymagający dodatkowego leczenia 

1 (3,7%*) 

 krwawienie z nosa, trwające 15 minut, nie 
wymagające leczenia, ustąpiło przed poda-
niem octocogu alfa 

* obliczono na podstawie dostępnych danych. 

 

6.5.2 Ryzyko powstawania inhibitorów 

W trakcie badania Klamroth 2016 u żadnego pacjenta nie rozwinęły się inhibitory przeciwko czynnikowi 

VIII ani przeciwciała przeciwko stosowanym lekom.  

Spośród 27 chorych leczonych, 26 włączono do drugiego etapu badania Mahlangu 2016, w którym chorzy 

zostali poddani leczeniu produktem Afstyla. U wszystkich chorych nie stwierdzono rozwoju inhibitora ani 

przeciwciał przeciwko lekowi. 

Tabela 33. Ocena immunogenności lonoctocogu alfa i octocogu alfa; badanie Klamroth 2016. 

Parametr Rozwój w trakcie badania Klamroth 2016 

Inhibitory 
Nie stwierdzono w trakcie badania Klamroth 2016, ani w drugim etapie badanie Mahlan-

gu 2016 

Przeciwciała przeciwko lekowi 
Nie stwierdzono w trakcie badania Klamroth 2016 (przeciwko produktowi Afstyla 

i Advate), ani w drugim etapie badanie Mahlangu 2016 

 

6.5.3 Tolerancja wlewu 

W trakcie terapii lonoctocogiem alfa i octocogiem alfa (produkt Afstyla i Advate) w badaniu Klamroth 

2016 nie odnotowano reakcji niepożądanych z miejscu wlewu leków. U żadnego chorego w miejscu po-
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dania nie wystąpił rumień, mierzalny obrzęk ani stwardnienie. Pacjenci nie odczuwali swędzenia ani uczu-

cia gorąca w miejscu wlewu leku. 

Tabela 34. Tolerancja wlewu leku; lonoctocog alfa vs octocog alfa; badanie Klamroth 2016. 

AEs Ocena w trakcie badania Klamroth 2016 

Reakcje w miejscu wlewu 
Nie stwierdzono reakcji niepożądanych w miejscu wlewów obu leków; brak rumienia, swędze-

nia, bólu, uczucia gorąca, mierzalnego obrzęku ani stwardnienia 
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7 Rekombinowane czynniki krzepnięcia VIII (komparatory) 

7.1 Opis metodyki włączonych badań 

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania do analizy włączono 19 badań oceniających skuteczność 

i bezpieczeństwo stosowania 5 różnych rekombinowanych czynników krzepnięcia w leczeniu ciężkiej he-

mofilii A. 6 badań przedstawiało informacje na temat produktu Kogenate Bayer (Giangrande 2002, Barnes 

2006, Kreuz 2005, JOS, PAC, ReCARE), będącego preparatem II generacji, 3 próby odnośnie produktu 

NovoEight (guardianTM3, guardianTM1 i guardianTM2) i 4 badania opisujące produkt Advate (EPIC, Auer-

swald 2012, Blanchette 2008 i Tarantino 2004), które są koncentratami czynnika krzepnięcia VIII III gene-

racji. Ponadto włączono 5 badań przedstawiających dane na temat preparatów IV generacji – 3 próby 

opisujące produkt Nuwiq (GENA-03, GENA-13 i NuProtect) oraz 3 badania, w których chorzy byli leczeni 

preparatem o przedłużonym działaniu Elocta (Kids A-LONG, Wang 2018, ASPIRE). 

Prawie wszystkie analizowane badania były prospektywnymi próbami bez randomizacji i grupy kontrolnej 

(nie porównywano w nich różnych czynników krzepnięcia VIII). Jedynie badania ReCARE i Wang 2018 mia-

ły charakter retrospektywny. Próba JOS była z kolei badaniem randomizowanym, w którym stosowano 

produkt Kogenate Bayer lub Kogenate FS w schemacie profilaktyki i podania doraźnego – ponieważ po-

równanie obu schematów nie jest przedmiotem oceny niniejszego raportu, badanie opisano jako pro-

spektywne z wyróżnieniem dwóch podgrup leczenia. 

Większość włączonych prób przedstawiały wyniki dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa poszczegól-

nych czynników krzepnięcia VIII, a w części z nich dodatkowo zamieszczono wyniki oceny farmakokine-

tycznej. Tylko w próbie Barnes 2006 przedstawiono wyłącznie analizę farmakokinetyczną stosowanego 

leku. 

W większości analizowanych badań populację stanowiły dzieci i młodzież (<18 lat). Natomiast w próbach 

guardianTM1 i guardianTM2, Wang 2018, Tarantino 2004 oraz ASPIRE przedstawiono informacje dla popu-

lacji mieszanej (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych) – z badań tych prezentowano jedynie wyniki 

dotyczące pacjentów w wieku <18 lat. 

Badania uwzględnione w analizie nie były liczne – najwięcej pacjentów uwzględniono w próbie ReCARE 

(n=183), a najmniej w badaniu Wang 2018 (17 chorych z hemofilią A, z czego 15 pacjentów miało <18 lat). 
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Większość prób, w których podano informacje na temat placówek badawczych, była wieloośrodkowa 

(w badaniach guardianTM3, guardianTM2, GENA-03 i GENA-13 uwzględniono placówki z Polski) – tylko pró-

bę Barnes 2006 przeprowadzono w jednym kanadyjskim ośrodku. 

Jakość metodologiczną prawie wszystkich prób oceniono na bardzo dobrą (uzyskały 7-8/8 punktów w skali 

NICE). Jedynie badania ReCARE, Wang 2018, EPIC i Barnes 2006 otrzymały ocenę dobrą (6/8 punktów 

w skali NICE) – dwie pierwsze próby otrzymały mniejszą punktację z uwagi na retrospektywny charakter, 

trzecia z uwagi na brak wyników w warstwach, a ostatnia z racji przeprowadzenia jej w jednym ośrodku 

badawczym.  

Szczegółowe informacje o metodyce włączonych badań przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 35. Metodyka badań włączonych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa komparatorów dla pro-
duktu Afstyla. 

Badanie 
Klasyfikacja  

AOTMiT 
Ocena NICE N chorych Okres obserwacji Liczba ośrodków Sponsor 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 
2002 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 31 
średnia EDs: 85 
(zakres: 5-272); 

łącznie 2622 EDs 
19 (Europa i Izrael) Bayer 

Barnes 2006 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

6/8 20 
do 48 godzin po 

podaniu 
1 (Kanada) Bayer 

Kreuz 2005 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 61 

≥2 lata (≥20 EDs) 

średnia EDs: 797 
(SD: 258) 

mediana EDs: 887 
(zakres: 8-1123) 

32 (Ameryka Północna 
i Unia Europejska) 

Bayer 

JOS 
(Manco-Johnson 

2007) 

IVC, inne badanie 
grupy pacjentów

$
 

8/8 65 

średni czas udziału 
pacjentów w bada-
niu: 49 mies. (za-

kres: 48-58) 

wieloośrodkowe
$$

 Bayer 

PAC 

(Zhao 2017) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 30 
12 tyg. terapii do-

raźnej + 12 tyg. 
profilaktyki 

wieloośrodkowe
$$

 Bayer 

ReCARE 
(Li 2017) 

IVB, opisowe retro-
spektywne badanie 

bez randomizacji 
i grupy kontrolnej 

6/8 183 

chorych włączano 
między 1 grudnia 
2007 a 31 maja 

2013 

12 (Chiny) Bayer 
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Badanie 
Klasyfikacja  

AOTMiT 
Ocena NICE N chorych Okres obserwacji Liczba ośrodków Sponsor 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC 
(Auerswald 

2015) 

IIIC, prospektywne 
badanie bez rando-
mizacji z historycz-

ną
##

 grupą kontrolną 

6/8 
19 

(leczeni) 

badanie zostało 
przedwcześnie 
zakończone†† 

bd. bd. 

Auerswald 2012 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 
55 

(leczeni) 
do 75 EDs lub do 3 

lat 

24 (międzynarodowe) 
dla n=66 włączonych 

do badania 
Baxter 

Blanchette 2008 
(Blanchette 2008 

i Fischer 2011)  

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 53 
≥50 EDs lub 

6 mies.‡ 
23 (Ameryka Północna 

i Europa) 
Baxter 

Tarantino 2004 
(Tarantino 2004  
i Fischer 2011) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 47† 
mediana: 293 (IQR: 

261; 336) dni† 
bd. bd. 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 
(Kulkarni 2013) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 63 

średnia EDs na lek: 
60 (zakres: 20-104) 
w okresie 4,5 mies. 
udziału w badaniu 

26 (11 krajów, w tym 
Polska) 

Novo Nordisk 
A/S 

guardian
TM

1 
(Lentz 2013) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 24^ 

średnia EDs na lek: 
85 (zakres: 11-172) 
w okresie 6 mies. 
udziału w bada-

niu^^ 

wieloośrodkowe (15 
krajów) 

Novo Nordisk 
A/S 

guardian
TM

2 
(Ozelo 2015 i 
Lentz 2016) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 78^^^ 

451,6 pacjento-lat; 
72320 EDs; średnia 
ekspozycja na pa-
cjenta: 361,6 EDs

 

(dane z Lentz 2016) w 
okresie >4 lat udzia-

łu w badaniu 

52 (19 krajów, w tym 
Polska) 

Novo Nordisk 
A/S 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
(Klukowska 

2016) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 59 
profilaktyka: średnia 

EDs na lek 89,8 
(SD: 22,3) 

15 (7 krajów, w tym 
Polska) 

Octopharma 
AG 

GENA-13 
(Klukowska 

2018) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 49 

mediana: 30,1 
(zakres: 9,6-53,2), 
średnia: 29,4 (SD: 

6,9) miesiąca; śred-
nia EDS na lek: 415 
(SD: 107), mediana: 

424 (zakres: 145-
802) 

10 (6 krajów, w tym 
Polska) 

Octopharma 
AG 
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Badanie 
Klasyfikacja  

AOTMiT 
Ocena NICE N chorych Okres obserwacji Liczba ośrodków Sponsor 

NuProtect 
(Liesner 2018) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 66 
mediana EDs na lek 
43,0 (zakres: 4-120)  

25 (14 krajów) 
Octopharma 

AG 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
(Young 2015) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 71** 
mediana: 6,12* 

mies. 
23 (8 krajów) bd. 

Wang 2018 

IVB, opisowe retro-
spektywne badanie 

bez randomizacji 
i grupy kontrolnej, 
na podstawie reje-

stru 

6/8 17*** 

średnia EDs 232 
(zakres: 133-329) 

dla wszystkich 
chorych leczonych 

FVIII 

bd. bd. 

ASPIRE 
(Nolan 2016) 

IID, prospektywne, 
jednoramienne, 

badanie ekspery-
mentalne 

7/8 61
@

 mediana: 23,9 tyg.
# 

bd. Biogen 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** w tym 69 chorych otrzymało produkt Elocta; 
*** w próbie uwzględniono 36 pacjentów, z czego 17 miało hemofilię A (15 z nich było w wieku ≤18 lat); 
# analiza interim – data odcięcia danych 6 stycznia 2014 r.; w podgrupie chorych <6 lat 10,6 tyg., a w podgrupie 6 do <12 lat 28,7 tyg.; od 

momentu rozpoczęcia badania Kids A-LONG do wykonania analizy interim chorzy poddani zostali 51,1 skumulowanym tyg. terapii rFVIII Fc 
(23 [37,7%] chorych otrzymywało leczenie przez ≥1 rok), a mediana skumulowanych EDs na rFVIII Fc wynosiła 103,0 (35 [57,4%] pacjentów 
miało ≥100 EDs); 

## w badaniu historyczna grupa kontrolna stanowiła odniesienie dla hipotezy próby – czy zastosowanie analizowanego leczenia spowoduje 
≥50% zmniejszenie częstości występowania inhibitora FVIII w porównaniu do historycznej grupy kontrolnej otrzymującej standardową pro-
filaktykę; 

‡  w podgrupie pacjentów z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII <1%) mediana ekspozycji wyniosła 396 (IQR: 260; 455) dni; 
$ próba była badaniem randomizowanym, w którym stosowano produkt Kogenate Bayer lub Kogenate FS w schemacie profilaktyki i postę-

powania doraźnego; ponieważ porównanie obu schematów nie jest przedmiotem oceny niniejszego raportu, badanie opisano jako pro-
spektywne z wyróżnieniem dwóch podgrup leczenia; 

$$ na podstawie afiliacji autorów publikacji; 
^ w niniejszym raporcie z próby opisano jedynie podgrupę pacjentów w wieku 12-17 lat; łącznie w badaniu uwzględniono 150 pacjentów; 
^^ dla wszystkich pacjentów (N=150); 
^^^ w niniejszym raporcie z próby opisano jedynie podgrupę pacjentów w wieku 12-17 lat; łącznie w badaniu uwzględniono 199 pacjentów 

(dane dla najdłuższego okresu obserwacji z publikacji Lentz 2016); 
@ w badaniu uwzględniono również dorosłych pacjentów z badania A-LONG (N=151), ta grupa nie została opisania w niniejszym raporcie; 
† dane na podstawie publikacji Fischer 2011; przedstawiono informacje na temat pacjentów w wieku 10-17 lat z ciężką hemofilią A (aktyw-

ność FVIII <1%); uwzględniono jedynie dane dla chorych w wieku <18 lat; 

†† ponieważ odsetek chorych, u których stwierdzono wystąpienie inhibitora, wskazywał na to, że cel badania (opisany w przy-
pisie ##) nie jest możliwy do osiągnięcia przy założonej liczbie pacjentów, próba została przerwana przedwcześnie. 

W większości analizowanych badań podano informacje na temat przepływu pacjentów. Danych takich nie 

przedstawiono jedynie w próbie Barnes 2006 (w którym głównym punktem końcowym była ocena farma-

kokinetyki), Tarantino 2004, NuProtect oraz Wang 2018 (która była badaniem retrospektywnym). W za-

leżności od stosowanego czynnika krzepnięcia VIII badania ukończyło: dla produktu Kogenate Bayer 66,7-

100% pacjentów, dla produktu Advate 80-100% chorych, dla produktu NovoEight 66-97% pacjentów, dla 

produktu Nuwiq 89,8% i 96% chorych (odpowiednio badania GENA-13 i GENA-03), a dla produktu Elocta 
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94-100% pacjentów (w badaniu ASPIRE żaden chory nie przerwał przedwcześnie badania przed przyjętą 

w publikacji datą odcięcia danych). Tylko w badaniu EPIC odsetek chorych kończących próbę był dużo 

niższy i wyniósł 15,8%, jednak ta niska wartość wynika z tego, że próba została przedwcześnie zakończo-

na. Informacje na temat przyczyn przedwczesnego przerwania terapii przedstawiono w tabeli poniżej – 

tylko w dwóch badaniach (JOS i Auerswald 2012) podano informacje o utracie chorych z obserwacji (lost 

to follow-up) – w obu z obserwacji utracono jednego pacjenta. 

Tabela 36. Przepływ pacjentów w badaniach włączonych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa kompa-
ratorów dla produktu Afstyla. 

Badanie Przepływ chorych 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 
Do badania włączono 31 chorych. 2 (6,5%*) pacjentów nie ukończyło badania – jeden z powodu otrzymania 

transfuzji krwi, drugi z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza obszar monitoringu badania. 

Barnes 2006 Do badania włączono 20 pacjentów. 

Kreuz 2005 

Do badania włączono 61 chorych. Badania nie ukończyło 8 (13,1%*) pacjentów – 2 z powodu zmiany miejsca 
zamieszkania, 2 z powodu poważnego naruszenia protokołu badania, 1 z powodu zakończenia badania, 

1 z uwagi na nie przestrzeganie zaleceń lekarskich (non-compliance), 1 z uwagi na przejście na inny produkt 
FVIII w terapii ITI i 1 z powodu obecności inhibitora w momencie włączenia (u tego chorego wynik badania na 

obecność inhibitora poznano dopiero po 4. wlewie – został on uwzględniony w analizie bezpieczeństwa). 

JOS 

Skryningowi do badania poddano 119 pacjentów, z czego randomizacji poddano 65 chorych. W grupie profilak-
tyki uwzględniono 32 pacjentów, a w grupie terapii doraźnej 33 chorych. W pierwszej próbę zgodnie z protoko-

łem ukończyło 27 (84,4%*), a w drugiej 22  (66,7%*). Przyczynami przedwczesnego zakończenie udziału w 
badaniu były odpowiednio wysokie miano inhibitora (2 chorych), uszkodzenie stawu (1) oraz wykluczenie z 
badania (2) oraz krwotoki zagrażające życiu (3 chorych), uszkodzenie stawu (6), wykluczenie z badania (1) i 

utrata z obserwacji (lost to follow-up; 1). 

PAC 
Skryningowi poddano 33 chorych, z czego do badania włączono 30 pacjentów. Wszyscy chorzy ukończyli bada-

nie. 

ReCARE 
Do badania włączono 183 chorych. Wszyscy ukończyli próbę. 183 pacjentów włączono do oceny FAS, natomiast 

181 chorych stanowiło populację per-protocol (jeden pacjent otrzymał regularną profilaktykę rFVIII w wieku 
>18 lat, a drugi otrzymał pierwszą regularną profilaktykę rFVIII w wieku <10 tyg.). 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC 

Do badania zrekrutowano 22 chorych, z czego 20 spełniło kryteria włączenia, a 19 otrzymało leczenie. Badanie 
z powodu jego przedwczesnego zakończenia ukończyło w pełni 3 (15,8%*) chorych. W przypadku pozostałych 

16 chorych, którzy nie ukończyli próby, u 8 (42,1%) stwierdzono wystąpienie inhibitora (nie ukończyli oni jednak 
6-miesięcznego okresu obserwacji), a 8 bez inhibitora zostało wycofanych z badania z powodu jego przedwcze-

snego zakończenia. 

Auerswald 2012 

Do badania włączono 66 pacjentów, z czego leczenie otrzymało 55 (83,3%) chorych - 6 chorych nie przeszło 
skryningu,1 został uznany za utraconego z obserwacji (lost to follow-up) i został wykluczony z badania po nie-

stawieniu się na dwie wizyty kontrolne, 3 zrezygnowało z badania, a 1 został wykluczony przez badacza z uwagi 
na niskie stężenie hemoglobiny przed włączeniem.11 (20%*) zakończyło badanie przedwcześnie – 1 z powodu 

wystąpienia inhibitora, aby mieć możliwość wzięcia udziału w innej próbie międzynarodowej dotyczącej ITI, 
1 została wycofana przez badacza z uwagi na podanie innego leczenia niż rAHF-PFM znacznie poza dozwolony-

mi 28 dniami przed skryningiem, 1 został utracony z obserwacji (lost to follow-up), 1 został decyzją badacza 
wykluczony z próby podczas terapii ITI, 1 otrzymał lek przez przypadek, mimo niespełnienia kryteriów skrynin-
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Badanie Przepływ chorych 

gu, a 6 chorych wycofało zgodę na udział w badaniu z powodów nie związanych ze stosowanym lekiem. 

Blanchette 2008 Do badania włączono 53 chorych. Wszyscy ukończyli próbę. 

Tarantino 2004 
Do badania włączono 111 pacjentów. Na podstawie informacji z publikacji Fischer 2011 można stwierdzić, że 

uwzględniono w nim 47 chorych w wieku 10-17 lat z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII <1%). 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 

Skryningowi w badaniu poddano 69 pacjentów, z czego do próby włączono 65 chorych. Dwóch (3,1%*) pacjen-
tów zostało wycofanych z badania przed ukończeniem pomiarów farmakokinetycznych (nie uwzględniono ich 
w tej ocenie). Kolejnych trzech pacjentów otrzymało turoctocog alfa, jednak zostało wycofanych z powodu: 

przyjęcia innego FVIII, niestosowania się do procedur badania oraz wycofania zgody przez rodziców. Badanie 
ukończyło 60 (92,3%*) chorych. 

guardian
TM

1 

Skryningowi w badaniu poddano 172 pacjentów, z czego do próby włączono 150 chorych (pacjentów wyklu-
czono z uwagi na brak dokumentacji odnośnie wcześniej ekspozycji ≥150 EDs [13 chorych] oraz innych przyczyn 

[9 chorych]). Czterech chorych (w tym 1 dziecko) zostało wycofanych z powodu: AEs w postaci łagodnego 
zmęczenia, przyjęcia innego FVIII, utraty z obserwacji oraz ujawnieniu pozytywnego testu na inhibitor FVIII już 

po włączeniu do badania. Badanie ukończyło 146 (97,3%*) chorych. 

guardian
TM

2 

Z 201 pacjentów poddanych skryningowi leczenie otrzymało 200 (99,5%) chorych. W momencie odcięcia da-
nych w dniu 31 grudnia 2013 r. 68 (33,8%) pacjentów przerwało udział w próbie z powodu: AEs (3 chorych, 

w tym schizofrenia, krwotok podtwardówkowy, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych), braku stoso-
wania się do protokołu badania (2), spełnienia kryteriów wykluczenia (12) oraz innych przyczyn (51, w tym 

przeniesienie do innego badania klinicznego, leczenie innym czynnikiem koagulacyjnym lub wycofanie zgody na 
udział w badaniu). Badanie ukończyło 132 (66%)* chorych.^ 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 

Do oceny farmakokinetyki włączono 26 chorych. Do analizy skuteczności i bezpieczeństwa profilaktyki włączono 
59 chorych. Próbę ukończyło 57 (96,6%) chorych – dwóch chorych przerwało udział w badaniu (jeden po 26 

EDs z uwagi na diagnozę choroby von Willebranda, a drugi po 42 EDs z uwagi na niewystarczającą odpowiedź 
na leczenie). 

GENA-13 
Do próby włączono 49 z 59 dzieci, które ukończyły badanie GENA-03 zgodnie z protokołem^^. Opisywaną 
próbę ukończyło 44 (89,8%*) chorych – 3 pacjentów wycofało zgodę na udział w badaniu, u 1 stwierdzono 

złamanie protokołu, a jeden chory zmarł z powodu niewydolności wielonarządowej. 

NuProtect 
Do pierwszej analizy wstępnej (interim; przedstawionej we włączonej publikacji) zostało włączonych 85 cho-
rych, z których 66 miało ≥20 EDs na lek lub wystąpił u nich inhibitor w ciągu 20 EDs(tych pacjentów uwzględ-

niono ostatecznie w analizie). 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
Do badania włączono 71 chorych. 4 chorych przerwało udział w próbie – 1 z powodu AEs, 2 wycofało zgodę, 

1 z powodu złamania protokołu. Badanie ukończyło 67 (94,4%) pacjentów. 

Wang 2018 
Do badania na podstawie rejestru włączono 17 chorych z hemofilią A. Wśród nich <18 lat miało 15 (88%) pa-

cjentów.  

ASPIRE 
Do badania włączono 61 z 67 dzieci, którzy ukończyli próbę Kids A-LONG^^^.W momencie analizy opisanej 

w publikacji Nolan 2016 (data odcięcia danych 6 stycznia 2014 r.) 6-miesięczny okres obserwacji ukończyło 22 
(36,1%) chorych. Żaden chory nie przerwał przedwcześnie badania do tego punktu czasowego. 

*  obliczono na podstawie dostępnych danych; 
^  informacje dla populacji ogólnej badania (N=200, dzieci i dorośli); 
^^ 8 pacjentów z Turcji nie uczestniczyło w badaniu z powodu opóźnień w jego zatwierdzeniu, a 2 chorych z uwagi na przedwczesne zakoń-

czenie udziału w próbie GENA-03; 
^^^ w badaniu uwzględniono również dorosłych pacjentów z badania A-LONG (N=151), ta grupa nie została opisana w niniejszym raporcie. 
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7.2 Charakterystyka włączonej populacji 

7.2.1 Kryteria selekcji osób podlegających rekrutacji do badania 

Do analizowanych badań włączano chorych z hemofilią A. W większości analizowanych prób wymagano, 

aby choroba występowała w stopniu ciężkim, jednak badania różniły się definicją takiej postaci schorze-

nia. W próbach dotyczących produktu NovoEight i Nuwiq ciężka hemofilia oznaczała aktywność FVIII ≤ 1% 

normy. Podobną definicję przyjęto również w badaniach Kids A-LONG i ASPIRE (produkt Elocta) oraz PAC 

(produkt Kogenate Bayer). Także w próbie Wang 2018 (produkt Elocta) podano, że u włączanych pacjen-

tów musiała występować ciężka hemofilia A, jednak nie sprecyzowano jej szczegółowej definicji. W dwóch 

badaniach opisujących produkt Kogenate Bayer (Giangrande 2002, Kreuz 2005 i JOS) podano, że włączano 

pacjentów z ciężką hemofilią A, jednak określono ją jako aktywność FVIII < 2% normy. Podobną aktywność 

(≤ 2%) jako kryterium włączenia przyjęto w próbach przedstawiających dane na temat skuteczności i bez-

pieczeństwa produktu Advate (EPIC, Auerswald 2012, Blanchette 2008 i Tarantino 2004), jednak w wy-

mienionych badaniach taką postać choroby nazywano umiarkowanie ciężką lub ciężką. Z kolei w próbach 

Barnes 2006 i ReCARE (produkt Kogenate Bayer) włączano pacjentów z hemofilią A umiarkowaną i ciężką, 

ale nie podano dokładnych definicji takich postaci schorzenia. W części badań sprecyzowano, że włączano 

jedynie chłopców lub mężczyzn (guardianTM3, guardianTM1 i guardianTM2, Kids A-LONG, EPIC, Barnes 

2006, Kreuz 2005, JOS i ReCARE). 

W większości analizowanych badań włączano dzieci i młodzież (kryterium włączenia stanowił wiek do < 18 

lat), ale w części badań uwzględniono także chorych dorosłych (guardianTM1, guardianTM2 i Tarantino 

2004) lub nie sprecyzowano kryterium wiekowego rekrutowanych pacjentów (Wang 2018, GENA-03 

i NuProtect). 

We wszystkich badaniach opisujących produkt NovoEight i Elocta wymagano, aby chorzy byli wcześniej 

leczeni (PTPs [z ang. previously treated patients]; często stosowano kryterium ≥ 50 lub 150 EDs na jaki-

kolwiek produkt FVIII) – ponadto wcześniejszą terapię FVIII musieli także otrzymywać pacjenci z badań 

GENA-03, GENA-13, Blanchette 2008, Tarantino 2004, Barnes 2006, PAC i ReCARE). Z kolei w próbie Nu-

Protect włączano pacjentów wcześniej nieleczonych (PUPs, z ang. previously untreated patients), a w ba-

daniach EPIC, Auerswald 2012, Giangrande 2002, Kreuz 2005 populację tę poszerzono o chorych leczo-

nych wcześniej minimalnie (MTPs, z ang. minimally treated patients). W badaniu JOS nie podano informa-
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cji na temat wcześniejszego leczenia, ale dane ze strony clinicaltrial.com (określenie stosowanej terapii 

jako primary) mogą wskazywać, że do próby włączano PUPs.  

W części prób, poza jednostką chorobową, wiekiem i wcześniejszym leczeniem, zdefiniowano także do-

datkowe kryteria włączenia, z których najczęstszym była określona masa ciała pacjentów (≥ 13 kg w bada-

niu Kids A-LONG, > 12 kg w próbie Barnes 2006 i > 35 kg w badaniu Tarantino 2004). 

Wśród najczęstszych kryteriów wykluczających pacjentów z udziału w badaniach można wyróżnić: obec-

ność inhibitora FVIII (obecnie lub w wywiadzie; próby guardianTM1, guardianTM3, Kids A-LONG, GENA-03, 

EPIC, Auerswald 2012, Blanchette 2008, Tarantino 2004, Barnes 2006, JOS, PAC i ReCARE), niedobór od-

porności (badania guardianTM1, guardianTM3, GENA-03, Kids A-LONG, Tarantino 2004 i ReCARE), otrzy-

mywanie leków immunomodulujących (próby Kids A-LONG, GENA-03, NuProtect, Tarantino 2004 i PAC), 

nieprawidłowa funkcja wątroby i nerek oraz wartości innych parametrów laboratoryjnych (próby Kids A-

LONG, GENA-03, NuProtect, Tarantino 2004, Kreuz 2005, JOS, PAC i ReCARE) czy uczestnictwo w innym 

badaniu klinicznym (badania Kids A-LONG i NuProtect). 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów włączenia i wykluczenia przedstawiono w poniższej tabeli. 



 
80 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 37. Kryteria selekcji chorych w badaniach włączonych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa komparatorów dla produktu Afstyla. 

Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 
2002 

 ciężka HA (aktywność FVIII 
<2%)^^ 

 ≤4 lata 

 PUPs (brak jakiegokolwiek 
wcześniejszego leczenia pro-
duktami FVIII) lub MTPs (≤4 
wlewy pojedynczym produk-
tem FVIII, pdFVIII lub rFVIII) 

 w przyp. pacjentów 
MTPs brak przeciwciał 
inhibitora w ciągu 2-3 
tyg. po ostatnim wle-
wie przed włączeniem 
do badania 

 nie zdefiniowano  nie zdefiniowano 

Barnes 2006 

 chłopcy z Hospital for Sick 
Children w Toronto 

 ciężka lub umiarkowana HA 

 <18 lat 
 obecne lub wcześniejsze le-

czenie Kogenate-FS® 
 masa ciała>12 kg  nie zdefiniowano 

 wyst. inhibitora FVIII (> 0,5 BU) – 
obecne lub w wywiadzie (w cią-
gu 2 lat poprzedzających bada-
nie) 

Kreuz 2005 

 chłopcy 

 ciężka HA (aktywność FVIII 
<2%) 

 ≤4 lata 

 PUPs lub MTPs (≤4 EDs) poje-
dynczym produktem FVIII 
(osoczopochodnym, inakty-
wowanym wirusowo lub re-
kombinowanym) 

 u MTPs nie mógł 
występować inhibitor 
FVIII (≥0,6 BU) w okre-
sie 1-3 tyg. podczas 
wcześniejszego lecze-
nia FVIII 

 chorzy seropozytywni (HIV) 

 nieprawidłowa czynność wątro-
by i nerek, czas protrombinowy, 
czas częściowej tromboplastyny 
(zgodne z niedoborem FVIII) 
oraz badanie morfologiczne 
krwi (względem wartości od-
powiednich dla poszczególnego 
wieku) 

 dodatkowe zaburzenia krwa-
wienia lub stan psychiczny lub 
medyczny, który mógłby wpły-
nąć na ocenę efektywności le-
czenia 

 przyjmowanie innych produktów 
krwi niż te dozwolone dla MTPs 

JOS  chłopcy  <30 mies.  nie zdefiniowano  ≥ 2 krwotoki w każ-  nie zdefiniowano  występowanie inhibitora FVIII 
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Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

 ciężka HA (aktywność FVIII 
≤ 2%) 

dym z ocenianych 
stawów 

 prawidłowy obraz 
stawów na początku 
badania 

 prawidłowa motoryka 
stawu 

 nieprawidłowa liczba płytek krwi 

PAC 
 ciężka HA (aktywność FVIII 

<1%) 
 2-16 lat 

 otrzymywanie wyjściowo 
terapii doraźnej i brak w wy-
wiadzie profilaktyki stos. >6 
mies. następujących po sobie 

 ≥50 EDs na jakiekolwiek pro-
dukty FVIII 

 nie zdefiniowano 

 jakiekolwiek zaburzenia krwa-
wienia inne niż HA 

 uszkodzenie czynności nerek 
(stężenie kreatyniny w oso-
czu>2,0 mg/dl) lub choroba 
wątroby 

 wyst. inhibitora FVIII w wywia-
dzie 

 trombocytopenia (liczba płytek 
krwi <100000/mm

3
) 

 stos. czynników immunomodu-
lujących podczas trwania bada-
nia i w ciągu 3 mies. przed włą-
czeniem 

 konieczność podania leków w 
celu tolerowania wlewów FVIII 

ReCARE 

 chłopcy 

 udokumentowana umiar-
kowana do ciężkiej HA (do-
stęp do kartotek medycz-
nych) 

 chorych włączano między 1 
grudnia 2007, a 31 maja 
2013 

 od 2 do <18 
lat 

 otrzymywanie częściowej lub 
całkowitej profilaktyki z wyko-
rzystaniem rFVIII lub pdFVIII  

 stos. profilaktyki lub 
terapii doraźnej rFVIII 

 inne zaburzenia krwawienia (jak 
na przykład hemofilia B lub cho-
roba von Willebranda) 

 nieprawidłowa czynność nerek 
(stężenie kreatyniny w oso-
czu>2,0 mg/dl) 

 klinicznie istotne zaburzenie 
czynności wątroby 

 liczba komórek CD4 <250/µl 

 brak kompletnych wyników 

 udokumentowane wystąpienie 
inhibitora lub miano przeciwciał 
≥6 BU w dwóch różnych pomia-
rach 

 trombocytopenia (liczba płytek 
krwi <100000/mm

3
) 

 konieczność podania leków w 
celu tolerowania wlewów FVIII 

 nadwrażliwość na substancję 
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Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

aktywną 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC 

 chłopcy 

 ciężka lub umiarkowanie 
ciężka HA (aktywność FVIII 
≤2%) 

 <1 rok życia 

 ≤3 EDs na jakikolwiek produkt 
FVIII lub produkt zawierający 
FVIII (co odpowiada definicji 
MTPs) stos. w leczenie łagod-
nych (minor) krwawień (np. 
krwawień wymagające mak-
symalnie 2 wlewów) 

 nie zdefiniowano 

 stan zdrowia pacjenta zagraża-
jący życiu (ciężki uraz) 

 inne zaburzenia hemostazy niż 
HA (wrodzone lub nabyte) 

 inna klinicznie istotna przewle-
kła choroba niż HA 

 konieczność operacji w momen-
cie włączenia do badania 

 występowania inhibitora (≥0,6 
BU) w momencie rozpoczęcia 
badania 

Auerswald 
2012 

 ciężka lub umiarkowanie 
ciężka HA (aktywność FVIII 
≤2%) 

 <6 lat 

 PUPs lub MTPs 

 chorzy mogli otrzymać ≤3 
wlewów rAHF-PFM w ciągu 28 
dni przed włączeniem w lecze-
nia epizodów krwawienia i ≤3 
między włączeniem a pierw-
szym wlewem związ. z oceną 
IR 

 nie zdefiniowano  nie zdefiniowano 

 wykrywalny inhibitor FVIII 

 nadwrażliwość na rAHF-PFM 

 leczenie produktem FVIII innym 
niż rAHF-PFM 

Blanchette 
2008 

 ciężka lub umiarkowanie 
ciężka HA (aktywność FVIII 
≤2%) 

 <6 lat 
 PTPs 

 ≥50 EDs na produkty FVIII 
 nie zdefiniowano 

 inne zaburzenia hemostazy niż 
HA (wrodzone lub nabyte) 

 wykrywalny inhibitor FVIII (>1 
BU) lub jego obecność w wywia-
dzie 

Tarantino 
2004 

 ciężka lub umiarkowanie 
ciężka HA (aktywność FVIII 
≤2%) 

 ≥10 lat  ≥150 EDs na produkty FVIII  masa ciała >35 kg 

 przewlekła choroba wątroby 

 liczba limfocytów CD4+ u osób z 
HIV-1 musiała być <400/mm3 
(udokumentowane w dwóch 
następujących po sobie pomia-
rach w ciągu 12 mies. przed 
włączeniem) 

 nadwrażliwość na rFVIII 

 obecne lub planowane leczenie 
immunomodulujące 

 obecność inhibitora FVIII (>1 BU) 
na początku badania (chorzy z 
obecnością inhibitora z mianem 
≤1,0 BU, u których stwierdzono 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

oczekiwaną odpowiedź na tera-
pię byli włączani do badania) 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 
 chłopcy z ciężką HA (aktyw-

ność FVIII ≤1%) 
 0-11 lat 

 ≥50 EDs (1 dzień, w którym 
została podana ≥1 dawka FVIII) 
na jakikolwiek produkt FVIII 

 brak inhibitora FVIII 

 zwiększone ryzyko zdarzenia 
zakrzepowo-zatorowego 

 niedobór odporności (liczba 
limfocytów CD4+ <200/µl) 

 stwierdzenie inhibitora FVIII w 
wywiadzie 

guardian
TM

1 
 osoby płci męskiej z ciężką 

HA (aktywność FVIII ≤1%) 
 12-65 lat 

 ≥150 EDs (1 dzień, w którym 
została podana ≥1 dawka FVIII) 
na jakikolwiek produkt FVIII 

 brak inhibitora FVIII 

 zwiększone ryzyko zdarzenia 
zakrzepowo-zatorowego 

 niedobór odporności (liczba 
limfocytów CD4+ <200/µl) 

 stwierdzenie inhibitora FVIII w 
wywiadzie 

guardian
TM

2^ 

 osoby płci męskiej z ciężką 
HA (aktywność FVIII ≤1%) 

 ukończenie guardianTM3 
lub guardianTM1 

 dzieci 
i dorośli 

 PTPs  brak inhibitora FVIII  nie zdefiniowano  nie przedstawiono 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
 ciężka HA (aktywność FVIII 

<1%) 
 nie zdefi-

niowano 
 ≥50 EDs na produkty FVIII  nie zdefiniowano 

 niedobór odporności (liczba 
limfocytów CD4+ ≤200/µl) 

 ciężka choroba serca lub nerek 

 wyst. inhibitora FVIII (obecnie 
lub w wywiadzie) 

 otrzymywanie leków immuno-
modulujących 

GENA-13 

 chorzy, którzy ukończyli 
próbę GENA-03 zgodnie z 
protokołem (czas uczestnic-
twa w badaniu: ≥ 6 miesię-
cy i 50 EDs) 

 PTPs, spełniający kryteria GENA-03 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

NuProtect 
 ciężka HA (aktywność FVIII 

<1%) 
 nie zdefi-

niowano 

 brak leczenia jakimkolwiek 
FVIII lub inny produktami 
krwiopochodnymi zawierają-
cymi FVIII 

 nie zdefiniowano 

 inne zaburzenia krzepnięcia niż 
HA 

 ciężka choroba serca lub nerek 

 współwystępujące leczenie 
ogólnoustrojowymi immunosu-
presantami 

 uczestnictwo w innym badaniu 
klinicznym (do 4 tyg. przed włą-
czeniem) 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 

 chłopcy (masa ciała ≥13 kg) 
z ciężką HA (aktywność FVIII 
≤1% na podstawie badań 
laboratoryjnych lub udoku-
mentowany genotyp wywo-
łujący to schorzenie) 

 <12 lat 

 ≥50 EDs na dowolny rFVIII lub 
pdFVIII zawierający krioprecy-
pitat (produkty krwiopochod-
ne, w tym świeżo mrożone 
osocze, nie były brane pod 
uwagę) 

 brak mierzalnej ak-
tywności inhibitora 
w badaniu przesie-
wowym 

 zdolność do ukończe-
nia szkolenia w zakre-
sie korzystania z elek-
tronicznego dziennika 
pacjenta 

 inne zaburzenie krzepnięcia niż 
HA 

 reakcja anafilaktyczna związana 
z podawaniem FVIII lub Ig IV 

 aktywna choroba nerek i wą-
troby (ocena badacza i doku-
mentacja medyczna) 

 klinicznie istotna, współwystę-
pująca choroba, która w ocenie 
badacza dyskwalifikowałaby 
pacjenta z udziału w badaniu 

 w przyp. osób HIV-dodatnich 
liczby płytek krwi≤100 000/µl, 
liczby komórek CD4 <200/µl 
oraz wiremii ≥400 kopii/ml 

 stwierdzenie inhibitora FVIII 

 systemowe leczenie chemiote-
rapią i/lub innymi lekami immu-
nosupresyjnymi, z wyj. steroi-
dów w leczeniu astmy lub w le-
czeniu ostrych epizodów aler-
gicznych i rutynowych szczepień 

 uczestnictwo w innym badaniu 
klinicznym z analizowanym le-
kiem w okresie poprzednich 30 
dni 

 operacja w okresie 30 dni przed 
skryningiem (ocena mogła zo-
stać przełożona) 

Wang 2018  pacjenci z ciężką HA 
 nie zdefi-

niowano 
 PTPs (rekordy chorych z prze-

pisanym rFVIII Fc) 

 chorzy z bazy danych-
Children’s Hospital Los 
Angeles Haemostasis 
And Thrombosis Cen-
tre 

 nie zdefiniowano  nie zdefiniowano 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Jednostka Chorobowa Wiek Wcześniejsze Leczenie Inne Jednostka Chorobowa Inne 

ASPIRE 
 chorzy, którzy ukończyli 

próbę A-LONG lub Kids A-
LONG 

 PTPs, spełniający kryteria A-LONG i Kids A-LONG 

^  przedstawiono dane z publikacji Lentz 2016. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

7.2.2 Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna osób badanych 

Łącznie w analizowanych badaniach dla komparatorów produktu Afstyla uwzględniono 864 chorych (po-

nadto część pacjentów wzięła udział fazach wydłużonych badań – odpowiednio 78 pacjentów z guar-

dianTM3 i guardianTM1 włączono do próby guardianTM2, 61 chorych z badania Kids A-LONG włączono do 

badania ASPIRE, a 49 chorych z próby GENA-03 wzięło udział w próbie GENA-13). Analizę skuteczności 

i bezpieczeństwa produktu NovoEight w populacji dzieci przeprowadzono wśród 87 pacjentów, produktu 

Elocta u 86 pacjentów, produktu Nuwiq u 125 chorych, produktu Advate u 174 pacjentów, a produktu 

Kogenate Bayer dla 390 chorych. 

Średnia lub mediana wieku wskazuje na to, że w części badań większość chorych stanowiły dzieci, 

a w innych młodzież. W badaniach guardianTM3, Kids A-LONG, ASPIRE, GENA-03, GENA-13, NuProtect, 

EPIC, Auerswald 2012, Blanchette 2008, Giangrande 2002, Kreuz 2005 i ReCARE średnia wieku włączanych 

chorych mieściła się w przedziale 13,3 miesiące a 6,7 lat, a mediana wynosiła między 7 miesięcy a 5,0 lat. 

Z kolei w próbach guardianTM1, Tarantino 2004, Barnes 2006 i PAC uwzględniono dzieci starsze (odpo-

wiednio średnia 14, mediana 13,9, średnia 12,8 oraz mediana 13,9 lat).  

Większość chorych włączonych do analizowanych prób była rasy białej (zakres: 66,7-100%). Masa ciała 

zależała od wieku włączonych pacjentów i dla badań uwzględniających dzieci młodsze wynosiła średnio 

8,3-30,2 kg (w badaniu Kids A-LONG podano, że mediana wyniosła 21,3 kg), a w próbach, w których popu-

lację stanowiły dzieci starsze, 52,6 kg i 55,5 kg, odpowiednio w badaniach guardianTM1 i Barnes 2006. 

W badaniach, w których włączano pacjentów poddanych wcześniejszemu leczeniu, terapia FVIII była sto-

sowana tylko jako profilaktyka pierwotna u 71,4-100% chorych (przy czym w badaniu guardianTM1 takie 

leczenie otrzymywało 16,7% pacjentów, ale przy tym 45,8% chorych otrzymywało przed włączeniem za-

równo profilaktykę, jak i terapię doraźną), a tylko jako leczenie doraźne (lub inne niż profilaktyka pierwot-

na) u 9,4-37,5% chorych (w badaniu PAC odsetek ten był znacznie wyższy i wyniósł 100%, z uwagi na wy-

maganie takiej formy terapii w kryteriach włączenia). W ramach wcześniej stosowanej terapii FVIII 46,7-

55,9% chorych otrzymywało produkt osoczopochodny, a 33,9-53,3% rekombinowany (wartości pochodzą 

z badań guardianTM3, GENA-03 i PAC; nieco odmienne wartości odnotowano w próbie guardianTM1, od-

powiednio 87,5% i 8,3%). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Pomimo różnic w definicjach ciężkości schorzenia zawartych w kryteriach włączenia do prób, w większości 

z nich u wszystkich pacjentów aktywność FVIII wynosiła ≤ 1% normy. Tylko w badaniach Auerswald 2012, 

Blanchette 2008, Barnes 2006, Kreuz 2005, w których dopuszczano pacjentów z hemofilią umiarkowaną, 

umiarkowanie ciężką, ciężką lub określoną jako aktywność FVIII ≤ 2%, odsetek pacjentów z aktywnością 

FVIII ≤ 1% normy był niższy, ale nadal na wysokim poziomie, mieszczącym się w zakresie 80-96% uwzględ-

nionej populacji. W badaniach JOS, PAC i ReCARE nie podano informacji na temat odsetka chorych z ak-

tywnością FVIII ≤ 1% normy – w próbie JOS zaznaczono jedynie, że górny zakres średniej aktywności FVIII 

wynosił 2%, a w badaniu ReCARE, że średnia aktywność FVIII wynosiła 1,224 (SD: 0,7528). 

Szczegółowe informacje na temat charakterystyk pacjentów włączonych do badań dla komparatorów dla 

produktu Afstyla zamieszczono w kolejnej tabeli (przedstawiono informacje dla całej populacji badania, 

bez danych dla poszczególnych grup wiekowych, chyba, że w badaniu podano informacje tylko z takim 

podziałem). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 38. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna chorych w badaniach włączonych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa komparato-
rów dla produktu Afstyla. 

Badanie Wiek [lata] Masa ciała [kg] Rasa, n (%) Wcześniejsze leczenie, n (%) 
Wcześniejsze leczenie – 

rodzaj FVIII, n (%) 
Aktywność FVIII (%) 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa)  

Giangrande 2002 
(N=31) 

średnia 13,3 
(zakres: 2-27) 

mies. 
bd.  biała: 31 (100%) bd. bd. ≤1%: 31 (100%)  

Barnes 2006 
(N=20) 

średnia 12,8 
(zakres: 4,4-18,1) 

średnia 55,5 (SD: 
20,1)* 

bd. 
 profilaktyka pierwotna: 

20 (100%) 
bd. <1%: 16 (80%)  

Kreuz 2005 
(N=61) 

Unia Europejska: 
średnia 13,3 (SD: 
6,4; zakres: 2,0-

27,0) mies. 

Am Pn: średnia 
7,8 (SD: 6,7; 

zakres: 0,1-25,7) 
mies. 

Unia Europejska: 
średnia 9,3 (SD: 2,3) 

Am. Pn: średnia 8,3 
(SD: 3,0) 

 biała: 48 (78,7%*) 

 czarna: 5 (8,2%*) 

 inna: 8 (13,1%*) 

 PUPs: 37 (60,7%*) 

 MTPs: 24 (39,3%*) 
bd. 

<1%: 49 (80,3%*)  

1%: 4 (6,6%*)  

<2%: 8 (13,1%*)  

JOS 

leczenie doraźne 

(N=33) 
średnia 1,6 bd. 

 biała: 25 (76%) 

 czarna: 3 (9%) 

 latynoska: 4 (12%) 

 inna: 1 (3%) 

bd. bd. 

średnia 0,6  
(zakres: 0,3-2,0) 

profilaktyka 
(N=32) 

średnia 1,6 bd. 

 biała: 24 (75%) 

 czarna: 0 (0%) 

 latynoska: 4 (13%) 

 inna: 4 (12,5%)* 

bd. bd. 

PAC mediana 12,0 bd. bd.  leczenie doraźne: 30  pdFVIII: 14 bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Wiek [lata] Masa ciała [kg] Rasa, n (%) Wcześniejsze leczenie, n (%) 
Wcześniejsze leczenie – 

rodzaj FVIII, n (%) 
Aktywność FVIII (%) 

(N=30) (zakres: 2-15); 

<12 lat: 14 
(46,7%) 

12-15 lat: 16 
(53,3%) 

(100%) (46,7%) 

 rFVIII: 16 (53,3%) 

ReCARE 
(N=183) 

średnia 7,1 
(SD: 4,23) 

średnia 30,22 
(SD: 17,031) (n=175) 

bd. 

 profilaktyka krótkotrwa-
ła (<3 mies.): 51 (27,9%) 

 osocze, krioprecypitat i 
inne nie-pdFVIII oso-
czopochodne produkty: 
19 (10,4%) 

bd. 
średnia 1,224  
(SD: 0,7528) 

(n=164) 

produkt Advate (octocog alfa)  

EPIC 
(N=19) 

mediana: 49 
(zakres: 11-52)** 

tyg. (11,27* 
mies.) 

bd.  biała: 18 (94,7%*) 
 PUPs: 11 (57,9%) 

 MTPs: 8 (42,1%) 
bd. <1%: 19 (100%) 

Auerswald 2012 
(N=55) 

mediana wieku 
w momencie 
włączenia: 7 

mies. (zakres: 14 
dni - 16 mies.)* 

bd. 

 biała: 37 (67%) 

 biała/czarna: 2 
(4%) 

 biała/żółta: 1 
(12%) 

 czarna: 5 (9%) 

 latynoska: 9 (16%)  

 indyjska: 1 (2%) 

 PUPs: 18 (32,7%*) 

 MTPs: 37 (67,3%*) 
bd. 

<1%: 53 (96%) 

1% do ≤2%: 1 (2%)  

>2%: 1 (2%) (wyklu-
czony z próby) 

Blanchette 
2008 

 

populacja ogólna 

(N=53^^) 

średnia 3,1 (SD: 
1,5) 

bd. 
 biała: 48 (90,6%) 

 Afroamerykanie: 

 profilaktyka pierwotna 
(tylko): 39 (73,6%) 

 doraźne (tylko): 5 

bd. <1%: 46 (86,8%*) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Wiek [lata] Masa ciała [kg] Rasa, n (%) Wcześniejsze leczenie, n (%) 
Wcześniejsze leczenie – 

rodzaj FVIII, n (%) 
Aktywność FVIII (%) 

3 (5,6%) 

 nieokreślona: 2 
(3,8%) 

(9,4%) 

 oba rodzaje: 9 (17,0%) 

ciężka HA
 
 

(N=46); dane z 
Fischer 2011 

mediana 3,2 
(IQR: 2,2; 5,0) 

BMI: mediana 16,3 
(IQR: 15,0; 18,2) 

[kg/m
2
] 

bd. bd. bd. <1%: 46 (100%) 

Tarantino 2004; 
(N=47)

 

dane z Fischer 2011 

mediana 13,9 
(IQR: 12,2; 15,8) 

BMI: mediana 19,7 
(IQR: 17,8; 23,2) 

[kg/m
2
] 

bd. bd. bd. <1%: 47 (100%) 

produkt NovoEight (turoctocog alfa)  

guardian
TM

3 
(N=63) 

średnia 6,1 
(SD: 2,9) 

średnia 24,6 (SD: 
10,0) 

 biała: 53 (84,1%) 

 azjatycka: 6 
(9,5%) 

 inne: 4 (6,3%) 

 profilaktyka pierwotna 
(tylko): 45 (71,4%) 

 inne niż profilaktyka 
pierwotna (tylko): 15 
(23,8%) 

 oba rodzaje: 3 (4,8%) 

 pdFVIII: 31 
(49,2%) 

 rFVIII: 32 (50,8%) 

≤1%: 63 (100%) 

guardian
TM

1 
(N=24) 

średnia 14 
(SD: 1,6) 

średnia 52,6 (SD: 
12,7) 

 biała: 16 (66,7%) 

 czar-
na/afroamerykańs
ka: 2 (8,3%) 

 azjatycka: 2 
(8,3%) 

 inne: 4 (16,7%) 

 profilaktyka pierwotna 
(tylko): 4 (16,7%) 

 inne niż profilaktyka 
pierwotna (tylko): 9 
(37,5%) 

 oba rodzaje: 11 (45,8%) 

 brakujące dane: 0 
(0,0%) 

 pdFVIII: 21 
(87,5%) 

 rFVIII: 2 (8,3%) 

 oba rodzaje: 1 
(4,2%) 

 brakujące dane: 0 
(0,0%) 

≤1%: 24 (100%) 

guardian
TM

2^ 
(N=78) 

bd. bd.  biała: 84% PTPs: 78 (100%)
#
 bd. ≤1%: 78 (100%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Wiek [lata] Masa ciała [kg] Rasa, n (%) Wcześniejsze leczenie, n (%) 
Wcześniejsze leczenie – 

rodzaj FVIII, n (%) 
Aktywność FVIII (%) 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa)  

GENA-03 
(N=59) 

średnia 6,1  
(SD: 2,97) 

średnia 26,7 (SD: 
12,33) 

 biała: 59 (100%) 
 profilaktyka pierwotna: 

53 (89,8%) 

 pdFVIII: 33 
(55,9%) 

 rFVIII: 20 (33,9%) 

 pdFVIII i rFVIII: 6 
(10,2%) 

<1%: 59 (100%) 

GENA-13 
(N=49) 

średnia: 6,7  
(SD: 3,1) 

średnia 29,3 (SD: 
14,2) 

 biała: 49 (100%) PTPs: 49 (100%)^^^ bd. <1%: 49 (100%) 

NuProtect 
(N=66) 

mediana 13,0 
(zakres: 3-135) 

mies. 
bd. 

 biała: 51 (77,3%) 

 azjatycka: 11 
(16,7%) 

 nie-biała: 1 (1,5%) 

 inna: 3 (4,5%) 

 0 (0%) nd. <1%: 66 (100%) 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa)  

Kids A-LONG 

(N=71) 

mediana 5,0 
(zakres: 1-11) 

mediana 21,30 
(zakres: 13,0-59,6) 

 biała: 48 (67,6%) 

 czarna: 9 (12,7%) 

 azjatycka: 5 
(7,0%) 

 inna: 9 (12,7%) 

 doraźnie (episodic): 8 
(11,3%) 

 profilaktyka pierwotna: 
63 (88,7%) 

− 1×tydz.: 3 (4,8%) 
− 2×tydz.: 13 (20,6%) 
− 3×tydz.: 31 (49,2%) 
− EOD: 16 (25,4%)  

bd. ≤1%: 71 (100%) 

Wang 2018 
(N=17 pacjentów z ciężką 
hemofilią A, w tym 15 w 

wieku <18 lat) 

mediana 
13,9 (zakres: 

2-43) dla 

bd. bd. bd. bd. 
ciężka HA: 17 

(100%) nie zdef. 
kryteriów 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Wiek [lata] Masa ciała [kg] Rasa, n (%) Wcześniejsze leczenie, n (%) 
Wcześniejsze leczenie – 

rodzaj FVIII, n (%) 
Aktywność FVIII (%) 

całej popula-
cji badania 

(N=36) 

ASPIRE 

<6 lat  
(N=30) 

mediana 4,5 
(zakres: 2-6) 

bd. 

 biała: 20 (66,7%) 

 czarna: 4 (13,3%) 

 azjatycka: 3 
(10,0%) 

 inna: 3 (10,0%) 

PTPs: 30 (100%)*** bd. ≤1%: 30 (100%) 

6 do <12 lat 
(N=31) 

mediana 9,0 
(zakres: 6-12) 

bd. 

 biała: 22 (71,0%) 

 czarna: 4 (12,9%) 

 azjatycka: 1 
(3,2%) 

 inna: 4 (12,9%) 

PTPs: 31 (100%)*** bd. ≤1%: 31 (100%) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** w momencie rozpoczęcia profilaktyki; 
*** chorzy otrzymali leczenie produktem Elocta w ramach badania Kids A-LONG; 
# chorzy otrzymali leczenie produktem NovoEight w ramach badań guardianTM3 i guardianTM1; 
^  informacje dla populacji ogólnej badania (N=200, dzieci i dorośli); 
^^ w tym jedna dziewczynka; 
^^^ chorzy otrzymali leczenie  produktem Nuwiq w ramach badania GENA-03. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

7.3 Charakterystyka procedur, którym zostały poddane osoby bada-

ne – opis interwencji 

W analizowanych badaniach dopuszczano różne rodzaje terapii FVIII – chorzy mogli otrzymać czynniki 

krzepnięcia VIII w związku z przeprowadzaniem oceny farmakokinetyki, w ramach regularnej profilaktyki 

lub leczenia doraźnego, bądź w momencie przeprowadzania zabiegu chirurgicznego. W większości badań 

chorzy mogli otrzymać jednocześnie profilaktykę pierwotną i podania doraźne – jedynie w próbie PAC 

wyróżniono dwa oddzielne, 12-tygodniowe okresy obu rodzajów terapii (okres z profilaktyką pierwotną 

następował po okresie leczenia doraźnego), w badaniu JOS, które było wyjściowo próbą z randomizacją 

wyodrębniono dwie równoczasowe grupy – profilaktyki i podań doraźnych, a w badaniach Kreuz 2005, 

Auerswald 2012, Blanchette 2008 i NuProtect, chorzy mogli wyjściowo znaleźć się w podgrupie tylko le-

czenia doraźnego. 

W przypadku badań, w których chorzy otrzymywali produkt Kogenate Bayer, w profilaktyce stosowano 

dawkę 25 IU/kg (podawanej EOD lub 3×tydz., odpowiednio w badaniach JOS i PAC). Z kolei w próbach 

Giangrande 2002, Barnes 2006, Kreuz 2005 i ReCARE nie sprecyzowano wielkości dawki leku – w próbie 

Kreuz 2005 zaznaczono, że była ona dopasowywana przez badacza w celu osiągnięcia > 1% aktywności 

FVIII we krwi, a w badaniu ReCARE dawka była zgodna ze stosowana praktyką lekarską. W przypadku te-

rapii doraźnej w badaniach Kreuz 2005 i PAC dawka była dopasowywana przez badacza, natomiast w pró-

bie JOS leczenie takie stosowano wyłącznie w momencie klinicznego rozpoznania krwawienia w obrębie 

stawów – dawkę 40 IU/kg Kogenate lub Kogenate FS podawano w momencie krwawienia, a 24 i 72 godz. 

później dawkę 20 IU/kg. Leczenie dawką 20 IU/kg EOD kontynuowano do momentu ustąpienia bólu stawu 

i polepszenia jego mobilności. W badaniach Giangrande 2002, Barnes 2006 i Kreuz 2005 lek podawano 

chorym także w ramach oceny farmakokinetyki – w dwóch ostatnich stosowano dawkę 50 IU/kg. 

Produkt Advate stosowano we włączonych próbach w ramach profilaktyki w dawce 20-30 IU/kg raz na 

tydzień, 25-50 IU/kg 3-4×tydz. lub w schemacie zmodyfikowanym zależnym od decyzji badacza albo w 

dawce 25-40 IU/kg 3-4×tydz. lub EOD. W próbie EPIC podano, że maksymalna dawka w ramach profilak-

tyki mogła wynieść 45-55 IU/kg, natomiast w badaniu Tarantino 2004 w szczególnych wypadkach dopusz-

czano zastosowanie dawki > 40 IU/kg. W większości prób nie podano szczegółowych informacji na temat 

schematów leczenia doraźnego – jedynie w badaniu EPIC badacze określili, że dawka takiej terapii mieści-

ła się w zakresie 15-55 IU/kg, tak, aby aktywność FVIII nie przekraczała 100% wartości prawidłowych (z 
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wyjątkiem krwotoku wewnątrzczaszkowego). Tylko w próbach Blanchette 2008 i Tarantino 2004 sprecy-

zowano, że dawka leku podawana w ramach oceny farmakokinetyki musiała wynosić 50 IU/kg (w drugim z 

badaniu mogła się różnić o ± 5 IU/kg) przy maksymalnej szybkości wlewu wynoszącej 10 ml/min. 

W przypadku badań oceniających produkt NovoEight pacjenci otrzymywali lek w ramach profilaktyki 

w dawce 25-50 lub 20-40 IU/kg EOD albo w dawce 25-60 lub 25-50 IU/kg 3×tydz. Terapię podawano jako 

wlew dożylny z szybkością ok. 1-2 ml/min. Z kolei leczenie doraźne podawano w dawce zapewniającej 

aktywność FVIII w osoczu na poziomie 0,5 IU/ml. Tylko w próbie guardianTM3 lek podano chorym w celu 

przeprowadzenia oceny farmakokinetycznej. 

W badaniach, w których zastosowano produkt Nuwiq (GENA-03, GENA-13 i NuProtect), czynnik krzepnię-

cia VIII w ramach profilaktyki podawano w dawkach 30-40 IU/kg EOD lub 3×tydz. albo w dawce 20-50 

IU/kg. Pacjenci mogli otrzymać lek także w momencie wystąpienia krwawienia. W pierwszym badaniu 

sprecyzowano, że w ramach oceny farmakokinetyki stosowano dawkę 50 IU/kg. 

Produkt Elocta podawano chorym jako profilaktykę pierwotną w dawce 25-50 IU/kg 2×tydz. albo w dawce 

25-65 IU/kg co 3-5 dni lub 2×tydz. bądź w dawce 65 IU/kg co tydzień. W razie konieczności schemat tera-

pii mógł być modyfikowany maksymalnie do dawki 80 IU/kg z częstością podania co 2 dni. Dodatkowo 

w próbie ASPIRE u chorych, którzy nie osiągali optymalnych wyników leczenia podczas profilaktyki indywi-

dualnej lub co tydzień, wdrażano profilaktykę zmodyfikowaną. W większości analizowanych badań nie 

przedstawiono szczegółowych informacji na temat leczenia związanego z oceną farmakokinetyki oraz 

terapii doraźnej – jedynie w badaniu Kids A-LONG podano, że podczas analizy farmakokinetycznej stoso-

wano dawkę 50 IU/kg. 

Szczegółowe dane o rodzajach i schematach terapii poszczególnych czynników krzepnięcia analizowanych 

w niniejszym rozdziale zawiera tabela zamieszczona poniżej. 

Tabela 39. Opis interwencji stosowanej w badaniach włączonych do oceny skuteczności i bezpieczeństwa 
komparatorów dla produktu Afstyla. 

Parametr 
Związana  

z oceną farmakokinetyki 
Profilaktyka pierwotna 

Leczenie doraźne  
(on-demand) 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 nie przedstawiono 
rekombinowany FVIII – KOGENATE® Bayer; nie 

przedstawiono szczegółowych informacji, 
otrzymywało go 15/31 pacjentów 

rekombinowany FVIII – 
KOGENATE® Bayer; nie 

przedstawiono szczegóło-
wych informacji 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Parametr 
Związana  

z oceną farmakokinetyki 
Profilaktyka pierwotna 

Leczenie doraźne  
(on-demand) 

Barnes 2006 

Kogenate-FS® w dawce bolu-
sowej 50 IU/kg, podawany za 
pomocą obwodowego dożyl-

nego cewnika lub urządzenia z 
centralnym dostępem żylnym; 

lek podawano przez maksy-
malnie 8 min

##
 

nd. nd. 

Kreuz 2005 
dawka 50 IU/kg zaokrąglona 

do najbliższej całkowitej obję-
tości fiolki z lekiem 

lek podawano w bolusowym wlewie z szybko-
ścią dostosowaną do tolerancji pacjenta; daw-
ka była dopasowywana przez badacza w celu 

osiągnięcia >1% aktywności FVIII we krwi^^^^ 

lek podawano w boluso-
wym wlewie z szybkością 

dostosowaną do tolerancji 
pacjenta; dawka była dopa-

sowywana przez badacza 

JOS nd. 

Kogenate lub Kogenate FS w dawce 25 IU/kg 
EOD; w przypadku wystąpienia krwawienia do 

stawu chorzy otrzymywali dawkę 40 IU/kg 
(następnego dnia wznawiano profilaktykę 

pierwotną)
###

 

terapia stosowana tylko 
w momencie stwierdzenia 

klinicznie rozpoznanego 
krwawienia w obrębie 
stawów; w momencie 
krwawienia stosowano 

dawkę 40 IU/kg Kogenate 
lub Kogenate FS, a 24 i  72 

godz. później dawkę 20 
IU/kg; leczenie dawką 20 
IU/kg EOD kontynuowano 
do momentu ustąpienia 
bólu stawu i polepszenia 
jego mobilności (max. 4 

tyg.)
###

 

PAC nd. 
w dawce 25 IU/kg 3×tydz.; mogła być podawa-
na w szpitalu albo w domu – 12 tyg. profilakty-
ki następowało po 12 tyg. leczenia doraźnego 

dawka określana przez 
badacza 

ReCARE nd. 

profilaktyka trwająca nieprzerwanie ≥12 tyg., 
podawana ≥2×tydz. (pacjenci, którzy łącznie 
otrzymali ≥80% tyg. leczenia byli uważani za 
pacjentów poddanych terapii w warunkach 
rzeczywistej praktyki lekarskiej); dawka była 

zgodna ze stos. praktyką lekarską 

nd. 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC nd. 

dawka początkowa rAHF-PFM 25±5 IU/kg raz 
na tydzień poprzez obwodowy wlew dożylny; 
leczenie miało się rozpoczynać przed pierw-
szymi urodzinami – rekomendowano jego 
rozpoczęcie tuż po ustanowieniu dostępu 

dożylnego (zwykle między 6 a 9 mies. życia); 
leczenie mogło zostać rozpoczęte przed lub w 
momencie wystąpienia pierwszego zdarzenia 

wymagającego w ocenie badacza podania 
FVIII;  

pierwsze 10 wlewów chorzy otrzymywali w 
ośrodkach leczenia hemofilii, kolejne mogły być 
podawane poza takim ośrodkiem przez odpo-

rAHF-PFM w dawce od 25 
(±5) do 50 (±5) IU/kg (ak-

tywność FVIII w osoczu nie 
mogła przekraczać 100% 
wartości prawidłowych, 

z wyjątkiem sytuacji krwo-
toku wewnątrzczaszkowe-
go); dawka nie opóźniała 

dawki profilaktycznej 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Parametr 
Związana  

z oceną farmakokinetyki 
Profilaktyka pierwotna 

Leczenie doraźne  
(on-demand) 

wiednio wyszkolony personel lub opieku-
nów***;  

w sytuacji braku krwawienia dawka początko-
wa była kontynuowana przez pierwsze 20 EDs 
lub tak długo jak to było możliwe; dawka wle-

wów mogła być zwiększona do dwóch lub 
trzech razy na tydzień w przypadku zwiększenia 

częstości krwawień;  

dawka maksymalna w leczeniu profilaktycznym 
wyniosła 50 (±5) IU/kg; po pierwszym krwa-

wieniu do stawów możliwe było zastosowanie 
wlewów w dawce  25-50 (±5) IU/kg 2×tydz. – 
schemat ten był obowiązkowy po wystąpieniu 

2. krwawienia 

Auerswald 2012 nd. 

w dawce 25-50 IU/kg 3-4×tydz. lub w schema-
cie zmodyfikowanym, który był zależny od 

decyzji badacza; rodzaj stos. schematu terapii 
zależał od badacza i mógł być zmieniony w 

każdym momencie
#
 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

Blanchette 2008 

dożylne podanie rAHF-PFM w 
bolusowej dawce 50 IU/kg w 5 
ml przez około 5 min (maksy-

malna szybkość wlewu 10 
ml/min) 

dostosowane indywidualne przez badacza w 
postaci: standardowej profilaktyki rAHF-PFM, 

podawanej w dawce 25-50 IU/kg 3-4×tydz. 
(przez ≥46 tyg. na rok) lub leczenie zmodyfiko-
wane (długotrwałe leczenie różniące się sche-
matem od standardowej profilaktyki); możliwa 

była zmiana schematu leczenia 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

Tarantino 2004 

dwie dożylne dawki w postaci 
50 ± 5 IU/kg (druga dawka 
musiała być taka sama jak 

pierwsza), przy maksymalnej 
szybkości wlewu 10 

ml/min(okres między dwoma 
wlewami wynosił ≥72 godz. 

i ≤4 tyg.) 

rAHF-PFM w dawce 25-40 IU/kg 3-4×tydz. lub 
EOD (dawka>40 IU/kg była dozwolona w szcze-
gólnych wypadkach, np. przewidywanej zwięk-
szonej aktywności fizycznej, o czym decydował 

badacz);  

leczenie kontynuowano przez ≥75 EDs – po 
tym okresie chory mógł nadal otrzymywać 
terapię zgodnie z protokołem próby lub w 

schemacie dobranym przez badacza 

dodatkowo z użyciem rAHF-
PFM 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 

ocena wykonywana podczas 2. 
wizyty (jedna dawka stosowa-

nego wcześniej FVIII) oraz 
podczas 3. wizyty (jedna 

dawka NovoEight na dwóch 
kolejnych wizytach)^ 

w dawce 25-50 IU/kg EOD lub w dawce 25-60 
IU/kg 3×tydz.,  

podawana jako poranny powolny wlew dożylny 
(ok. 1-2 ml/min), u większości pacjenci lek 

podawali sobie sami lub z pomocą opiekuna 

leczenie w momencie roz-
poznania w dawce zapew-
niającej aktywność FVIII w 

osoczu na poziomie 0,5 
IU/ml 

guardian
TM

1 nd. 

w dawce 20-40 IU/kg EOD lub w dawce 20-50 
IU/kg 3×tydz., podawana jako wlew dożylny 
(ok. 1-2 ml/min), u większości pacjenci lek 

podawali sobie sami lub z pomocą opiekuna, 
wszyscy pacjenci rozpoczynali przyjmowanie 
leku w dawce 20 IU/kg (dawka ta mogła być 

modyfikowana decyzją badacza) 

leczenie w momencie roz-
poznania w dawce zapew-
niającej aktywność FVIII w 

osoczu na poziomie 0,5 
IU/ml 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Parametr 
Związana  

z oceną farmakokinetyki 
Profilaktyka pierwotna 

Leczenie doraźne  
(on-demand) 

guardian
TM

2 nd. 
w dawce 20-50 IU/kg EOD lub w dawce 20-60 
IU/kg 3×tydz., w większości lek pacjenci poda-

wali sobie sami lub z pomocą opiekuna 

podawany doraźnie w 
przypadku wystąpienia 

krwawień 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
ludzki rFVIII podawany w 

dawce 50 IU/kg 
dawka początkowa 30-40 IU/kg EOD lub 

3×tydz. 

dawka oraz czas trwania 
leczenia był zależny od 

miejsca i rozciągłości krwa-
wienia oraz kondycji zdro-

wotnej pacjenta** 

GENA-13 
+,  

nie przedstawiono szczegółów 

profilaktyka analizowanym lekiem była konty-
nuowana bez żadnej przerwy w tej samej 
dawce i odstępach czasowych (EOD lub 

3×tydz.), jak w badaniu GENA-03 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

NuProtect* nie przedstawiono 

opcja rekomendowana przez badaczy, w dawce 
20-50 IU/kg (była zależna od sytuacji zdrowot-

nej pacjenta); nie był dozwolony żaden inny 
produkt niż Nuwiq; chory mógł otrzymać lek 
także w momencie wystąpienia krwawienia; 
pacjenci mogli być leczeni przez 100 EDs lub 

maksymalnie do 5 lat 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
w dawce 50 IU/kg  

(próbki pobierane do 72 
godz.) 

w postaci dożylnych wlewów, 2×tydz. (1. dzień 
w dawce 25 IU/kg i 4. dzień w dawce 50 IU/kg); 
modyfikacja dawek (maksymalnie do 80 IU/kg) 

i odstępu między nimi (minimalnie co 2 dni) 
były dozwolone (w oparciu o dane farmakoki-

netyczne i ocenę krwawienia) 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

Wang 2018 nie przedstawiono 

rekombinowany FVIII (rFVIII Fc); 

64,7% chorych otrzymywało go 2 dni/tydz., 
11,8% pacjentów co 3 dni, 17,6% co 4 dni, 

a 5,9% co 5 dni^^ 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

ASPIRE nd. 

profilaktyka indywidualna w postaci 25-65 
IU/kg co 3-5 dni lub 2×tydzień (w dniu 1. w 

dawce 20-65 IU/kg i w dniu 4. w dawce 40-65 
IU/kg); dawka mogła być zwiększona do mak-

symalnie 80 IU/kg z częstością podania do 
2 dni, jeśli było to konieczne, z utrzymaniem 

odpowiedniej aktywności FVIII i zapobieganiu 
występowania spontanicznych krwawień 

lub  

profilaktyka cotygodniowa w dawce 65 IU/kg 

profilaktyka zmodyfikowana u chorych, którzy 
nie osiągali optymalnych wyników leczenia 

podczas profilaktyki indywidualnej lub poda-
wanej co tydzień (około 65 IU/kg)^^^ 

+,  
nie przedstawiono szczegó-

łów 

• pacjenci mogli w trakcie badania zmieniać profilaktykę pierwotną na doraźne i odwrotnie; oprócz leczenia doraźnego i profilaktycznego 
pacjenci otrzymywali terapię również w ramach profilaktyki okołozabiegowej; dawka leczenia doraźnego, krwawień występujących podczas 
profilaktyki i w ramach profilaktyki okołozabiegowej zależała od miejsca i rozciągłości krwawienia oraz stanu zdrowia pacjenta; 
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** także w przypadku leczenia okołozabiegowego; 
*** wlewy w ciągu pierwszych 20 EDs były podawane 3-4 dni przed lub po jakimkolwiek szczepieniu, które było podawane podskórnie; wlewów 

nie podawano w momencie stwierdzenia u chorego wysokiej gorączki (38° C); 
# chorzy, u których wystąpiło wysokie miano inhibitora (>5 BU/ml) lub z niskim mianem inhibitora i u których krwawienia nie były właściwie 

kontrolowane za pomocą profilaktyki lub leczenia doraźnego, otrzymywali terapię ITI, także z udziałem rAHF-PFM w schemacie zależnym 
od decyzji badacza; 

## wszyscy pacjenci w momencie trwania badania otrzymywali profilaktykę pierwotną (13 otrzymywało FVIII EOD lub 3 dni w tyg., 4 podawa-
no go 2 × na tydzień, a 3 tylko raz w tyg.); 

### w przypadku niewystarczającej odpowiedzi dozwolone były dwie dawki 5 IU/kg; inne terapie oraz krwawienia inne niż do stawów (m.in. 
z nosa, wewnątrzczaszkowe czy miąższowe) kontrolowano za pomocą lokalnych standardów praktyki lekarskiej; 

^  ocena wykonana dla 14 pierwszych młodszych i starszych dzieci; 
^^ dane z uwzględnieniem dwóch chorych w wieku>18 lat; 
^^^ opisano interwencje, które stosowano u dzieci w wieku <12 lat (można je było zmieniać dowolnie); dodatkowo pacjenci z próby Kids A-

LONG, którzy w czasie trwania badania osiągnęli więcej niż 12 lat mogli otrzymać także profilaktykę podawaną co tydzień lub leczenie do-
raźne (zależne od typu i ciężkości występującego krwawienia); 

^^^^ w przypadku profilaktyki okołozabiegowej dawki zależne były od zwyczajowej praktyki badacza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. 
 

7.4 Zużycie leku 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat zużycia leku w poszczególnych próbach opisują-

cych komparatory dla produktu Afstyla. W przypadku oceny krwawień w badaniach, w których wyróżnio-

no osobne grupy podania doraźnego, dane dotyczyły leczenia krwawień zastosowanego zarówno podczas 

trwającej profilaktyki, jak i tylko w ramach podań doraźnych, chyba, że zaznaczono inaczej. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 40. Zużycie leku w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 
(N=31, 15 chorych otrzymy-
wało profilaktykę pierwotną) 

średnia 85  
(zakres: 5-272) EDs 

 całkowite zużycie leku: 1894601 IU w ciągu 
mediany EDs wynoszącej 85 

 średnie zużycie leku na pacjenta: 61000 IU 

 łączna liczba wlewów: 2729 

 średnia liczba wlewów na pacjenta: 88 
wlewów (zakres: 6-274) 

bd. ─ 

Kreuz 2005  
(N=61) 

średnia 150  
(SD: 128) EDs 

 średnia dawka: 43,1 IU/kg w Ameryce 
Północnej i 51,4 IU/kg w Unii Europejskiej 

 średnia dawka na krwawienie: 46,9 IU/kg w 
Ameryce Północnej i 56,7 IU/kg w Unii Europej-
skiej 

 średnia (SD), mediana (zakres) 
EDs: 150 (128), 114 (4-478) 

 łącznie EDs: 9141 

 łączna liczba wlewów: 9395 

 średnia (SD), mediana (zakres) 
liczby wlewów: 155 (131), 118 
(4-482) 

 średnia (SD), mediana (zakres) 
dawki/wlew: 48,7 (23,3), 44,2 
(28,2-166,9) IU 

 łączna dawka ogółem: 
7532970 IU 

 średnia (SD), mediana (zakres) 
dawki ogółem: 123491 
(163870), 70946 (1735-
1073901) 

JOS 
(N=32 w profilaktyce  

średnia 49 (IQR: 48; 58) 
mies. 

 całkowite zużycie leku: 11289372 IU 

 średnia (SD): 352793 (150454) IU 

 całkowite zużycie leku: 3736807 IU 

 średnia (SD): 113237 (65494) IU 
─ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

i N=33 w leczeniu doraź-
nym)^^ 

 liczba wlewów ogółem: 20896 

 średnia liczba wlewów (SD): 653 (246) 

 ogółem liczba dni w badaniu: 47895, śred-
nia 1497 

 liczba wlewów ogółem: 6176 

 średnia liczba wlewów (SD): 187 (100) 

 ogółem liczba dni w badaniu: 49179, średnia 
1490 

PAC 
(N=30) 

w profilaktyce mediana 
80,0 (zakres: 59,0-94,0) 

dni 

w leczeniu doraźnym 
mediana 91,5 (zakres: 

79,0-100,0) dni 

podczas fazy profilaktyki: 

 mediana zużycia leku: 1068,62 (zakres: 
800,0-1818,2) IU/kg 

 podano 1164 z 1195 planowanych 

 średnia liczba wlewów/tydz.: 1,8 

 mediana dawki: 27,1 (zakres: 22-45) 
IU/kg/wlew  

 mediana EDs: 40,0 (zakres: 34,0-45,0) 

ogółem podczas fazy leczenia doraźnego: 

 mediana zużycia leku: 345,89 (zakres: 85,1-
966,7) IU/kg 

 średnia liczba wlewów/tydz.: 3,1 

 mediana EDs: 19,5 (zakres: 6,0-37,0) 

podczas fazy profilaktyki: 

 mediana liczby wlewów na krwawienie: 1,0 
(zakres: 0-6,0) 

 mediana liczby wlewów w leczeniu krwa-
wień/pacjenta z krwawieniem: 1,0 (zakres: 1,0-
11,0)  

 mediana dawki stosowanej w leczeniu krwawień: 
25,0 (zakres: 11,5-35,7) IU/kg/wlew 

podczas fazy leczenia doraźnego: 

 mediana liczby wlewów na krwawienie: 1,0 
(zakres: 0-7,0) 

 mediana liczby wlewów w leczeniu krwa-
wień/pacjenta z krwawieniem: 19,5 (zakres: 6,0-
52,0)  

 mediana dawki stosowanej w leczeniu krwawień: 
15,9 (zakres: 7,4-25,0) IU/kg/wlew 

─ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 
(N=55) 

mediana 549 (zakres: 82-
1360) dni

@@
 

 ogółem zużycie: 1403473 IU 

 mediana dawki 45,7 (zakres: 22,6-110,1) 
IU/kg/pacjenta 

 mediana EDs: 75 (zakres: 1-87)
###

 

bd. ─ 

Blanchette 2008 
(N=53 – populacja ogółem, 

N=46 – populacja z ciężką HA) 

[dane dla pop. ogólnej z 
publikacji Blanchette 2008, 

dla pop. z ciężką HA w wieku 
10-17 lat (aktywność FVIII 
<1%) z publikacji Fischer 

2011] 

populacja ogółem: 

mediana: 156 (zakres: 
14-384) 

populacja chorych z 
ciężką hemofilią A (ak-

tywność FVIII <1%): 

mediana: 396 (IQR: 260; 
455) dni  

populacja ogółem: 

 mediana skumulowanej dawki rAHF-PFM 
na pacjenta wyniosła 6,64 × 10

3
 (zakres: 

0,67-19,9 × 10
3
) IU/kg 

 profilaktyka standardowa:  
średnia 107,3 (SD: 19,7), mediana 103,8 
(zakres: 93,1-118,3) IU/kg/tydz. 

 profilaktyka standardowa: średnia 34,2 (SD: 
5,3), mediana 33,8 (zakres: 30,0-37,9) 
IU/kg/wlew 

 profilaktyka zmodyfikowana: 
średnia 117,0 (SD: 71,8), mediana 100,1 
(zakres: 60,9-153,1) IU/kg/tydz. 

 profilaktyka zmodyfikowana: średnia 48,8 
(SD: 21,6), mediana 45,5 (zakres: 32,1-
57,3) IU/kg/wlew 

 łączna liczba wlewów: 7980 

 mediana EDs: mediana 156 (zakres: 14-
384) podczas mediany dni uczestnictwa w 
badaniu wynoszącej 386 (zakres: 141-933) 

populacja chorych z ciężką hemofilią A (ak-
tywność FVIII <1%): 

 mediana 108 (IQR: 82; 152) IU/kg/tydz. 

populacja ogółem: 

 mediana dawki użyta do leczenia krwawień: 34,7 
(zakres: 8-161) UI/kg/wlew 

 mediana skumulowanej dawki na epizod krwa-
wienia: 46,6 (zakres: 16-410) IU/kg 

 mediana dawki na epizod krwawienia pourazo-
wego: 48,7 (zakres: 21-353) IU/kg 

 mediana dawki na epizod krwawienia sponta-
nicznego: 31,6 (zakres: 21-150) IU/kg 

─ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

 mediana liczby wlewów na tydzień wynio-
sła 2,9 (IQR: 2,3; 3,0) 

Tarantino 2004 

(N=47) 

[dane dla pop. ogólnej z 
publikacji Tarantino 2004, dla 
pop. z ciężką HA w wieku 10-
17 lat (aktywność FVIII <1%) z 

publikacji Fischer 2011] 

populacja chorych z 
ciężką hemofilią A (ak-

tywność FVIII <1%): 
mediana: 293 (IQR: 261; 

336) dni 

populacja chorych z ciężką hemofilią A (ak-
tywność FVIII <1%): 

 mediana 86 (IQR: 78; 92) IU/kg/tydz. 

 mediana liczby wlewów na tydzień wynio-
sła 2,7 (IQR: 2,5; 2,8) 

bd. ─ 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 
(N=63) 

4,5 mies. 

 średnia 462 IU/kg/mies. 

 średnia 36,8 IU/kg^ w leczeniu profilak-
tycznym 

 średnia 54,2 IU/kg/krwawienie ─ 

guardian
TM

2 
(dane z publikacji Ozelo 2015, 

N=78) 

około 3 lata (255,9 pa-
cjento-lat) 

ok. 40 IU/kg bd. ─ 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
(N=59) 

średnia 89,8 (SD: 22,3) 
EDs 

 średnia 38,9 (SD: 7,2) IU/kg/wlew 

 5316 wlewów 

 średnia EDs: 89,8 (SD: 22,3) 

 miesięczna dawka^^^: 528,8 (SD: 112,1) 
IU/kg 

 średnia 45,1 (SD: 12,61) IU/kg/wlew 

 pojedyncze krwawienie: średnia 95,9 (SD: 169,3) 
IU/kg; mediana 43,9 (zakres: 25-1521) IU/kg dla 
108 epizodów krwawień u 32 chorych 

─ 

GENA-13 
(N=49) 

średnia 415 (SD: 107) 
EDs 

 średnia 38,6 (SD: 6,7), mediana 36,5 (za-
kres: 28,5-61,0) IU/kg/wlew 

 średnia długość leczenia profilaktycznego: 
29,2 (SD: 6,8), mediana 30,0 (zakres: 9,5-

 pojedyncze krwawienie:mediana 47,4 (zakres: 
24,6-351,3) IU/kg/krwawienia 

 mediana 39,8 (zakres: 24,6-111,1) IU/kg/wlew 

 liczba wlewów: 485 

─ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

52,0) miesięcy 

 łączna liczba wlewów: 19725 wlewów 
(przez 19705 EDs)^^^^ 

 miesięczna dawka w schemacie EOD: 590,4 
(SD: 100,3) IU/kg 

 miesięczna dawka w schemacie 3×tydz.: 
478,7 (SD: 72,2) IU/kg 

 miesięczna dawka: 551,1 (SD: 110,2) IU/kg 

NuProtect 
(N=13 w leczeniu doraźnym i 

N=45 w profilaktyce
@

) 

mediana 43,0 (zakres: 4-
120) EDs (dla N=66) 

 średnia 39,1 (zakres: 20,4-104,2) IU/kg/EDs 

 łączna liczba wlewów: 3275 wlewów (przez 
3186 EDs) 

 średnia EDs: 70,8 (zakres 5-115) w ciągu 
9,2 mies. (zakres: 1,1-22,3) 

 pojedyncze krwawienie: średnia 47,3 (SD: 41,1) 
IU/kg/EDs w ciągu średnio 1,3 (SD: 0,95) wlewu 

─ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji Profilaktyka pierwotna Leczenie krwawień Dodatkowe informacje 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
(N=69) 

mediana: 6,12* mies. 

populacja ogółem: 

 mediana: 88,11 (IQR: 80,29; 103,1) 
IU/kg/tydz.** 

 u 61 (88,4%) chorych ≥ 50 EDs 

dzieci w wieku < 6 lat: 

 mediana: 91,63 (IQR: 84,72; 104,56) 
IU/kg/tydz. 

dzieci w wieku 6 do <12 lat: 

 mediana: 86,88 (IQR: 79,12; 103,08) 
IU/kg/tydz. 

populacja ogółem: 

 mediana przeciętnej dawki: 49,69 (zakres: 13,9-
91,3) IU/kg/wlew 

 mediana skumulowanej dawka/krwawienie: 54,9 
(zakres: 13,9; 200,0) 

dzieci w wieku < 6 lat: 

 mediana przeciętnej dawki: 51,35 (zakres: 13,9-
91,3) IU/kg/wlew 

 mediana skumulowanej dawka/krwawienie: 
56,40 (zakres: 13,9-200,0) 

dzieci w wieku 6 do <12 lat: 

 mediana przeciętnej dawki: 48,15 (zakres: 14,0-
77,0) IU/kg/wlew 

 mediana skumulowanej dawka/krwawienie: 
53,49 (14,0-196,60) 

─ 

ASPIRE 
(N=61) 

mediana: 23,9 tyg. 

 <6 lat: mediana 99,9 (IQR: 88,6; 114,2) 
IU/kg/tydz.;  
mediana 5133,1 IU/kg/rok 

 6 do <12 lat: mediana 91,2 (IQR: 81,0; 
107,9) IU/kg/tydz.; 
mediana 4819,8 IU/kg/rok*** 

<6 lat: mediana 43,86 (IQR: 28,57; 
72,82)

#
IU/kg/wlew (w ramach profilaktyki indywi-

dualnej)  

6 do <12 lat: mediana 49,27 (IQR: 37,49; 58,24)
##

 
IU/kg/wlew w grupie 6 do <12 lat (w ramach 

profilaktyki indywidualnej)  

57,46 IU/kg/wlew w grupie <6 lat (w ramach 
profilaktyki zmodyfikowanej) 

─ 

* obliczono na podstawie dostępnych danych;  
** mediana przeciętnego okresu między dawkami (IQR) wyniosła: 3,49 (3,46; 3,51) dnia; u dzieci w wieku < 6 lat mediana 3,50 (IQR: 3,47; 3,51), a w wieku 6-< 12 lat 3,49 (3,46; 3,51); 
*** w porównaniu do częstości wcześniej stosowanego profilaktyki u 78,7% chorych nie stwierdzono zmian dawki tygodniowej, u 11,5% odnotowano jej redukcję, a u 9,8% jej zwiększenie; 
@ profilaktykę pierwotną chorzy otrzymywali: 3×tydz. (3 chorych), EOD (4), 2×tydz. (21), zmodyfikowana (1×tydz.), co 2 tydzień (1); dodatkowo 8 pacjentów otrzymywało terapię łączoną: leczenie doraźne 

(3-12 EDs)/profilaktyka 2×tydz. (3 chorych) i leczenie doraźne (2-11 EDs)/profilaktyka 1×tydz. (5 chorych); 13 pacjentów poddano leczeniu okołooperacyjnemu (w czasie 14 zabiegów); 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

@@ bez chorych poddanych ITI; 
# przy krwawieniach spontanicznych mediana 68,49 (IQR: 43,86; 85,03) IU/kg/wlew, a przy pourazowych mediana 34,78 (IQR: 28,57; 42,86);  
## przy krwawieniach spontanicznych mediana 39,89 (IQR: 26,87; 58,22) IU/kg/wlew, a przy pourazowych mediana 52,06 (IQR: 42,66; 59,98); 
### podano dane z wyłączeniem 11 chorych, którzy otrzymali terapię ITI; 
^  większość pacjentów (75%) zaczęło terapię w dawce podawanej 3×tydz.; 
^^ dane odnośnie krwawień dotyczą tylko podania doraźnego stosowanego w ramach terapii klinicznie rozpoznanego krwawienia w obrębie stawów; 
^^^ dane dla populacji pacjentów (N = 49) uwzględnionych w badaniu GENA-13 (Klukowska 2018); 
^^^^ ogółem podczas trwania badania średnia liczba wlewów wyniosła 418,7 (SD: 110,8) (bez względu na to czy lek był podawany w profilaktyce pierwotnej, leczeniu krwawień, w ramach profilkatyki okołoza-

biegowej czy przy ocenie IR) – łączna dawka 27507115 IU.
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W przypadku produkt Kogenate średnia dawka stosowana w ramach profilaktyki wyniosła 43,1 i 51,4 

IU/kg (odpowiednio w Ameryce Północnej i Unii Europejskiej), a mediana 27,1 IU/kg/wlew (odpowiednio 

próby Kreuz 2005 i PAC). Z kolei średnia dawka stosowana w przypadku krwawienia wynosiła: 46,9 IU/kg 

w Ameryce Północnej, 56,7 IU/kg w Unii Europejskiej (Kreuz 2005) oraz 25,0 IU/kg/wlew podczas fazy 

profilaktyki i 15,9 IU/kg/wlew podczas fazy tylko leczenia doraźnego z badania PAC. Mediana liczby wle-

wów w leczeniu krwawień na pacjenta z krwawieniem była wyższa podczas fazy leczenia doraźnego w 

porównaniu do fazy profilaktyki próby PAC, odpowiednio 19,5 i 1,0. Dane z badań JOS i PAC wskazują, że 

zużycie leku było większe podczas profilaktyki niż w przypadku stosowania tylko terapii doraźnej – całko-

wite zużycie leku wyniosło odpowiednio 11289372 IU i 3736807 IU, a mediana zużycia leku odpowiednio 

1068,62 IU/kg i 345,89 IU/kg.  

W badaniach oceniających produkt Advate mediana dawki stosowanej w profilaktyce wyniosła: 45,7 

IU/kg/pacjenta w próbie Auerswald 2012, 103,8 IU/kg/tydz. i 100,1 IU/kg/tydz. (odpowiednio profilaktyka 

standardowa i zmodyfikowana) w badaniu Blanchette 2008 i 86 IU/kg/tydz. w próbie Tarantino 2004 (da-

ne dla populacji chorych z aktywnością FVIII <1%). Tylko w badaniu Blanchette 2008 podano informacje 

na temat dawkowania podczas występowania krwawień – mediana dawki leczenia doraźnego/wlew wy-

niosła 34,7 IU/kg, a mediana skumulowanej dawki na epizod krwawienia 46,6 IU/kg. 

W przypadku prób dotyczących produktu NovoEight podano, że średnia dawka profilaktyki wynosiła 36,8 

IU/kg w krótszym okresie leczenia i ok. 40 IU/kg w dłuższym okresie terapii (odpowiednio badania guar-

dianTM3 i guardianTM1. W badaniu guardianTM3 średnia dawka analizowanego leku przypadająca na epizod 

krwawienia wyniosła 54,2 IU/kg. 

W badaniach, w których pacjenci otrzymywali produkt Nuwiq (GENA-03, GENA-13 i NuProtect), średnia 

dawka stosowana w ramach profilaktyki wyniosła odpowiednio 38,9 IU/kg/wlew, 38,6 IU/kg/wlew i 39,1 

IU/kg/EDs. Z kolei średnia dawka przypadająca na terapię pojedynczego krwawienia wynosiła odpowied-

nio 95,9 IU/kg, 47,4 IU/kg i 47,3 IU/kg/EDs. 

W ocenie produktu Elocta wykazano, że w krótszym okresie terapii (próba Kids A-LONG) mediana dawki 

profilaktyki wyniosła dla dzieci w wieku <6 lat 91,63 IU/kg/tydz., a dla pacjentów w wieku 6-<12 lat 86,88 

IU/kg/tydz. W dłuższym okresie leczenia dawki te były zbliżone i wyniosły odpowiednio 99,9 IU/kg/tydz. 

i 91,2 IU/kg/tydz. Z kolei mediana przeciętnej dawki stosowanej do leczenia krwawień wyniosła 51,35 

IU/kg/wlew u dzieci młodszych i 48,15 IU/kg/wlew u dzieci starszych w krótszym okresie stosowania leku 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

(Kids A-LONG). Podobne mediany dawki odnotowano w dłuższym okresie terapii, odpowiednio 43,86 

IU/kg/wlew i  49,27 IU/kg/wlew (w ramach profilaktyki indywidualnej).  

Szczegółowe informacje o schematach stosowanego leczenia na początku i na końcu w analizowanych 

badaniach zawiera kolejna tabela. W badaniu Kreuz 2005, w którym stosowano produkt Kogenate Bayer 

podano, że regularną profilaktykę stosowała wyjściowo większość chorych (65,7% z Unii Europejskiej 

i 55,4% z Ameryki Północnej). Tak samo było na końcu tej próby, kiedy profilaktykę pierwotną otrzymywa-

ło 70,1% pacjentów. Podobnie było w badaniu Blanchette 2008, gdzie pacjenci otrzymywali produkt Adva-

te – profilaktykę pierwotną lub taki schemat w postaci zmodyfikowanej otrzymywało wyjściowo 92% cho-

rych, a na końcu badania 94% pacjentów. Z kolei na początku badania Auerswald 2012 przeważała terapia 

doraźna (85,5%) – na koniec tej próby najwięcej pacjentów otrzymywało jednak schemat mieszany (56%). 

Także w próbie NuProtect, oceniającej produkt Nuwiq, większość pacjentów dostawała na początku profi-

laktykę pierwotną (68,2%). W badaniu guardianTM3 (produkt NovoEight) podano jedynie, że większość 

(75%) pacjentów otrzymywała na początku profilaktykę pierwotną w schemacie 3×tydz. Jak podano 

w badaniu Kids A-LONG, opisującym produkt Elocta, w krótszym okresie terapii większość analizowanych 

pacjentów zredukowała częstość przyjmowania profilaktyki (z EOD i 3×tydz.) do 2×tydz., który to schemat 

stosowało około 89% pacjentów. Z kolei w dłuższym okresie leczenia (ASPIRE) 94,6% tych pacjentów po-

zostało na takiej częstości podań leku, a tylko pojedynczy chorzy mogli otrzymywać lek rzadziej (co 4 lub 5 

dni). 

Tabela 41. Schematy stosowanego leczenia na początku i na końcu badań opisujących komparatory dla 
produktu Afstyla (w próbach, w których dopuszczalna była zmiana). 

Badanie 
Schematy/częstość przyjmowania dawki  

na początku badania 
Schematy/częstość przyjmowania dawki  

na końcu badania 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Kreuz 2005 
(N=61) 

podano, że regularną profilaktykę otrzymywało 65,7% 
pacjentów z Unii Europejskiej oraz 55,4% chorych z 

Północnej Ameryki, zaś wstępne (initial) leczenie krwa-
wień pourazowych oraz spontanicznych odpowiednio 
11,9% i 2,3% w Unii Europejskiej oraz 7,3% i 3,5% pa-

cjentów z Ameryki Północnej 

profilaktyka pierwotna: 43 (70,1%*) 

leczenie doraźne: 14 (23,0%*)^ 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 
(N=55) 

profilaktyka pierwotna: 3 (5,5%) 

profilaktyka pierwotna zmodyfikowana: 5 (9,1%) 

leczenie doraźne: 47 (85,5%) 

terapia mieszana: 29 (56%)** 

profilaktyka pierwotna: 3 (6%)** 

profilaktyka pierwotna zmodyfikowana:3 (6%)** 

podano, że chorzy otrzymujący wyjściowo leczenie 
doraźne często przechodzili na profilaktykę pierwot-

ną 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Schematy/częstość przyjmowania dawki  

na początku badania 
Schematy/częstość przyjmowania dawki  

na końcu badania 

Blanchette 2008 
(N=53) 

profilaktyka pierwotna: 20 (37,7%)* 

profilaktyka pierwotna zmodyfikowana: 29 (54,7%)* 

leczenie doraźne: 4 (7,5%)* 

profilaktyka pierwotna:15 (28,3%)* 

profilaktyka pierwotna zmodyfikowana: 35 
(66,0%%)* 

leczenie doraźne: 3 (5,7%)* 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 

(N=63) 

podano, że większość (75%) chorych rozpoczęła profilaktykę pierwotną w schemacie 3×tydz. oraz, że z 13 
pacjentów, którzy w ciągu trwania badania zmieniali schemat dawkowania tylko raz, 9 (69%) przeszło z otrzy-

mywania leku w schemacie EOD do dawkowania 3×tydz. 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-13 
(N=49) 

podano, że 23 (46,9%) pacjentów otrzymywało profilaktykę pierwotną w schemacie EOD, a 21 (42,9%) pa-
cjentów w schemacie 3×tydz.^^ 

NuProtect 
(N=66) 

podano, że w 45 (68,2%) chorych stosowało profilaktykę pierwotną (w tym: 3×tydz. 6,7% tych chorych, EOD  
8,9%, 2×tydz. 46,7%, 1×tydz. 35,6%, a EOW 2,2%), a leczenie doraźne 13 (19,7%) pacjentów; ponadto 8 

(12,1%) chorych otrzymywało terapię mieszaną (doraźne [3-12 EDs]/profilaktykę 2×tydz. 37,5% tych pacjen-
tów i doraźne [2-11 EDs]/profilaktykę 1×tydz. 62,5%) 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
(N=69) 

podano, że 46/62 (74,2%) chorych zredukowało częstość przyjmowania leku w odniesieniu do wcześniej 
stosowanej profilaktyki FVIII – z EOD (16 chorych), 3×tydz. (31), 2×tydz. (13) i 1×tydz. (2) do EOD (1 chory), 

3×tydz. (1), co 3 dni (5) i 2×tydz. (55) 

ASPIRE 
(N=61) 

podano, że 94,6% (53/56) chorych z badania Kids A-LONG pozostało na otrzymywaniu leku 2×tydz., a dwóch 
wydłużyło okres między kolejnymi podaniami leku (do co 4 lub co 5 dni) 

zaznaczono, że większość pacjentów nie zmieniła częstości dawkowania w odniesieniu do stosowanego 
w ramach profilaktyki FVIII na końcu próby Kids A-LONG – z 3×tydz. (1), co 3 dni (4) i 2×tydz. (56) do 3×tydz. 

(1), co 3 dni (5) i 2×tydz. (53), co 4 dni (1) i co 5 dni (1) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** na 52 pacjentów (3 chorych przerwało badanie zbyt wcześnie, by zostać uwzględnionym w tej analizie), dwóch pacjentów otrzymywało ITI; 
^ pozostali chorzy otrzymywali ITI; 
^^ 5 (10,2%) pacjentów nie mogło zostać przypisanych do żadnego schematu leczenia, gdyż nie przestrzegali żadnego ze zdefiniowanych 

dawkowań.  

7.5 Ocena parametrów farmakokinetycznych (PK) 

Ocenę parametrów farmakokinetycznych przedstawiono w populacji dzieci w badaniach Barnes 2006, 

Kreuz 2005, Blanchette 2008, guardianTM3, GENA-03, GENA-13, NuProtect oraz Kids A-LONG. Szczegółowe 

informacje zamieszczono w tabeli poniżej. Jeżeli w próbie podano wyniki z użyciem różnych metod oceny 

tych parametrów, wypisywane dane jak najbardziej zgodne z metodami zastosowanymi w głównym ba-

daniu opisującym produkt Afstyla (z wykorzystaniem testu chromogennego [z ang. chromogenic assay]). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 42. Ocena parametrów farmakokinetycznych w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie 
Podgrupa  

(liczba cho-
rych) 

IR [(IU/dl)/(IU/kg)] t1/2 [h] AUC(0-last) [IU∙h/dl] CL [ml/h∙kg] MRT [h] VSS [ml/kg] Cmax [IU/dl] 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Barnes 2006 
<18 lat  
(N=20) 

średnia 1,87 (95% CI: 1,7; 
2,04),(zakres: 1,25-2,76) 

[(U/ml)/(U/kg)] 

średnia 10,7 (95% CI: 
9,7; 11,8), (zakres 

7,8-15,3) 

średnia 13,2  
[U×h/ml] 

średnia 4,1 średnia 15,1 średnia 59,2 bd. 

Kreuz 2005 
≤4 lata 
(N=61) 

średnia 2,04 (SD: 1,0)  
[%/kg/IU] 

bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

produkt Advate (octocog alfa)  

Blanchette 2008 

ITT (N=52) średnia 1,88 (SD: 0,42) 
średnia 9,71 

(SD: 1,89) 
średnia 1260 
(SD: 430)*** 

średnia 4,43 
(SD: 1,40) 

średnia 12,2 
(SD: 3,1) 

średnia 51,4 
(SD: 12,3) 

średnia 95,0 
(SD: 22,4) 

PP (N=47) średnia 1,90 (SD: 0,43) 
średnia 9,88 

(SD: 1,89) 
średnia 1291 
(SD: 440)*** 

średnia 4,33 
(SD: 1,42) 

średnia 12,5 
(SD: 3,1) 

średnia 51,4 
(SD: 12,9) 

średnia 95,6 
(SD: 23,3) 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 

średnia (SD) 

0-5 lat  
(N=14) 

0,0224 (0,0062)  
[(U/ml)/(U/kg)] 

9,99 (1,71) 
12,21 (4,38)  

[IU∙h/ml] 
4,60 (1,75) bd. bd. bd. 

6-11 lat  
(N=14) 

0,0248 (0,0056)  
[(U/ml)/(U/kg)] 

9,42 (1,52) 
14,36 (3,48)  

[IU∙h/ml] 
3,70 (1,00) bd. bd. bd. 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 

średnia (SD) 

2-5 lat  
(N=13) 

1,87 (0,27)  
[%/IU/kg] 

9,49 (3,32) 

podano wartość AUC znor-
malizowaną na 1 IU/kg leku 

0,22 (0,10) 
[(h∙IU/ml)/(IU/kg)] 

5,40 (2,37) 11,92 (4,93) 55,32 (7,09) 
0,02 (0,003) 

[(IU/ml)/(IU/kg)] 

6-12 lat 1,88 (0,44)  9,99 (1,88) podano wartość AUC znor- 4,33 (1,21) 12,74 (2,34) 54,45 (14,80) 0,02 (0,004) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Podgrupa  

(liczba cho-
rych) 

IR [(IU/dl)/(IU/kg)] t1/2 [h] AUC(0-last) [IU∙h/dl] CL [ml/h∙kg] MRT [h] VSS [ml/kg] Cmax [IU/dl] 

(N=13**) [%/IU/kg] malizowaną na 1 IU/kg leku 

0,25 (0,06) 
[(h∙IU/ml)/(IU/kg)] 

[(IU/ml)/(IU/kg)] 

2-12 lat 
(N=26**) 

1,88 (0,35)  
[%/IU/kg] 

9,73 (2,69) 

podano wartość AUC znor-
malizowaną na 1 IU/kg leku 

0,23 (0,08) 
[(h∙IU/ml)/(IU/kg)] 

4,89 (1,95) 12,31 (3,85) 54,90 (11,21) 
0,02 (0,004) 

[(IU/ml)/(IU/kg)] 

GENA-13 

średnia (SD), 
mediana (za-

kres) 

2-5 lat  
(N=25) 

1,55 (0,39), 1,62 (0,58-2,34)  
[%/IU/kg] 

bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

6-12 lat 
(N=21) 

1,90 (0,33), 1,82 (1,50-2,88) 
[%/IU/kg] 

bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

2-12 lat 
(N=46) 

1,71 (0,40), 1,74 (0,58-2,88) 
[%/IU/kg] 

bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

NuProtect 
ocena w pierw-

szych 6 mies. 

1,1 rok 
(N=33) 

średnia 1,4 (SD: 0,6),  
mediana 1,6  

[%/IU/kg] 
bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 

średnia (95% CI) 

0 do <6 lat  
(N=20) 

1,92 (1,80; 2,04) 12,67 (11,23; 14,11) 
AUC(0-inf) [IU∙h/ml] 

30,04 (26,45; 33,63)^ 

3,60  
(3,13; 4,07) 

17,24 
(15,40; 19,07) 

58,58 
(54,90; 62,27) 

bd. 

≥6 do <12 
lat  

(N=19) 
2,44 (2,07; 2,80) 14,88 (11,98; 17,77) 

AUC(0-inf) [IU∙h/ml] 

41,87 (34,00; 49,75)^ 

2,78  
(2,44; 3,13) 

20,90 
(17,06; 24,74) 

52,13 
(45,25; 59,01) 

bd. 

** w ocenie brakowało jednej wartości; 
*** AUC0-48h

: ITT: średnia 1208 (SD: 391); PP: średnia 1236 (SD: 401); 
# pacjenci, u których nie stwierdzono wystąpienia inhibitora; 
^  podano DNAUC – podano wartość AUC znormalizowaną na 1 IU/kg leku [(IU∙h/dl)/(IU/kg)]; 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

IR – odzysk przyrostowy (z ang. Incremental Recovery); Cmax – maksymalna aktywność leku, jaka jest osiągana we krwi po podaniu; AUC – pole powierzchni pod krzywą zależności aktywności leku we krwi od 
czasu (z ang. Area Under the Curve), AUC(0-last) czas od zera do momentu ostatniej mierzalnej aktywności leku, AUC(0-inf) czas z ekstrapolacją od zera do nieskończoności; t1/2 – czas, który upływa od podania leku do 
zmniejszenia się jego aktywności we krwi o połowę; CL – klirens; Vss – objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (z ang. Volume of Distribution at Steady State) ; MRT – średni czas obecności leku (z ang. Mean 
Residence Time). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Średnie wartości odzysku przyrostowego, który wskazuje jak efektywna jest pojedyncza dawka w zwięk-

szaniu aktywności czynnika krzepnięcia, były podobne dla wszystkich ocenianych produktów i głównie 

mieściły się w zakresie 1,71-2,04 %/IU/kg. Nieco mniejsze wartości odnotowano w badaniu NuProtect 

oraz w populacji dzieci młodszych z próby GENA-13 (odpowiednio 1,4 i 1,55; produkt Nuwiq), a wyższe 

w badaniu Kids A-LONG w populacji dzieci starszych (2,44, produkt Elocta). Okres półtrwania także był dla 

większości analizowanych produktów podobny i wynosił około 10 godzin – tylko w próbie oceniającej 

produkt Elocta, czyli preparat o przedłużonym działaniu był on dłuższy i wyniósł 12,67 i 14,88 godziny, 

odpowiednio w podgrupie dzieci młodszych i starszych (Kids A-LONG). Podobnie było w przypadku oceny 

średniego czasu obecności leku w organizmie, który mieścił się w zakresie 11,92-15,1 w zależności od 

grupy wiekowej badań oceniających produkty Kogenate Bayer, Advate i Nuwiq, podczas, gdy w badaniu 

Kids A-LONG (produkt Elocta) czas ten wyniósł 17,24 i 20,90 godziny, odpowiednio w podgrupie dzieci 

młodszych i starszych. Podobne wartości między poszczególnymi produktami uzyskano także w ocenie 

średniej wartości klirensu (w większości 4,1-5,4 ml/h∙kg), z wyjątkiem badania Kids A-LONG, w którym 

ocenie poddano produkt Elocta – wartości 3,60 ml/h∙kg w podgrupie dzieci młodszych i 2,78 ml/h∙kg 

w podgrupie dzieci starszych wskazują na  wolniejszą prędkość usuwania leku z organizmu. 

7.6 Skuteczność kliniczna 

W opisie skuteczności komparatorów dla produktu Afstyla uwzględniono te punkty końcowe, które moż-

na było porównać z danymi przedstawionymi w badaniach dla produktu Afstyla. Z publikacji wypisywano 

dane dla chorych w wieku < 18 lat. W sytuacji, gdy w badaniach uwzględniających chorych z aktywnością 

FVIII ≤2% dostępne były dane dla populacji ogółem normy oraz dla pacjentów z aktywnością FVIII ≤1% 

normy, opisywano te drugie. Ponieważ większość badań była próbami bez randomizacji i grupy kontrol-

nej, aby nie obniżać bardziej wiarygodności opisanych w nich wyników nie zczytywano dodatkowych da-

nych z wykresów zamieszczonych w publikacjach. 

7.6.1 Opis krwawień 

W tabeli zamieszczonej poniżej zebrano informacje na temat liczby krwawień, odsetka chorych, u których 

wystąpiły, ich przyczyn oraz stopnia ich nasilenia. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 43. Odsetek chorych z poszczególnymi rodzajami krwawienia w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie 
Okres  

obserwacji 
Podgrupa 
wiekowa† 

Liczba  
krwawień, 

n (%) 

Odsetek  
chorych 

z krwawieniem 

Przyczyna krwawienia Klasyfikacja krwawienia 

spontaniczne pourazowe brakujące dane łagodne/umiarkowane ciężkie 
brakujące 

dane 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 
2002 

średnia 85 
(zakres: 5-272) 

EDs 

≤4 lata 
(N=31) 

395 (leczone 
podaniami 
doraźnymi)  

bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

Kreuz 2005 
średnia 150 

(SD: 128) EDs 
≤4 lata 
(N=61) 

1178 (leczo-
ne rFVIII-FS) 

bd. bd. bd. bd. 1048 (89,0%)* 91 (7,7%) 39 (3,3%) 

PAC 

mediana 80,0 
(zakres: 59,0-

94,0) dni 

<15 lat 
(N=30); 
leczenie 
doraźne 

422 30 (100%) bd. bd. bd. 405 (96,0%)* 17 (4,0%) 0 (0%) 

mediana 91,5 
(zakres: 79,0-

100,0) dni 

<15 lat 
(N=30) 

22 11 (36,7%)* bd. bd. bd. 21 (95,4%)* 1 (4,5%) 0 (0%) 

ReCARE 

chorych włą-
czano między 1 
grudnia 2007 a 
31 maja 2013 

2-<18 lat 
(N=181

####
) 

564
$
 106 (58,6%*) bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC 

bd. (badania 
zostało prze-
rwane przed-

wcześnie) 

<1 r.ż. 
(N=19) 

193 19 (100%) bd. bd. bd. bd. 1 (0,5%*)
@

 bd. 

Auerswald 2012 mediana 75 <6 lat (N=55) 633 u 50 44 (80%*) (pa- bd. bd. bd. bd. bd. bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Okres  

obserwacji 
Podgrupa 
wiekowa† 

Liczba  
krwawień, 

n (%) 

Odsetek  
chorych 

z krwawieniem 

Przyczyna krwawienia Klasyfikacja krwawienia 

spontaniczne pourazowe brakujące dane łagodne/umiarkowane ciężkie 
brakujące 

dane 

(zakres: 1-87) 
EDs 

chorych, 
w tym 517 
leczonych 
podaniami 
doraźnymi 

cjenci, którzy 
otrzymali lecze-

nie doraźne) 

Blanchette 2008 

mediana 156 
(zakres: 14-

384) EDs 

<6 lat 
(N=53) 

409
###

 44 (83%*) 73 (17,8%) 198 (48,4%) 136 (33,3%)
@@

 bd. bd. bd. 

mediana 396 
(IQR: 260; 455) 

dni 

1-6 lat 
(N=46)

@@@
 

202 35 (76%) bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

Tarantino 2004 
mediana 293 

(IQR: 261; 336) 
dni 

10-17 lat 
(N=47)

@@@
 

255 39 (83%) bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 4,5 mies. 

0-5 lat  
(N=31) 

53  20 (65%*) 9 (17,0%) 44 (83,0%) 0 (0,0%) 48 (90,6%) 5 (9,4%) 0 (0,0%) 

6-11 lat 
(N=32) 

73  21 (66%*) 31 (42,5%) 40 (54,8%) 2 (2,7%) 67 (91,8%) 3 (4,1%) 3 (4,1%) 

0-11 lat 
(N=63) 

126  41 (65%) 40 (31,7%) 84 (66,7%) 2 (1,6%) 115 (91,3%) 8 (6,3%) 3 (2,4%) 

guardian
TM

1 6 mies. 
12-17 lat 
(N=24) 

67  15 (63%) 38 (56,7%) 25 (37,3%) 4 (6,0%)^ 61 (91,0%) 6 (9,0%) 0 (0,0%) 

guardian
TM

2 ok. 3 lata 
(255,9 pacjen-

0-5 lat  
(N=27) 

59 18 (66,7%) 27 (45,8%) 32 (54,2%) 0 (0,0%) 56 (94,9%) 3 (5,1%) 0 (0,0%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Okres  

obserwacji 
Podgrupa 
wiekowa† 

Liczba  
krwawień, 

n (%) 

Odsetek  
chorych 

z krwawieniem 

Przyczyna krwawienia Klasyfikacja krwawienia 

spontaniczne pourazowe brakujące dane łagodne/umiarkowane ciężkie 
brakujące 

dane 

to-lat) 6-11 lat 
(N=28) 

80 20 (71,4%) 10 (12,5%) 70 (87,5%) 0 (0,0%) 73 (91,3%)  7 (8,8%) 0 (0,0%) 

12-17 lat 
(N=23) 

81 19 (82,6%) 43 (53,1%) 37 (45,7%)^^ 0 (0,0%) 70 (86,4%) 11 13,6%) 0 (0,0%) 

>4 lata (451,6 
pacjento-lat) 

0-5 lat 
(N=27) 

147 20 (74,1%) 53 (36,1%) 94 (63,9%) 0 (0,0%) 132 (89,8%) 15 (10,2%) 0 (0,0%) 

6-11 lat 
(N=28) 

205 22 (78,6%) 44 (21,5%) 161 (78,5%) 0 (0,0%) 185 (90,2%) 20 (9,8%) 0 (0,0%) 

12-17 lat 
(N=23) 

146 21 (91,3%) 84 (57,5%) 61 (41,8%)^^^ 0 (0,0%) 126 (86,3%) 20 (13,7%) 0 (0,0%) 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
średnia 89,8 

(SD: 22,3) EDs 
średnia 6,1 
lat (N=59) 

129
#
 39 (66,1%*) 45 (34,9%) 74 (57,4%) 10 (7,7%)^^^^ bd. bd. bd. 

108
##

 32 (54,2%*) 36 (33,3%) 65 (60,2%) 7 (6,5%)^^^^ bd.** bd.** bd. 

GENA-13 
średnia 415 

(SD: 107) EDs 
średnia 6,7 
lat (N=49) 

336
#
 (z czego 

311 poddano 
leczeniu) 

41 (83,7%*) 81 (24,1%) 209 (62,2%) 
46 (13,7%*) (poope-

racyjne, inne lub 
nieudokumentowane) 

bd.
$$

 bd.
$$

 bd. 

NuProtect 
mediana 43,0 
(zakres: 4-120) 

EDs 

mediana 13 
miesięcy 
(N=45) 

120**** 34 (75,5%*) 31 (25,8%) 87 (72,5%) 
2 (1,7%), niesklasyfi-

kowane 
bd.*** bd.*** bd. 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
mediana: 

6,12* mies. 
0-12 lat 
(N=69) 

86 37 (53,6%)* bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

Wang 2018 średnia 232 0-18 lat 19* 8 (53,3%)* 17 (89,5%)* 2 (10,5%*) bd. bd. bd. bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 
Okres  

obserwacji 
Podgrupa 
wiekowa† 

Liczba  
krwawień, 

n (%) 

Odsetek  
chorych 

z krwawieniem 

Przyczyna krwawienia Klasyfikacja krwawienia 

spontaniczne pourazowe brakujące dane łagodne/umiarkowane ciężkie 
brakujące 

dane 

(zakres:133-
329) EDs†† 

(N=15*) 

ASPIRE 
mediana: 23,9 

tyg. 

<6 lat  
(N=30) 

23 9 (30%)* bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

6 do <12 lat 
(N=31) 

28 16  (51,6%*) bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

*  obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** 61 (56,5%) krwawień zostało uznanych za łagodne (minor), 46 (42,6%) za umiarkowane do 

poważnych (moderate-to-major), a w przypadku 1 (0,9%) nie była znana jego ciężkość; 
*** 84 (70%) krwawienia zostały uznane za łagodne (minor), a 36 (30%) za umiarkowane do 

poważnych (moderate-to-major); 
**** leczeniu poddano łącznie 354 krwawienia (założono, że liczba dotyczy zarówno profilaktyki, 

jak i leczenia doraźnego) – w tabeli podano informacje na temat liczby krwawień u pacjen-
tów otrzymujących profilaktykę pierwotną; 

@ uraz głowy; 172 (89,1%) krwawienia wystąpiły podczas profilaktyki stosowanej 1×tydz., 14 
(7,3%) podczas profilaktyki stosowanej 2×tydz., a w przypadku 7 krwawień schemat dawko-
wania nie był znany; 

@@ dodatkowo 2 krwawienia pooperacyjne (0,5%); 
@@@ chorzy z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII <1%), dane z publikacji Fischer 2011; 
† w badaniach stosowano profilaktykę pierwotną, chyba, że zaznaczono inaczej; 
†† dla całkowitej liczby chorych z hemofilią A (n = 17, w tym 2 dorosłych); 
# w czasie profilaktyki; 

## 108 było leczonych doraźnie ludzkim rFVIII; nie stwierdzono poważnych, zagrażających życiu 
krwawień; 

### poddane analizie per-protocol z łącznie odnotowanych 430 krwawień; 
#### przeliczono na populację per-protocol; 
$ w tym u 2 pacjentów zagrażające życiu, u 4 w niebezpiecznym miejscu ciała oraz u 4 poważ-

ne; 
$$ 182 (54,2%) krwawień uznanych za łagodne (minor), 146 (43,5%) za umiarkowane do po-

ważnych (moderate to minor), a 5 (1,5%) za poważne i zagrażające życiu (ciężkość 3 nie była 
udokumentowana); poważne i zagrażające życiu wystąpiły u dzieci starszych (4 z nich były 
pourazowe, a jedno spontaniczne; te pierwsze zostały uznane za zagrażające życiu przez pa-
cjenta lub jego rodziców, natomiast w ocenie lekarza nie kwalifikowały się one obiektywnie 
jako zagrażające życiu); 

^  inne: 4 (6,0%); 
^^ inne: 1 (1,2%); 
^^^ spontaniczne/pourazowe: 1 (0,7%); 
^^^^ inne.
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W badaniach oceniających produkt Kogenate Bayer podczas profilaktyki wystąpiło od 22 do 1178 krwa-

wień (ponadto w podgrupie próby PAC, w której stosowano leczenie doraźne stwierdzono 422 krwawie-

nia). Odsetek chorych, u których stwierdzono krwawienia był wyższy dla leczenia doraźnego 

w porównaniu do profilaktyki, odpowiednio 100% (próba PAC) vs 36,7% i 58,6% (w badaniach PAC i Re-

CARE). Większość krwawień miała charakter łagodny do umiarkowanego – krwawienia ciężkie występo-

wały rzadko (4-4,5% w badaniu PAC i 7,7% w próbie Kreuz 2005). 

Podczas profilaktyki produktem Advate w analizowanych badaniach odnotowano od 109 do 409 krwa-

wień. W porównaniu do populacji ogólnej badania Blanchette 2008 (aktywność FVIII ≤ 2%) w populacji 

pacjentów, u których aktywność FVIII wynosiła <1% stwierdzono mniejszą liczbę krwawień, odpowiednio 

409 vs 202. W populacji ogólnej tej próby najczęściej obserwowano krwawienia pourazowe (198/409, 

48,4%). W próbie EPIC podano, że ciężkie krwawienia występowały z częstością 0,5%.  

W próbach guardianTM3 i guardianTM1, w których w ramach profilaktyki stosowano produkt NovoEight, 

krwawienia stwierdzono u około 65% pacjentów. Liczba krwawień wyniosła odpowiednio 126 i 67. U pa-

cjentów młodszych (< 11 lat) najczęściej stwierdzano krwawienia pourazowe (66,7%), a u starszych cho-

rych (12-17 lat) spontaniczne (56,7%), odpowiednio badania guardianTM3 i guardianTM1. Ciężkie epizody 

krwawień nie wystąpiły u więcej niż 10% pacjentów. W dłuższym okresie stosowania (opisanym 

w badaniu guardianTM2) w podgrupie młodszych dzieci kontynuujących terapię produktem NovoEight 

odnotowano 352 krwawienia, a w podgrupie dzieci starszych 146 krwawień. Wśród chorych w wieku 0-11 

lat najczęstsze były krwawienia pourazowe, a wśród pacjentów w wieku 12-17 lat spontaniczne. W zależ-

ności od wieku pacjentów ciężkie krwawienia odnotowano u 9,8-13,8% chorych. 

U chorych leczonych produktem Nuwiq w ramach profilaktyki odnotowano ponad 100 krwawień (129 

w badaniu GENA-03, z których leczeniu poddano 108, 336 w próbie GENA-13, z których leczeniu poddano 

311 [w badaniu uczestniczyli pacjenci kontynuujący terapię z badania GENA-03] i 120 w próbie NuPro-

tect). Krwawienia te wystąpiły u odpowiednio 66,1%, 83,7% i 75,5% pacjentów. We wszystkich analizowa-

nych badaniach najczęstszą przyczyną krwawień były urazy. 

W próbach opisujących profilaktykę pierwotną produktem Elocta krwawienia odnotowano u około 50% 

pacjentów (odpowiednio 86 krwawień w badaniu Kids A-LONG i 19 krwawień w próbie Wang 2018 

[w próbie najczęściej stwierdzano krwawienia spontaniczne]). W badaniu ASPIRE, w którym chorzy z pró-

by Kids A-LONG mogli kontynuować terapię stwierdzono łącznie 51 krwawień u 41% pacjentów.  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

7.6.2 Miejsce występowania krwawień 

Informacje na temat powyższego punktu końcowego odnaleziono w 8 analizowanych badaniach (PAC, 

guardianTM3, guardianTM2, guardianTM1, Auerswald 2012, Blanchette 2008, Tarantino 2004, Wang 2018 

i GENA-13). Z prób przedstawiono informacje, w których miejsce występowania krwawień określono 

ogólnie (np. mięśnie czy stawy), a nie szczegółowo (np. łokieć, ramię czy nos), ponieważ ogólny opis za-

stosowano także w badaniach dotyczących produktu Afstyla. 

W próbie PAC, w której stosowano produkt Kogenate Bayer, epizody krwawień najczęściej obejmowały 

stawy (66,8% w przypadku leczenia doraźnego i 72,7% w ramach profilaktyki). Podobnie było w przypadku 

prób opisujących produkt NovoEight – w krótszym okresie leczenia w populacji chorych w wieku 0-11 lat 

odsetek chorych z krwawieniami w obrębie stawów wynosił 46,8%, a w wieku 12-17 lat 77,6% (odpo-

wiednio próby guardianTM3 i guardianTM1), natomiast w fazie wydłużonej (opisanej w próbie guardianTM2) 

odpowiednio 60,8% i 77,4%. Mniejszy odsetek krwawień w obrębie stawów stwierdzono w próbach 

przedstawiających informacje dla produktu Advate – w zależności od badania wynosił on 18,6-50%. 

W badaniu Wang 2018, gdzie chorzy otrzymywali produkt Elocta, podano tylko, że u 26,3% chorych 

krwawienia obserwowano w tkance miękkiej i mięśniach, a u pozostałych wystąpiły w konkretnych czę-

ściach ciała, np. nosie, ramieniu czy łokciu. Z kolei w próbie GENA-13, gdzie chorzy otrzymywali produkt 

Nuwiq, autorzy zaznaczyli, że krwawienia w obrębie stawów stanowiły 30,1% wszystkich obserwowanych. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera poniższa tabela.  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 44. Miejsce wystąpienia krwawienia w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie Okres obserwacji 

Podgrupa  
wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Miejsce wystąpienia epizodów krwawienia, liczba epizodów (%) 

stawy 

stawy z ≥3 
krwawieniami 

w czasie 6 
mies. (target 

joint) 

podskórnie mięśnie śluzówka 
podskórne i/lub 

śluzówka 
inne^ brakujące dane 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

PAC 

mediana 80,0 (zakres: 
59,0-94,0) dni 

<15 lat 
(n=422);  

leczenie doraźne 
282 (66,8%) bd. bd. 77 (18,2%) bd. 57 (13,5%) 3 (0,7%)**** 0 (0%) 

mediana 91,5 (zakres: 
79,0-100,0) dni 

<15 lat 
(n=22) 

16 (72,7%) bd. bd. 1 (4,5%) bd. 4 (18,2%) 0 (0%)**** 0 (0%) 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 
mediana 75 (zakres: 1-

87) EDs 
<6 lat  

(n=517) 
96 (18,6%*) inne: 421 (81,4%*) 

Blanchette 2008 

mediana 156 (zakres: 14-
384) EDs 

<6 lat 
(n=409) 

112 (27,4%)
##

 bd. bd. 79 (19,3%) bd. bd. 201 (49,1%)** bd. 

mediana 396 (IQR: 260; 
455) dni 

1-6 lat 
(46 chorych, 

n=202) 

42* 
(21%)*** 

bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

Tarantino 2004 
mediana 293 (IQR: 261; 

336) dni 
10-17 lat  

(N=47, n=255) 
128* 

(50%)*** 
bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 4,5 mies. 

0-5 lat  
(n=53) 

24 (45,3%) 14 (26,4%) 7 (13,2%) 6 (11,3%) 6 (11,3%) 13 (24,5%)* 10 (18,9%) 0 (0,0%) 

6-11 lat  35 (47,9%) 14 (19,2%) 8 (11,0%) 7 (9,6%) 1 (1,4%) 9 (12,3%)* 20 (27,4%) 2 (2,7%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 

Podgrupa  
wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Miejsce wystąpienia epizodów krwawienia, liczba epizodów (%) 

stawy 

stawy z ≥3 
krwawieniami 

w czasie 6 
mies. (target 

joint) 

podskórnie mięśnie śluzówka 
podskórne i/lub 

śluzówka 
inne^ brakujące dane 

(n=73) 

0-11 lat  
(n=126) 

59 (46,8%) 28 (22,2%) 15 (11,9%) 13 (10,3%) 7 (5,6%) 22 (17,5%)* 30 (23,8%) 2 (1,6%) 

guardian
TM

1 6 mies. 
12-17 lat 

(n=67) 
52 (77,6%) 43 (64,2%) 6 (9,0%) 6 (9,0%) 0 (0,0%) 6 (9,0%)* 3 (4,5%) 0 (0,0%) 

guardian
TM

2 

około 3 lata (255,9 pa-
cjento-lat) 

0-5 lat  
(n=59) 

25 (42,4%) 8 (13,6%) bd. 4 (6,8%) bd. 20 (33,9%) 10 (16,9%)*^^ 0 (0,0%) 

6-11 lat  
(n=80) 

51 (63,8%) 28 (35,0%) bd. 7 (8,8%) bd. 11 (13,8%) 9 (11,3%) 2 (2,5) 

12-17 lat  
(n=81) 

67 (82,7%) 46 (56,8%) bd. 4 (4,9%) bd. 2 (2,5%) 8 (9,9%) 0 (0,0%) 

ponad 4 lata (451,6 
pacjento-lat) 

0-5 lat  
(n=147) 

73 (49,7%) 25 (17,0%) bd. 8 (5,4%) bd. 41 (27,9%) 24 (16,3%) 0 (0,0%) 

6-11 lat  
(n=205) 

141 (68,8%) 62 (30,2%) bd. 17 (8,3%) bd. 19 (9,3%) 28 (13,7%) 0 (0,0%) 

12-17 lat  
(n=146) 

113 (77,4%) 72 (49,3%) bd. 11 (7,5%) bd. 3 (2,1%) 19 (13,0%) 0 (0,0%) 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-13
średnia 415 (SD: 107) 

EDs 
2-12 lat  
(N=336) 

101 (30,1%) bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 

Podgrupa  
wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Miejsce wystąpienia epizodów krwawienia, liczba epizodów (%) 

stawy 

stawy z ≥3 
krwawieniami 

w czasie 6 
mies. (target 

joint) 

podskórnie mięśnie śluzówka 
podskórne i/lub 

śluzówka 
inne^ brakujące dane 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Wang 2018 
średnia 232 (zakres:133-

329) EDs† 
0-18 lat 
(n=19*) 

bd. 0 (0%) bd. 5 (26,3%)*
###

 bd. bd. 14 (73,7)*
#
 0 (0,0%) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** poza tkanką miękką mięśni (non-muscle soft tissue); 
*** w tym pourazowych 29% w badaniu Blanchette 2008 i 51% w próbie Tarantino 2004; 
**** dodatkowo odnotowano 3 i 1 krwawienie wewnętrzne (internal) odpowiednio podczas leczenia doraźnego i profilaktycznego; 
# w tym: nos (2 krwawienia), ramię (1), łokieć (3), kolano (1), kostka (5), paluch (1), krwawienia wtórne z powodu wypadnięcia zęba mlecznego (1); 
## w tym 37 (33,0%) pourazowych, 20 (17,9%) spontanicznych i 55 (49,1%) o nieznanej etiologii; 
### tkanka miękka i mięśnie; 
† dla całkowitej liczby chorych z hemofilią A (n = 17, w tym 2 dorosłych); 
^  stopy, dłonie, palce, dziąsła, krwawienie z nosa, skaleczenia, łagodne urazy głowy oraz krwawienia związane z zabiegami stomatologicznymi; 
^^ w tym żołądkowo-jelitowe: 1 (1,7%); 
^^^ chorzy z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII <1%), dane z publikacji Fischer 2011.  



 
122 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

7.6.3 Odpowiedź hemostatyczna 

Analizę odpowiedzi hemostatycznej przedstawiono w próbach Giangrande 2002, Kreuz 2005, PAC, Auer-

swald 2012, Blanchette 2008, guardianTM3, guardianTM2, guardianTM1, GENA-03, GENA-13, NuProtect, 

Kids A-LONG oraz ASPIRE. W badaniach guardianTM3, guardianTM2, guardianTM1, Auerswald 2012, Blan-

chette 2008 i GENA-03 przedstawiono definicje poszczególnych rodzajów odpowiedzi hemostatycznej: 

bardzo dobra – nagłe złagodzenie bólu i/lub jednoznaczne polepszenie obiektywnych objawów krwawie-

nia w ciągu około 8 godzin po pojedynczym wlewie, dobra – wyraźna ulga w odczuwalnym bólu i/lub po-

prawa objawów krwawienia w ciągu około 8 godzin (8-12 w próbie GENA-03) po wlewie, ale mogące wy-

magać więcej niż jednego wlewu (do 2 wlewów w próbie GENA-03) do całkowitego ustąpienia, umiarko-

wana – prawdopodobny lub niewielki korzystny efekt w ciągu około 8 godzin (12 godzin w próbie GENA-

03) po pierwszym wlewie, zwykle wymagający więcej niż jednego wlewu oraz brak – brak poprawy lub 

nasilenie objawów (a w próbie GENA-03 brak poprawy w ciągu 12 godzin lub pogorszenie objawów, wy-

magające > 2 wlewów do całkowitego ustąpienia). 

Szczegółowe dane na temat opisywanego punktu końcowego zamieszczono w tabeli poniżej. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 45. Odpowiedź hemostatyczna w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Odpowiedź hemostatyczna, liczba epizodów (%) Odsetek powodzeń 
(odpowiedź bardzo 

dobra lub dobra) bardzo dobra dobra umiarkowana brak brak danych 

produkt Kogenate Bayer 

Giangrande 
2002 

średnia 85 (zakres: 5-
272) EDs 

≤4 lata 
(n=395) 

bd. bd. bd. bd. bd. 348* (88%) 

Kreuz 2005 
średnia 150 (SD: 128) 

EDs 
≤4 lata 

(n=1178)
###

 
683* (58%) 389* (33%) 71* (6%) 4* (0,3%) 32 (2,7%*) 1071* (90,9%) 

PAC 

mediana 80,0 (zakres: 
59,0-94,0) dni 

<15 lat 
(n=422);  

leczenie doraźne 
bd. bd. bd. bd. bd. 397* (94%) 

mediana 91,5 (zakres: 
79,0-100,0) dni 

<15 lat 
(n=22); 

profilaktyka 
bd. bd. bd. bd. bd. 21* (95%) 

produkt Advate 

Auerswald 2012 
mediana 75 (zakres: 1-

87) EDs 
średnia 6,1 lat 

(n=466**) 
258 (55,4%) 177 (38,0%) 30 (6,4%)^^^ 1 (0,2%) 0 (0%) 435* (93,4%) 

Blanchette 2008 
mediana 156 (zakres: 

14-384) EDs 
<6 lat 

(n = 354
#
) 

bd. bd. 17 (4,8%)^^^ 0 (0%) 5 (1,4%)
##

 332 (93,8%) 

produkt NovoEight 

guardian
TM

3 4,5 mies. 

0-5 lat  
(n=53) 

31 (58,5%) 20 (37,7%) 1 (1,9%) 1 (1,9%) 0 (0,0%) 51 (96,2%) 

6-11 lat  
(n=73) 

37 (50,7%) 28 (38,4%) 4 (5,5%) 1 (1,4%) 3 (4,1%) 65 (89,%) 

0-11 lat  68 (54,0%) 48 (38,1%) 5 (4,0%) 2 (1,6%) 3 (2,4%) 116 (92,1%)^ 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Odpowiedź hemostatyczna, liczba epizodów (%) Odsetek powodzeń 
(odpowiedź bardzo 

dobra lub dobra) bardzo dobra dobra umiarkowana brak brak danych 

(n=126) 

guardian
TM

1 6 mies. 
12-17 lat 

(n=67) 
20 (29,9%) 28 (41,9%) 18 (26,9%) 1 (1,5%) 0 (0,0%) 48 (71,6%) 

guardian
TM

2 

ok. 3 lata  
(255,9 pacjento-lat) 

0-5 lat  
(n=59) 

48 (81,4%) 5 (8,5%) 6 (10,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 53 (89,8%) 

6-11 lat  
(n=80) 

48 (60,0%) 23 (28,8%) 9 (11,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 71 (88,8%) 

12-17 lat  
(n=81) 

28 (34,6%) 42 (51,9%) 11 (13,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 70 (86,4%) 

>4 lata  
(451,6 pacjento-lat) 

0-5 lat  
(n=147) 

104 (70,7%) 31 (21,1%) 11 (7,5%) 1 (0,7%) 0 (0,0%) 135 (91,8%)* 

6-11 lat  
(n=205) 

123 (60,0%) 62 (30,2%) 19 (9,3%) 1 (0,5%) 0 (0,0%) 185 (90,2%)* 

12-17 lat  
(n=146) 

51 (34,9%) 76 (52,1%) 17 (11,6%) 0 (0,0%) 2 (1,4%) 127 (87,0%)* 

produkt Nuwiq 

GENA-03*** 
średnia 89,8 (SD: 22,3) 

EDs 

2-5 lat 
(n=33) 

bd. bd. 6 (18,2%) 0 (0%) bd. 27 (81,8%) 

6-12 lat  
(n=75) 

bd. bd. 11 (14,7%) 2 (2,7%) bd. 62 (82,7%) 

2-12 lat 
(n=108) 

bd. bd. 17 (15,7%) 2 (1,9%) bd. 89 (82,4%) 

GENA-13 średnia 415 (SD: 107) 2-5 lat  bd. bd. 5 (7,1%) 0 (0%) 0 (0,0%) 65 (92,9%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa 

(liczba epizodów 
krwawień) 

Odpowiedź hemostatyczna, liczba epizodów (%) Odsetek powodzeń 
(odpowiedź bardzo 

dobra lub dobra) bardzo dobra dobra umiarkowana brak brak danych 

EDs (n=70) 

6-12 lat 
(n=235) 

bd. bd. 41 (17,4%) 6 (2,6%) 0 (0,0%) 188 (80,0%) 

2-12 lat 
(n=305) 

bd. bd. 46 (15,1%) 6 (2,0%) 0 (0,0%) 253 (83,0%)^^ 

NuProtect 
mediana 43,0 (zakres: 4-

120) EDs 

 mediana 13 miesięcy 
(n=354) 

bd. bd. 28/353 (7,9%) 1/353 (0,3%) 0 (0,0%) 324/353 (91,8%) 

w podgrupie chorych ze schematem profilaktyki u 45 pacjentów wystąpiło 120 krwawień – u 40 (88,9%) chorych odpowiedź oceniono na dobrą 
lub bardzo dobrą (w przypadku spontanicznych taką odpowiedź stwierdzono u 43 [95,6%] chorych, a pourazowych u 43 [95,6%]; w przypadków 

krwawień związanych ze stawami ogółem u 44 [97,8%] chorych, w tym u 44 [97,8%] chorych ze spontanicznymi u 45 [100%] z pourazowymi 
krwawieniami) 

produkt Elocta 

Kids A-LONG mediana: 6,12* mies. 
0- <12 lat  

(n=86) 
bd. bd. bd. bd. bd. 

89,4% wlewów 
zast. do leczenia 

krwawienia 

ASPIRE mediana: 23,9 tyg. 

<6 lat  
(n=23) 

bd. bd. bd. bd. bd. 

91,3% pierwszych 
wlewów zast. do 

leczenia krwawie-
nia 

6 do<12 lat  
(n=28) 

bd. bd. bd. bd. bd. 

92,6% pierwszych 
wlewów zast. do 

leczenia krwawie-
nia 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** 466 krwawień u 44 chorych było ocenionych pod kątem efektywności, u pozostałych 11 pacjentów leczenie rAHF-PFM podano np. w ramach oceny IR, profilaktyki ogólnej lub okołozabiegowej; 



 
126 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

*** w badaniu podano także, że skuteczność profilaktyki oceniano na bardzo dobrą lub dobrą w przypadku 91,5% chorych, biorąc pod uwagę epizody krwawienia ogółem (w oparciu o średniomiesięczną 
częstość krwawień – bardzo dobra < 0,75 i dobra 0,75-1,0); 

# 354 krwawienia z 409 (86,6%) były leczone rAHF-PFM; dla 55 (13,4%) nie zastosowano leczenia lub takie dane nie były dostępne; 
## u żadnego chorego leczenie nie było nieefektywne; 
### ocenie poddano tylko leczenie doraźne; 
^  w momencie wykluczenia krwawień bez wyników odsetek ten wyniósł 94%; 
^^ biorąc pod uwagę różne kategorie ciężkości krwawień odsetek powodzeń był większy u dzieci młodszych; w przypadku leczenia krwawień w obrębie stawów (n=96) odsetek powodzeń wyniósł 83,3%; 
^^^ w badaniu określona jako fair. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Dla większości krwawień leczonych przy pomocy analizowanych czynników krzepnięcia VIII odpowiedź 

hemostatyczna została uznana za bardzo dobrą lub dobrą. W badaniach oceniających produkt Kogenate 

Bayer odsetek takiej odpowiedzi mieścił się w przedziale 88-95%, natomiast w próbach, w których pacjen-

ci otrzymywali produkt Advate wynosił około 93-94%. Częstość odpowiedzi bardzo dobrej lub dobrej po 

zastosowaniu produktu NovoEight była nieco większa dla młodszych dzieci w porównaniu do dzieci star-

szych – odpowiednio 92,1% w próbie guardianTM3 i 71,6% w badaniu guardianTM1. Odsetek ten utrzymał 

się na podobnym poziomie u dzieci w wiek 0-11 lat u w dłuższym okresie obserwacji (90,9%), natomiast 

u dzieci w wieku 12-17 lat uległ zwiększeniu (87,0%). W przypadku zastosowania produktu Nuwiq bardzo 

dobrą lub dobrą odpowiedź hemostatyczną obserwowano w przypadku 82,4% krwawień z badania GENA-

03 i 91,8% krwawień z próby NuProtect. W badaniu GENA-13, przedstawiającym ocenę kontynuacji lecze-

nia przez większość pacjentów z próby GENA-03, odsetek powodzeń utrzymał się na podobnym poziomie 

(83%). W próbach, w których celem leczenia krwawień pacjenci otrzymywali produkt Elocta, podano, że 

na skuteczność bardzo dobrą lub dobrą stwierdzono w przypadku 89,4% zastosowanych wlewów (Kids A-

LONG) i 91,3% pierwszych zastosowanych wlewów u chorych w wieku < 6 lat i 92,6% pierwszych zastoso-

wanych wlewów u pacjentów w wieku 6 do < 12 lat (ASPIRE). 

7.6.4 Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy 

Dane na temat liczby wlewów koniecznych do osiągnięcia hemostazy stanowiła punkt końcowy w próbach 

Giangrande 2002, Kreuz 2005, PAC, Auerswald 2012, Blanchette 2008, guardianTM3, guardianTM1, guar-

dianTM2, GENA-03, GENA-13, NuProtect, Kids A-LONG oraz ASPIRE. Informacje pozyskane z prób zebrano 

w tabeli poniżej. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 46. Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa  

(liczba epizodów krwawień) 

Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy 

1 2 3 ≥4 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 
średnio 85 EDs 
(zakres: 5-272) 

≤4 lata 
(n=395) 

348 (88%) bd. bd. 

Kreuz 2005 
średnia 150 (SD: 128) 

EDs 
≤4 lata 

(n=1178) 
872* (74%) 179* (15,2%) bd. bd. 

PAC 

mediana 80,0  
(zakres: 59,0-94,0) dni 

<15 lat 
(n=422); leczenie doraźne 

288 (68,2%)*** 88 (20,9%) 16 (3,8%) 30 (7,1%)^^ 

mediana 91,5  
(zakres: 79,0-100,0) dni 

<15 lat 
(n=22); profilaktyka pier-

wotna 
18 (81,8%)*** 1 (4,5%) 2 (9,1%) 1 (4,5%)^^ 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 
mediana 75 (zakres: 1-

87) EDs 
<6 lat  

(n=517) 
356 (68,9%)** 107 (20,7%) 35 (6,8%) 19 (3,7%) 

Blanchette 2008 
mediana 156 (zakres: 

14-384) EDs 
<6 lat  

(n=354) 
277 (78,2%) 42 (11,9%) 19 (5,4%) 16 (4,5%) 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 4,5 mies. 

0-5 lat  
(n=53) 

47 (88,7%) 5 (9,4%) 0 (0,0%) 1 (1,9%) 

6-11 lat  
(n=73) 

55 (75,3%) 13 (17,8%) 1 (1,4%) 4 (5,5%) 

0-11 lat  
(n=126) 

102 (81,0%) 18 (14,3%) 1 (0,8%) 5 (4,0%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa  

(liczba epizodów krwawień) 

Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy 

1 2 3 ≥4 

guardian
TM

1 6 mies. 
12-17 lat 
 (n=67) 

43 (64,2%) 17 (25,4%) 5 (7,5%) 2 (3,0%) 

guardian
TM

2 

około 3 lata  
(255,9 pacjento-lat) 

0-5 lat  
(n=59) 

47 (79,7%) 11 (18,6%) 1 (1,7%) 0 (0,0%) 

6-11 lat  
(n=80) 

59 (73,8%) 12 (15,0%) 5 (6,3%) 4 (5,0%) 

12-17 lat  
(n=81) 

50 (61,7%) 18 (22,2%) 5 (6,2%) 8 (9,9%) 

ponad 4 lata (451,6 
pacjento-lat) 

0-5 lat 
 (n=147) 

110 (74,8%) 25 (17,0%) 10 (6,8%) 2 (1,4%) 

6-11 lat 
 (n=205) 

146 (71,2%) 31 (15,1%) 12 (5,9%) 16 (7,9%) 

12-17 lat 
 (n=146) 

97 (66,4%) 28 (19,2%) 9 (6,2%) 12 (8,3%) 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
średnia 89,8 (SD: 22,3) 

EDs 
2-12 lat  
(n=108) 

74* (68,6%) 14* (12,7%) bd. bd. 

GENA-13 
średnia 415 (SD: 107) 

EDs 
2-12 lat 

(n=311^^^) 
222* (71,4%) 42* (13,5%) bd. bd. 

NuProtect 
mediana 43,0 (zakres: 

4-120) EDs 
mediana 13 miesięcy 

(n=329) 
270* (82,1%) 34* (10,3%) bd. bd. 



 
130 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa  

(liczba epizodów krwawień) 

Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy 

1 2 3 ≥4 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG mediana: 6,12* mies. 
0-<12 lat 
 (n=86) 

70* (81,4%) 10 (11,6%)* bd. bd. 

ASPIRE mediana: 23,9 tyg. 

<6 lat  
(n=23) 

19* (82,6%) 3 (13,0%)* bd. bd. 

6 do <12 lat  
(n=28) 

23* (82,1%) 2 (7,1%)* bd. bd. 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** 42/96 (44%) krwawień w obrębie stawów wymagało 1 wlewu w porównaniu do 314/421 (75%) krwawień poza stawami; 
*** ≤1; 
^ 1 lub 2 wlewy; 
^^ > 3; 
^^^ uzyskanie hemostazy za pomocą średnio 1,6 (SD: 1,3) wlewu. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W badaniach oceniających produkt Kogenate Bayer odsetek epizodów krwawień, w których w celu uzy-

skania hemostazy zastosowano ≤ 1 wlew wynosił od około 68% do 82% (w próbie PAC podczas profilakty-

ki znacznie większą liczbę epizodów krwawień opanowano za pomocą jednego wlewu podczas otrzymy-

wania profilaktyki niż w przypadku otrzymywania leczenia doraźnego, odpowiednio 81,8% vs 68,2%). W 

próbie Giangrande 2002 podano jedynie, że w przypadku 88% krwawień hemostazę uzyskano po zasto-

sowaniu 1 lub 2 wlewów leku. Podobny odsetek zastosowania 1 wlewu w celu leczenia krwawień odno-

towano w próbach opisujących produkt Advate (68,9% w badaniu Auerswald 2012 i 78,2% w próbie Blan-

chette 2008) oraz dotyczących produkt Nuwiq (68,6% w próbie GENA-03 (zbliżony i wynoszący 71,4% 

w dłuższym okresie obserwacji, zaprezentowanym w próbie GENA-13] i 82,1% w badaniu NuProtect). Na 

podstawie prób, w których chorzy otrzymywali produkt NovoEight, można stwierdzić, że częściej hemo-

stazę za pomocą jednego wlewu uzyskiwano u młodszych dzieci w porównaniu do starszych, odpowiednio 

81,0% vs 64,2% odnotowanych krwawień. Taki stosunek utrzymał się także w dłuższym okresie terapii, 

podczas którego częstość ta wyniosła 72,7% i 66,4%. W przypadku produktu Elocta o przedłużonym dzia-

łaniu zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie obserwacji odsetek krwawień, w których hemostazę 

osiągnięto po 1 wlewie wynosił około 80% (badania Kids A-LONG i ASPIRE). 

7.6.5 Częstość występowania krwawień 

W poniższej tabeli przedstawiono dane na temat częstości występowania epizodów krwawień na rok. 

Zaprezentowano wynik dla ABR ogółem, a także ABR dla krwotoków do stawów oraz z podziałem na 

krwawienia spontaniczne i pourazowe, gdzie takie dane były dostępne. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 47. Roczna częstość występowania epizodów krwawień w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa  

(chorych [N]) 

Roczna częstość występowania epizodów krwawień  

ABR AsBR AtBR AsBR w obrębie stawów 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Kreuz 2005 
średnia 150 (SD: 128) 

EDs 
≤4 lata (N=61) 

średnia 7,9/rok w Ame-
ryce Południowej 

średnia 9,0/rok w Unii 
Europejskiej 

bd. bd. bd. 

JOS
#
 

średnia (IQR): 49 (48; 
58) mies. 

<30 mies. ogółem; profi-
laktyka pierwotna (N=32) 

średnia 3,27 (SD: 6,24), 
mediana 1,15 

bd. bd. 
średnia 0,63 (SD: 1,35), 

mediana 0,20† 

<30 mies.; 
leczenie doraźne (N=33) 

średnia 17,69 (SD: 9,25), 
mediana 17,13 

bd. bd. 
średnia 4,89 (SD: 3,57), 

mediana 4,35† 

PAC 

mediana (zakres): 80,0 
(59,0-94,0) dni 

<15 lat 
(N=30); leczenie doraźne 

mediana 57,5 (IQR: 44,5; 
73,9); średnia 58,9 (SD: 

16,6) 

mediana 43,4 (IQR: 30,1; 
53,4); średnia 41,8 (SD: 

18,7) 

mediana 14,7 (IQR: 0; 
30,8);  

średnia 17,0 (SD: 16,3) 

mediana 34,5 (IQR: 26,1; 
56,5); średnia 39,5 (SD: 

19,6)† 

bd. 
<12 lat (N=14); leczenie 

doraźne 
mediana 59,2 (IQR: 53,3; 

76,3) 
bd. bd. 

mediana 31,8 (IQR: 26,1; 
53,4)† 

bd. 
12-15 lat (N=16); leczenie 

doraźne 
mediana 56,4 (IQR: 41,3; 

73,1) 
bd. bd. 

mediana 42,0 (IQR: 26,0; 
59,1)† 

mediana (zakres): 91,5 
(79,0-100,0) dni 

<15 lat 
(N=30) 

profilaktyka pierwotna 

mediana 0 (IQR: 0; 4,0);  
średnia 3,0 (SD: 5,9) 

median 0 (IQR: 0; 0);  
średnia 1,8 (SD: 4,4) 

mediana: 0 (IQR: 0; 0);  
średnia 1,2 (SD: 2,5) 

mediana 0 (IQR: 0; 4,0);  
średnia 2,2 (SD: 4,7)† 

bd. 
<12 lat (N=14); profilakty-

ka pierwotna 
mediana 0 (IQR: 0; 4,0) bd. bd. mediana 0 (IQR: 0; 4,0)† 

bd. 
12-15 lat (N=16); profilak-

tyka pierwotna 
mediana 0 (IQR: 0; 4,0) bd. bd. mediana 0 (IQR: 0; 4,0)† 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa  

(chorych [N]) 

Roczna częstość występowania epizodów krwawień  

ABR AsBR AtBR AsBR w obrębie stawów 

ReCARE 
chorych włączano mię-
dzy 1 grudnia 2007 a 31 

maja 2013 

2-<18 lat 
(N=181

##
) 

średnia 8,44 
 (SD: 10,892) 

bd. bd. średnia 4,91 (SD: 8,110)† 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 
mediana 75 (zakres: 1-

87) EDs 
<6 lat (N=55) 

mediana: 4,83 (zakres: 
0,00-33,71)††† 

bd. bd. bd. 

Blanchette 2008 

ogółem: mediana 156 
(zakres: 14-384) EDs 

standardowa profilaktyka 

(N=21††) 

mediana 4,0 (zakres: 
0,0-27,1) 

bd. 
mediana 0,0 (zakres: 0,0-

1,4)*** 
mediana 0,0 (zakres: 0,0-

4,3)**** 

leczenie zmodyfikowane 
(N=37††) 

mediana 4,4 (zakres: 
0,0-37,7) 

bd. 
mediana 0,0 (zakres: 0,0-

6,0)*** 
mediana 0,0 (zakres: 0,0-

5,3)**** 

leczenie doraźne 
(N=5††) 

mediana 24,4 (zakres: 
8,9-53,2) 

bd. 
mediana 1,2 (zakres: 0,0-

14,4)*** 
mediana 13,0 (zakres: 

0,0-24,4)**** 

mediana 396 (IQR: 260; 
455) dni 

1-6 lat 
(N=46)^^^ 

mediana 3,1  
(IQR: 0,4; 6,6) 

bd. bd. mediana 0 (IQR: 0; 2,2)† 

Tarantino 2004 

bd. 
10-18 lat 
(N=bd.) 

średnia: 7,3 (zakres: 0,0-
46,6) 

średnia: 4,1 (zakres: 0,0-
26,1) 

średnia: 6,1  
(zakres: 0,0-25,4) 

bd. 

mediana 293 (IQR: 261; 
336) dni 

10-17 lat 
(N=47)^^^ 

mediana 3,3 (IQR: 1,1; 
6,6) 

bd. bd. 
mediana 1,4 (IQR: 0; 3,6) 

† 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 

mediana (IQR); średnia z 
użyciem modelu Poissona 

(95% CI) 

4,5 mies. 

0-5 lat (N=31) 
2,95 (6,14); 

4,73 (3,06; 7,30) 
0,00 (0,00); 

0,80 (0,43; 1,49) 
1,90 (6,14); 

3,93 (2,29; 6,72) 
bd. 

6-11 lat (N=32) 
3,57 (8,68); 

5,86 (3,76; 9,13) 
0,00 (2,94); 

2,49 (1,20; 5,17) 
2,70 (5,67); 

3,21 (2,09; 4,93) 
bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa  

(chorych [N]) 

Roczna częstość występowania epizodów krwawień  

ABR AsBR AtBR AsBR w obrębie stawów 

0-11 lat (N=63) 
3,02 (8,50); 

5,33 (3,90; 7,28) 
0,00 (2,53); 

1,69 (0,94; 3,03) 
2,53 (5,89); 

3,55 (2,51; 5,03) 
bd. 

guardian
TM

1 

mediana (IQR); średnia z 
użyciem modelu Poissona 

(95% CI) 

6 mies. 12-17 (N=67) 
3,98 (6,82); 

5,55 (3,35; 9,19) 
1,95 (4,87); 

3,15 (1,73; 5,72) 
0,00 (2,04); 

2,07 (1,00; 4,29) 
bd. 

guardian
TM

2 

mediana (IQR); średnia z 
użyciem modelu Poissona 

(95% CI)
###

 

około 3 lata (255,9 pa-
cjento-lat) 

0-5 lat (n=59) 
1,4 (3,1); 

2,3 (1,5; 3,5) 
bd. bd. bd. 

6-11 lat (n=80) 
1,4 (4,3); 

2,8 (1,9; 4,2) 
bd. bd. bd. 

12-17 lat (n=81) 
1,6 (3,3); 

2,8 (1,7; 4,5) 
bd. bd. bd. 

ponad 4 lata (451,6 
pacjento-lat) 

0-5 lat (n=147) 
1,22 (4,27); 

2,45 (1,56; 3,85) 
bd. bd. bd. 

6-11 lat (n=205) 
1,88 (4,75); 

3,14 (2,24; 4,40) 
bd. bd. bd. 

12-17 lat (n=146) 
1,57 (4,0); 

2,50 (1,59; 3,93) 
bd. bd. bd. 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 
ogółem: średnia 89,8 

(SD: 22,3) EDs 

2-5 lat (N=29) 

średnia 2,60 (SD: 3,57), 
mediana 0 (zakres: 0-

12,2), z użyciem modelu 
regresji: 2,61 (95% CI: 

1,46; 4,66) 

z użyciem modelu regre-
sji: 1,22 (95% CI: 0,51; 
2,94) (dane dla N = 26 

uczestniczących w bada-
niu GENA-13) 

z użyciem modelu regresji: 
1,18 (95% CI: 0,65; 2,14) 

(dane dla N = 26 uczestni-
czących w badaniu GENA-

13) 

bd. 

6-12 lat (N=30) średnia 5,59 (SD: 6,13), z użyciem modelu regre- z użyciem modelu regresji: bd. 



 
135 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa  

(chorych [N]) 

Roczna częstość występowania epizodów krwawień  

ABR AsBR AtBR AsBR w obrębie stawów 

mediana 0 (zakres: 0-
20,7), z użyciem modelu 

regresji: 5,42 (95% CI: 
3,59; 8,17) 

sji: 1,51 (95% CI: 0,65; 
3,51) (dane dla N = 23 

uczestniczących w bada-
niu GENA-13) 

2,67 (95% CI: 1,41; 5,05) 
(dane dla N = 23 uczestni-
czących w badaniu GENA-

13) 

2-12 lat (N=59) 

średnia 4,12 (SD: 5,22), 
mediana: 1,90 (zakres: 
0-20,7), z użyciem mo-
delu regresji: 4,00 (95% 

CI: 3,03; 5,28) 

średnia 1,50 (SD: 3,32), 
mediana: 0 (zakres: 0-

13,8), z użyciem modelu 
regresji: 1,40 (95% CI: 
0,87; 2,25); 1,36 (95% 
CI: 0,74; 2,50) [N= 49, 

chorzy uczestniczący w 
GENA-13] 

średnia 2,34 (SD: 3,54), 
mediana: 1,57 (zakres: 0-
18,6), z użyciem modelu 

regresji: 2,31 (95% CI: 1,61; 
3,31); 1,88 (95% CI: 1,16; 

3,06) [N= 49, chorzy 
uczestniczący w GENA-13] 

z użyciem modelu regre-
sji: średnia 1,45 (95% CI: 

0,87; 2,42)† 

GENA-13 
ogółem: średnia 415 

(SD: 107) EDs 

2-5 lat (N=26) 

średnia 1,46 (SD: 1,53), 
mediana 0,82 (zakres: 0-
6,3), z użyciem modelu 
regresji: 1,41 (95% CI: 

0,98; 2,04) 

średnia 0,34 (SD: 0,55), 
mediana 0 (zakres: 0-

2,49), z użyciem modelu 
regresji: 0,35 (95% CI: 

0,19; 0,65) 

z użyciem modelu regresji: 
0,92 (95% CI: 0,59; 1,44) 

średnia 0,40 (SD: 0,68), 
mediana 0 (zakres: 0-

2,54), z użyciem modelu 
regresji: 0,36 (95% CI: 

0,20; 0,65)† 

6-12 lat (N=23) 

średnia 4,54 (SD: 6,28), 
mediana 2,6 (zakres: 0-
27,8), z użyciem modelu 

regresji: 4,50 (95% CI: 
2,61; 7,75) 

średnia 1,05 (SD: 1,33), 
mediana 0,85 (zakres: 0-
5,42), z użyciem modelu 

regresji: 1,03 (95% CI: 
0,63; 1,69) 

z użyciem modelu regresji: 
2,65 (95% CI: 1,58; 4,46) 

średnia 1,36 (SD: 1,79), 
mediana 0,80 (zakres: 0-
6,66), z użyciem modelu 

regresji: 1,35 (95% CI: 
0,80; 2,27)† 

2-12 lat (N=49) 

średnia 2,91 (SD: 4,66), 
mediana 1,72 (zakres: 0-
27,8), z użyciem modelu 

regresji: 2,88 (95% CI: 
1,86; 4,46) 

średnia 0,67 (SD: 1,05), 
mediana 0,34 (zakres: 0-
5,42), z użyciem modelu 

regresji: 0,67 (95% CI: 
0,44; 1,02) 

z użyciem modelu regresji: 
1,76 (95% CI: 1,16; 2,67) 

średnia 0,85 (SD: 1,39), 
mediana 0,36 (zakres: 0-
6,66), z użyciem modelu 

regresji: 0,84 (95% CI: 
0,53; 1,32)† 

NuProtect mediana 43,0 (zakres: 4- mediana 13 miesięcy średnia 3,94 (SD: 5,53), średnia 1,57 (SD: 4,11), średnia 2,32 (SD: 3,84), średnia 0,64 (SD: 2,16), 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie Okres obserwacji 
Podgrupa wiekowa  

(chorych [N]) 

Roczna częstość występowania epizodów krwawień  

ABR AsBR AtBR AsBR w obrębie stawów 

120) EDs (N=45) mediana: 2,4 (zakres: 0-
21,49), z użyciem mode-
lu Poissona: 3,71 (95% 

CI: 3,07; 4,43) 

mediana: 0 (zakres: 0-
21,49), z użyciem mode-
lu Poissona: 0,96 (95% 

CI: 0,65; 1,36) 

mediana: 1,20 (zakres: 0-
20,37), z użyciem modelu 

Poissona: 2,69 (95% CI: 
2,15; 3,32) 

mediana: 0 (zakres: 0-
13,78)** 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG mediana: 6,12* mies. 

<6 lat (N=35) 
 mediana 0,00 (IQR: 

0,00; 3,96); zakres: 0,0-
10,5^ 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-7,9 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
2,01); zakres: 0,0-6,5 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-6,0 

6 do <12 lat (N=34) 
mediana 2,01 (IQR: 0,00; 
4,04); zakres: 0,0-27,2^ 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-19,8 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
2,12); zakres: 0,0-7,9 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-14,8 

<12 lat (N=69) 
mediana 1,96 (IQR: 0,00; 
3,96); zakres: 0,0-27,2^ 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-19,8 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
2,04); zakres: 0,0-7,9 

mediana 0,00 (IQR: 0,00; 
0,00); zakres: 0,0-14,8 

ASPIRE^^ mediana: 23,9 tyg. 

<6 lat (N=29) 
mediana 0,00  

(IQR: 0,00; 2,00) 
mediana 0,00 

 (IQR: 0,00; 0,00) 
mediana 0,00  

(IQR: 0,00; 0,00) 
mediana 0,00  

(IQR: 0,00; 0,00) 

6 do <12 lat 
(N=30) 

mediana 1,54  
(IQR: 0,00; 3,41) 

mediana 0,00  
(IQR: 0,00; 1,75) 

mediana 0,00  
(IQR: 0,00; 1,82) 

mediana 0,00  
(IQR: 0,00; 0,00) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** ogółem w obrębie stawów – średnia (SD), mediana (zakres): 0,95 (2,22), 0 (0-13,78), w tym pourazowe 0,29 (0,69), 0 (0-2,70); 
*** w obrębie stawów; 
**** ogółem w obrębie stawów (odpowiednio standardowa profilaktyka vs leczenie zmodyfikowane vs leczenie doraźne) (mediana [zakres]): 0,0 (0,0-5,8) vs 0,0 (0,0-6,1) vs 14,2 (0,0-34,5); 
† ogółem w obrębie stawów; 
†† liczebność grup jest większa niż liczba pacjentów włączonych do badania z uwagi na możliwość zmiany terapii; 
††† mediana (zakres)w zależności od wieku: dla chorych włączonych w wieku < 6 miesięcy 4,22 (0,00-17,90), w wieku 6-12 miesięcy 5,9 (0,00-33,71), a w wieku ≥ 13 miesięcy 10,16 (2,40-15,98); 
# na pacjenta/rok; 
## w populacji per-protocol; 
### z analizy wykluczono chorych otrzymujących turoctocog alfa doraźnie (on-demand); 
^ w ciągu ostatnich 3 mies. wartości wyniosły: 0,00 (0,00; 4,01), zakres: 0,0-12,0dla populacji ogólnej (N=59), 0,00 (0,00; 4,01), zakres: 0,0-12,0 dla dzieci w wieku <6 lat (N=26) i 0,00 (0,00; 4,01), zakres: 

0,0-8,0 dla dzieci w wieku od 6 do <12 lat (N=33); 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

^^ dane dla profilaktyki indywidualnej; w grupie profilaktyki zmodyfikowanej średnioroczna częstość występowania krwawień wynosiła odpowiednio (<6 lat vs 6 do <12 lat, po 1 chorym):  6,55 vs 0,00, 6,55 
vs 0,00, 0,00 vs 0,00 i 6,55 vs 0,00; 

^^^ chorzy z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII <1%), dane z publikacji Fischer 2011. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W przypadku produktu Kogenate Bayer częstość krwawień wyniosła średnio 7,9 na rok w Ameryce Pół-

nocnej i 9,0 na rok w Unii Europejskiej (badanie Kreuz 2005). Na podstawie danych z prób JOS i PAC moż-

na stwierdzić, że podczas profilaktyki liczba krwawień na rok była znacznie mniejsza niż tylko podczas 

terapii doraźnej, odpowiednio średnia 3,27 vs 17,69 oraz mediana 0 vs 57,5 – podobnie było w przypadku 

krwawień ogółem w obrębie stawów, odpowiednio średnia 0,63 vs 4,89 oraz mediana 0 vs 34,5. Dane 

z badania PAC wskazują, że nie ma różnic w częstości krwawień ogółem i w obrębie stawów między cho-

rymi w wieku <12 lat a pacjentami w wieku 12-15 lat – podczas stosowania tylko leczenia doraźnego me-

diana liczby krwawień wyniosła u nich odpowiednio 59,2 vs 56,4 i 31,8 vs 42,0, a podczas profilaktyki me-

diana w obu podgrupach wynosiła 0 dla obu typów krwotoków. Także mediana ABR dla krwawień sponta-

nicznych i pourazowych podczas profilaktyki wyniósł 0, podczas gdy u pacjentów, którym lek podawano 

tylko doraźnie wynosiła ona odpowiednio 43,4 i 14,7. W retrospektywnej próbie ReCARE podano, że 

średnioroczna częstość krwawień wyniosła 8,44.  

W badaniach oceniających produkt Advate liczba krwawień na rok również różniła się w zależności od 

schematu terapii FVIII. W badaniu Blanchette 2008 mediana ABR, pourazowych oraz spontanicznych ABR 

w obrębie stawów oraz ABR w obrębie stawów ogółem u pacjentów otrzymujących standardową profilak-

tykę  i leczenia zmodyfikowane był niższy niż u pacjentów stosujących terapię doraźną (z tym, że obejmo-

wała ona jedynie 5 chorych), odpowiednio 4,0 i 4,4 vs 24,4, 0,0 i 0,0 vs 1,2, 0,0 i 0,0 vs 13,0 oraz 0,0 i 0,0 

vs 14,2. W podgrupie pacjentów z aktywnością FVIII <1% mediana częstość krwawień ogółem wyniosła 

3,1. Zbliżoną medianę ABR odnotowano w tej populacji pacjentów w próbach Auerswald 2012 i Tarantino 

2004, odpowiednio 4,83 i 3,3 (w ostatniej próbie mediana liczby krwawień w obrębie stawów na rok wy-

niosła 1,4). 

W przypadku produkt NovoEight nie stwierdzono różnic w średnim ABR (oszacowanym z wykorzystaniem 

modelu Poissona) między dziećmi młodszymi, a starszymi, odpowiednio 5,33 vs 5,55. U dzieci młodszych 

średnioroczna częstość spontanicznych krwawień wyniosła 0,00, a pourazowych 2,53. Odmiennie było 

u pacjentów w wieku 12-17 lat – oszacowana średnia liczba krwawień spontanicznych na rok wyniosła 

1,95, podczas gdy wynikających z urazów 0,00 (badania guardianTM3 i guardianTM1). Dane z badania guar-

dianTM2 wskazują, że średnioroczna częstość krwawień ogółem zmniejszała się w miarę wydłużania okresu 

leczenia i wyniosła 1,22 dla dzieci w wieku 0-5 lat, 1,88 dla dzieci w wieku 6-11 lat i  1,57 dla pacjentów 

w wieku 12-17 lat.  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W obu badaniach oceniających stosowanie produkt Nuwiq (GENA-03 i NuProtect) uzyskano podobne war-

tości ABR oszacowanego z użyciem poszczególnych modelów regresji (odpowiednio 4,00 i 3,71), a także 

średniej liczby krwawień spontanicznych i pourazowych na rok (odpowiednio 1,40 i 0,96 oraz 2,31 i 2,69). 

Oszacowany z użyciem modelu regresji ABR w obrębie stawów wyniósł 1,45 w badaniu GENA-03, a śred-

nia liczba tego rodzaju krwawień na rok w próbie NuProtect wynosiła 0,64. Jak zaznaczyli autorzy badania 

GENA-13, w którym kontynuowano terapię u pacjentów z próby GENA-03, średnioroczna częstość krwa-

wień spontanicznych uległa zmniejszeniu w odniesieniu do rezultatów badania podstawowego zarówno w 

populacji ogółem, jak i dzieci młodszych (ABR oszacowany z użyciem modelu regresji dla pacjentów 

uwzględnionych w próbie GENA-13 wyniósł odpowiednio 0,67 [95% CI: 0,44; 1,02) vs 1,36 [95% CI: 0,74; 

2,50] oraz 0,35 [95% CI: 0,19; 0,65] vs 1,22 [95% CI: 0,51; 2,94]), a był porównywalny w podgrupie dzieci 

starszych, odpowiednio 1,03 (95% CI: 0,63; 1,68) vs 1,51 (95% CI: 0,65; 3,51).  

W przypadku krwawień ogółem takie wyraźne zmniejszenie autorzy odnotowali dla dzieci młodszych (1,41 

[95% CI: 0,98; 2,04] vs 2,47 [95% CI: 1,40; 4,35]) – w populacji dzieci starszych i ogółem wyniki te były wg 

nich porównywalne, odpowiednio 4,50 (95% CI: 2,61; 7,75) vs 4,74 (95% CI: 2,93; 7,68) i 2,88 [95% CI: 

1,86; 4,46) vs 3,54 [95% CI: 2,42; 5,17]. Z kolei dla krwawień następujących w wyniku urazu odnotowano 

porównywalną częstość w odniesieniu do badania GENA-03, zarówno dla dzieci w wieku 2-5 lat, jak i 6-12 

lat, a także populacji ogółem (odpowiednio 0,92 [95%CI: 0,59; 1,44] vs 1,18 [95%CI: 0,65; 2,14], 2,65 [95% 

CI: 1,58; 4,46] vs 2,67 [95%CI: 1,41; 5,05] i 1,76 [95% CI: 1,16; 2,67] vs 1,88 [95% CI: 1,16; 3,06]). 

W przypadku stosowania produktu Elocta w badaniu Kids A-LONG mediana ABR, ABR pourazowych i spon-

tanicznych oraz spontanicznych ABR w obrębie stawów w podgrupie pacjentów w wieku do 6 lat wyniosła 

0,00. Z kolei w podgrupie dzieci w wieku od 6 do 12 lat odnotowano, że mediana liczby jakichkolwiek 

krwawień na rok wyniosła 2,01. Obserwacje te utrzymały się podczas dłuższej terapii analizowanym le-

kiem – u młodszych dzieci mediany wszystkich wymienionych rodzajów ABR wyniosły 0,00, a dla chorych 

w wieku od 6 do 12 lat mediana ABR obniżyła się nieco i wynosiła 1,54. 

7.6.6 Profilaktyka okołozabiegowa 

W siedmiu analizowanych badaniach (Kids A-LONG, GENA-03, NuProtect, Auerswald 2012, Blanchette 

2008, Giangrande 2002 i Kreuz 2005) przedstawiono informacje na temat profilaktyki okołozabiegowej w 

populacji dzieci. Łącznie we wszystkich próbach profilaktykę taką zastosowano u 88 pacjentów. Ocenę 

skuteczności hemostatycznej interwencji wykonano w przypadku 92 zabiegów operacyjnych, w większości 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

związanych z umieszczeniem centralnego dostępu żylnego czy portów naczyniowych. Szczegółowe dane 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 48. Profilaktyka okołozabiegowa w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie 

liczba cho-
rych  

poddanych 
zabiegowi 

liczba zabiegów poddanych 
analizie (szczegóły) 

opis skuteczności 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 7 

7 (zabiegi umieszczenia por-
tów naczyniowych [Port-a-

Cath] oraz operacja przepukli-
ny oraz wycięcie migdałków) 

zastosowano dawkę standardową wykorzystywaną przez 
badaczy; oszacowana utrata krwi była minimalna, nie stwier-
dzono powikłań, a odpowiedź hemostatyczna została uznana 

za bardzo dobrą we wszystkich operacjach 

Kreuz 2005 22 

27 (w większości założenie 
cewnika = 24; inne typowe dla 
wieku pacjentów, np. operacja 

przepukliny) 

dawka FVIII stosowanego okołooperacyjnie wyniosła 75-1682 
IU/kg i była podana w ciągu 1-12 EDs; utrata krwi była mini-

malna i żadna z operacji nie wymagała przeprowadzenia trans-
fuzji krwi lub produktów krwiopochodnych 

produkt Advate (octocog alfa) 

Auerswald 2012 27 27 

skuteczność hemostatyczna podczas operacji została oceniona 
jako bardzo dobra w przypadku 18/22 (82%) operacji i jako 

dobra w przypadku 4/22 (18%) 

skuteczność hemostatyczna po operacji została oceniona jako 
bardzo dobra w przypadku 23/25 (92%) operacji i jako dobra w 

przypadku 2/25 (8%) 

rzeczywista utrata krwi oceniana jako % przewidywalnej mak-
symalnej utraty była ≤ 100% dla wszystkich operacji (mediana 

20% [zakres: 0,01-100%]) 

Blanchette 2008 7 

5 (2 zabiegi usunięcia portów 
naczyniowych, usunięcie 

portu naczyniowego i zabieg 
obrzezania, wycięcie torbieli 
ocznej i zamknięte nastawie-

nie złamania nosa) 

wskaźnik rzeczywistej/przewidywanej utraty krwi był nie-
znaczny; śródoperacyjna i pooperacyjna skuteczność hemosta-

tyczna została u 3 chorych z wykonaną analizą oceniona na 
bardzo dobrą/dobrą 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie 

liczba cho-
rych  

poddanych 
zabiegowi 

liczba zabiegów poddanych 
analizie (szczegóły) 

opis skuteczności 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03 5 
5 (w tym związane z cewni-

kiem oraz obrzezanie) 
we wszystkich przeprowadzonych operacjach skuteczność 

hemostatyczna została oceniona jako bardzo dobra 

GENA-13 14 
24 (w tym 12 poważnych 

[major]) 

zastosowano średnio 10,8 (SD: 8,4) wlewów podczas średnio 
6,2 (SD: 4,9) EDs, a średnia łączna dawka wyniosła 499,3 (SD: 

397,3) IU/kg; skuteczność hemostatyczna została oceniona 
zarówno przez hematologa, jak i chirurga jako bardzo dobra 

lub dobra we wszystkich analizowanych 17 zabiegach 

NuProtect 13 

14 (w tym zabiegi związane z 
centralnym dostępem żylnym, 

obrzezanie oraz nacięcie 
krwiaka głowy) 

z 9 operacji ocenianych w okresie bez wystąpienia inhibitora, 
skuteczność hemostatyczna została oceniano jako bardzo 

dobra lub dobra w 8 (89%), a jako umiarkowana w 1 (11%) 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 7 

7 (w tym 3 związane z central-
nym dostępem żylnym, 3 

usunięcia zęba i 1 kolonosko-
pia/endoskopia) 

w przeprowadzonych operacjach skuteczność hemostatyczna 
została oceniona jako bardzo dobra w 5 zabiegach (71%*) i 

dobra w 2 (29%*) 

* obliczono na podstawie dostępnych danych. 

U chorych leczonych produktem Kogenate Bayer skuteczność hemostatyczną oceniono podczas 35 opera-

cji. Zarówno w badaniu Giangrande 2002, jak i Kreuz 2005, utrata krwi u pacjentów była minimalna. 

W drugiej próbie podano, że żadna z operacji nie wymagała przeprowadzenia transfuzji krwi czy innych 

preparatów krwiopochodnych. Natomiast w badaniu Giangrande 2002 podkreślono, że odpowiedź hemo-

statyczna została uznana za bardzo dobrą podczas wszystkich zabiegów. 

W badaniach oceniających produkt Advate (Auerswald 2012 i Blanchette 2008) odpowiedź hemostatyczną 

przeanalizowano odpowiednio podczas 27 i 5 operacji. W pierwszej próbie w ramach oceny podczas ope-

racji jako bardzo dobrą oceniono ją dla 82% zabiegów, a jako dobrą dla 18% operacji. Nieco większy odse-

tek odpowiedzi bardzo dobrej stwierdzono w przypadku analizy odpowiedzi hemostatycznej po operacji, 

odpowiednio 92% i 8%. W próbie Blanchette 2008 wskazano, że wskaźnik utraty krwi u pacjentów podda-

nych zabiegom był minimalny i u 3 chorych śródoperacyjna i pooperacyjna odpowiedź hemostatyczna 

była bardzo dobra lub dobra. 

W przypadku zabiegów, w których w celu utrzymania hemostazy zastosowano produkt Nuwiq, bardzo 

dobrą odpowiedź hemostatyczną stwierdzono we wszystkich operacjach z badania GENA-03, a odpowiedź 

bardzo dobrą lub dobrą we wszystkich analizowanych zabiegach w próbie GENA-13 i w 89% zabiegów 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

ocenianych w okresie bez wystąpienia inhibitora z próby NuProtect. Dodatkowo dla jednego zabiegu 

(11%) z ostatniej próby odpowiedź hemostatyczną uznano za umiarkowaną. 

W badaniu Kids A-LONG, w którym pacjenci w celu uzyskania hemostazy podczas operacji otrzymali pro-

dukt Elocta, skuteczność hemostatyczna została oceniona na bardzo dobrą w 71% zabiegów i dobrą dla 

29% operacji. 

7.7 Bezpieczeństwo 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat bezpieczeństwa stosowania poszczególnych czyn-

ników krzepnięcia VIII uwzględnionych w niniejszej analizie. Podczas ekstrakcji danych z publikacji nie 

wypisywano informacji dla populacji mieszanej, tzn. uwzględniających zarówno dzieci i młodzież oraz do-

rosłych – w przypadku braku osobnych danych dla populacji <18 lat wpisywano „bd.”. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 49. Bezpieczeństwo w badaniach opisujących komparatory dla produktu Afstyla. 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

produkt Kogenate Bayer (octocog alfa) 

Giangrande 2002 bd. 

4 (13%) 

 w tym 2 PUPs i 2 MTPs; 
rozwój inhibitora: mediana 
8 EDs (zakres: 3-12) 

bd. 
większość AEs nie została 

uznana za związane z lecze-
niem 

bd. bd. 

 łagodne AEs takie jak: zaparcia, 
wymioty, biegunki i nieżyt żołądka i 
jelit 

 liczba AEs przypadająca na wlew 
leku wyniosła 0,004  

 nie stwierdzono serokonwersji HIV, 
HAV, HBV, HCV oraz parwowirusa 
B19 

Kreuz 2005 
(N=61) 

57 (93,4%*); 
750 AEs 

9 (14,8%*) 

 w ciągu pierwszych 18 
EDs,  mediana 9 EDs (za-
kres: 3-18) 

7 AEs 

 6 przypadków wystąpienia 
inhibitora oraz krwawienie 
w obrębie lewego przedra-
mienia z powodu nakłucia 
żyły uznano za ciężkie 

10 (16,4%*), 13 AEs 

 inne zdarzenia to zaparcia, 
wirusowe schorzenia gór-
nych dróg oddechowych i 
krwawienia w obrębie lewe-
go przedramienia z powodu 
nakłucia żyły);  

 częstość AEs ocenianych 
jako co najmniej możliwie 
związane z prowadzonym 
leczeniem wyniosła 0,14% 
lub 1/723 wlewy 

bd. bd. 
 nie stwierdzono przypadków wiru-

sowego zakażenia podczas wle-
wów leku 

JOS 
profilaktyka 

(N=32) 
bd.  wykrycie HT inhibitora: 2 bd. bd. bd. bd. 

 krwotoki zagrażające życiu: 0 

 hospitalizacje związane z hemofilią 
(na pacjenta/rok): średnia 1,70 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

(SD: 8,03), mediana: 0,25 

 AEs związane z centralnym dostę-
pem żylnym: 29 

 ≥1 zakażenie związane z central-
nym dostępem żylnym: 6 

leczenie 
doraźne 
(N=33) 

bd.  wykrycie HT inhibitora: 0 bd. bd. bd. bd. 

 krwotoki zagrażające życiu: 3 

 hospitalizacje związane z hemofilią 
(na pacjenta/rok): średnia 0,47 
(SD: 0,85), mediana 0,24 

 AEs związane z centralnym dostę-
pem żylnym: 25 

 ≥1 zakażenie związane z central-
nym dostępem żylnym: 6 

PAC 
TEAEs: 8 
(26,7%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) bd. bd. 

 wszystkie łagodne lub umiarkowa-
ne 

 wszystkie ustąpiły w trakcie bada-
nia 

ReCARE 
(N=183) 

bd. 
5 (2,7%*), 6 zdarzeń  

 w tym 5 o LT i 1 HT 

1 (0,5%*) 

 za ciężkie uznano wystąpie-
nie u 1 chorego inhibitora z 
wysokim mianem 

ADRs: 7 u 6 (3,3%) chorych bd. bd. 

 u 1 chorego odnotowano ADRs w 
obrębie zaburzeń mięśniowo-
szkieletowych i tkanki łącznej: wy-
lew krwi do stawu, 1 stopnia cięż-
kości  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

produkt Advate (octocog alfa) 

EPIC 
(N=19) 

bd. 

8 (42,1%) 

 HT: 3 (15,8%*) po średnio 
10 EDs, mediana 9 EDs 
(zakres: 2-19 EDs),  

 LT: 5 (26,3%*) po średnio 
17 EDs, mediana 15,0 EDs 
(zakres: 5-28 EDs)

#
 

bd. 

9/15 poważnych (severe) AEs 
uznanych za TRAEs  

 8 przypadków inhibitora w 
osoczu i 1 krwawienie mię-
śniowe 

 1 przypadek niskiego miana 
inhibitora, który nie został 
potwierdzony i nie został 
uznany za ciężki  

bd. bd. 

 poważne (severe) AEs: 11 
(57,9%*), 15 poważnych AEs;  

 6 z nich: nie-TRAEs: 2 krwiaki 
pourazowe, uraz głowy, przetoka 
żylno-tętnicza, łagodny krwotok w 
obrębie tkanki miękkiej, krwawie-
nie mięśniowe  

 AEs zgodne z oczekiwanym profi-
lem bezpieczeństwa leku  

Auerswald 2012 
(N=55) 

53 (96,4%*), 
931 AEs 

16 (29,1%, 95% CI: 17,1%; 
41,1%) 

 wszyscy chorzy mieli ciężką 
HA  

 potwierdzone HT: 12,7% 
(95% CI: 3,9%; 21,5%)  

 potwierdzone LT: 16,4% 
(95% CI: 6,6%; 26,1%) 

 na ostatniej wizycie 8 z 16 
chorych (50%*) miało HT  

 mediana czasu do wystą-
pienia inhibitora wyniosła 
13 (zakres: 6-26) EDs, w 
tym dla LT 13 (zakres: 9-
26) EDs, a dla HT 13 (za-
kres: 6-18)  

28 (50,9%*), 46 SAEs 

8 (14,5%*), 14 AEs 

 nie uznane za poważne 
(severe) 

 umiarkowane: biegunka, 
wymioty, obrzęk obwodowy, 
zakażenie i pokrzywka) 

 16 SAEs związanych z lecze-
niem u 16 chorych: wystą-
pienie inhibitora 

 11 zakażeń, powikłań u 6 
chorych, związ. z umiesz-
czeniem portu do wlewu lub 
założeniem dostępu żylnego 
(6 z nich było SAEs – 5 zaka-
żeń i 1 krwiak, związ. z cew-
nikiem)  

bd. bd. 

 większość AEs (855) nie uznana za 
ciężkie (serious) 

 u 4 chorych 5 przypadków wysypki 
(1 umiarkowany, 4 łagodne) 

 u 4 chorych 4 przypadki gorączki (2 
umiarkowane, 2 łagodne) – krótko 
po umieszczeniu portu do wlewu, 
szybko ustąpiły 

 najczęstsze AEs (nie-ciężkie, nie-
TRAEs): typowe dla ocenianej gru-
py wiekowej: gorączka, zapalenie 
śluzówki nosa i gardła, kaszel, nie-
żyt nosa, biegunka, zakażenia ucha, 
wymioty, zakażenia górnych dróg 
oddechowych, przekrwienie nosa, 
wysypka, niedokrwistość, zapale-
nie spojówek, ból związany z prze-
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

prowadzaną procedura medyczną, 
pieluszkowe zapalenie skóry, zapa-
lenie ucha środkowego oraz świsz-
czący oddech  

 inne AEs nie-ciężkie występowały 
u <10% chorych  

Blanchette 2008 
(N=53) 

52 (98,1%*), 
552* AEs 

0 (0%) 15 AEs 

2 (3,8%*), 6 AEs  

 nie-ciężkie 

 n=1: zapalenie krtani, stan 
zapalny oka, grypa; n=1: 
pogorszenie pamięci, drże-
nie i bladość 

 wszystkie wyleczone całko-
wicie 

0 (0%) bd. 

 537 AEs nieuznanych za ciężkie  

 nie stwierdzono toksyczności leku 
związ. z oceną parametrów hema-
tologicznych i chemii klinicznej 

 reakcje nadwrażliwości: 0% 

produkt NovoEight (turoctocog alfa) 

guardian
TM

3 
(N=63) 

32 (50,8%*), 
86 AEs 

 wszystkie 
AEs były ła-
godne lub 
umiarkowa-
ne 

0 (0%) 

3 (4,8%), 3 AEs 

 uszkodzenie tkanki miękkiej, 
wirusowe zapalenie żołądka 
i jelit oraz zakażenie związa-
ne ze stos. urządzeniem – 
prawdopodobnie niezwią-
zane z leczeniem; u wszyst-
kich chorych ustąpiły  

1 (1,6%), 2AEs  

 nie-ciężkie AEs (podanie 
nieodpowiedniej dawki leku 
i stłuczenie), prawdopodob-
nie związane z leczeniem 

0 (0%) 0 (0%) 

 Najczęstsze AEs:  

− zapalenie śluzówki jamy ustnej 
i gardła: 7,9% 

− zakażenia górnych dróg odde-
chowych: 7,9% 

− AEs związane z nieprawidłowym 
podaniem leku, lub podaniem 
nieprawidłowej dawki, lub prze-
dawkowaniem: 7,9% 

 nie stwierdzono istotnych zmian 
w ocenie badań fizykalnych oraz 
parametrów laboratoryjnych 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

guardian
TM

1 
(N=24) 

14 (58,3%*) 0 (0%) bd. bd. bd. bd. 
 nie stwierdzono istotnych zmian 

w ocenie badań fizykalnych oraz 
parametrów laboratoryjnych 

guardian
TM

2 

(N=78) 
bd. 0 (0%) 0 (0%) bd. bd. bd. 

 reakcje nadwrażliwości: 0% 

 zdarzenia zakrzepowo-zatorowe: 
0% 

 lek był dobrze tolerowany – nie 
stwierdzono nieoczekiwanych i 
ciężkich AEs 

produkt Nuwiq (simoctocog alfa) 

GENA-03  
(N=59) 

38 (64,4%), 
124 AEs 

0 (0%) bd. 

2 (1,6%), 2 AEs 

 ból głowy i ból pleców, 
ustąpiły bez żadnych na-
stępstw 

 nie ciężkie 

bd. bd. 

 większość łagodnych (99/124), 
pozostałe umiarkowane (25/124);  

 ciężkie reakcje nadwrażliwości: 0% 

 zdarzenia zakrzepowo-zatorowe: 
0% 

GENA-13  
(N=49) 

317 TEAEs 
(144 u dzieci 
w wieku 2-5 
lat i 173 u 

dzieci w wieku 
6-12 lat) 

0 (0%) bd. 

2 TEAEs (uznane za możliwie 
lub prawdopodobnie związa-

ne z leczeniem): łagodna 
duszność i ciężka gorączka 
(wymagająca przedłużonej 
hospitalizacji, ustąpiła bez 

powikłań) 

żaden pa-
cjent nie 
zakończył 
udziału w 
badaniu z 
powodu 
TRAEs 

1 
(2%*)^ 

bd. 

NuProtect  
(N=66) 

przyjęto, że ocenę 
bezpieczeństwa wyko-

bd. 

13 (19,7%) 

 wysokie miano inhibitora 
(HT): 8 (12,1%)  

1 (1,5%*), 1 AE 

 łagodna wysypka z hospitali-
zacją 

3 (4,5%*), 3 AEs 

 łagodna gorączka po poda-
niu leku, łagodna reakcja 

bd. bd. 

 lek dobrze tolerowany 

 większość AEs łagodna 

 ciężkie reakcje nadwrażliwości: 0% 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

nano u wszystkich 
pacjentów włączonych 

do analizy 

 niskie miano inhibitora 
(LT): 5 (7,6%); u 4/5 (80%) 
chorych niskie miano inhi-
bitora było przejściowe 

  mediana najwyższego 
miana inhibitora w podgr. 
HT wyniosła 66,9 (zakres: 
7-822), w podgr. LT 2,3 
(zakres: 0,8-4,3) 

 większość przypadków 
inhibitora wystąpiła przed 
ukończeniem 2 r.ż. (tylko u 
2 chorych po 2 r.ż.)  

 mediana czasu do wystą-
pienia inhibitora wyniosła 
10 (zakres: 6-25) EDs, w 
tym dla HT 11,5 (6-24) dni, 
a dla LT 8,0 (6-25) 

 skumulowana częstość 
występowania inhibitora 
wyniosła: 20,8% (95% CI: 
10,7%; 31,0%), w tym dla 
HT 12,8% (95% CI: 4,5%; 
21,2%), a dla LT 8,4% (95% 
CI: 1,3%; 15,6%) 

alergiczna po 3 kolejnych 
wlewach leku, łagodna wy-
sypka (z hospitalizacją)  

 zdarzenia zakrzepowo-zatorowe: 
0% 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

produkt Elocta (efmoroctocog alfa) 

Kids A-LONG 
(N=69) 

59 (85,5%), 
213 AEs 

0 (0%) 

 wskaźnik częstości 0,00% 
(95% CI: 0,00%; 5,06%)  

 u 61 chorych z EDs ≥50:  
0,00% (95% CI: 0,00%; 
5,87%)  

5 (7,2%), 7 AEs 

 ból głowy u 2 chorych 
i upadek, zakażenie Bacillus, 
zakażenie Escherichia, krup i 
zakażenie metapneumowi-
rusem (po 1 chorym) – 2 
chorych doświadczyło po 2 
SAEs 

2 (2,9%*), 2 AEs 

 ból mięśni i wysypka rumie-
niowa (nie ciężka) 

0 (0%) 0 (0%) 

 lek był dobrze tolerowany  

 AEs typowe dla populacji dzieci 
z HA 

 Poszczególne AEs: kaszel (18,8%), 
zakażenie górnych dróg oddecho-
wych (13,0%), upadek (8,7%), ból 
górnej części brzucha (7,2%), uraz 
głowy (7,2%), ból głowy (7,2%), 
wymioty (7,2%), biegunka (5,8%), 
infekcja ucha (5,8%), zmęczenie 
(5,8%), ból w kończynach (5,8%), 
zapalenie gardła (5,8%), alergia 
sezonowa (5,8%), zapalenie mig-
dałków (5,8%), ból stawów (4,3%), 
obrzęk stawów (4,3%), gorączka 
(4,3%), wodnisty wyciek z nos 
(4,3%), wirusowe zakażenie gór-
nych dróg oddechowych (4,3%) 

 reakcje nadwrażliwości: 0% 

 zdarzenia zakrzepowo-zatorowe: 
0% 

Wang 2018 
(N=15) 

bd. 0 (0%) bd. bd. bd. bd. bd. 

ASPIRE** 
(N=61) 

27 (44,3%) 0 (0%) 
6 (9,8%), 7 AEs  

 niezwiązane z leczeniem, nie 
doprowadziły do zakończe-

0 (0%) bd. 0 (0%) 
 AEs zgodne z oczekiwanym profi-

lem w populacji osób z hemofilią  

 Poszczególne AEs: zapalenie ślu-
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Badanie AEs ogółem 
Ryzyko powstawania inhibi-

torów 
Ciężkie (serious) AEs TRAEs  

AEs prowa-
dzące do 

przerwania 
leczenia 

Zgon Uwagi 

nia udziału w badaniu 

 w tym: zakażenia i zarażenia 
(1 chory), urazy, zatrucia lub 
komplikacje związane ze 
stos. procedurami (2), zabu-
rzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki łącznej 
(1), zaburzenia nerek i ukła-
du moczowego (1), operacje 
i zabiegi medyczne (2) 

zówki nosa i gardła (4,9%), zakaże-
nia górnych dróg oddechowych 
(4,9%), upadek (4,9%), biegunka 
(1,6%), kaszel (1,6%), grypa (1,6%), 
zakażenia wirusowe (4,9%), wy-
mioty (4,9%), urazy głowy (3,3%), 
usunięcie centralnego cewnika 
żylnego (3,3%), wirusowe zakaże-
nie dróg oddechowych (3,3%) i 
krwotok z zębodołu (3,3%)  

 nie stwierdzono przypadków bólu 
stawów, otarć (laceration), bólu 
głowy, kontuzji, próchnicy i artro-
patii hemofilowej 

 ciężkie reakcje nadwrażliwości: 0% 

 zdarzenia zakrzepowo-zatorowe: 
0% 

 większość AEs nie została uznana 
za związane z leczeniem  

*  obliczono na podstawie dostępnych danych; 
** z wyłączeniem danych w okresie okołooperacyjnym – 15 dorosłych chorych poddano operacji, u 7 (46,7%) z nich wystąpiły AEs (14 AEs, w tym 1 ciężki), wszystkie niezwiązane z leczeniem; 
# stwierdzono jeszcze jedną dodatkową niską aktywność inhibitora FVIII na ostatniej wizycie, jednak nie została ona potwierdzona i dlatego nie została uwzględniona w analizie (testy wykonane u tego 

pacjenta 27 dni i 4 mies. po ostatniej wizycie były ujemne); 
^ niewydolność wielonarządowa na skutek wypadku samochodowego (uznane za niezwiązane z prowadzonym leczeniem). 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

W badaniach, w których pacjenci stosowali produkt Kogenate Bayer, AEs wystąpiły u 93,4% i 26,7% 

pacjentów, odpowiednio w badaniach Kreuz 2005 i PAC. Obserwowane AEs miały w większości charak-

ter łagodny do umiarkowanego. Nie odnotowano ciężkich zdarzeń niepożądanych lub występowały 

one rzadko (odpowiednio 0% w próbie PAC, 0,5% w badaniu ReCARE i 7 zdarzeń w próbie Kreuz 2005). 

Podobnie było w przypadku zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem – nie stwierdzono ich 

w próbie PAC, a w badaniu ADRs wystąpiły u 3,3% chorych. Nieco więcej TRAEs stwierdzono w próbie 

Kreuz 2005, gdzie odnotowano je u 16,4% pacjentów. Odnotowane AEs były zgodne z oczekiwanym 

profilem w populacji chorych na hemofilię A. Wystąpienia inhibitora nie odnotowano w badaniu PAC, 

w próbie ReCARE odnotowano u 2,7%, natomiast w badaniach Giangrande 2002 i Kreuz 2005 u blisko 

15% chorych. 

Podczas stosowania produktu Advate AEs stwierdzono u  prawie wszystkich pacjentów – 96,4% w ba-

daniu Auerswald 2012 i 98,1% w próbie Blanchette 2008. Obserwowane zdarzenia niepożądane były 

zgodne z oczekiwanym profilem bezpieczeństwa leku oraz wiekiem analizowanych pacjentów. W ba-

daniu Auerswald 2012 ciężkie AEs obserwowano u 50,9% chorych, a w próbie Blanchette 2008 odno-

towano ich 15 przypadków. Z kolei poważne AEs stwierdzono u 57,9% chorych z badania EPIC. W pró-

bie Blanchette 2008 nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania 

terapii. Działania niepożądane związane z leczeniem stwierdzono u 3,8% chorych w badaniu Blanchet-

te 2008, u 14,5% pacjentów z próby Auerswald 2012, a w badaniu EPIC było to 8 AEs z 15 poważnych 

odnotowanych w próbie. Do najczęstszych AEs należały: gorączka, zapalenie śluzówki nosa i gardła, 

kaszel, nieżyt nosa, biegunka, zakażenie ucha czy wymioty (Auerswald 2012). Wystąpienie inhibitora 

stwierdzono najczęściej w badaniu EPIC (42,1% pacjentów), rzadziej w badaniu Auerswald 2012 

(29,1%), natomiast w próbie Blanchette 2008 nie odnotowano żadnego jego przypadku. 

W grupie chorych, którzy otrzymywali terapię produktem NovoEight, AEs obserwowano u 50,8% 

i 58,3% pacjentów (odpowiednio guardianTM3 i guardianTM1). W badaniu guardianTM3 ciężkie AEs od-

notowano u 3,8% chorych, a podczas dłuższego okresu obserwacji pacjentów z tej próby nie stwier-

dzono żadnego przypadku ciężkiego AEs (guardianTM2). TRAEs występowały rzadko (1,6% pacjentów), 

a AEs prowadzących do przerwania terapii i zgonów nie odnotowano wcale. Do najczęstszych zdarzeń 

niepożądanych należały: zapalenie śluzówki jamy ustnej i gardła oraz zakażenia górnych dróg odde-

chowych, a także AEs związane z nieprawidłowym podaniem leku lub podaniem dawki nieprawidłowej 

bądź przedawkowaniem (guardianTM3). Autorzy badania guardianTM3 zaznaczyli, że nie stwierdzili żad-
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nych nieoczekiwanych zdarzeń niepożądanych. Ani w badaniach guardianTM3 i guardianTM1, ani 

w próbie guardianTM2, która przedstawiała wyniki dla wydłużonego okresu terapii pacjentów z wymie-

nionych wcześniej prób, nie odnotowano przypadku wystąpienia inhibitora.  

W przypadku oceny bezpieczeństwa stosowania produktu Nuwiq większość odnotowanych AEs była 

łagodna. W badaniu GENA-03 wystąpiły one u 64,4% chorych. Ciężkie AEs stwierdzono u 1,5% chorych 

z próby NuProtect. W obu analizowanych badaniach nie odnotowano ciężkich reakcji nadwrażliwości 

ani zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. TRAEs występowały rzadko – u 1,6% pacjentów w badaniu GENA-

03, 4,5% chorych w próbie NuProtect oraz 2 TEAEs z 317 (0,6%) w próbie GENA-13. Jak podkreślono w 

ostatnim badaniu lek był dobrze tolerowany. W badaniach GENA-03 i GENA-13 nie odnotowano żad-

nego przypadku wystąpienia inhibitora, natomiast w próbie NuProtect inhibitor pojawił się u 19,7% 

chorych. Większość przypadków inhibitora wystąpiła przed ukończeniem 2 roku życia, a mediana czasu 

do jego wystąpienia wyniosła 10 (zakres: 6-25) EDs. 

W badaniach oceniających produkt Elocta lek był dobrze tolerowany, a odnotowane AEs były typowe 

dla populacji dzieci z hemofilią A. Zarówno w badaniu Kids A-LONG, jak i w próbie ASPIRE (która sta-

nowiła fazę wydłużoną dla pacjentów z badania Kids A-LONG) ciężkie AEs obserwowano u nie więcej 

niż 10% chorych. TRAEs występowały jeszcze rzadziej, odpowiednio u 2,9% chorych i 0% pacjentów. 

Nie stwierdzono w nich również ciężkich reakcji nadwrażliwości, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, ani 

zgonów. Najczęstsze AEs w badaniu Kids A-LONG obejmowały kaszel (18,8%), zakażenie górnych dróg 

oddechowych (13,0%) oraz upadki (8,7%), a w próbie ASPIRE zapalenie śluzówki nosa i gardła (4,9%) 

zakażenia górnych dróg oddechowych (4,9%) oraz upadki (4,9%). W żadnej z prób, w których stosowa-

no produkt Elocta (Kids A-LONG, Wang 2018 i ASPIRE), nie odnotowano wystąpienia inhibitora. 

8 Zestawienie oceny produktu Afstyla z komparatorami 

8.1 Wyniki przeglądu systematycznego 

W ramach przeprowadzonego przeglądu systematycznego nie odnaleziono badań bezpośrednio po-

równujących skuteczność kliniczną produktu Afstyla z komparatorami. Produkt Advate do 2016 roku 

jako jedyny znajdował się w sprzedaży w Polsce, od 2016 roku jego miejsce zastąpił produkt NovoEight 

i aktualnie ten lek jest podawany pacjentom kwalifikującym się do programu lekowego, należy jednak 
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zaznaczyć, że przetarg na lata 2018-2019 ponownie wygrał produkt Advate i to on będzie stosowany 

u chorych na hemofilię A w ramach programu lekowego, zatem stanowi najwłaściwszy komparator dla 

produktu Afstyla (Afstyla AE 2018). Odnaleziono jedno badanie porównujące produkt Afstyla z produk-

tem Advate (Klamroth 2016), które prezentowało porównanie parametrów farmakokinetycznych po 

podaniu pojedynczej dawki leków dorosłym chorym na ciężką postać hemofilii A oraz szczątkową oce-

nę bezpieczeństwa (wyniki znajdują się w rozdziale 6) – badanie to mimo iż prowadzone w populacji 

osób dorosłych zostało włączone do raportu celem poszerzenia dostępnych informacji dla lonoctocogu 

alfa oraz fakt bezpośredniego porównania z produktem Advate. W przypadku pozostałych komparato-

rów nie odnaleziono badań porównujących jeden produkt leczniczy z innym lekiem bądź placebo 

w populacji dzieci. Wszystkie odnalezione badania były więc traktowane jak badania bez grupy kon-

trolnej (próba JOS była wyjściowo badaniem z randomizacją, w którym porównano schemat profilakty-

ki i leczenia doraźnego produktem Kogenate Bayer lub Kogenate FS – ponieważ nie było to celem ra-

portu badanie opisano jako próbę bez grupy kontrolnej, ale za to z dwoma podgrupami wyróżnionymi 

na podstawie stosowanych schematów terapii). Nie odnaleziono innych badań umożliwiających prze-

prowadzenie porównania pośredniego poszczególnych leków. Ze względu na brak możliwości wykona-

nia analizy statystycznej porównującej wyniki poszczególnych badań (duża heterogeniczność metodyki 

badań, ocenianej populacji, sposobu prezentacji danych i ocenianych parametrów), zaprezentowano 

jedynie zestawienie danych z poszczególnych badań z próbą opisowej oceny podobieństw i różnic, przy 

założeniu że produkt Afstyla jest nie gorszy niż pozostałe komparatory – leki finansowane w Polsce 

w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” (B.15 i B.94): 

produkty Kogenate Bayer (octocog alfa), Advate (octocog alfa), NovoEight (turoctocog alfa), Nuwiq 

(simoctocog alfa), Elocta (efmoroctocog alfa).  

W niniejszym zestawieniu analizowano tylko dane dotyczące dzieci (< 18 roku życia) w związku z czym 

dla produktu III generacji Afstyla rozpatrywano tylko jedno badanie (Stasyshyn 2017), prowadzone 

w populacji 84 dzieci < 12 lat, chorych na ciężką postać hemofilii A, definiowaną jako aktywność FVIII 

< 1% normy. Dodatkowo z innego badania oceniającego lonoctocog alfa (Mahlangu 2016) wykorzysta-

no dane dotyczące bezpośrednio dzieci w wieku 12-18 lat – takie wyniki dostępne w publikacji tylko 

dla oceny tolerancji wlewów leku. Natomiast przy analizie parametrów farmakokinetycznych wykorzy-

stano również wyniki badania Klamroth 2016. Dla pozostałych leków włączono następujące badania: 



 
154 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

 6 badań dla produktu II generacji Kogenate Bayer (Giangrande 2002, Barnes 2006, Kreuz 2005, 

JOS, PAC, ReCARE), 

 3 badania dla produktu II generacji NovoEight (guardianTM3, guardianTM1 i guardianTM2), 

 4 badania dla produktu III generacji Advate (EPIC, Auerswald 2012, Blanchette 2008 i Taranti-

no 2004),  

 3 badania dla produktu IV generacji Nuwiq (GENA-03, GENA-13 i NuProtect),  

 3 badania dla produktu IV generacji o przedłużonym działaniu Elocta (Kids A-LONG, Wang 

2018, ASPIRE). 

8.2 Charakterystyka badań 

Szczegółowa charakterystyka badań oceniających komparatory została przedstawiona w rozdziale 7. 

Ogółem badania były dosyć heterogeniczne, przede wszystkim prowadzone były w różnym okresie 

(publikowane od 2002 do 2018 roku, co wiąże się choćby z różnymi standardami opieki medycznej), na 

różnej liczbowo populacji (19 do 183 chorych), w różnym okresie obserwacji, często trudnym do okre-

ślenia. W niektórych badaniach podawano okres obserwacji w dniach/miesiącach/latach trwania ba-

dania, w innych podawano liczbę dni ekspozycji (EDs) chorych na lek, która ze względu na niejedno-

rodne schematy podawania leku i możliwość ich modyfikacji uniemożliwiała dokładne oszacowanie 

czasu pozostawania w badaniu, w nielicznych badaniach podano dane na temat pacjento-lat ekspozy-

cji na lek. Jednak mimo to można zauważyć, że w badaniu dla produktu Afstyla okres obserwacji (me-

diana 5,6 miesiąca, ≥ 50 EDs) należał do jednego z krótszych – w badaniach podających takie dane 

obserwacja trwała od 3-6 miesięcy do nawet ponad 4 lat. W niektórych badaniach prowadzono konty-

nuację leczenia w ramach wydłużonego okresu obserwacji – ASPIRE (produkt Elocta) stanowiącym fazę 

wydłużoną badania Kids A-LONG i guardianTM2 (produkt NovoEight), w którym leczenie kontynuowali 

chorzy z badań guardianTM3 i guardianTM1. Badania były finansowane przez producentów poszczegól-

nych leków.  

Dla każdego z leków dostępne były dane dotyczące farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa, 

przy czym celem porównania z produktem Afstyla dla komparatorów prezentowano tylko dane obecne 

po stronie lonoctocogu alfa.  

Tabelaryczne zestawienie charakterystyki komparatorów i wyników badań zawiera Tabela 50. 
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8.3 Ciężkość choroby 

Celem raportu była ocena leczenia chorych na ciężką postać hemofilii A, która zgodnie z programem 

lekowym definiowana jest jako aktywność czynnika VIII < 1% normy – chorzy z dokładnie tak zdefinio-

waną ciężkością HA uczestniczyli w badaniu dla produktu Afstyla. W badaniach dla komparatorów 

ciężka postać HA była różnie definiowana. Klasyczna definicja ciężkiej postaci HA rozumianej jako ak-

tywność FVIII < 1% lub ≤ 1% występowała w badaniach dla produktów NovoEight, Nuwiq i Elocta, przy 

czym w badaniu Wang 2018 oceniającym efmoroctocog alfa nie przedstawiono definicji ciężkiego nasi-

lenia choroby, ale we wstępie publikacji przy opisie jednostki chorobowej podane było, że chorzy 

z ciężką postacią HA mają aktywność FVIII < 1%, założono więc że takie kryterium przyjęto podczas 

skryningu chorych do badania. W pozostałych badaniach definicja ciężkiej postaci HA była różnie 

przedstawiana albo włączano pacjentów z ciężką do umiarkowanej postacią HA (przy czym wymagane 

było, aby w publikacji dostępne były wyniki dla podgrupy chorych z ciężką postacią HA). We wszystkich 

badaniach dla produktu Advate włączano chorych z ciężką lub umiarkowanie ciężką postacią HA, 

o aktywności FVIII ≤ 2% normy. W badaniu EPIC wszyscy włączeni chorzy mieli aktywność FVIII < 1%, 

a w Auerswald 2012 – u 96% chorych. W badaniach Blanchette 2008 i Tarantino 2004 ponad 86% włą-

czonych chorych miało aktynowość FVIII < 1%, ale w publikacji Fischer 2011 przedstawiono dodatkową 

analizę do tych badań, uwzględniającą wyłącznie chorych z ciężką postacią HA (aktywność FVIII < 1%). 

Z kolei dla produktu Kogenate Bayer tylko do badania PAC włączano chorych z ciężką HA o aktywności 

FVIII < 1%, w pozostałych ciężką postać definiowano jako aktywność FVIII < 2% lub ≤ 2% (Giangrande 

2002, Kreuz 2005, JOS) lub z postacią umiarkowaną do ciężkiej, bez definiowania jej (Barnes 2006, 

ReCARE). 

8.4 Wiek włączonych chorych 

Do raportu włączano badania prowadzone w populacji dzieci, ale dopuszczano również badania pro-

wadzone w populacji mieszanej (dorośli i dzieci poniżej 18 roku życia), pod warunkiem dostępności 

wyników w podgrupie < 18 roku życia. W raporcie prezentowano tylko wyniki dotyczące podgrupy 

dzieci. Do raportu włączono 5 badań prowadzonych w mieszanej populacji: Tarantino 2004 (Advate) 

[47% dzieci], guardianTM1 [16% dzieci] i guardianTM2 (NovoEight) [39% dzieci] oraz ASPIRE [29% dzieci] 

i Wang 2018 (Elocta) [88% dzieci]. W pozostałych badaniach oceniano wyłącznie dzieci. Dodatkowe 

różnice dotyczą również wieku ocenianych, w części oceniano młodsze dzieci, w wieku od kilkunastu 

miesięcy do kilku lat (guardianTM3, Kids A-LONG, ASPIRE, GENA-03, GENA-13, NuProtect, EPIC, Auer-
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swald 2012, Blanchette 2008, Giangrande 2002, Kreuz 2005 i ReCARE), a w pozostałych uczestniczyły 

starsze dzieci, powyżej 12 lat (guardianTM1, Tarantino 2004, Barnes 2006 i PAC). W badaniu Stasyshyn 

2017 (Afstyla) oceniano populację chorych < 12 roku życia, przy czym niektóre wyniki prezentowano 

dodatkowo w podgrupach chorych < 6 lat i w wieku 6 do < 12 lat – w takiej sytuacji starano się zesta-

wić wyniki w jak najbardziej zbliżonych podgrupach wiekowych. 

8.5 Wcześniejsze leczenie 

Do programu lekowego kwalifikowani są chorzy nowozdiagnozowani, nie leczeni wcześniej czynnikami 

osoczopochodnymi (populacja PUPs, z ang. previously untreated patients), co stanowi istotną niespój-

ność z kryteriami selekcji przyjętymi w większości badań, w których uwzględniano pacjentów wcześniej 

leczonych rekombinowanymi i osoczopochodnymi czynnikami krzepnięcia VIII (populacja PTPs, z ang. 

previously treated patients). Podobnie jak w większości włączonych badań, ocena produktu Afstyla 

dotyczy populacji osób wcześniej leczonych (PTPs). Brak jest danych dla pacjentów wcześniej nieleczo-

nych (PUPs) również dla produktów NovoEight i Elocta. Natomiast dla pozostałych komparatorów do-

stępne są badania zarówno dla populacji PTPs jak i PUPs (oraz MTPs, czyli chorych leczonych w nie-

wielkim stopniu). Dla produktu Kogenate Bayer dane dla populacji PUPs lub MTPs dostępne w bada-

niach Giangrande 2002 i Kreuz 2005, a dla PTPs w badaniach Barnes 2006, ReCARE i PAC), z kolei 

w badaniu JOS (Joint Outcome Study) brak jest informacji na temat wcześniejszego leczenia, ale włą-

czano dzieci ≤ 30 miesiąca życia, a na clinicvaltrial.com podano oficjalny tytuł badania: „A Clinical Trial 

of Primary Prophylaxis Against Joint Disease in Children With Severe Hemophilia” – co sugeruje, że są 

to PUPs. Dla produktu Advate dane dla PUPs lub MTPs w badaniach EPIC i Auerswald 2012, a dla PTPs 

w Blanchette 2008 i Tarantino 2004. Natomiast dla produktu Nuwiq jedno badanie (NuProtect) pre-

zentuje dane dla PUPs, natomiast badania GENA-03 oraz GENA-13 dla PTPs Należy zauważyć, że mimo 

braku danych w populacji chorych wcześniej nieleczonych rejestracja produktu Afstyla została posze-

rzona o tą grupę chorych, a EMA i FDA dopuściły stosowanie leku w populacji osób wcześniej nieleczo-

nych, bez dodatkowych dowodów jego skuteczności w takiej grupie. Należy również zaznaczyć, że w 

Analizach weryfikacyjnych dla poszczególnych wniosków refundacyjnych (AWA NovoEight 2015, AWA 

Elocta 2016, AWA Nuwiq 2015) zwrócono uwagę na brak dowodów skuteczności i bezpieczeństwa 

terapii u chorych wcześniej nieleczonych, jednak było to ograniczenie akceptowalne, a leki otrzymały 

pozytywną decyzję refundacyjną i obecnie są finansowane w ramach programu lekowego „Zapobiega-

nie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)” (MZ 26/04/2018). 
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8.6 Masa ciała i rasa 

Masa ciała ocenianych pacjentów (w badaniach, które prezentowały takie dane) była bardzo zróżnico-

wana – od 9 kg, poprzez 25 kg, do ponad 50 kg. Wynikało to z dużej rozbieżności wieku ocenianych 

chorych (małe dzieci i młodzież).  

Większość ocenianej populacji w badaniach stanowili chorzy rasy białej – od ponad 60% do 100%. 

8.7 Schemat leczenia 

W analizowanych badaniach oceniano schemat leczenia profilaktycznego, leczenia doraźnego (on de-

mand, podawanie leku tylko w przypadku wystąpienia krwawienia), a czasem również leczenia około-

operacyjnego (doraźne podanie leku przed i w trakcie planowanego zabiegu chirurgicznego, w tym 

ekstrakcji zęba). W związku z tym, że stosowanie produktu Afstyla zgodnie z wnioskowanym progra-

mem lekowym dotyczy pacjentów spełniających kryteria profilaktyki pierwotnej lub wtórnej, po wy-

stąpieniu krwawień do stawów (przy spełnieniu identycznych kryteriów jak dla modułu profilaktyki 

pierwotnej), w poniższym zestawieniu jako analizowany będzie schemat leczenia profilaktycznego. 

Dodatkowo oceniano zużycie leku podawanego celem zatrzymania krwawienia – dane takie w bada-

niach przedstawiono ogółem dla wszystkich obserwowanych krwawień, bez względu na stosowany 

schemat leczenia (profilaktyka pierwotna lub wyłącznie podania doraźne). Jedynie w badaniu PAC po-

dano informacje o zużyciu produktu Kogenate Bayer podawanego podczas krwawień raportowanych w 

trakcie leczenia profilaktycznego (oddzielnie niż dla schematu leczenia doraźnego). Dodatkowo w każ-

dym z badań dozwolono modyfikację dawkowania schematu leczenia w zależności od potrzeb pacjen-

ta. W razie wystąpienia krwawienia podawano produkt rFVIII stosowany w ramach danego badania 

w dawce indywidualnie dopasowanej. 

8.8 Zużycie leków – profilaktyka pierwotna 

8.8.1 Roczne zużycie leków na osobę  

Dla każdego z leków dostępne były dane dotyczące zużycia w leczeniu profilaktycznym. W badaniu 

Stasyshyn 2017, w którym mediana wieku ocenianych dzieci wyniosła 7,0 lat, podano dane o rocznym 

zużyciu lonoctocogu alfa (produkt Afstyla) na osobę – mediana wyniosła 4109 IU/kg/rok, a średnia 4312 

IU/kg/rok. Dla pozostałych leków podawano zużycie tygodniowe, miesięczne lub w całym okresie ob-
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serwacji, konieczne więc było przeliczenie wartości na zużycie roczne (szczegóły obliczeń opisano każ-

dorazowo w tabeli). Roczne zużycie produktu Kogenate Bayer było podobne, obliczona mediana wynio-

sła 4312,3 IU/kg/rok (na podstawie badania PAC, w którym podobnie jak w Stasyshyn 2017 lek stoso-

wano u chorych wcześniej leczonych, a mediana wieku ocenianych dzieci wyniosła 12 lat). Z kolei 

w przypadku produktu Advate wystąpiły znaczące różnice w zużyciu leku w zależności od badania – 

w Auerswald 2012 obliczona mediana rocznego zużycia wyniosła 2272,5 IU/kg/rok (mediana wieku 

ocenianych dzieci wyniosła 0,6 roku), a w Blanchette 2008 i Tarantino 2004 (dane dla populacji z ciężką 

postacią HA, mediany wieku ocenianych populacji odpowiednio 3,2 i 13,9 lat, z publikacji Fischer 2011) 

obliczone mediany wyniosły odpowiednio 5616 i 4472 IU/kg/rok. Różnice mogą wynikać z faktu, że 

w badaniu Auerswald 2012 uczestniczyli chorzy w wieku poniżej 1,5 roku wcześniej nieleczeni, 

a w pozostałych dwóch badaniach pacjenci PTPs. Obliczone na podstawie danych z badania guar-

dianTM3, w którym oceniano populację PTPs o średniej wieku 6,1 lat, średnioroczne zużycie produktu 

NovoEight wyniosło 5544 IU/kg/rok. Natomiast obliczone średnioroczne zużycie produktu Nuwiq wynio-

sło 3610,8 IU/kg/rok – na podstawie badania NuProtect, w którym uczestniczyli chorzy PUPs o media-

nie wieku 1,1 roku, oraz  6345,6 IU/kg/rok i  6613,2 IU/kg/rok odpowiednio w badaniach GENA-03 oraz 

GENA-13 (dane z populacji badania GENA-13 na podstawie  publikacji Klukowska 2018) w populacji 

PTPs, gdzie średni wiek wyniosł około 6 lat. W przypadku produktu o przedłużonym działaniu Elocta, dla 

którego wszystkie dane pochodziły od populacji PTPs o medianie wieku 5,0 lat, obliczona mediana 

rocznego zużycia wyniosła 4581,72 IU/kg/rok (badanie Kids A-LONG). W badaniu ASPIRE podano dane 

dotyczące rocznego zużycia w podgrupach wiekowych, u chorych < 6 lat (mediana 4,6 lat) mediana 

zużycia wyniosła 5133,1 IU/kg/rok, a u chorych w wieku od 6 do < 12 lat (mediana 9,0 lat) – 4819,8 

IU/kg/rok. Rozbieżności w zużyciu poszczególnych leków mogą wynikać z różnic w ocenianej populacji, 

przede wszystkim ze względu na wiek. Najmniejsze zużycie zaobserwowano u małych dzieci i niemow-

ląt (ok. do 1 roku), zużycie zwiększało się u kilkuletnich dzieci, a u nastolatków zaobserwowano trend 

do zmniejszania zużycia leków. Zwiększone zużycie leków u kilkuletnich dzieci może być związane 

z koniecznością dostosowania dawki ze względu na zwiększoną ruchliwość i częstsze przypadki krwa-

wień pourazowych. W późniejszym wieku dzieci stają się bardziej uważne i świadome konsekwencji 

związanych z chorobą, więc obserwuje się zmniejszenie częstości krwawień pourazowych, a co za tym 

idzie możliwość zmniejszenia prfilaktycznego zużycia leków. Ogółem badania cechują się dużą hetero-

genicznością, różnią się wielkością próby, wiekiem ocenianej populacji, a w niektórych badaniach nie 



 
159 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

wszyscy chorzy mają ciężką HA z aktywnością FVIII < 1%. Trudno jest określić czynniki, które mogą 

wpłynąć na różnice w zużyciu leków. 

8.8.2 Pojedyncza dawka w leczeniu profilaktycznym 

Mediana pojedynczej dawki produktu Afstyla w profilaktyce wyniosła 32 IU/kg u chorych otrzymują-

cych lek 3 razy w tygodniu i była podobna do dawki u chorych leczonych 2 razy w tygodniu – 35,5 

IU/kg. Dla produktu Kogenate Bayer mediana pojedynczej dawki wyniosła od 27,1 IU/kg/wlew 

w badaniu PAC, do 43,1 i 51,4 IU/kg w badaniu Kreuz 2005 (odpowiednio dla kohorty amerykańskiej 

i europejskiej). Mediana zużycia produktu Advate wyniosła 45,7 IU/kg w badaniu Auerswald 2012, 

a w badaniu Blanchette 2008 33,8 IU/kg/wlew w profilaktyce standardowej i 45,5 IU/kg/wlew w profi-

laktyce zmodyfikowanej. W badaniu guardianTM3, w którym ok 75% otrzymywało produkt NovoEight 

3 razy w tygodniu średnia dawka dla pojedynczego pacjenta wynosiła 36,8 IU/kg, a w badaniu guar-

dianTM2 około 40 IU/kg. Dla produktu Nuwiq średnia dawka na wlew wynosiła 38,9 IU/kg w badaniu 

GENA-03, 38,6 IU/kg w badaniu GENA-13 i 39,1 IU/kg/ EDs w badaniu NuProtect.  

8.8.3 Modyfikacja dawkowania 

Około 40% chorych leczonych produktem Afstyla 3 razy w tygodniu lub 2 razy w tygodniu miało dosto-

sowane dawkowanie leku przynajmniej raz w ciągu badania Stasyshyn 2017. Generalnie obserwowano 

trend w kierunku zmniejszania częstości podawania leku. Dla pozostałych leków takie dane dostępne 

były rzadko, przynajmniej jedną modyfikację dawkowania produktu NovoEight zastosowano u 20,6% 

chorych (guardianTM3), a produktu Elocta u 10,1% chorych (Kids A-LONG) do 21,3% (ASPIRE).  

8.8.4 Podanie doraźne w trakcie krwawienia 

W każdym z badań w czasie profilaktyki w przypadku wystąpienia krwawienia podawano dodatkowo 

doraźne lek celem zatrzymania krwawienia. Dla każdego z leków dostępne są dane dotyczące zużycia 

poszczególnych rFVIII stosowanych w czasie krwawienia. Jednak w badaniach prezentowane są łącznie 

dane dotyczące leczenia krwawień w czasie schematu profilaktyki i wyłącznie leczenia doraźnego. Je-

dynym badaniem gdzie przedstawiono oddzielnie zużycie leku w czasie krwawień występujących w 

trakcie profilaktyki jest badanie PAC. W badaniach podawano wartość skumulowanej dawki jaką nale-

żało podać celem zatrzymania krwawienia lub wielkość dawki leku podawanej w pojedynczym wlewie 
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(które były w miarę zbliżone, ponieważ u większość chorych do zatrzymania krwawienia wystarczyło 

jedno podanie leku).  

Mediana skumulowanej dawki produktu Afstyla konieczna do zatrzymania pojedynczego krwawienia 

wyniosła 27,6 IU/kg – dawka ta była jedną z najmniejszych umożliwiających zatrzymanie krwawienia. 

Dawka w pojedynczym wlewie stosowana do zatrzymania krwawienia była zbliżona – mediana wynio-

sła 27,3 IU/kg/wlew. W przypadku produktu Kogenate Bayer mediana skumulowanej dawki koniecznej 

do zatrzymania krwawienia u chorych wyniosła w badaniu Kreuz 2005 46,9 i 56,7 IU/kg (odpowiednio 

kohorta amerykańska i europejska). W badaniu PAC mediana dawki stosowanej w jednym wlewie do 

zatrzymania krwawienia wyniosła 25,0 IU/kg, a dla większości krwawień do zatrzymania krwawienia 

wystarczył jeden wlew (81,8%) (ocena dotyczyła wyłącznie okresu stosowania postępowania profilak-

tycznego). Mediana skumulowanej dawki produktu Advate koniecznej do zatrzymania krwawienia 

w badaniu Blanchette 2008 (populacja ogólna, czyli chorzy na umiarkowaną i ciężą HA) wyniosła 46,6 

IU/kg, była większa niż dawka w pojedynczym wlewie, której mediana wyniosła 34,7 IU/kg/wlew. Śred-

nia skumulowana dawka produktu NovoEight konieczna do zatrzymania krwawienia w guardianTM3 ba-

daniu wyniosła 54,2 IU/kg. Z kolei dla produktu Nuwiq średnia skumulowana dawka wyniosła w badaniu 

NuProtect 47,6 IU/kg/krwawienie (36,4 IU/kg/wlew), a w badaniu GENA-03 – 95,9 IU/kg/krwawienie 

(45,1 IU/kg/wlew), natomiast w badaniu GENA-13 podano, że mediana dawki potrzebnej do zatrzyma-

nia krwawienia wyniosła 47,4 IU/kg (39,8 IU/kg/wlew). W badaniu Kids A-LONG mediana skumulowanej 

dawki produktu Elocta koniecznej do zatrzymania krwawienia wyniosła 54,90 IU/kg (49,69 IU/kg/wlew). 

W badaniu ASPIRE podano wielkość dawki tego leku w pojedynczym wlewie stosowanej do zatrzyma-

nia krwawienia – u dzieci < 6 lat mediana wyniosła 43,86 IU/kg/wlew, a u chorych w wieku 6 do < 12 

lat – 49,27 IU/kg/wlew (u ponad 80% chorych do zatrzymania krwawienia wystarczył jeden wlew leku).  

8.9 Farmakokinetyka 

W badaniu Klamroth 2016 produkt Afstyla wykazywał lepszy profil farmakokinetyczny w porównaniu 

do produktu Advate. Wartości poszczególnych parametrów zostały skorygowane o początkowe (przed 

podaniem pierwszej dawki leku) wartości aktywności czynnika VIII, indywidualne dla każdego pacjenta. 

Mimo iż wszyscy włączeni pacjenci mieli aktywność FVIII < 1% normy, resztkowe aktywności FVIII 

z poprzednich podań leków przed badaniem mogły spowodować nieoczekiwanie wysoką aktywność 

FVIII przed pierwszym podaniem leku w badaniu. Aby zminimalizować ryzyko nadmiernej korekty 

(overcorrection), ocenę niektórych parametrów należy interpretować przy użyciu wartości nieskory-
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gowanych o wyniki początkowe – AUC, t1/2, CL, Vss i MRT. Parametry PK uzyskane głównie z wczesnych 

punktów czasowych – Cmax, IR – najlepiej odzwierciedlają wartości skorygowane względem wartości 

początkowych. Wykazano istotne statystycznie różnice w zakresie takich parametrów: Tmax, AUC(0-last), 

AUC(0-inf), t1/2, CL, MRT i Vss. Produkt Afstyla charakteryzował się (analiza bez korekty): 

 dłuższym okresem półtrwania niż produkt Advate (średnie wartości t1/2 wyniosły odpowiednio 

14,5 vs 13,3 h, p = 0,0013),  

 mniejszym klirensem (średnia wartość CL odpowiednio 2,64 vs 3,68 ml/h∙kg, p < 0,0001),  

 dłuższym średnim czasem obecności leku w organizmie (średnia wartość MRT odpowiednio 

20,4 vs 17,1 h, p < 0,0001), 

 większym polem pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu (średnie AUC(0-inf) 

odpowiednio 2090 vs 1550 IU∙h/dl, p < 0,0001). 

Nie wykazano natomiast istotnych statystycznie różnic w zakresie:  

 odzysku przyrostowego (IR) czynnika krzepnięcia – średnie wartości po podaniu produktu Ad-

vate i Afstyla wyniosły odpowiednio 2,32 i 2,24 (IU/dl)/(IU/kg) (analiza z uwzględnieniem ko-

rekcji), 

 maksymalnej aktywności leku – średnie wartości Cmax wyniosły 116 i 113 IU/dl, odpowiednio 

dla produktu Advate i Afstyla (analiza z uwzględnieniem korekcji). 

W badaniu Stasyshyn 2017 analizę parametrów farmakokinetycznych prezentowano w podgrupach 

dzieci < 6 lat i 6 do < 12 lat. Dla komparatorów starano się dopasować wyniki jak najbardziej podob-

nych podgrup. 

Średnia maksymalna aktywność leku osiągana we krwi po podaniu (Cmax) w podgrupie dzieci < 6 lat dla 

produktu Afstyla wyniosła 80,2 IU/dl. Średnia wartość Cmax po podaniu produktu Advate u dzieci 

w wieku 2-5 lat wyniosła 95,0 IU/dl, natomiast po podaniu produktu Nuwiq również dzieciom w wieku 

2-5 lat średnia wartość (przeliczona na jednostki zgodne z pozostałymi badaniami) wyniosła 100 IU/dl. 

W podgrupie dzieci starszych, w wieku 6-12 lat, średnia Cmax wyniosła 83,5 IU/dl dla produktu Afstyla 

i 100 IU/dl dla Nuwiq. Dla pozostałych komparatorów nie podano takich danych. 

Odzysk przyrostowy (IR) określa przyrost aktywności czynnika krzepnięcia krwi w osoczu w odniesieniu 

do podanych jednostek czynnika, czyli wskazuje jak efektywna jest pojedyncza dawka w zwiększeniu 
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aktywności czynnika krzepnięcia. Wyższe wartości oznaczają, że potrzeba mniejszej dawki preparatu 

do uzyskania poziomu aktywności czynnika VIII chroniącej pacjenta przed krwawieniem. Uzyskanie 

podobnych wartości dla obu produktów leczniczych oznacza, że leki te mogą osiągać podobną sku-

teczność po podaniu podobnej wielkości dawek. Dane dotyczące wartości odzysku przyrostowego (IR) 

czynnika krzepnięcia dostępne były dla każdego z ocenianych leków. W podgrupie dzieci poniżej 6 roku 

życia średni IR po podaniu produktu Afstyla wyniósł 1,60 (IU/dl)/(IU/kg) i był podobny do średnich 

wartości IR uzyskanych w podobnej grupie wiekowej dla produktu Advate, 1,88 (IU/dl)/(IU/kg) i pro-

duktu Nuwiq, 1,87 (IU/dl)/(IU/kg) (1,55 dla badania GENA-13). Średnia wartość IR u dzieci poniżej 6 

roku życia była największa dla produktu NovoEight, 2,24 (IU/dl)/(IU/kg), i Kogenate Bayer (dzieci ≤ 4 

lat), 2,04 (IU/dl)/(IU/kg). Dla produktu Elocta średni IR u dzieci < 6 lat wyniósł 1,92 (IU/dl)/(IU/kg). U 

starszych dzieci (6 do 12 lat) uzyskano podobne wyniki – średnie wartość IR były podobne dla produk-

tów Afstyla, Kogenate Bayer (dzieci w wieku < 18 lat), Nuwiq – wynosiły 1,66-1,90 (IU/dl)/(IU/kg), a dla 

produktów NovoEight i Elocta były większe, odpowiednio 2,48 i 2,44 (IU/dl)/(IU/kg).  

Okres półtrwania (t1/2) poszczególnych leków w organizmie był podobny dla produktów Afstyla, Koge-

nate Bayer, Advate, NovoEight i Nuwiq, zarówno w podgrupie dzieci młodszych (< 6 lat) jak i starszych 

(> 6 lat); średni t1/2 wynosił około 10 h (9,49 do 10,4). W przypadku długodziałającego leku Elocta t1/2 

był dłuższy, średnia wyniosła 12,67 h u dzieci < 6 lat i 14,88 h u dzieci 6 do < 12 lat. 

Podobnie, średni czas obecności leku w organizmie (MRT) był podobny dla produktów Afstyla, Advate, 

NovoEight i Nuwiq, zarówno w podgrupie dzieci młodszych (< 6 lat) jak i starszych (> 6 lat); średni MRT 

wynosił około 12 h (11,92 do 12,74). Średni MRT dla długodziałającego produktu Elocta był większy, 

wyniósł 17,24 h u dzieci < 6 lat i 20,90 h u dzieci 6 do < 12 lat. Dla produktu Kogenate Bayer średni 

MRT wynosił 15,1 h, co stawia go pośrodku – podgrupa wiekowa najbardziej odstająca, dzieci starsze, 

w wieku < 18 lat. 

Większe wartości t1/2 i MRT wskazują na dłuższe utrzymywanie się leku w organizmie, natomiast war-

tość CL świadczy o prędkości usuwania leku z organizmu, korzystniejsza jest więc mniejsza wartość 

tego parametru. Średnia wartość klirensu (CL) była podobna dla produktów Afstyla, Advate, NovoEight 

i Nuwiq, zarówno w podgrupie dzieci młodszych (< 6 lat), wyniosła 4,43 do 5,40 ml/h∙kg. W podgrupie 

dzieci starszych (6 do 12 lat) oraz < 18 lat dla produktu Kogenate Bayer wyniki były trochę niższe, war-

tości wyniosły 3,70 do 4,63 ml/h∙kg. Natomiast najlepsze wyniki uzyskał długodziałający lek Elocta, 

u dzieci < 6 lat średni CL wyniósł 3,60 ml/h∙kg, a u dzieci w wieku 6 do < 12 lat – 2,78 ml/h∙kg. 
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Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) dla produktu Afstyla wyniosła 71,0 ml/kg 

u dzieci < 6 lat i 67,1 ml/kg u dzieci w wieku 6 do < 12 lat. Dla pozostałych leków średnie wartości Vss 

były trochę niższe – wyniosły od około 51 do 59 ,l/kg. Im mniejsza wartość Vss, tym lepiej – wskazuje, 

że przy tej samej objętości podania więcej leku pozostaje w osoczu. 

Średnia wartość pola powierzchni pod krzywą zależności aktywności leku od czasu, w ocenie od momen-

tu podania leku do ostatniej mierzalnej aktywności (AUC(0-last)) była podobna Afstyla, Kogenate Bayer, 

Advate, NovoEight i Nuwiq, wyniosła 1010 do 1320 IU∙h/dl. Dla długodziałającego leku Elocta uzyskano 

nieco lepsze wyniki, u dzieci < 6 lat średnie AUC(0-last)) wyniosło 1502 IU∙h/dl, a u dzieci w wieku 6 do 

< 12 lat – 2093,5 IU∙h/dl. 

Leki ogółem charakteryzowały się porównywalnym profilem farmakokinetyki, z wyjątkiem długodziałają-

cego produktu Elocta, dla którego obserwowano nieco lepsze wyniki, co było zgodne z jego budową i 

oczekiwaniami. 

8.10 Skuteczność leczenia profilaktycznego 

W badaniu Stasyshyn 2017 dane dotyczące częstości krwawień prezentowano w populacji ogólnej 

badania, czyli u chorych w wieku 1 do < 12 lat, a także w podgrupach: < 6 lat i ≥ 6 do < 12 lat. W przy-

padku oceny hemostatycznej w badaniu podano dane tylko dla populacji ogólnej. Wyniki z badań dla 

komparatorów starano się zestawić z lonoctocogiem alfa w podgrupach jak najbardziej zbliżonych 

wiekowo. 

8.10.1 Roczna częstość krwawień (ABR) 

Mediana rocznej częstości krwawień u chorych leczonych produktem Afstyla u pacjentów w wieku 

poniżej 12 lat wyniosła 3,69 krwawień na pacjenta na rok. U dzieci < 6 lat mediana ABR była mniejsza – 

wyniosła 2,12 zdarzeń/pacjenta/rok, a u dzieci w wieku 6 do < 12 lat wyższa – 5,11 zdarzeń na pacjen-

ta/rok.  

Mediana ABR u dzieci poniżej 12 roku życia była podobna dla produktów Afstyla i NovoEight (3,69 

i 3,02 krwawień/pacjenta/rok), mniejsza dla produktów Nuwiq (1,90 w próbie GENA-03 oraz 1,72 w 

próbie GENA-13)  i Elocta i 1,96 krwawień na pacjenta/rok) i najmniejsza dla produktu Kogenate Bayer 

(0,0 krwawień/pacjenta/rok). Dla produktu Advate przedstawiono tylko wyniki w podgrupach wieko-
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wych (1-6 lat i 10-16 lat), które były zbliżone do wartości uzyskiwanych dla produktu Afstyla, 3,1-33 

krwawień/pacjenta/rok. 

8.10.2 Roczna częstość spontanicznych krwawień (AsBR) 

Dla większości z ocenianych leków mediana AsBR u dzieci < 12 roku życia (< 15 lat dla Kogenate Bayer) 

wyniosła 0,00 krwawień/pacjenta/rok (brak takich danych dla produktu Advate), natomiast wprzypad-

ku produktu Nuwiq mediana ta wyniosła 0,34. Wyniki były podobne w obrębie podgrup dzieci młod-

szych i starszych. Również w przypadku rozpatrywania wyników prezentowanych w postaci średnich 

częstości obliczonych w modelu regresji, nie zaobserwowano wyraźnego trendu na korzyść któregoś z 

leków – częstości w zakresie 0,67 do 1,9 zdarzeń/pacjenta/rok. Leki skutecznie zmniejszały częstość 

spontanicznych krwawień, co jest niezwykle istotne u chorych na ciężką postać HA, w której obserwuje 

się samoistne krwawienia do stawów i mięśni. 

8.10.3 Roczna częstość krwawień do stawów (ABR do stawów) 

Mediana ABR do stawów u dzieci w wieku poniżej 12 lat wyniosła 1,62 krwawień/pacjenta/rok dla 

produktu Afstyla i 0,00 krwawień/pacjenta/rok dla produktów Kogenate Bayer i Elocta. Rozpatrując 

ABR do stawów jako średnią częstość – dla produktu Afstyla wyniosła ona 3,3 a dla produktu Nuwiq – 

0,36-1,45 krwawień na pacjenta na rok. Wyniki dla produktu Advate dostępne są dla podgrup wieko-

wych, 1-6 lat – mediana 0,0 zdarzeń/pacjenta/rok (podobnie jak dla produktów Afstyla i Elocta w takiej 

grupie wiekowej), i podgrupa 10-16 lat – mediana 1,4 zdarzeń/pacjenta/rok. Dla pozostałych leków 

mediana ABR do stawów u starszych dzieci wynosiła od 0,00 dla produktów Kogenate Bayer i Elocta, 

oraz 2,31 zdarzeń na pacjenta na rok dla produktu Afstyla. 

8.11 Odpowiedź hemostatyczna – powodzenie leczenia 

Powodzenie leczenia, rozumiane jako uzyskanie bardzo dobrej lub dobrej odpowiedzi hemostatycznej 

uzyskało 96,3% chorych leczonych produktem Afstyla. W przypadku komparatorów powodzenie lecze-

nia uzyskiwano u nieco mniejszego odsetka chorych, u > 86% do 94% chorych, wyjątkiem było badanie 

GENA-03 (Nuwiq), w którym powodzenie leczenia stwierdzano z częstością 82,4%. W podgrupie star-

szych dzieci (12-17 lat) w badaniu guardianTM1 (NovoEight) częstość powodzenia leczenia była niższa, 

wynosiła 71,6%. 
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Warto zaznaczyć, że w trakcie leczenia produktem Afstyla spośród 96,3% chorych z sukcesem leczenia 

bardzo dobrą odpowiedź hemostatyczną uzyskało 95,3% pacjentów, a dobrą – 11,0%. W przypadku 

pozostałych leków odsetek chorych z bardzo dobrą odpowiedzią jest znacznie mniejszy (mimo iż suk-

ces leczenia uzyskiwało niewiele mniej chorych), wynosił ponad 55% dla octocogu alfa (Kogenate Bay-

er i Advate), a dla produktu NovoEight 54,0-69,1% (u chorych w podgrupie wiekowej 0-11 lat, najbar-

dziej zbliżonej do badania Stasyshyn 2017); u starszych dzieci w wieku 12-17 lat odsetek był niższy, 

wynosił 29,9-34,6% (badania guardianTM1, guardianTM2). 

8.11.1 Odpowiedź hemostatyczna – liczba wlewów leku konieczna 

do zatrzymania krwawienia 

W każdym z badań u większości chorych do zatrzymania krwawienia wystarczył jeden wlew leku, jed-

nak odsetki różniły się pomiędzy lekami. Największy odsetek chorych uzyskujących hemostazę po po-

daniu 1 wlewu leku stwierdzono dla produktu Afstyla. Odsetek chorych, u których jeden wlew leku 

wystarczył do zatrzymania krwawienia wyniósł 85,9%. W przypadku produktu Kogenate Bayer odsetek 

ten wyniósł 68,9% do 74%, dla Advate – 68,9% do 78,2%. U chorych w wieku 0-11 lat leczonych pro-

duktem NovoEight 1 wlew leku wystarczył do zatrzymania krwawienia u 76,3% do 81,0% chorych. Na-

tomiast w przypadku produktu Nuwiq odsetek wyniósł 68,6% do 82,1%, a dla produktu Elocta 81,4% 

do 82,3%. 

8.12 Bezpieczeństwo 

We wszystkich badaniach zaobserwowano zdarzenia niepożądane zgodne z oczekiwanym profilem 

w populacji dzieci z hemofilią. Zdarzenia niepożądane wystąpiły u około połowy pacjentów leczonych 

produktem NovoEight i u większości chorych otrzymujących pozostałe leki (>60% i >70% dla produk-

tów Nuwiq i Afstyla, >80% dla produktu Elocta i >90% dla Kogenate Bayer i Advate). Wyjątkami były 

badania PAC (Kogenate Bayer) i ASPIRE (Elocta), w których odsetek chorych raportujących AEs był 

mniejszy, odpowiednio 26,7% i 44,3%. Większość obserwowanych AEs miała łagodne nasilenie. Ciężkie 

(serious) AEs występowały u maksymalnie kilku procent chorych i przeważnie nie były związane z le-

czeniem, z wyjątkiem badania Auerswald 2012 (produkt Advate), w którym SAEs wystąpiły u 51% cho-

rych. Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem, w zależności od badania stwierdzano u kilku pro-

cent chorych do kilkunastu procent (Kogenate Bayer i Advate, badania Kreuz 2005 i Auerswald 2012). 

W poszczególnych badaniach nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych, które prowadziłyby do 
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przerwania leczenia albo publikacje nie prezentowały takich informacji. Natomiast w badaniu dla pro-

duktu Afstyla jedno zdarzenie niepożądane doprowadziło do przerwania badania.  

W większości badań nie stwierdzono zgonów (albo nie podano informacji na ten temat) – jedynie w 

próbie GENA-13 raportowano 1 przypadek zgonu w wyniku wypadku samochodowego, który uznano 

za niezwiązany z prowadzonym leczeniem. Nie odnotowano również zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, 

ani ciężkich reakcji alergicznych. Leki charakteryzowała dobra tolerancja podania (w każdym przypadku 

wlew dożylny), ogółem w badaniach obserwowano pojedyncze przypadki reakcji w miejscu podania 

(rumień, swędzenie, ból, czy uczucie gorąca).  

W badaniach oceniających produkt Afstyla, NovoEight i Elocta nie zaobserwowano rozwoju inhibito-

rów, natomiast dla pozostałych leków obserwowana częstość rozwoju inhibitorów wynosiła od 0% (po 

jednym z badań dla produktów Kogenate Bayer, Advate i Nuwiq [badania GENA-03 oraz GENA-13]) do 

kilku-kilkunastu procent (Kogenate Bayer i Nuwiq [badanie NuProtect]), a nawet do 30-40% (Advate).  
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8.13 Tabelaryczne zestawienie wyników 

Tabela 50. Zestawienie danych z badań dla produktu Afstyla (lonoctocog alfa) z danymi z badań dla komparatorów, produkty Kogenate Bayer (octocog 
alfa), Advate (octocog alfa), NovoEight (turoctocog alfa), Nuwiq (simoctocog alfa), Elocta (efmoroctocog alfa). 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

Generacja leku III II III III IV IV 

Liczba badań 

1 
(Stasyshyn 2017), 

dodatkowo badanie 
Mahlangu 2016: miesza-
na populacja w wieku 12-
65 lat, przedstawiono gdy 

były dostępne dane w 
podgrupie 12-18 lat  

(każdorazowo zaznaczo-
no) 

6 
(Giangrande 2002, Barnes 

2006, Kreuz 2005, JOS, 
PAC, ReCARE) 

4 
(EPIC, Auerswald 2012, 

Blanchette 2008, Taranti-
no 2004) 

3 
(guardian

TM
3, guar-

dian
TM

1, guardian
TM

2) 

guardian
TM

2 – stanowi 
fazę wydłużoną, w 

którym uczestniczyli 
chorzy po zakończeniu 
badań guardian

TM
3 i 

guardian
TM

1, więc 
część chorych (N=78) 

uczestniczyło w dwóch 
badaniach 

3 
(GENA-03, GENA-13, 

NuProtect) 

3 
(Kids A-LONG, ASPIRE, 

Wang 2018) 

ASPIRE – stanowi fazę 
wydłużoną, w którym 

uczestniczyli chorzy po 
zakończeniu badania 

Kids A-LONG, więc 
część chorych (N=61) 

uczestniczyło w dwóch 
badaniach  

Liczba chorych (liczba chorych w 
poszczególnych badaniach) 

84 
390 

(31+20+61+65+30+183) 
174 

(19+55+53+47) 
165 

(63+24+78) 
174  

(59+49+66) 
149 

(71+17+61) 

Metodyka badań 

prospektywne, jednora-
mienne, badanie ekspe-

rymentalne, fazy III;  
klasyfikacja AOTMiT: IID 

prospektywne, jednora-
mienne, badanie ekspe-
rymentalne i retrospek-
tywne, jednoramienne 

badanie opisowe (ReCA-
RE); 

prospektywne, jednora-
mienne, badanie ekspe-

rymentalne i prospektyw-
ne badanie bez randomi-
zacji z historyczną grupą 

kontrolną (EPIC);  

prospektywne, jedno-
ramienne, badanie 
eksperymentalne;  

klasyfikacja AOTMiT: 
IID 

prospektywne, jedno-
ramienne, badanie 
eksperymentalne;  

klasyfikacja AOTMiT: IID 

prospektywne, jedno-
ramienne, badanie 
eksperymentalne i 

retrospektywne, jed-
noramienne badanie 

opisowe (Wang 2018); 



 
168 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

klasyfikacja AOTMiT: IID, 
IVC i IVB 

klasyfikacja AOTMiT: IID i 
IIIC 

klasyfikacja AOTMiT: 
IID i IVB 

Ocena jakości badań (NICE) 7/8 6-8/8 6-7/8 7/8 7/8 6-7/8 

Typ analiz 
skuteczność,  

farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

skuteczność,  
farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

skuteczność,  
farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

skuteczność,  
farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

skuteczność,  
farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

skuteczność,  
farmakokinetyka,  
bezpieczeństwo 

Okres obserwacji 
≥50 EDs, 

mediana 5,6 mies. 

w zależności od badania: 
średnia EDs 85-797, ob-

serwacja 3 mies. do >4 lat 
albo brak danych  

w zależności od badania: 
≥50 do 75 EDs, obserwa-

cja 6 mies. do 3 lat 

w zależności od bada-
nia: średnia EDs 60-

361,6,  
obserwacja 4,5 mies. 

do >4 lat 

w zależności od bada-
nia: średnia EDs 43,0-

89,8 w badaniach 
NuProtect oraz GENA-
03; ocena długookre-

sowa w GENA-13: 
średnia EDs 415  

(SD: 107) 

w zależności od bada-
nia: średnia EDs 232 

lub mediana obserwa-
cji 5,5-6,12 mies. 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe (37) 
wieloośrodkowe i jednoo-

środkowe  
wieloośrodkowe i brak 

danych 
wieloośrodkowe wieloośrodkowe 

wieloośrodkowe i brak 
danych  

Sponsor CSL Behring Bayer Baxter i brak danych Novo Nordisk A/S Octopharma AG Biogen i brak danych 

Kryteria włączenia 

Jednostka chorobowa  ciężka HA (aktywność 
FVIII <1% normy) 

 ciężka HA (aktywność 
FVIII <1% normy w PAC, 
<2% w Giangrande 
2002, Kreuz 2005, ≤2% 
w JOS) 

 umiarkowana do ciężkiej 
HA (Barnes 2006, ReCA-

 ciężka lub umiarkowa-
nie ciężka HA (aktyw-
ność FVIII ≤2% normy) 

 ciężka HA (aktyw-
ność FVIII ≤1% nor-
my) 

 ciężka HA (aktywność 
FVIII <1% normy) 

 ciężka HA (aktyw-
ność FVIII ≤1% nor-
my, brak definicji 
ciężkiej postaci cho-
roby w Wang 2018, 
ale we wstępie pu-
blikacji przy opisie 
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Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

RE) ciężkości hemofilii 
jest podane, że cho-
rzy z ciężką postacią 
mają aktywność FVIII 
<1%) 

Wiek  <12 lat 

 dzieci: <30 mies. (JOS), 
≤4 lata (Giangrande 
2002, Kreuz 2005), w 
pozostałych bad. dzieci 
<18 lub <16 lat  

 dzieci: <1 rok życia 
(EPIC), <6 lat (Auer-
swald 2012, Blanchette 
2008) 

  dzieci i dorośli (Taranti-
no 2004) 

 0-11 lat (guar-
dian

TM
3) 

 12-65 lat (guar-
dian

TM
1) 

 dzieci i dorośli (guar-
dian

TM
2) 

 nie zdefiniowano 
 <12 lat w Kids A-

LONG, w pozostałych 
nie zdefiniowano 

Wcześniejsze leczenie 

 PTPs (FVIII) 

>50 EDs przed rekruta-
cją do badania 

 PTPs (Barnes 2006, PAC, 
ReCARE) 

≥50 EDs (FVIII) 

 PUPs lub MTPs 
(Giangrande 2002, 
Kreuz 2005) 

 Nie zdefiniowano (JOS) 

 PTPs (Blanchette 2008, 
Tarantino 2004), 

≥50 lub ≥150 EDs (FVIII) 

 PUPs lub MTPs (EPIC, 
Auerswald 2012) 

 PTPs (FVIII) 

≥50 do ≥150 EDs 

 PTPs (GENA-03) 

≥50 EDs (FVIII) 

 PUPs (NuProtect) 

 PTPs (FVIII lub tylko 
rFVIII Fc w Wang 
2018) 

≥50 EDs 

Obecność inhibitora FVIII  niedozwolona  niedozwolona  niedozwolona  niedozwolona 
 niedozwolona lub nie 

zdefiniowano 
 niedozwolona lub 

nie zdefiniowano 

Charakterystyka populacji 

Wiek  
mediana 7,0 (zakres: 1-

11) lat 
średnia/mediana ok. 1 

roku, ok. 7 i 12 lat 
mediana/średnia <1 roku, 

ok. 3 i 14 lat  
średnia 6,1 do 14 lat 

średnia ok. 1,1 do 6,1 
lat 

mediana 4,5 do 13,9 
lat 

Aktywność FVIII <1% normy ≤1% u wszystkich 
w Giangrande 2002 i PAC, 

<1% u wszystkich chorych 
w EPIC, u ≥96% chorych w 

≤1% normy <1% normy ≤1% normy  
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Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

u ≥80% chorych w Barnes 
2006 i Kreuz 2005, w 

ReCARE średnia FVIII:C 
1,224 IU/dl (SD: 0,7528), a 
w JOS mediana FVIII:C 0,6 

IU/dl (zakres: 0,3-2,0) 

Auerswald 2012 i Taranti-
no 2004, >86% 

w Blanchette 2008 (w 
Fischer 2011 analiza post-
hoc w podgr. z ciężką HA z 
Blanchette 2008 i Taranti-

no 2004) 

Wcześniejsze leczenie 

 wszyscy PTPs 

brak informacji o rodzaju 
FVIII 

 wszyscy PTPs w Barnes 
2006, PAC, ReCARE 

pdFVIII: 46,7% w PAC 

brak informacji o rodzaju 
FVIII w Barnes 2006 

i ReCARE 

 brak w Giangrande 
2002 i Kreuz 2005 

 brak informacji w JOS 

 wszyscy PTPs w Blan-
chette 2008 i Tarantino 
2004 

brak informacji o rodzaju 
FVIII 

 brak w EPIC i Auerswald 
2012 

 wszyscy PTPs 

pdFVIII: 49,2% do 
87,5%  

rFVIII lub oba: reszta 

 wszyscy PTPs w 
GENA-03 

pdFVIII: 55,9% 

pdFVIII i rFVIII: 10,2% 

GENA-13: 100% (pacj-
neci z GENA-03) 

 brak w NuProtect 

 wszyscy PTPs 

brak informacji o 
rodzaju FVIII 

Masa ciała [kg] 
mediana 25,00 (zakres: 

10,0-87,5) 
średnia ok. 9 do 55,5 kg brak informacji średnia 24,6 do 52,6 

średnia 26,7 (29,3 
w GENA-13) 

brak informacji w 
NuProtect 

mediana 21,30 

Rasa biała, n chorych (%) 72,6% 

75% do 100% 

brak informacji w PAC 
i ReCARE 

67% do 95% 66,7% do 84,1% 77,3% do 100% 

ok. 67%, 

brak informacji w 
Wang 2018 

Uwagi    w guardian
TM

2 nie 
przedstawiono wyj-

W badaniu GENA-13 
uczestniczyli chorzy 

w Wang 2018 przed-
stawiono charaktery-
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Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

ściowej charakterystyki 
populacji (do badania 

włączano chorych, 
którzy ukończyli guar-
dian

TM
1 i guardian

TM
3) 

z badania GENA-03 
(dalsza obserwacja) 

stykę całej włączonej 
populacji dzieci i doro-

słych 

Interwencja 

Leczenie profilaktyczne 

15-50 IU/kg EOD,  
3×tydz. (mediana 32 

IU/kg) lub 2×tydz. (me-
diana 35 IU/kg), dawka 
wg decyzji lekarza (na 
podst. wcześniejszego 

leczenia lub analizy PK), 

modyfikacja dawkowania 
dozwolona, 

dodatkowo leczenie 
krwawień wg wytycznych 

WFH 

w zależności od badania: 
25 IU/kg EOD lub 3×tydz. 
lub ogółem ≥2×tydz. bez 

informacji o wielkości 
dawki, 

modyfikacja dawkowania 
dozwolona, 

dodatkowo leczenie 
krwawień indywidualnie 

dopasowane 

w zależności od badania: 
25-50 (±5) IU/kg  

1-3×tydz. lub 3-4×tydz. 
lub 25-40 IU/kg  

3-4×tydz. lub EOD,  

modyfikacja dawkowania 
dozwolona, 

dodatkowo leczenie 
krwawień indywidualnie 

dopasowane 

w zależności od bada-
nia: 20-50 IU/kg EOD, 
20-60 IU/kg 3×tydz., 

modyfikacja dawkowa-
nia dozwolona,  

dodatkowo leczenie 
krwawień indywidual-

nie dopasowane 

w zależności od bada-
nia: 30-40 IU/kg EOD 

lub 3×tydz. albo 20-50 
IU/kg, 

modyfikacja dawkowa-
nia dozwolona,  

dodatkowo leczenie 
krwawień indywidual-

nie dopasowane 

25-50 IU/kg 2×tydz. w 
Kids A-LONG, 

dawkowanie co 2, 3, 4 
lub 5 dni, bez informa-
cji o wielkości dawki w 

Wang 2018, 

25-65 IU/kg co 3-5 dni, 
20-65 IU/kg 2×tydz.,  

modyfikacja dawko-
wania dozwolona,  

dodatkowo leczenie 
krwawień indywidual-

nie dopasowane 

Zużycie leku (dane tylko dla dzieci) 

Dane z badań: Stasyshyn 2017 (N=81) 
Giangrande 2002 (N=15), 
Kreuz 2005 (N=61), JOS 

(N=65), PAC (N=30) 

Auerswald 2012 (N=55), 
Blanchette 2008 (N=46), 
Tarantino 2004 (N=47) 

guardian
TM

3 (N=63), 
guardian

TM
2 (N=78) 

GENA-03 (N=59), GE-
NA-13 (N=49), NuPro-

tect (N=58) 

Kids A-LONG (N=69), 
ASPIRE (N=17) 

Roczne zużycie leku/osobę  
w leczeniu profilaktycznym  

wszystkie schematy 
leczenia profilaktycznego, 

 mediana 4312,3 
IU/kg/rok – obliczono: 

 mediana 2272,5 
IU/kg/rok, łącznie 

 średnia 462 
IU/kg/mies. (guar-

 średnia 3610,8 IU/kg, 
N=45 – obliczono: 

 mediana 88,11 (IQR: 
80,29; 103,1) 
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Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

(profilaktyka pierwotna)  
[IU/kg] 

N=81 (Stasyshyn 2017) 

[IU/kg/rok] 

 mediana 4109  

 średnia 4312 (SD: 1491)  

(27,1×40/13,07)×52 
(mediana dawki×EDs/ 
okres obserwacji przeli-
czony z dni na tyg.)×52 
tyg. (PAC) 

 w Giangrande 2002 i JOS 
podano łączną liczbę 
wlewów leku i średnią 
liczbę wlewów na pa-
cjenta, median liczby 
EDs, całkowite zużycie 
leku [IU] i średnie zużycie 
leku na pacjenta [IU] 

1403473 IU, N=55 – ob-
liczono: 
(45,7×75/78,43)×52 
(średnia daw-
ka×EDs/okres obserwacji 
przeliczony z dni na 
tyg.)×52 tyg. (Auerswald 
2012) 

 mediana 108 (IQR: 82; 
152) IU/kg/tydz. (Blan-
chette 2008, ciężka HA z 
publ. Fischer 2011), 
przeliczono na rok: 
mediana 5616 IU/kg/rok 
(Blanchette 2008, ciężka 
HA) 

 mediana 86 (IQR: 78; 
92) IU/kg/tydz. (Taranti-
no 2004, ciężka HA), 
przeliczono na rok: 
mediana 4472 IU/kg/rok 
(Tarantino 2004, ciężka 
HA z publ. Fischer 2011) 

dian
TM

3) 
przeliczono na rok 
średnia 5544 
IU/kg/rok 

(39,1×70,8/9,2)×12 
(średnia daw-
ka×EDs/okres obser-
wacji)×12 mies. (Nu-
Protect) 

 GENA-03: 6345,6 
IU/kg/rok (dane dla 
n = 49 chorych 
uczestniczących póź-
niej w GENA-13) 

 GENA-13: 6613,2 
IU/kg/rok 

IU/kg/tydz. (Kids A-
LONG) 
przeliczono na rok 
mediana 4581,72 
IU/kg/rok (Kids A-
LONG) 

 <6 lat: mediana 
5133,1 IU/kg/rok 
(ASPIRE) 

 6 do <12 lat: media-
na 4819,8 IU/kg/rok 
(ASPIRE) 

Pojedyncza dawka  
w leczeniu profilaktycznym  

[IU/kg] 

 3×tydz., N=25: media-
na 32 (zakres: 19-50) 

 2×tydz., N=43: media-
na 35,5 (zakres: 20-50) 

 kohorta EU: średnia 51,4 
IU/kg (Kreuz 2005) 

 kohorta Am. Pn.: średnia 
43,1 IU/kg (Kreuz 2005) 

 mediana 27,1 (zakres: 

 mediana 45,7 (zakres: 
22,6-110,1) 
IU/kg/pacjenta, media-
na EDs 75 (zakres: 1-
87), mediana czasu po-

 75% chorych 3×tydz.: 
średnia 36,8 IU/kg 
(guardian

TM
3) 

 ok. 40 IU/kg (guar-
dian

TM
2) 

 średnia 38,9 (SD: 7,2) 
IU/kg/wlew, 5316 
wlewów, średnia EDs 
89,8 (SD: 22,3) (GE-
NA-03) 

bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

22-45) IU/kg/wlew, me-
diana EDs 40,0 (zakres: 
34,0-45,0), mediana 
czasu trwania badania 
91,5 dni (zakres: 79,0-
100,0) = 13,07 tyg., licz-
ba podanych wlewów 
leku 1164 (PAC) 

zostawania w badaniu 
549 dni (zakres: 82-
1360) = 78,43 tyg. (Au-
erswald 2012) 

 profilaktyka standardo-
wa, N=21: mediana 33,8 
(IQR: 30,0; 37,9) 
IU/kg/wlew, średnia 
34,2 (SD: 5,3) 
IU/kg/wlew (Blanchette 
2008, pop. ogólna) 

 profilaktyka zmodyfiko-
wana, N=37: mediana 
45,5 (IQR: 32,1; 57,3) 
IU/kg/wlew, średnia 
48,8 (SD: 21,6) 
IU/kg/wlew (Blanchette 
2008, pop. ogólna) 

 średnia 38,6 (SD: 6,7) 
IU/kg/wlew, 19725 
wlewów, średnia dłu-
gość leczenia profi-
laktycznego 29,2 (SD: 
6,8) miesięcy (GENA-
13) 

 średnia 39,1 (zakres: 
20,4-104,2) 
IU/kg/EDs, średnia 
EDs 70,8 (zakres: 5-
115) w czasie 9,2 
mies. (zakres: 1,1-
22,3) dla N=45 cho-
rych (NuProtect) 

≥1 dostosowanie dawki,  
% chorych 

 3×tydz., N=25: 39,5% 

 2×tydz., N=43: 41,7% 
bd. bd.  20,6% (guardian

TM
3) bd. 

 10,1% (Kids A-LONG) 

 21,3% (ASPIRE) 

Skumulowana dawka konieczna 
do zatrzymania pojedynczego 

krwawienia  
[IU/kg] 

 mediana 27,6 (zakres: 
16-282)  
dla 347 epizodów 
krwawień (215, 61,96% 
u 80 chorych z ramie-
nia profilaktyki i 132, 
38,04% u chorych le-

 kohorta EU, średnia 56,7 
IU/kg (Kreuz 2005) 

 kohorta Am. Pn.: średnia 
46,9 IU/kg (Kreuz 2005) 

 mediana 46,6 (IQR: 16-
410) IU/kg dla 354 epi-
zodów krwawienia 
(Blanchette 2008, pop. 
ogólna) 

 średnia 54,2 
IU/kg/krwawienie 
dla 126 epizodów 
krwawienia u 41 
(65%) chorych (gu-
ardian

TM
3) 

 średnia 95,9 (SD: 
169,3) IU/kg; 
mediana 43,9 (za-
kres: 25-1521) IU/kg 
dla 108 epizodów 
krwawień u 32 cho-
rych (GENA-03) 

 mediana 54,90 
(zakres: 13,9-200,0) 
IU/kg (Kids A-LONG) 
dla 86 epizodów 
krwawienia u 37 
chorych  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

czonych doraźnie)  :mediana 47,4 (za-
kres: 24,6-351,3) 
IU/kg/krwawienia 
(GENA-13) 

 średnia 47,3 (SD: 
41,1) IU/kg dla 354 
epizodów krwawień 
(do zatrzymania 
krwawienia średnio 
1,3 wlewów, SD: 
0,95) (NuProtect) 

Dawka w pojedynczym wlewie 
stos. do zatrzymania krwawienia 

[IU/kg/wlew] 

 mediana 27,3 (zakres: 
16-76) 

 faza profilaktyki: media-
na 25,0 (zakres: 11,5-
35,7) IU/kg dla 22 epi-
zodów krwawienia (PAC, 
w bad. chorzy otrzymywali 
najpierw wyłącznie leczenie 
doraźne, a nast. wszyscy 
mieli zmieniany schemat na 
profilaktykę, w czasie której 
w przyp. wyst. krwawień 
podawano lek doraźnie, 
przedstawione dane doty-
czą więc wyłącznie dodat-
kowych podań leku w trak-
cie leczenia profilaktyczne-

go)  

 mediana 34,7 (IQR: 8-
161) IU/kg/wlew (Blan-
chette 2008, pop. ogól-
na) 

bd. 

 średnia 45,1 (SD: 
12,61) IU/kg/wlew 
dla 108 epizodów 
krwawień u 32 cho-
rych (GENA-03) 

 mediana 39,8  
(zakres: 24,6; 111,1) 
(GENA-13) 

 średnia 36,4  
IU/kg/wlew dla 354 
epizodów krwawień 
(obliczono dzieląc 
średnią dawkę dla 
zatrzymania krwa-
wienia przez średnią 
liczbę wlewów do 
zatrzymania krwa-

 mediana 49,69 
(zakres: 13,9-91,3) 
IU/kg/wlew (Kids A-
LONG) 

 <6 lat: mediana 
43,86 (IQR: 28,57; 
72,92) IU/kg/wlew 
dla 21 epizodów 
krwawienia u 8 cho-
rych (ASPIRE) 

 6 do <12 lat: 49,27 
(IQR: 37,49; 58,24) 
IU/kg/wlew dla 28 
epizodów krwawie-
nia u 16 chorych 
(ASPIRE) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

wienia) (NuProtect) 

Farmakokinetyka 

Maksymalna aktywność leku 
osiągana we krwi po podaniu 

Cmax [IU/dl] 

 <6 lat, N=20: średnia 
80,2 (CV: 20,6%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 83,5 (CV: 
19,5%) 

bd. 
 2-5 lat, N=52 (Blanchet-

te 2008): średnia 95,0 
(SD: 22,4) 

bd. 

podano wartość znormali-
zowaną na 1 IU/kg leku: 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 0,02 (SD: 
0,003) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 0,02 
(SD: 0,004) 

[(IU/ml)/(IU/kg)] 

wartość przeliczono na 
całą podaną dawkę (50 

IU/kg), na jednostkę 
objętości dl (oryginalnie 

podano na ml): 

 2-5 lat: średnia 100 

 6-12 lat: średnia 100 

[IU/dl] 

bd. 

Odzysk przyrostowy 

IR [(IU/dl)/(IU/kg)] 

 <6 lat, N=20: średnia 
1,60 (CV: 21,1%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 1,66 (CV: 
19,7%) 

 ≤4 lata, N=61 (Kreuz 
2005): średnia 2,04 (SD: 
1,0) [%/kg/IU] 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 1,87 
[(IU/ml)/(IU/kg)] 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 1,88 
(SD: 0,42) 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

0,0224 (SD: 0,0062) 

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

0,0248 (SD: 0,0056) 

[(U/ml)/(U/kg)] 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 1,87 (SD: 
0,27); 1,88 (SD: 0,44) 
w GENA-13 

 1,1 rok, N=33 (Nu-
Protect): średnia 1,4 
(SD: 0,6), mediana 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 1,92 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 2,44 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

wartość przeliczono na 
dl: 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

2,24  

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

2,48  

[(U/dl)/(U/kg)] 

1,6  

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 1,88 
(SD: 0,44), średnia 
1,88 (SD: 035) w GE-
NA-13 [%/IU/kg] 

Pole powierzchni pod krzywą 
zależności aktywności leku od 

czasu, od momentu podania do 
czasu ostatniej mierzalnej ak-

tywności leku 

AUC(0-last) [IU∙h/dl] 

 <6 lat, N=20: średnia 
1010 (CV: 28,4%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 1090 (CV: 
26,4%) 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 13,2 
[IU∙h/ml] 

wartość przeliczono na dl 

 <18 lat: średnia 1320 
[IU∙h/dl] 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 1260 
(SD: 430) 

bd. 

podano wartość AUC 
znormalizowaną na 

1 IU/kg leku: 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 0,22 (SD: 
0,10) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 0,25 
(SD: 0,06) 

[(IU∙h/ml)/(IU/kg)] 

wartość przeliczono 
wartość na całą podaną 

dawkę (50 IU/kg), na 
jednostkę objętości dl 

(oryginalnie podano na 
ml): 

 2-5 lat: średnia 1100 

 6-12 lat: średnia 

podano wartość AUC 
znormalizowaną na 

1 IU/kg leku: 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 30,04 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 41,87 

[(IU∙h/dl)/(IU/kg)] 

wartość przeliczono 
wartość na całą podaną 

dawkę (50 IU/kg) 

 0 do <6 lat: średnia 
1502 

 ≥6 do <12 lat: śred-
nia 2093,5 

[IU∙h/dl] 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

1250 

[IU∙h/dl]  

Pole powierzchni pod krzywą 
zależności aktywności leku od 
czasu, od momentu podania 
z ekstrapolacją czasu do nie-

skończoności 

AUC(0-inf) [IU∙h/dl] 

 <6 lat, N=20: średnia 
1080 (CV: 31,0%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 1170 (CV: 

26,3%) 

bd. bd. 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

12,21 (SD: 4,38) 

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

14,36 (SD: 3,48) 

[IU∙h/ml] 

wartość przeliczono na dl 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

1221  

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

1436  

[[IU∙h/dl] 

bd. bd. 

Okres półtrwania 

t1/2 [h] 

 <6 lat, N=20: średnia 
10,4 (CV: 28,7%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 10,2 (CV: 
19,4%) 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 10,7 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 9,71 
(SD: 1,89) 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

9,99 (SD: 1,71) 

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

9,42 (SD: 1,52) 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 9,49 (SD: 
3,32) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 9,99 
(SD: 1,88) 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 12,67 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 14,88 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

Klirens 

CL [ml/h∙kg] 

 <6 lat, N=20: średnia 
5,07 (CV: 29,6%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 4,63 (CV: 
29,5%) 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 4,1 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 4,43 
(SD: 1,40) 

 0-5 lat, N=14 (guar-
dian

TM
3): średnia 

4,60 (SD: 1,75) 

 6-11 lat, N=19 (gu-
ardian

TM
3): średnia 

3,70 (SD: 1,00) 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 5,40 (SD: 
2,37) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 4,33 
(SD: 1,21) 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 3,60 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 2,78 

 

Objętość dystrybucji w stanie 
stacjonarnym 

Vss [ml/kg] 

 <6 lat, N=20: średnia 
71,0 (CV: 11,8%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 67,1 (CV: 
22,3%) 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 59,2 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 51,4 
(SD: 12,3) 

bd. 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 55,32 
(SD: 7,09) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 
54,45 (SD: 14,80) 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 58,58 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 52,13 

 

Średni czas obecności leku 

MRT [h] 

 <6 lat, N=20: średnia 
12,4 (CV: 25,0%) 

 ≥6 do <12 lat, N=19: 
średnia 12,3 (CV: 
16,8%) 

 <18 lat, N=20 (Barnes 
2006): średnia 15,1 

 2-5 lat, N=52 (Blanchet-
te 2008): średnia 12,2 
(SD: 3,1) 

bd. 

 2-5 lat, N=13 (GENA-
03): średnia 11,92 
(SD: 4,93) 

 6-12 lat, N=13 (GE-
NA-03): średnia 
12,74 (SD: 2,34) 

 0 do <6 lat, N=20 
(Kids A-LONG): śred-
nia 17,24 

 ≥6 do <12 lat, N=19 
(Kids A-LONG): śred-
nia 20,90 

 

Skuteczność – profilaktyka pierwotna 

Roczna częstość  
krwawień  

(ABR) 

1 do <12 lat, N=80 

 mediana 3,69 (IQR: 
0,00; 7,20),  

<12 lat, N=14 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

bd. 

0-11 lat, N=63 (guar-
dian

TM
3) 

 mediana 3,02,  

2-12 lat, N=59 (GENA-
03) 

 mediana 1,90 

<12 lat, N=69 (Kids A-
LONG) 

 mediana 1,96 (IQR: 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

[liczba krwawień/pacjenta/rok]  częstość 5,5 (95% CI: 
4,8; 6,3), model Pois-
son’a 

<15 lat, N=30 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

 średnia 3,0 

2 do <18 lat, N=181 (Re-
CARE) 

 średnia 8,44 

 częstość 5,33   częstość 4,00 (95% 
CI: 3,03; 5,28) 

GENA-13 (n = 49): 

 mediana 1,72 

 częstość 2,88 (95% 
CI: 1,86; 4,46) 

0,00; 3,96) 

<6 lat, N=35 

 mediana 2,12 (IQR: 
0,00; 4,54),  

 częstość 3,0 (95% CI: 
2,3; 4,0), model Pois-
son’a 

<2,5 lat, N=32 (JOS) 

 mediana 1,15 

 średnia 3,27 

1-6 lat, N=46 (Blanchette 
2008, podgr. z ciężką HA, z 

publ. Fischer 2011) 

 mediana 3,1 (IQR: 0,4; 
6,6) 

do 1,3 roku, (Auerswald 
2012) 

 mediana 4,83  

0-5 lat, N=31 i N=59 
(guardian

TM
3, guardi-

an
TM

2) 

 mediana 1,4 i 2,95,  

 częstość 2,3 i 4,73  

2-5 lat, N=29 (GENA-
03) 

 mediana 0,00 

 częstość 2,61 (95% 
CI: 1,46; 4,66) 

GENA-13 (n = 26): 

 mediana 0,82 

 częstość 1,41 (95% 
CI: 0,98; 2,04) 

1,1 roku, (NuProtect) 

 mediana 2,40 

 częstość 3,71 (95% 
CI: 3,07; 4,43)  

<6 lat, N=35 i N=29 
(Kids A-LONG, ASPIRE) 

 mediana 0,00 w obu 
(IQR: 0,00; do 2,00 
lub 3,96),  

≥6 do <12 lat, N=45 

 mediana 5,11 (IQR: 
2,52; 10,50),  

 częstość 7,4 (95% CI: 

12-15 lat, N=16 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

10-16 lat, N=47 (Tarantino 
2004, podgr. z ciężką HA, z 

publ. Fischer 2011) 

 mediana 3,3 (IQR: 1,1; 

6-11 lat, N=32 i N=80 
(guardian

TM
3, guardi-

an
TM

2) 

 mediana 1,4 i 3,57,  

6-12 lat, N=30 (GENA-
03) 

 mediana 3,63 

 częstość 5,42 (95% 

6 do <12 lat, N=34 i 
N=30 (Kids A-LONG, 

ASPIRE) 

 mediana 1,54 do 
2,01 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

6,3; 8,6), model Pois-
son’a 

6,6)  częstość  3,14 i 5,86 

12-17 lat, N=67 i N=81 
(guardian

TM
3, guardi-

an
TM

2) 

 mediana 1,57 i 3,98,  

 częstość 2,50 i 5,55 

CI: 3,59; 8,17) 

GENA-13 (n = 23): 

 mediana 2,6 

 częstość 4,50 (95% 
CI: 2,61; 7,75) 

(IQR: 0,00; do 3,41 
lub 4,04) 

Roczna częstość  
spontanicznych krwawień (AsBR)  
[liczba krwawień/pacjenta/rok] 

1 do <12 lat, N=80 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 2,20),  

 częstość 1,9 (95% CI: 
1,5; 2,4), model Pois-
son’a 

<15 lat, N=30 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
0,0) 

 średnia 1,8 

bd. 

0-11 lat, N=63 (guar-
dian

TM
3) 

 mediana 0,00,  

 częstość 1,69 

2-12 lat, N=59 (GENA-
03) 

 częstość 1,40 (95% 
CI: 0,87; 2,25)  

GENA-13 (n = 49): 

 mediana 0,34 

 częstość 0,67 (95% 
CI: 0,44; 1,02) 

<12 lat, N=69 (Kids A-
LONG) 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 0,00) 

<6 lat, N=35 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 1,46),  

 częstość 0,9 (95% CI: 
0,5; 1,5), model Pois-
son’a 

bd. bd. 

0-5 lat, N=31 (guardi-
an

TM
3) 

 mediana 0,00,  

 częstość 0,80  

2-5 lat, N=26 (GENA-
13) 

 częstość 0,35 (95% 
CI: 0,19; 0,65) 

1,1 roku (NuProtect) 

 częstość 0,96 (95% 
CI: 0,65; 1,36)  

<6 lat, N=35 i N=29 
(Kids A-LONG, ASPIRE) 

 mediana 0,00 w obu 
(IQR: 0,00; do 0,00) 

≥6 do <12 lat, N=45 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 3,20),  

bd. 
10-16 lat, (Tarantino 

2004, FVII:C ≤2%) 

 średnia 4,1 (zakres: 0,0; 

6-11 lat, N=32 (guar-
dian

TM
3) 

 mediana 0,00,  

6-12 lat: GENA-13  
(n = 23): 

 mediana 0,85 

6 do <12 lat, N=34 i 
N=30 (Kids A-LONG, 

ASPIRE) 

 mediana 0,00 w obu 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

 częstość 2,6 (95% CI: 
2,0; 3,3), model Pois-
son’a 

26,1)  częstość  2,49 

12-17 lat, N=67 
(guardian

TM
1) 

 mediana 1,95,  

 częstość 3,15 

częstość 1,03 (95% CI: 
0,63; 1,69) 

(IQR: 0,00; do 0,00 
lub 1,75) 

Roczna częstość  
krwawień do stawów  

(ABR do stawów)  
[liczba krwawień/pacjenta/rok] 

1 do <12 lat, N=80 

 mediana 1,62 (IQR: 
0,00; 4,87),  

 częstość 3,3 (95% CI: 
2,7; 3,9), model Pois-
son’a 

<12 lat, N=14 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

<15 lat, N=30 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

 średnia 2,2 

2 do <18 lat, N=181 (Re-
CARE) 

 średnia 4,91 

bd. bd. 

 2-12 lat, N=59 (GE-
NA-03) 

 częstość 1,45 (95% 
CI: 0,87; 2,42)  

GENA-13 (n = 49): 

 mediana 0,36 

 częstość 0,84 (95% 
CI: 0,53; 1,32) 

 <12 lat, N=69 (Kids 
A-LONG) 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 0,00) 

<6 lat, N=35 

 mediana 0,00 (IQR: 
0,00; 1,89),  

 częstość 1,1 (95% CI: 
0,7; 1,8), model Pois-
son’a 

<2,5 lat, N=32 (JOS) 

 mediana 0,20 

 średnia 0,63 

1-6 lat, N=46 (Blanchette 
2008, podgr. z FVII:C <1%) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
2,2)  

bd. 

2-5 lat: GENA-13 
 (n = 26): 

 częstość 0,36 (95% 
CI: 0,20; 0,65) 

<6 lat, N=35 i N=29 
(Kids A-LONG, ASPIRE) 

 mediana 0,00 w obu 
(IQR: 0,00; 0,00) 

≥6 do <12 lat, N=45 

 mediana 2,31 (IQR: 
0,00; 6,87),  

12-15 lat, N=16 (PAC) 

 mediana 0,0 (IQR: 0,0; 
4,0) 

10-16 lat, N=47 (Tarantino 
2004, podgr. z FVII:C <1%) 

 mediana 1,4 (IQR: 0,0; 

bd. 

6-12 lat: GENA-13 
 (n = 23): 

 mediana 0,80 

6 do <12 lat, N=34  
i N=30 (Kids A-LONG, 

ASPIRE) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

 częstość 4,8 (95% CI: 
4,0; 5,8), model Pois-
son’a 

3,6)  częstość 1,35 (95% 
CI: 0,80; 2,27) 

 mediana 0,00 w obu 
(IQR: 0,00; 0,00) 

Odpowiedź  
hemostatyczna 

 Stasyshyn 2017, 0-11 
lat, łącznie 347 epizo-
dów krwawienia (215, 
61,96% u 80 chorych z 
ramienia profilaktyki i 
132, 38,04% u chorych 
leczonych doraźnie) 

 Giangrande 2002, ≤4 
lata: 395 krwawień 

 Kreuz 2005, ≤4 lata: 
1178 krwawień 

 PAC, <15 lat: 444 krwa-
wienia 

 Auerswald 2012, <6 lat: 
ocena dostępna dla 466 
krwawień (90,1% 
wszystkich krwawień)  

 Blanchette 
2008, <6 lat: 
ocena dostępna 
dla 354 krwa-
wień (96,6% 
wszystkich 
krwawień) 

 guardian
TM

3 0-11 lat: 
126 krwawień 

 guardian
TM

1 12-17 
lat: 67 krwawień 

 guardian
TM

2 0-17 lat: 
220 krwawień 

 NuProtect 1,1 roku: 
354 krwawienia 

 GENA-03 2-12 lat: 
108 krwawień 

 GENA-13 2-12 lat: 
305 krwawień 

 Kids A-LONG: 0-12 
lat: 86 krwawień, 

 ASPIRE: <12 lat: 51 
krwawień 

 

 bardzo dobra  0-11 lat: 296 (85,3%) 
 ≤4 lata: 58% (Kreuz 

2005) 
 <6 lat: 55,4% (Auer-

swald 2012) 

 wszystkie dane (0-17 
lat): 51,3% 

 0-17 lat: 56,4% 
(guardian

TM
2) 

 0-11 lat: 54,0% do 
69,1% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 29,9% do 
34,6% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

bd. bd. 

 dobra  0-11 lat: 38 (11,0%) 
 ≤4 lata: 33% (Kreuz 

2005) 
 <6 lat: 38,0% (Auer-

swald 2012) 
 wszystkie dane (0-17 

lat): 52,1% 
bd. bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

 0-17 lat: 31,8% 
(guardian

TM
2) 

 0-11 lat: 
20,1% do 
28,1% (gu-
ardian

TM
3, 

guar-
dian

TM
2) 

 12-17 lat: 
41,8% do 
51,9% (gu-
ardian

TM
1, 

guar-
dian

TM
2) 

Powodzenie leczenia  
(odpowiedź bardzo dobra 

lub dobra) 
 0-11 lat: 334 (96,3%) 

 ≤4 lata: 88% do 90,9% 
(Giangrande 2002, 
Kreuz 2005) 

 <15 lat: 94% (PAC) 

 <6 lat: 93,3% do 93,8% 
(Auerswald 2012, Blan-
chette 2008) 

 wszystkie dane (0-17 
lat): 86,7% 

 0-17 lat: 88,2% 
(guardian

TM
2) 

 0-11 lat: 89,2% do 
92,1% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 71,6% do 
86,4% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

 2-12 lat: 82,4% (GE-
NA-03) 

 2-12 lat: 83,0% (GE-
NA-13) 

 1,1 roku: 88,9% 
(NuProtect) 

 <12 lat: 89,4% (Kids 
A-LONG) 

 <6 lat: 91,3% (ASPI-
RE) 

 6 do <12 lat: 92,6% 
(ASPIRE) 

Liczba wlewów  
koniecznych do  

zatrzymania krwawienia 
0-11 lat 

≤4 lata (Giangrande 2002, 
Kreuz 2005) 

<6 lat (Auerswald 2012, 
Blanchette 2008) 

0-11 lat (guardian
TM

3): 
126 krwawień 

12-17 lat (guar-

2-12 lat (GENA-03, 
GENA-13), 1,1 roku 

(NuProtect) 

<12 lat (Kids A-LONG, 
ASPIRE) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

<15 lat (PAC) dian
TM

1): 67 krwawień 

0-17 lat (guardian
TM

2): 
220 krwawień 

 1 298 (85,9%) 

 ≤4 lata: 74% (Kreuz 
2005), 

1 lub 2 wlewy: 88% 
(Giangrande 2002)  

 <15 lat: 68,9%  

68,9% do 78,2% 

 wszystkie dane (0-17 
lat): 72,9% 

 0-17 lat: 70,9% 
(guardian

TM
2) 

 0-11 lat: 76,3% do 
81,0% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 61,7% do 
64,2% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

 2-12 lat: 68,6% (GE-
NA-03), 71,4% (GE-
NA-13) 

 1,1 roku: 82,1% 

81,4% do 82,3% 

 2 34 (9,8%) 

 ≤4 lata: 15,2% (Kreuz 
2005) 

 <15 lat: 20,0%  

11,9% do 20,7%  

 wszystkie dane (0-17 
lat): 18,4% 

 0-17 lat: 18,6% 
(guardian

TM
2) 

 0-11 lat: 14,3% do 
16,5% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 22,2% do 
25,4% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

 2-12 lat: 12,7% (GE-
NA-03), 13,5% (GE-
NA-13) 

 1,1 roku: 10,3% 

7,1% do 11,6% 

 3 8 (2,3%)  <15 lat: 4,1%  5,4% do 6,8% 
 wszystkie dane (0-17 

lat): 4,1% 
bd. bd. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

 0-17 lat: 5,0% (guar-
dian

TM
2) 

 0-11 lat: 0,8% do 
4,3% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 6,2% do 
7,5% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

 >3 7 (2,0%)  <15 lat: 7,0%  3,7% do 4,5% 

 wszystkie dane (0-17 
lat): 4,6% 

 0-17 lat: 5,5% (guar-
dian

TM
2) 

 0-11 lat: 2,9% do 
4,0% (guardian

TM
3, 

guardian
TM

2) 

 12-17 lat: 3,0% do 
9,9% (guardian

TM
1, 

guardian
TM

2) 

bd. bd. 

Bezpieczeństwo  
[n chorych (%), n zdarzeń] 

 Badania  Stasyshyn 2017 (N=84) 

 Giangrande 2002 
(N=31), Kreuz 2005 
(N=61), JOS (N=32), PAC 
(N=30), ReCARE (N=183) 

 EPIC (N=19), Auerswald 
2012 (N=55), Blanchette 
2008 (N=53) 

 guardian
TM

3 (N=63), 
guardian

TM
2 (N=78) 

  guardian
TM

1 – brak 
danych w podgrupie 
dzieci 

 GENA-03 (N=59), 
GENA-13 (N = 49), 
NuProtect  (N=66) 

 Kids A-LONG (N=69), 
ASPIRE (N=61) 

 Wang 2018 – brak 
danych w podgrupie 
dzieci 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

AEs 

 64 (76,2%), łącznie 183 
TEAEs 

 większość łagodne 
(75%) 

 93,4% (750 AEs) (Kreuz 
2005), 26,7% w 
PAC, reszta: bd. 

 większość łagodne 

 96,4 % (931 AEs) do 
98,1% (552 AEs) 

 32 (50,8%, 86 AEs) 
do 14 (58,3%) 

 wszystkie łagodne 
lub umiarkowane 

 38 (64,4%), 124 AEs  
(GENA-03); 317 AEs  
(GENA-130), bd 
(NuProtect). 

 większość łagodne 

 27 (44,3%) do 59 
(85,5%, 213 AEs) 

Poważne (severe) AEs  4 (2,2%)  bd.  11 (57,9%), 15 AEs  0%  bd.  bd. 

Ciężkie (serious) AEs 

 9 (10,7%), 11 AEs  

 nie związane z lecze-
niem 

 7 AEs (Kreuz 2005) 

 0,5% (ReCARE) 

 0% (PAC)  

 reszta: bd. 

 50,9% (46 AEs), 15 i bd. 

 0% do 4,8%, 3 AEs 

 nie związane z lecze-
niem 

 1,5% (1 AE) (NuPro-
tect) 

 łagodna wysypka z 
hospitalizacją zwią-
zana z leczeniem 

 7,2% do 9,8%, po 7 
AEs 

 nie związane z lecze-
niem 

TRAEs 
 1 (1,2%)   

 łagodna nadwrażliwość 

 16,4% (13 AEs) (Kreuz 
2005) 

 ADRs: 3,3% (7 AEs) 
(ReCARE) 

 0% (PAC) 

 Reszta: bd. 

 3,8% (6 AEs), nie-ciężkie 
(Blanchette 2008)  

 14,5% (14 AEs), nie 
uznane za poważne 
(Auerswald 2012) 

 9 z 15 poważnych (seve-
re) AEs (EPIC) 

 1 (1,6%), 2 AEs   

 podanie nieodpo-
wiedniej dawki leku i 
stłuczenie 

 1,6% (2 AEs) do 4,5% 
(3 AEs), 2 AEs w GE-
NA-03 oraz GENA-13 

 łagodna gorączka po 
podaniu leku, łagod-
na reakcja alergiczna, 
łagodna wysypka; ból 
głowy i ból pleców 

 0% do 2,9%, 2 AEs   

 ból mięśni i wysypka 
rumieniowa 

AEs prowadzące do przerwania 
leczenia 

 1 (1,2%) – łagodny ból 
w stawach biodrowych 

 bd.  0 (0%) i bd.  0 (0%) i bd.  bd.  0 (0%) i bd. 

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe  0 (0%)  bd.  bd.  0 (0%) i bd.  0 (0%)  0 (0%) 

Zgony  0 (0%)  bd.  bd.  0 (0%) 
 1 (28%) w GENA-13 

(wypadek samocho-
dowy, nie uznane za 

 0 (0%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

związane z lecze-
niem) 

Najczęstsze AEs 

 zapalenie błony śluzo-
wej nosa i gardła, ka-
szel, ból głowy, ból 
stawów (nie podano 
częstości) 

 AEs zgodne z oczekiwa-
nym profilem w popula-
cji osób z hemofilią 

 AEs zgodne z oczekiwa-
nym profilem w popula-
cji osób z hemofilią 

 AEs zgodne z ocze-
kiwanym profilem w 
populacji osób z he-
mofilią 

 AEs zgodne z oczeki-
wanym profilem w 
populacji osób z he-
mofilią 

 AEs zgodne z ocze-
kiwanym profilem w 
populacji osób z he-
mofilią  

Ryzyko powstawania  
inhibitorów 

 Nie odnotowano roz-
woju inhibitorów 

 0 (0%) (PAC) 

 5 (2,7%) (ReCARE) 

 4 (13%), 2 PUPs i 2 MTPs 
(Giangrande 2002) 

 9 (14,8%) (Kreuz 2005) 

 bd. (JOS) 

 0 (0%) (Blanchette 
2008) 

 16 (29,1%) (Auerswald 
2012) 

 8 (42,1%) (EPIC) 

 nie odnotowano 
rozwoju inhibitorów 

 nie odnotowano 
rozwoju inhibitorów 
(GENA-03) 

 13 (19,7%) (NuPro-
tect) 

 nie odnotowano 
rozwoju inhibitorów 

Tolerancja wlewu 

 dobra tolerancja u 
dzieci <12 lat (Sta-
syshyn 2017) i dzieci 
≥12 lat (Mahlangu 
2016) 

 w ocenie lekarzy pra-
wie 100% wlewów bez 
reakcji niepożądanych, 
w ocenie pacjentów – 
dla >99% wlewów 

 obserwowane poje-
dyncze przypadki: ru-
mień, swędzenie, ból, 

 obserwowano AEs 
związ. z centralnym do-
stępem żylnym 

 nie stwierdzono przy-
padków przeniesienia 
wirusa  

 brak reakcji nadwrażli-
wości (Blanchette 2008) 

 dobra tolerancja leku 

 brak reakcji nadwraż-
liwości 

 dobra tolerancja leku 

 brak ciężkich reakcji 
nadwrażliwości 

 dobra tolerancja leku 

 brak reakcji nad-
wrażliwości 



 
188 
 

 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Oceniany parametr 

Interwencja Komparatory 

Afstyla Kogenate Bayer  Advate NovoEight Nuwiq Elocta 
(lonoctocog alfa) (octocog alfa) (octocog alfa) (turoctocog alfa) (simoctocog alfa) (efmoroctocog alfa) 

N=84 N=390 N=174 N=165 N=174 N=149 

uczucie gorąca 

 żadna z raportowanych 
reakcji niepożądanych 
nie była poważna 
(severe) 

EOD – co drugi dzień; 2×tydz. – 2 razy w tygodniu, 3×tydz. – 3 razy w tygodniu; EDs – dni ekspozycji na lek; PTPs – pacjenci wcześniej leczeni (z ang. Previously Treated Patients); PUPs – pacjenci wcześniej niele-
czeni (z ang. Previously Unteated Patients); MTPs – pacjenci leczeni wcześniej w bardzo niewielkim stopniu (z ang. Minimally Treated Patients); WFH – World Federation of Hemophilia.  
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

9 Dodatkowa ocena bezpieczeństwa na podstawie Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (mogące obejmować obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i kłucie 

w miejscu infuzji, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, pokrzywkę, 

spadek ciśnienia krwi, letarg, nudności, niepokój, tachykardię, uczucie ucisku w klatce piersiowej, uczucie 

mrowienia, wymioty, świszczący oddech) były obserwowane rzadko podczas stosowania produktów lecz-

niczych czynnika VIII i mogące w niektórych przypadkach rozwinąć się w ciężką anafilaksję (w tym 

wstrząs). 

Wytwarzanie przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) może występować u pacjentów z hemofilią A 

leczonych czynnikiem VIII, w tym produktem leczniczym AFSTYLA. Jeśli wystąpią takie inhibitory, będzie 

się to objawiało jako niewystarczająca odpowiedź kliniczna. W takich sytuacjach zaleca się kontakt ze spe-

cjalistycznym centrum leczenia hemofilii. 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Tabela przedstawiona poniżej jest zgodna z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (klasyfikacja ukła-

dów i narządów i preferowanych terminów). Częstości ujęte w poniższej tabeli były obserwowane w za-

kończonych badaniach klinicznych u pacjentów uprzednio leczonych z ciężka postacią hemofilii A. 

Częstość występowania oceniano przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (≥1/10); często 

(≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do </1 000); bardzo rzadko 

(<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Tabela 51. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych na podstawie ChPL Afstyla 2018. 

MedDRA  
Klasyfikacja organów i narządów 

Działania niepożądane Częstość występowania 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Inhibicja FVIII 
niezbyt często  

(pacjenci uprzednio leczeni) 

Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość często 

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy często 
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MedDRA  
Klasyfikacja organów i narządów 

Działania niepożądane Częstość występowania 

Parestezje często 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Wysypka często 

Rumień niezbyt często 

Świąd niezbyt często 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu poda-
nia 

Gorączka często 

Ból w miejscu podania często 

Dreszcze często 

Uczucie gorąca często 

Dzieci i młodzież 

Nie zaobserwowano swoistych dla wieku różnic w zakresie działań niepożądanych między pacjentami 

pediatrycznymi a dorosłymi. 
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10 Dodatkowa ocena bezpieczeństwa na podstawie informacji 

URPL, EMA oraz FDA 

W celu odnalezienia dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania lonoctocogu alfa w 

terapii pacjentów chorych na ciężką hemofilię A, przeprowadzono wyszukiwanie na stronach interneto-

wych 3 agencji rządowych zajmujących się wydawaniem zezwoleń na dopuszczenie leków do obrotu: 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), Euro-

pejskiej Agencji Leków (EMA, z ang. European Medicines Agency) oraz amerykańskiej Agencji ds. Żywności 

i Leków (FDA, z ang. Food and Drug Administration). Ponadto przeprowadzono wyszukiwanie w bazach 

gromadzących zgłoszenia na temat podejrzewanych działań niepożądanych leków (ADRs – suspected ad-

verse drug reactions) – bazy European database of suspected adverse drug reaction report (EudraVigilan-

ce) prowadzonej przez EMA oraz bazy VigiAccess™ prowadzonej przez WHO Uppsala Monitoring Center. 

Na stronach internetowych polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych nie odnaleziono żadnych komunikatów bezpieczeństwa dotyczących stosowania 

produktu leczniczego Afstyla. 

Na stronach internetowych European Medicines Agency (EMA) podano informację, że najczęstszym zda-

rzeniem niepożądanym (występujących z częstością do 1/10 pacjentów) związanym ze stosowaniem pre-

paratu Afstyla są reakcje alergiczne (nadwrażliwość na lek), które obejmują następujące zdarzenia: obrzęk 

naczynioruchowy, pieczenie i kłucie w miejscy wlewu, dreszcze (ang. chills), zaczerwienienie, swędząca 

wysypka na całym ciele, ból głowy, pokrzywka, hipotensja, letarg, nudności, zmęczenie, tachykardia, uczu-

cie ciężaru w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty i świsty (ang. wheezing). W niektórych przypadkach, 

obserwowane zdarzenia niepożądane mogą mieć duże nasilenie. Istnieje również ryzyko (związane ogól-

nie ze stosowaniem preparatów czynnik VIII krzepnięcia krwi) wytworzenia przeciwciał przeciwko czynni-

kowi VIII, hamujących jego aktywność, co skutkuje utratą kontroli krwawienia (EMA 2018). 

W European database of suspected adverse drug reaction reports, publikującym informacje z systemu 

EudraVigilance prowadzonego przez EMA, odnaleziono informacje na temat 7 zdarzeń niepożądanych 

raportowanych u 4 pacjentów podczas terapii preparatem Afstyla (dane do lipca 2018 r.). Odnotowano 

2 zdarzenia w kategorii zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, oraz po 1 przypadku zdarzeń 

w kategoriach: zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania; urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach; 
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zdarzenia wymagające dodatkowych badań, zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpier-

sia; oraz zaburzenia naczyniowe (EudraVigilance 2018). 

W bazie VigiAccess™, prowadzonej przez WHO Uppsala Monitoring Centre zgromadzono zgłoszenia o 14 

działaniach niepożądanych u 7 chorych leczonych lonoctocogiem alfa, które dotyczyły następujących ka-

tegorii: zaburzenia żołądka i jelit (n = 1), zaburzenia ogólnoustrojowe i reakcje w miejscu podania (n = 3), 

urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach (n = 2), konieczność prowadzenia dodatkowych badań (n = 1), 

zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (n = 3), zaburzenia układu nerwowego (n = 1), zaburze-

nia psychiatryczne (n = 1) oraz zaburzenia naczyniowe (n = 2) (WHO-UMC 2018). 

Na stronach FDA nie odnaleziono danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania lonoctocogu alfa. 

Data ostatniego wyszukiwania: do 20 lipca 2018 roku. 
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11 Badania w toku 

W celu identyfikacji trwających aktualnie badań oceniających lonoctocog alfa podawany w postaci wlewu 

w populacji pacjentów z ciężką hemofilią A, 20 lipca 2018 roku przeprowadzono wyszukiwanie w bazach 

clinicaltrials.gov oraz clinicaltrialsregister.eu. W pierwszej z tych baz, w pole wyszukiwania dotyczące jed-

nostki chorobowej wpisano kwerendę „severe Hemophilia A”, natomiast w pole „Other terms” wprowa-

dzono kwerendę „lonoctocog alfa OR Afstyla OR rFVIII-SingleChain”, uzyskując w wyniku 122 trafienia. W 

bazie clinicaltrialsregister.eu w pole wyszukiwania wpisano kwerendę (lonoctocog alfa OR Afstyla OR 

rFVIII-SingleChain), uzyskując 3 trafienia.  

Włączano badania w toku lub próby zakończone, ale bez opublikowanych wyników; wykluczano badania 

przedwcześnie zakończone (przerwana dalsza rekrutacja lub leczenie chorych, ang. terminated), badania 

przerwane przed włączeniem pierwszego pacjenta (ang. withdrawn), badania, w których zawieszono re-

krutację pacjentów krótko po jego rozpoczęciu, jednak rekrutacja może być wznowiona (ang. suspended), 

próby których status oznaczono jako „nieznany” (ang. unknown), a także badania, dla których podano 

informacje o końcowych wynikach (ang. has results).  

Ostatecznie włączono 1 badanie spełniające przedstawione powyżej kryteria (badanie prezdstawia wydłu-

żoną fazę badania AFFINITY, uwzględnionego w niniejszej analizie). Charakterystykę włączonej próby za-

mieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 52. Badania w toku oceniające produkt Afstyla. 

Numer  
identyfikacyjny 

Tytuł Metodyka/Cel 
Data rozpoczęcia  

/planowana rekrutacja 

NCT02172950 

(EUDRACT: 2013-

003262-13) 

A Phase III Open Label, Multi-

center, Extension Study to 

Assess the Safety and Efficacy 

of Recombinant Coagulation 

Factor VIII (rVIII‑SingleChain, 

CSL627) in Subjects With Severe 

Hemophilia A 

Metodyka: eksperymentalne badanie III fazy, jedno-

ramienne bez zaślepienia 

Cel: ocena skuteczności i bezpieczeństwa produktu 

Afstyla u chorych na ciężką postać HA (aktywność 

FVIII <1% normy), bez względu na wiek (dzieci, doro-

śli, seniorzy), PTPs (w tym produktem Afstyla w 

ramach badań finansowanych przez CSL) i PUPs w 

schemacie profilaktycznym, doraźnym i okołozabie-

gowym oraz analiza ITI (z ang. immune tolerance 

induction) w grupie PUP.  Analizy w podgrupach 

wiekowych dorosłych i dzieci. 

Rozpoczęcie: 13 październik 2014 

Zakończenie: 30 sierpień 2023 

Liczba uczestników: 250 (≥200 

PTPs i ≥50 PUPs) 

Sponsor: CSL Behring 

Badanie w toku, trwa rekrutacja 

pacjentów. 
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12 Wyniki 

Odnaleziono jeden przegląd systematyczny oceniający produkt Afstyla (lonoctocog alfa) w populacji cho-

rych na ciężką postać hemofilii A – Al Salama 2017. W przeglądzie potwierdzono dużą skuteczność leku 

w zmniejszaniu częstości krwawień i uzyskiwaniu hemostazy, przy dobrej tolerancji wlewów i przewidy-

walnym profilu bezpieczeństwa. Autorzy przeglądu wnioskują, że lonoctocog alfa może stanowić dobrą 

alternatywę dla konwencjonalnych koncentratów czynnika VIII stosowanych w profilaktyce krwawień 

u chorych na hemofilię A w każdym wieku. 

Odnalezione opracowanie potwierdza poprawność strategii wyszukiwania zastosowanej w niniejszym 

raporcie – w przeglądzie systematycznym oraz w raporcie włączono te same badania kliniczne oceniające 

lonoctocog alfa w HA: Stasyshyn 2017, Mahlangu 2016 i Klamroth 2016. 

Lonoctocog alfa (Afstyla)  

Odnaleziono dwa badania oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo lonoctocogu alfa – 

badanie Stasyshyn 2017 prowadzone w populacji dzieci < 12 roku życia i Mahlangu 2016 prowadzone 

w populacji młodzieży ≥ 12 roku życia i osób dorosłych (do 65 roku życia). W badaniach ocenie poddano 

odpowiednio 84 i 175 chorych na ciężką hemofilię A (aktywność FVIII < 1% normy) uprzednio leczonych 

produktami czynnikami krzepnięcia, w tym 35 pacjentów poniżej 6 r.ż., 49 w wieku 6 do < 12 lat oraz 175 

≥ 12 lat. W badaniu Stasyshyn 2017 przeważająca większość chorych otrzymywała profilaktykę pierwotną 

(jedynie 3 [3,4%] było leczonych w ramach postępowania doraźnego, wszyscy z grupy dzieci starszych), 

natomiast w Mahlangu 2016 postępowanie doraźne stosowano u 27 pacjentów [15,6%], wszyscy z grupy 

dorosłych. Ponadto w badaniu Mahlangu 2016 ocenie poddano efektywność okołozabiegowego podania 

lonoctocog alfa w przypadku chorych wymagających zabiegów chirurgicznych. 

Ocena farmakokinetyki 

W próbie Stasyshyn 2017 średnie wartości parametrów farmakokinetycznych były zbliżone w obu pod-

grupach wiekowych włączonych dzieci (<6 lat i ≥6 do <12 lat). Wynosiły one odpowiednio: 

 maksymalna aktywność leku (Cmax): 80,2 i 83,5 IU/dl;  

 odzysk przyrostowy (IR): 1,60 i 1,66 (IU/dl)/(IU/kg); 
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 powierzchnia pod krzywą zależności aktywności od czasu – od podania leku do ostatniej mierzal-

nej jego wartości (AUC(0-last)): 1010 i 1090 IU/h∙dl; 

 powierzchni pod krzywą zależności aktywności od czasu – od podania leku z ekstrapolacją do nie-

skończoności (AUC(0-∞)): 1080 i 1170 IU/h∙dl; 

 okresu półtrwania (t1/2): 10,4 i 10,2 h; 

 klirens (CL): 5,07 i 4,63 ml/h∙kg; 

 objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym(Vss): 71,0 i 67,1 ml/kg; 

 czasu obecności w organizmie (MRT): 12,4 i 12,3 h. 

Ocena farmakokinetyki przeprowadzona w badaniu Mahlangu 2016 (populacja mieszana, w którym odse-

tek dzieci wynosił 8%) wskazuje, że wartości parametrów uzyskane po 3-6 miesiącach leczenia są podob-

ne do wyjściowych, co oznacza, że profil farmakokinetyczny leku był stabilny. Autorzy badania podali, że 

wartości parametrów PK nie różniły się w podgrupie dzieci (≥ 12 do 18 lat) i dorosłych (≥ 18 lat), jednak 

szczegółowe dane liczbowe dla tak wyróżnionych podgrup nie zostały przedstawione w publikacji. 

Skuteczność kliniczna 

W ocenie produktu Afstyla w profilaktyce w populacji dzieci w badaniu Stasyshyn 2017 w populacji mie-

szanej, składającej się w większości z pacjentów dorosłych w próbie Mahlangu 2016) stwierdzono, że: 

 mediana rocznej częstości epizodów krwawień spontanicznych ABR (annualised bleeding rate) (nie 

związanych z przyczyną zewnętrzną, najbardziej informatywny wskaźnik, niezależny od aktywno-

ści ruchowej) wyniosła u dzieci 0,0 (IQR: 0,00; 2,20), podobnie u dorosłych 0,0 (IQR: 0,0; 2,4); 

 mediana ABR (obejmująca wszystkie rodzaje krwawień) w populacji dzieci wyniosła 3,69 (IQR: 

2,65; 5,13), a w populacji mieszanej – 1,14 (IQR: 0,0; 4,2); 

 w badaniu Stasyshyn 2017 mediana ABR do stawów wynosiła 1,62 (IQR: 0,00; 4,87); natomiast 

w badaniu Mahlangu 2016 podano, że najczęstszym miejscem występowania spontanicznych 

krwawień były stawy (94,2% krwawień); 

 w badaniu Stasyshyn 2017 podano wyniki w grupach wiekowych < 6 lat oraz ≥ 6 do < 12 lat, me-

diana ABR spontanicznych krwawień była zbliżona, odpowiednio 0,00 (IQR: 0,00; 1,46) oraz 0,00 

(IQR: 0,00; 3,20), natomiast mediana ABR była większa u dzieci starszych, odpowiednio 2,12 (IQR: 

0,00; 4,54) oraz 5,11 (IQR: 2,52; 10,50), podobnie jak mediana ABR w obrębie stawów, odpo-
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wiednio: 0,00 (0,00; 1,89) oraz 2,31 (IQR: 0,00; 6,87), co może być związane z różną aktywnością 

ruchową i skłonnością do urazów w zależności od wieku; 

 w badaniu Stasyshyn 2017 w podgrupach wyróżnionych ze względu na liczbę podań leku w tygo-

dniu (3×tydz. i 2×tydz.), mediana spontanicznych ABR wyniosła odpowiednio 0,0 (IQR: 0,00; 3,03) 

i 0,0 (IQR: 0,00; 2,08); mediana ABR: 2,30 (IQR: 0,0; 11,58) i 4,37 (2,31; 7,24); a mediana ABR do 

stawów: 0,82 (IQR: 0,00; 5,32) i 1,93 (IQR: 0,00; 4,61). W badaniu Mahlangu 2016 w przypadku 

oceny takich grup mediany spontanicznych ABR wyniosły odpowiednio: 0,0 (IQR: 0,0; 3,6) i 0,0 

(IQR: 0,0; 1,1), natomiast mediany ABR: 1,93 (IQR: 0,0; 4,9) i 0,0 (IQR: 0,0; 3,3); 

 w obu próbach zaobserwowano tendencję do zmniejszenia częstości liczby podań leku na tydzień 

w porównaniu do okresu przed włączeniem do badania; 

 mediana rocznego zużycia leku na pacjenta w przypadku profilaktyki była podobna u dzieci 

i w populacji mieszanej, odpowiednio 4109 IU/kg i 4283 IU/kg; 

 mediana pojedynczej dawki nie różniła się między schematami podań (2×tydz. vs 3×tydz.) oraz 

między dziećmi oraz populacją mieszaną i mieściła się w zakresie około 30-36 IU/kg;  

 u 35,4% stwierdzono zmniejszenie częstości podawania leku (wśród chorych z dostępnymi dany-

mi na temat schematu leczenia profilaktycznego sprzed rozpoczęcia badania Stasyshyn 2017 i na 

jego końcu). 

W przypadku postępowania wyłącznie doraźnego w badaniu Mahlangu 2016 w populacji osób dorosłych 

mediana ABR wyniosła 19,64 (IQR: 6,2; 46,5), w tym mediana spontanicznych ABR – 11,73 (IQR: 2,8; 36,5) 

– najczęstszym miejscem występowania krwawień były stawy (91,1%). 

Odpowiedź hemostatyczną w przypadku konieczności podań doraźnych (w module profilaktyki oraz przy 

jedynie postępowaniu doraźnym) jako zakończoną powodzeniem (odpowiedź bardzo dobra lub dobra) 

stwierdzono w przypadku 96,3% krwawień u dzieci w Stasyshyn 2017 i 93,8% krwawień w populacji mie-

szanej w Mahlangu 2016 – w przeważającej większości epizodów krwawień odpowiedź oceniono jako 

bardzo dobrą, odpowiednio 85,3% i 72,2%.  

W przypadku konieczności podań okołozabiegowych w populacji mieszanej w Mahlangu 2016 odpowiedź 

hemostatyczna jako zakończona powodzeniem została stwierdzona w 100% zabiegów (16/16), a jako 

bardzo dobra w 94% zdarzeń (15/16). 

Mediana skumulowanej dawki koniecznej do zatrzymania pojedynczego krwawienia u dzieci wyniosła 

27,6 IU/kg (zakres: 16-282), a w populacji mieszanej: 34,7 IU/kg. 
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Bezpieczeństwo 

W ocenie bezpieczeństwa produktu Afstyla zaobserwowano, że:  

 TEAEs ogółem wystąpiły u 76% dzieci i 65% populacji mieszanej (większość z nich była łagodna); 

 poważne AEs stanowiły mniej niż 3% wszystkich TEAEs w obu próbach; 

 ciężkie AEs wystąpiły u ok 10% dzieci i 4,6% chorych w badaniu Mahlangu 2016; 

 najczęstszymi AEs były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ból głowy i ból stawów; 

 AEs prowadzące do przerwania leczenia wystąpiły tylko w badaniu Stasyshyn 2017 – był to poje-

dynczy przypadek bólu w stawach biodrowych o łagodnym nasileniu, niezwiązany z leczeniem; 

 o badaniach (Stasyshyn 2017 i Mahlangu 2016) nie wystąpiły żadne zdarzenia zakrzepowo-

zatorowe. 

Immunogenność: w obydwu badaniach nie stwierdzono rozwoju inhibitorów lonoctocogu alfa. Dodatni 

wynik testu na obecność nieinhibicyjnych ADAs (przeciwciała przeciwko lekowi, z ang. anti-drug-

antibodies) na początku obydwu badań wystąpiło u nie więcej niż 10 pacjentów, również nie więcej niż 10 

innych pacjentów wytworzyło ADAs w czasie trwania badań. W badaniu Stasyshyn 2017 podano, że 

w podgrupie 19 chorych z grupy leczenia profilaktycznego z obecnymi nieinhibicyjnymi ADAs mediana 

ABR (2,73) oraz odsetek pacjentów bez epizodów krwawień (31,6%) były liczbowo podobne do wyniku 

w całej grupie leczenia profilaktycznego (N = 80). Również pacjenci z obecnymi ADAs, którzy wzięli udział 

w ocenie PF, uzyskali podobne wyniki parametrów farmakokinetycznych jak cała populacja badania. 

U żadnego pacjenta w czasie włączenia do obydwu badań oraz w czasie ich trwania nie odnotowano prze-

ciwciał przeciwko komórkom jajnika chomika chińskiego (CHO). 

Tolerancja wlewu: Wlewy lonoctocogu alfa były dobrze tolerowane, zarówno w populacji dzieci poniżej 12 

roku życia (badanie Stasyshyn 2017), jak i u starszych dzieci (od 12 roku życia) oraz dorosłych (badanie 

Mahlangu 2016). W ocenie lekarzy i pacjentów 99% wlewów nie towarzyszyło wystąpienie reakcji niepo-

żądanych w obydwu badaniach, żadna z raportowanych reakcji niepożądanych nie była poważna (severe). 

W pojedynczych przypadkach (u 2 i 1 chorego, odpowiednio w badaniach Stasyshyn 2017 i Mahlangu 

2016) badacze stwierdzili łagodny rumień, a w pierwszej próbie także bardzo łagodne swędzenie, ból 

i uczucie gorąca u 3 pacjentów (3,6%). 
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Lonoctocog alfa (Afstyla) vs octocog alfa (Advate) – farmakokinetyka 

W badanie Klamroth 2016, stanowiące pierwszy etap badania Mahlangu 2016, porównywało profil far-

makokinetyczny pojedynczego podania leku Afstyla i produktu Advate. W analizowanej próbie uwzględ-

niono 27 dorosłych pacjentów z badania Mahlangu 2016.  

Ocena farmakokinetyki 

Wykazano, że produkt Afstyla charakteryzuje się lepszym profilem farmakokinetycznym w odniesieniu do 

produktu Advate, obserwując istotny statystycznie: 

 o 17% dłuższy okres półtrwania (t1/2 14,5 vs 13,3 h, p = 0,0013); 

 o 28% mniejszy klirens (CL 2,64 vs 3,68 ml/h∙kg, p < 0,0001); 

 o 19% dłuższy średni czas obecności leku w organizmie (MRT 20,4 vs 17,1 h, p < 0,0001); 

 o 35% większe pole pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu (AUC(0-inf) 2090 vs 

1550 IU∙h/dl, p < 0,0001); podobnie AUC(0-last) 2000 vs 1490 IU∙h/dl, p < 0,0001; 

 o 12% mniejszą objętość dystrybucji w stanie stacjonarmym (Vss 50,0 vs 57,1 ml/kg, p = 0,0005). 

Podobne wyniki odnotowano wykonując analizę z korekcją o wartości wyjściowe. Nie odnotowano różnic 

w odzysku przyrostowym lub maksymalnej aktywności leku. 

Bezpieczeństwo 

W badaniu Klamroth 2016 podano, że zarówno wlewy lonoctocogu alfa i octocogu alfa były dobrze tole-

rowane. Nie wystąpiły żadne ciężkie (serious) zdarzenia niepożądane, a wszystkie obserwowane AEs ustą-

piły samoistnie. Wszystkie raportowane AEs miały nasilenie łagodne lub umiarkowane i były typowe dla 

populacji chorych z ciężką postacią hemofilii A. Jedynym AEs uznanym za związane z leczeniem było ła-

godne uogólnione uczucie gorąca. Dla żadnego z ocenianych podań nie stwierdzono rozwinięcia się inhibi-

torów przeciwko czynnikowi VIII ani przeciwciał przeciwko stosowanym lekom. W próbie nie odnotowano 

reakcji niepożądanych z miejscu wlewu leków. U żadnego chorego w miejscu wlewu nie wystąpił rumień, 

mierzalny obrzęk, stwardnienie, swędzenie ani uczucie gorąca. 
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Zestawienie produktu leczniczego Afstyla z komparatorami 

W ramach przeprowadzonego wyszukiwania nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących sku-

teczność produktu Afstyla z wybranymi komparatorami. Odnaleziono jedynie jedno zestawienie Afstyli 

z produktem Advate, ale dotyczyło ono tylko analizy farmakokinetycznej i bezpieczeństwa (dane z badania 

Klamroth 2016 przedstawiono w rozdziale powyżej). Nie odnaleziono także prób, które umożliwiłby po-

równanie pośrednie produktu Afstyla z innymi preparatami FVIII. Z uwagi na dużą heterogeniczność me-

todyki badań oraz analizowanych populacji, a także różny sposób prezentacji danych i ocenianych para-

metrów nie była możliwa porównawcza analiza statystyczna włączonych prób dla produktu Afstyla i pozo-

stałych czynników krzepnięcia VIII, poza opisowym zestawieniem wyników w populacji dzieci (populacja 

docelowa). 

Okres obserwacji analizowanych badań był po pierwsze zróżnicowany (podawany w jednostce czasu albo 

w postaci EDs albo jako pacjento-lata), ale często także trudny do dokładnego oszacowania. W przypadku 

produktu Afstyla mediana wynosiła 5,6 miesiąca w badaniu Stasyshyn 2017, podczas gdy dla niektórych 

prób dla komparatorów wynosił ponad 4 lata. Mediana wieku pacjentów włączonych do głównego bada-

nia dla produktu Afstyla wyniosła 7 lat i podobnie było w badaniach guardianTM3 (NovoEight), Kids A-

LONG, ASPIRE (Elocta), GENA-03, GENA-13, NuProtect (Nuwiq), EPIC, Auerswald 2012, Blanchette 2008 

(Advate), Giangrande 2002, Kreuz 2005 i ReCARE (Kogenate Bayer) – średnia wieku włączanych chorych 

mieściła się w przedziale 13,3 miesiące a 6,1 lat, a mediana wynosiła między 7 miesięcy a 5,0 lat. Nieco 

starszych pacjentów uwzględniono w badaniach guardianTM1 (NovoEight), Tarantino 2004 (Advate), Bar-

nes 2006 i PAC (Kogenate Bayer), odpowiednio średnia 14, mediana 13,9, średnia 12,8 oraz mediana 13,9 

lat. Z wiekiem analizowanej populacji łączyła się również masa ciała. Dla badań uwzględniających dzieci 

młodsze wynosiła średnio 8,3-30,2 kg (w badaniu Kids A-LONG podano, że mediana wyniosła 21,3 kg), co 

było zbliżone do mediany masy ciała chorych w badaniu dla produktu Afstyla (25 kg), a w próbach, w któ-

rych populację stanowiły dzieci starsze, 52,6 kg i 55,5 kg, odpowiednio w badaniach guardianTM1 i Barnes 

2006. 

W badaniu oceniającym produkt Afstyla włączano pacjentów z ciężką hemofilią A, którą określono jako 

aktywność FVIII < 1% normy. Pomimo różnic w definicjach ciężkości schorzenia zawartych w kryteriach 

włączenia do prób dla komparatorów, w większości z nich u wszystkich pacjentów aktywność FVIII także 

wynosiła ≤ 1% normy. Tylko w badaniach Auerswald 2012, Blanchette 2008, Barnes 2006, Kreuz 2005, 

w których dopuszczano pacjentów z hemofilią umiarkowaną, umiarkowanie ciężką, ciężką lub określoną 
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jako aktywność FVIII ≤ 2%, odsetek pacjentów zaktywnością FVIII ≤ 1% normy był niższy i mieścił się 

w zakresie 80-96% uwzględnionej populacji. 

W próbie Stasyshyn 2017 ocenie skuteczności i bezpieczeństwa poddano pacjentów wcześniej leczonych 

(PTPs, z ang. previously treated patients). Także we wszystkich próbach dotyczących produktów NovoE-

ight i Elocta wymagano, aby chorzy byli wcześniej leczeni i podobnie było w badaniach GENA-03, GENA-

13, Blanchette 2008, Tarantino 2004, Barnes 2006, PAC i ReCARE. Z kolei w próbach NuProtect oraz JOS 

włączano pacjentów wcześniej nieleczonych (PUPs, z ang. previously untreated patients), a w badaniach 

EPIC, Auerswald 2012, Giangrande 2002, Kreuz 2005 populację tę poszerzono o chorych leczonych wcze-

śniej minimalnie (MTPs, z ang. minimally treated patients). 

Ocenę produktu Afstyla wykonano w badaniu Stasyshyn 2017 w populacji 84 dzieci. Natomiast populacja 

chorych w wieku < 18 lat dla poszczególnych komparatorów wynosiła: 87 chorych dla produktu NovoE-

ight, u 86 dla produktu Elocta, 125 dla produktu Nuwiq, 174 dla produktu Advate oraz 390 dla produktu 

Kogenate Bayer. 

Skuteczność kliniczna 

 mediana spontanicznych ABR w populacji dzieci w wieku < 12 lat (w przypadku produktu Kogena-

te Bayer < 15 lat) wyniosła 0,00 krwawień/pacjenta/rok (brak takich danych dla produktu Advate), 

natomiast wprzypadku produktu Nuwiq mediana ta wyniosła 0,34 – odnotowano, że wyniki w ob-

rębie dzieci młodszych i starszych były podobne; podobnie w przypadku rozpatrywania rezulta-

tów jako średnie częstości nie odnotowano większych różnic na korzyść z któregoś analizowanych 

produktów – krwawienia pojawiały się z częstością 0,67 do 1,9 zdarzeń/pacjenta/rok; dane wska-

zują, że leki skutecznie zmniejszały częstość krwawień spontanicznych; 

 mediana ABR ogółem (ograniczeniem tego zestawienia jest, że wyniki mogą zależeć od aktywno-

ści ruchowej związanej z wiekiem) u dzieci poniżej 12 roku życia była podobna między produktami 

Afstyla i NovoEight, odpowiednio 3,69 vs 3,02 krwawień/pacjenta/rok, mniejsza była w przypadku 

produktów Nuwiq i Elocta (odpowiednio 1,90 w próbie GENA-03 oraz 1,72 w próbie GENA-13 

i 1,96 dla produktu Elocta), natomiast najmniejsza dla produktu Kogenate Bayer, gdzie wyniosła 

0,0; w przypadku produktu Advate możliwa była jedynie analiza w podgrupach wiekowych 1-6 lat 

i 10-16 lat – roczna częstość krwawień była porównywalna i wyniosła około 3,1-3,3 krwa-

wień/pacjenta/rok; 
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 mediana ABR do stawów u dzieci w wieku < 12 lat wyniosła 1,62, 0,00 i 0,00 krwa-

wień/pacjenta/rok, odpowiednio dla produktu Afstyla, Kogenate Bayer i Elocta; z kolei rozpatrując 

ABR w obrębie stawów jako średnią częstość wyniosła ona 3,3 dla produktu Afstyla i 0,36-1,45 dla 

produktu Nuwiq; w przypadku dzieci w wieku < 6 lat mediana krwawień na pacjenta na rok była 

podobna dla produktów Afstyla, Advate i Elocta i wyniosła 0,00; z kolei dla starszych dzieci (6-12 

lat) mediana ta wynosiła 2,31 dla produktu Afstyla, 1,4 dla produktu Advate oraz 0,00 dla produk-

tów Kogenate Bayer i Elocta; 

 powodzenia leczenia odnotowano u 96,3% chorych leczonych produktem Afstyla, natomiast 

w przypadku komparatorów u nieco mniejszego odsetka pacjentów (86%-94%, z wyjątkiem bada-

nia GENA-03, w którym odpowiedź bardzo dobrą lub dobrą po zastosowaniu produktu Nuwiq 

stwierdzono u 82,4% pacjentów);  

 najwięcej pacjentów uzyskiwało odpowiedź bardzo dobrą podczas leczenia produktem Afstyla 

(95,3%), podczas gdy dla terapii komparatorami odsetek ten był mniejszy – od 29,9-34,6% u star-

szych dzieci otrzymujących produkt NovoEight, poprzez 54,0-69,1% u młodszych dzieci leczonych 

tych preparatem, do ponad 55% u pacjentów, który podawano produkt Kogenate Bayer; 

 hemostazę po zastosowaniu jednego wlewu najczęściej uzyskiwali pacjenci leczeni produktem 

Afstyla (85,9%) w porównaniu do 68,8-74% dla produktu Kogenate Bayer, 68,9-78,2% dla produk-

tu Advate, 76,3-81,0% dla produktu NovoEight, 68,6-82,1% dla produktu Nuwiq i 81,4-82,3% dla 

produktu Elocta. 

Farmakokinetyka 

 średnie wartości odzysku przyrostowego, który wskazuje jak efektywna jest pojedyncza dawka 

w zwiększaniu aktywności czynnika krzepnięcia, były podobne dla wszystkich ocenianych produk-

tów i zwykle mieściły się w zakresie 1,71-2,04 (IU/dl)/(IU/kg) – nieco mniejsze wartości odnoto-

wano w badaniu NuProtect (1,4; produkt Nuwiq), a wyższe w badaniu Kids A-LONG w populacji 

dzieci starszych (2,44, produkt Elocta); 

 okres półtrwania był dla większości analizowanych produktów podobny i wynosił około 10 godzin 

– tylko w próbie oceniającej produkt Elocta, czyli preparat o przedłużonym działaniu był on dłuż-

szy i wyniósł 12,67 i 14,88 godziny, odpowiednio w podgrupie dzieci młodszych i starszych;  
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 średni czas obecności leku w organizmie mieścił się w zakresie 11,92-15,1 w zależności od grupy 

wiekowej badań oceniających produkty Afstyla, Kogenate Bayer, Advate i Nuwiq – większy był na-

tomiast w badaniu Kids A-LONG, gdzie pacjenci otrzymywali produkt Elocta i wyniósł on 17,24 

i 20,90 godziny, odpowiednio w podgrupie dzieci młodszych i starszych; 

 średnia wartości klirensu między poszczególnymi produktami były podobne (w większości 4,1-5,4 

ml/h∙kg), z wyjątkiem badania Kids A-LONG, w którym ocenie poddano produkt Elocta – wartości 

3,60 ml/h∙kg w podgrupie dzieci młodszych i 2,78 ml/h∙kg w podgrupie dzieci starszych wskazują 

na wolniejszą prędkość usuwania leku z organizmu, co jest zgodne z charakterem ocenianego 

preparatu FVIII. 

Zużycie leku 

 roczna mediana wyniosła dla produktu Afstyla 4109 IU/kg, natomiast średnia 4312 IU/kg – war-

tość ta dotyczyła chorych o medianie wieku 7,0 lat; podobnie była w badaniach przedstawiających 

informacje dla pacjentów w zbliżonym wieku: w próbie PAC wyniosła ona 4312 IU/kg (chorzy 

o medianie wieku 12 lat leczeni produktem Kogenate Bayer), w badaniu Tarantino 2004 4472 

IU/kg (pacjenci z medianą wieku 13,9 lat otrzymujący produkt Advate), w badaniu Kids A-LONG 

4581,72 IU/kg (chorzy o medianie wieku 5,0 lat stosujący produkt Elocta); mniejsze roczne zuży-

cie stwierdzano u młodszych dzieci (w wieku około 1 roku życia; mediana 2272 IU/kg dla produktu 

Advate w próbie Auerswald 2012 i średnia 3610,8 IU/kg dla produktu w badaniu NuProtect, oraz  

6345,6 IU/kg/rok i 6613,2 IU/kg/rok odpowiednio w badaniach GENA-03 oraz GENA-13), 

a największe w próbie Blanchette 2008 (mediana 5616 IU/kg dla produktu Advate) oraz w próbie 

guardianTM3 (średnia 5544 IU/kg dla produktu NovoEight), gdzie ocenie poddano chorych odpo-

wiednio o medianie wieku 3,2 lat oraz średnim wieku 6,1 lat;  

 mediana pojedynczej dawki stosowanej w profilaktyce podczas terapii produktem Afstyla wynio-

sła 32 IU/kg dla podań 2×tydz. i 35,5 IU/kg dla podań 3×tydz. i była zbliżona dla pojedynczej dawki 

stosowanej w badaniu PAC dla produktu Kogenate Bayer (27,1 IU/kg/wlew), w próbie Blanchette 

2008 dla produktu Advate (33,8 IU/kg) oraz średniej dawki w badaniach guardianTM3 (36,8 IU/kg 

dla profilaktyki standardowej produktem NovoEight) oraz badaniach oceniających preparat Nu-

wiq: 38,9 IU/kg w badaniu GENA-03, 38,6 IU/kg w badaniu GENA-13 i 39,1 IU/kg/ EDs w badaniu 

NuProtect. Nieco większe dawki w ramach profilaktyki stosowano w badaniu Kreuz 2005 (43,1 i 
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51,4 IU/kg w zależności od kontynentu dla produktu Kogenate Bayer), w próbie Auerswald 2012 

(45,7 IU/kg dla produktu Advate); 

 mediana skumulowanej dawki produktu Afstyla konieczna do zatrzymania pojedynczego krwa-

wienia wyniosła 27,6 IU/kg i podobną dawkę odnotowano także w przypadku produktu Kogenate 

Bayer w próbie PAC (25,0 IU/kg/wlew), podczas gdy w badaniu Kreuz 2005, także oceniającej ten 

preparat była ona już wyższa i wyniosła 46,9 i 56,7 IU/kg (odpowiednio kohorta amerykańska 

i europejska); większe dawki konieczne do zatrzymania pojedynczego krwawienia występowały 

także dla pozostałych preparatów: mediana 46,6 IU/kg (Advate), średnia 54,2 IU (NovoEight), 

średnia 47,6;  95,9 oraz 47,4 IU/kg/krwawienie (Nuwiq, odpowiednio próby NuProtect, GENA-03 

oraz GENA-13) oraz mediana 54,9 IU/kg (Elocta). 

Bezpieczeństwo i immunogenność 

 dla produktu Afstyla, NovoEight i Elocta nie obserwowano wystąpienia inhibitorów (w żadnych 

z analizowanych prób), a w przypadku pozostałych komparatorów stwierdzano je u od 0% do 30-

40% chorych (w przypadku produktu Advate); 

 obserwowane działania niepożądane były zgodne z oczekiwanym profilem bezpieczeństwa 

w populacji dzieci z hemofilią – AEs stwierdzono w większości przypadków u > 70% chorych 

otrzymujących produkt Afstyla, a dla komparatorów u > 60% pacjentów leczonych produktem 

Nuwiq, u ponad 50% chorych, którym podawano produkt NovoEight, u > 80% pacjentów przyjmu-

jących produkt Elocta i > 90% chorych dla Kogenate Bayer i Advate; większość obserwowanych 

zdarzeń niepożądanych miała łagodne nasilenie, a ciężkie AEs i te związane z leczeniem występo-

wały przeważnie u kilku procent chorych.  
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13 Dyskusja 

Hemofilia typu A jest wrodzonym zaburzeniem krzepliwości krwi związanym z upośledzeniem aktywności 

VIII czynnika krzepnięcia krwi (FVIII) w osoczu. Hemofilia A widnieje na listach chorób rzadkich (Orphanet 

2018). Objawy obejmują najczęściej występowanie wylewów oraz krwawień, w tym do stawów lub mię-

śni, które mogą skutkować artropatią lub niedowładem mięśni. Choroba jest sprzężona z płcią (gen kodu-

jący czynnik VIII krzepnięcia krwi znajduje się na chromosomie X), więc przeważnie objawia się u płci mę-

skiej. Postępowanie lecznicze w przypadku ciężkiej postaci choroby polega nauzupełnianiu brakującego 

czynnika – leczenie zastępcze, substytucyjne. W niektórych przypadkach chory może otrzymać preparat 

zastępczy FVIII doraźnie w przypadku wystąpienia epizodu krwawienia (postępowanie on demand, doraź-

ne), lub, co jest bardziej skuteczne, preparat może być podawany regularnie w celu zapobiegania wystą-

pieniu epizodów krwawień (postępowanie profilaktyczne, profilaktyka pierwotna) – dodatkowo, w przy-

padku konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego niosącego ryzyko wystąpienia krwawień, preparat 

zastępczy FVIII może być podany okołozabiegowo lub celem zatrzymania krwawienia w przypadku jego 

wystąpienia (podanie doraźne w przypadku krwawienia). Ogółem, preparaty FVIII obecnie dostępne na 

rynku można podzielić na dwie grupy – osoczopochodne FVIII (pdFVIII), wytwarzane z oczyszczonego 

ludzkiego osocza, oraz rekombinowane (rFVIII), wytwarzane przy użyciu metod inżynierii genetycznej. 

Preparaty osoczopochodne charakteryzują się dobrymi parametrami farmakokinetycznymi, ale niosą ze 

sobą jednak ryzyko – głównie transmisji wirusowych lub prionowych. Rekombinowane preparaty są pod 

tym względem bezpieczniejsze (zwłaszcza wyższych generacji), gdyż proces wytwarzania leku 

w kontrolowanych warunkach znacznie eliminuje ryzyko zakażeń, nie są też uzależnione od dostępności 

ludzkiego osocza (Afstyla APD 2018). 

W leczeniu hemofilii i innych zaburzeń krzepnięcia zarejestrowanych jest wiele preparatów FVIII osoczo-

pochodnych i rekombinowanych. Jednak zgodnie z rekomendacjami ekspertów Medical and Scientific 

Advisory Council z sierpnia 2017 roku w terapii hemofilii A zaleca się stosowanie koncentratów rekombi-

nowanych czynników krzepnięcia, wśród których wyróżniono cztery generacje – oceniany w niniejszym 

raporcie produkt Afstyla (lonoctocog alfa) jest preparatem trzeciej generacji. Mimo dużej liczby koncen-

tratów FVIII dostępnych na rynku istnieje niezaspokojona potrzeba (ang. unmet need) związana z dąże-

niem do zmniejszenia częstości podawania leków, co można osiągnąć poprzez zwiększenie stabilności leku 

i wydłużenie czasu jego działania. Konieczność częstych podań leku w celu utrzymania poziomu czynnika 

VIII >1% znacząco obniża jakość życia pacjentów i wpływa na ich stosowanie się do zaleceń terapeutycz-
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nych, a przez to pośrednio na skuteczność leczenia. Istnieje więc potrzeba tworzenia preparatów nowszej 

generacji, dłużej utrzymujących się w organizmie. Należy również zwrócić uwagę na ryzyko rozwoju inhibi-

tora, które jest jednym z poważniejszych powikłań związanych z leczeniem – znacząco zmniejsza skutecz-

ność terapii oraz kilkukrotnie zwiększa jej koszty. Potencjalne innowacje terapeutyczne, stanowiące nieza-

spokojone potrzeby pediatrycznych pacjentów, dotyczą ulepszeń w zakresie minimalizacji tego ryzyka 

oraz udoskonalenia metod postępowania w przypadku pojawienia się inhibitorów. Dotychczas u żadnego 

pacjenta stosującego produkt Afstyla nie stwierdzono rozwoju inhibitorów. Dzięki specyficznej budowie 

lonoctocogu alfa (opis poniżej) oczekiwana jest mniejsza immunogenność tego leku.  

Produkt leczniczy Afstyla (lonoctocog alfa, (rFVIII-sc, z ang. recombinant Factor VIII-SingleChain) stanowi 

odpowiedź na wyżej wymienione niezaspokojone potrzeby pacjentów. Lonoctocog alfa jest unikalną 

technologią odróżniającą się od innych rekombinowanych czynników krzepnięcia brakiem skomplikowa-

nych modyfikacji łańcuchów cząsteczki (pegylacja, koniugacja z fragmentem Fc Ig itd.). Produkt Afstyla 

cechuje się charakterystyczną budową pojedynczego łańcucha rekombinowanego czynnika VIII, który 

zwiększa stabilność i powinowactwo do czynnika von Willebranda, co doprowadza do istotnych zmian 

w farmakokinetyce leku. Najważniejszymi zaletami preparatu są wydłużenie czasu półtrwania czynnika 

i zmniejszenie immunogenności. Czynnik von Willebranda stabilizuje i chroni przed degradacją czynnika 

VIII. Zwiększona stabilność cząsteczki zapewniona przez pojedyncze kowalencyjne wiązanie odpowiada za 

możliwość osiągnięcia dłuższego czasu działania leku. Zwiększone powinowactwo do czynnika von Wille-

branda nie tylko wydłuża interwały pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami leku, ale również obniża immu-

nogenność preparatu poprzez zahamowanie endocytozy cząsteczki czynnika VIII przez komórki dendry-

tyczne. Wobec powyższego, oceniana interwencja potencjalnie może spełniać oczekiwania pacjentów 

chorujących na hemofilię typu A (Lieuw 2017, ChPL Afstyla 2018). 10 listopada 2016 roku komitet CHMP 

(z ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię w sprawie produktu 

leczniczego Afstyla, rekomendując zastosowanie leku w leczeniu doraźnym i profilaktyce krwawień u pa-

cjentów z hemofilią A w każdej grupie wiekowej. Należy także zaznaczyć, że Europejska Agencja Leków 

uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Afstyla® w leczeniu dziedzicznego 

niedoboru czynnika VIII u wcześniej nieleczonej populacji dzieci i młodzieży. Lonoctogog alfa może być 

stosowany zatem u wszystkich chorych bez względu na historię wcześniejszego leczenia zstępczego. Wy-

kazano także korzyści ze stosowania lonoctocogu alfa w postaci skutecznego kontrolowania krwawienia 

podczas stosowania „na żądanie” (podanie doraźne w przypadku wystąpienia krwawienia) oraz na po-

trzeby operacji chirurgicznych (CHMP 2016). W Europie produkt leczniczy Afstyla został zarejestrowany 



 
207 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

do stosowania w 2017 roku (EMA 2017a). Produkt Afstyla znajduje się również wśród rekombinowanych 

czynników krzepnięcia zarejestrowanych przez FDA do stosowania w hemofilii A. Preparat został zaakcep-

towany przez FDA w 2015 roku. Zaleca się stosowanie dawki 40-50 IU/kg dwa razy w tygodniu 

u młodzieży oraz dzieci ≥ 12 roku życia. U dzieci < 12 roku życia zaleca się stosowanie dawki 55-70 IU/kg 

dwa razy w tygodniu (MASAC 2017a). 

Celem niniejszej analizy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii lonoctocogiem alfa (Afstyla) 

w związku z oceną zasadności jego finansowania w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką po-

stacią hemofilii typu A, o aktywności czynników krzepnięcia VIII równym lub poniżej 1% poziomu normal-

nego, od 1 dnia życia do ukończenia 18 roku życia w ramach programu lekowego. W analizie zaplanowano 

porównanie leku z innymi koncentratami rekombinowanego czynnika VIII co najmniej II generacji, refun-

dowanymi w Polsce w tej grupie pacjentów i dostępnymi nieodpłatnie w ramach obowiązującego pro-

gramu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)” (MZ 

26/04/2018):  

 octocogiem alfa – produkty Advate, Kogenate Bayer,  

 efmoroctocogiem alfa – produkt Elocta, 

 turoctocogiem alfa – produkt NovoEight, 

 simoctocogiem alfa – produkt Nuwiq. 

Inne leki rFVIII niższych generacji lub nieobjęte finansowaniem w ramach programu lekowego, a także 

osoczopochodne koncentraty czynnika krzepnięcia krwi VIII (pdFVIII) nie były rozważane jako potencjalne 

komparatory (nie mogą być wstosowane w tak zdefiniowanej populacji docelowej).  

Populację docelową stanowiły dzieci (< 18 roku życia) chore na ciężką postać hemofilii A, definiowaną jako 

aktywność czynnika VIII ≤ 1% poziomu normalnego (FVIII:C ≤1%). Ze względu na różnie definiowaną ciężką 

postać choroby, w zakresie doboru badań dla komparatorów celem porównawczego zestawienia wyni-

ków, dopuszczano z ograniczeniem włączenie badań, w których ciężką postać choroby definiowano jako 

poziom aktywności czynników krzepnięcia VIII ≤ 2% poziomu normalnego (FVIII:C ≤ 2) – w niektórych źró-

dłach nazywana jako postać umiarkowanie ciężka. Włączano także badania prowadzone w populacji cho-

rych na ciężką postać HA, w których nie zdefiniowano szczegółowych kryteriów ciężkości choroby (okre-

ślono ją jako ciężką postać).  
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Ze względu na małą liczbę badań prowadzonych z użyciem lonoctocogu alfa, włączano wszystkie próby 

kliniczne oceniające ten lek w populacji chorych na ciężką postać HA, bez względu na wiek leczonych pa-

cjentów (dzieci i/lub dorośli). Natomiast w przypadku badań dla komparatorów włączano tylko próby 

prowadzone w populacji dzieci lub badania, w których oceniano mieszaną populację (dzieci i dorosłych), 

ale prezentowano wyniki w podgrupie osób < 18 roku życia. Poszukiwano przede wszystkim badań w po-

pulacji chorych wcześniej nieleczonych (PUPs, z ang. previously untreated patients), a ze względu na ich 

ograniczona dostępnośc zarówno w przypadku lonoctocogu alfa jak i komparatorów, włączano także ba-

dania oceniające chorych leczonych wcześniej koncentratami czynnika VIII (PTP, z ang. previously treated 

patients), osoczopochodnymi (pdFVIII) lub rekombinowanymi (rFVIII).  

Odnaleziono trzy badania eksperymentalne oceniające lonoctocog alfa w populacji chorych na ciężką 

postać HA: dwie jednoramienne próby – Stasyshyn 2017, prowadzoną w grupie 84 dzieci poniżej 12 roku 

życia, i Mahlangu 2016, oceniającą lek w grupie 174 chorych w wieku od 12 do 65 lat. Trzecia próba, 

Klamroth 2016, stanowiła pierwszą część badania Mahlangu 2016 i oceniała parametry farmakokinetycz-

ne u 27 dorosłych chorych po podaniu pojedynczej dawki produktu Advate, a następnie Afstyla. Każde 

z badań prowadzone było w populacji osób wcześniej leczonych koncentratami czynnika VIII, osoczopo-

chodnymi (pdFVIII) lub rekombinowanymi (rFVIII). Badania oceniające produkt Afstyla spełniały kryteria 

włączenia do programu lekowego – badanie Stasyshyn 2017 nie charakteryzowało się ograniczeniami 

odnośnie wieku włączonej populacji, w Mahlangu 2016 i Klamroth 2016 ograniczeniem był wiek włączo-

nych chorych – mieszana populacja (młodzież i dorośli), a w drugim tylko dorośli. Brak jest natomiast ba-

dań prowadzonych w populacji dzieci wcześniej nieleczonych (PUPs), należy jednak zaznaczyć, że mimo 

braku dowodów lek ma rozszerzoną rejestrację również w tej grupie pacjentów. 

Warto wspomnieć o będącym aktualnie w toku badaniu klinicznym III fazy NCT02172950 dla produktu 

Afstyla, stanowiącym fazę wydłużoną (planowo do 5 lat obserwacji). Do badania kwalifikowani są chorzy 

na ciężką postać HA (aktywność FVIII < 1%) w wieku 0-65 lat, leczeni wcześniej produktami FVIII (PTPs, 

N ≥ 200), którzy mogli uczestniczyć w badaniach klinicznych dla rFVIII-SC finansowanych przez CSL, a także 

chorzy nie leczeni wcześniej jakimikolwiek produktami FVIII (PUPs, N ≥ 50). Badanie jest fazą wydłużoną 

mającą na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności lonoctocogu alfa stosowanego w profilaktyce i lecze-

niu krwawień. Dodatkowo w ramach dodatkowych analiz zaplanowano ocenę lonoctocogu alfa w poda-

niach okołooperacyjnych u chorych PTPs i PUPs, oraz ocenę lonoctocogu alfa stosowanego ramach induk-

cji tolerancji immunologiicznej (ITI) w podgrupie chorych PUPs, u których ewentualnie powstanie inhibitor 

dla rFVIII-S.C. Badanie rozpoczęto 13 października 2014 roku, a szacunkowo zakończy się w 2023 roku 
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(data zakończenia zbierania danych dla pierwszeorzędowego punktu końćowego w 2021 roku). Planowa-

ny okres obserwacji wyniesie ≥ 100 EDs dla pacjentów PTPs (ok 5 lat obserwacji) i ≥ 50 EDs dla pacjentów 

PUPs (ok 5 lat). 

Ponadto do raportu włączono 18 badań oceniających rozpatrywane komparatory. Należy zaznaczyć, że 

badania te były jednoramiennymi próbami eksperymentalnymi lub obserwacyjnymi (lub tak były opisy-

wane). W większości badania cechują się ograniczeniami, które należy brać pod uwagę przy wnioskowa-

niu o skuteczności poszczególnych leków, a także porównywaniu ich skuteczności i bezpieczeństwa. Prze-

de wszystkim we włączonych badaniach ciężka postać hemofilii A jest różnie definiowana – w 13/18 ba-

daniach wszyscy chorzy mieli ciężką postać HA o aktywności FVIII < 1% lub ≤ 1% (całkowita zgodność w 

tym zakresie), ale w pozostałych badaniach uczestniczyli pacjenci o aktywności FVIII ≤ 2%. Większość ba-

dań prowadzono całkowicie w populacji dzieci, w 5 (Tarantino 2004, guardianTM1, guardianTM2, ASPIRE, 

Wang 2018) oceniano mieszaną populację, a dane dla osób < 18 roku życia stanowiły od 16% do 88% 

włączonej populacji. Badania dla turoctocogu alfa i efmoroctocogu alfa prowadzone były (podobnie jak 

dla lonoctocogu alfa) wyłącznie w populacji pacjentów uprzednio leczonych czynnikami krzepnięcia. Mi-

mo braku dowodów u osób wcześniej nieleczonych, co stanowiło jedno z ograniczeń wskazanych przez 

AOTMiT w Analizach weryfikacyjnych dla tych leków (AWA NovoEight 2015, AWA Elocta 2016, a także 

AWA Nuwiq 2015, w którym w momencie analiz nie opublikowano badania NuProtect prowadzonego w 

populacji PUPs), leki uzyskały refundację i zostały włączone do programu lekowego. W przypadku badań 

dla pozostałych leków dostępne są dowody zarówno w populacji PUPs jak i PTPs.  

W kluczowym badaniu III fazy Stasyshyn 2017, prowadzonym w dużej grupie dzieci poniżej 12 roku życia 

chorych na ciężką postać hemofilii A, o aktywności czynnika VIII < 1% normy (populacja spełnia wszystkie 

kryteria selekcji do programu, z wyjątkiem wcześniejszego leczenia czynnikami krzepnięcia) oceniano 

profil farmakokinetyki, skuteczność i bezpieczeństwo lonoctocogu alfa w leczeniu krwawień i rutynowej 

profilaktyce. Skuteczność leku w uzyskaniu hemostazy organizmu w przypadku krwawienia oceniono jako 

bardzo dobrą lub dobrą u przeważającej większości chorych (96,3%). U dzieci leczonych profilaktycznie 

mediana rocznej częstości spontanicznych krwawień (AsBR) wyniosła 0,00, a mediana rocznej częstości 

krwawień (ABR) 3,69; większość dzieci (> 80%) otrzymywała lek 2 lub 3 razy w tygodniu w dawce pomię-

dzy 20 a 50 IU/kg. W mieszanej populacji młodzieży i dorosłych (badanie Mahlangu 2016) uzyskano po-

dobne wyniki – powodzenie leczenia w przypadku krwawienia stwierdzono w 93,8% przypadków. U 13 

pacjentów wykonano 16 zabiegów medycznych (w tym 7 operacji lub wymiany stawów z chirurgiczną 

hemostazą), spośród których dla 15 (94%) uzyskano bardzo dobrą kontrolę krwawienia, a 1 (6%) oceniono 
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jako dobrą odpowiedź (powodzenie hemostazy wystąpiło we wszystkich przypadkach zabiegów). W ba-

daniu tym mediana ABR wyniosła 1,14, natomiast mediana AsBR 0,0. Różnica w ABR może wynikać z fak-

tu, że w tej ocenie uwzględnione są wszystkie epizody krwawień (nie tylko spontaniczne), a więc również 

np. pourazowe, które w przypadku dzieci są występują częściej niż u dorosłych w związku z aktywnością 

ruchową. Badanie Mahlangu 2016 było zaprojektowane w sposób mający odzwierciedlać rzeczywistą 

praktykę kliniczną, dlatego schemat leczenia profilaktycznego był ustalany indywidualnie dla każdego 

pacjenta przed lekarza prowadzącego. 

Właściwości farmakokinetyczne (PK) produktu leczniczego Afstyla były mierzone po podaniu dożylnym 50 

IU/kg. Parametry PK były oparte na aktywności czynnika VIII w osoczu i określano je metodą z użyciem 

substratu chromogennego. W badaniu Klamroth 2016 wykazano istotnie lepsze parametry farmakokine-

tyczne lonoctocogu alfa (produkt Afstyla) w porównaniu do octocogu alfa (produkt Advate). Lek charakte-

ryzował się istotnie mniejszym klirensem (CL, współczynnik oczyszczania), dłuższym czasem półtrwania 

(t1/2), większym średnim czasem obecności leku w organizmie (MRT) i większym polem pod krzywą zależ-

ności aktywności czynnika VIII od czasu (AUCinf). Po podaniu 50 IU/kg produktu Afstyla uzyskano podobną 

szczytową aktywność FVIII (Cmax i IR) i o około 35% wyższe AUC, w porównaniu do 50 IU/kg produktu Ad-

vate. Celem uniknięcia nadmiernej korekcji wyników (overcorrection), zgodnie z zaleceniami wartości 

parametrów AUC, CL, Vss, t1/2 i MRT interpretowano przy użyciu wartości początkowych nieskorygowanych 

(skorygowane wartości początkowe stosowano dla interpretacji wyników Cmax i IR). Należy zaznaczyć, że 

profil PK otrzymany od 3 do 6 miesięcy po ocenie początkowego PK był porównywalny z profilem PK uzy-

skanym po pierwszej dawce (Mahlangu 2016). Mimo, iż w badaniu Klamroth 2016 wykazano poprawę 

parametrów PK dla lonoctocogu alfa w porównaniu do octocogu alfa (Advate) w populacji dorosłych, nie 

przeprowadzono podobnej oceny PK w populacji dzieci. Natomiast porównanie wyników oceny PK uzy-

skanych w różnych badaniach jest wysoce problematyczne, ponieważ większość parametrów PK jest silnie 

zależna od zastosowanej metody analizy. W badaniu Stasyshyn 2017 u dzieci analiza PK wykazała, że kli-

rens (CL) był wyższy, a okres półtrwania (t1/2) krótszy w porównaniu do wyników uzyskiwanych u nastolat-

ków i osób dorosłych (Mahlangu 2016 i Klamroth 2016). Na podstawie zestawienia wyników dla produktu 

Afstyla i komparatorów wnioskowano, że leki ogółem charakteryzowały się porównywalnym profilem 

farmakokinetyki, z wyjątkiem długodziałającego produktu Elocta, dla którego obserwowano nieco lepsze 

wyniki (dłuższy okres półtrwania, średni czas obecności leku w organizmie, mniejszy klirens), co wynika 

z budowy i modyfikacji tej cząsteczki. 
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Dawki lonoctocogu alfa stosowane do zatrzymania pojedynczego krwawienia u dzieci (mediana dawki 

26,7 IU/kg) w badaniu Stasyshyn 2017 były zgodne z wytycznymi leczenia hemofilii przygotowanymi przez 

World Federation of Hemophilia (Srivastava 2014). Osiemdziesiąt sześć procent wszystkich krwawień była 

skutecznie zatrzymana za pomocą jednego wlewu leku, a 96% za pomocą 1 lub 2 wlewów.  

Lonoctocog alfa u dzieci wykazywał podobną lub lepszą skuteczność w leczeniu krwawień w porównaniu 

do innych niedawno dopuszczonych do obrotu koncentratów rFVIII. Powodzenie leczenia, rozumiane jako 

uzyskanie bardzo dobrej lub dobrej odpowiedzi hemostatycznej uzyskało 96,3% chorych leczonych pro-

duktem Afstyla, spośród nich aż 95,3% chorych uzyskało bardzo dobrą odpowiedź hemostatyczną. W 

przypadku komparatorów powodzenie leczenia uzyskiwano u nieco mniejszego odsetka chorych, u > 86% 

do 94% chorych, a odsetek chorych z bardzo dobrą odpowiedzią jest znacznie mniejszy. W badaniu GENA-

03 (Klukowska 2016) skuteczność simoctocogu alfa (produkt Nuwiq) w leczeniu krwawień u 59 dzieci oce-

niono jako bardzo dobrą lub dobrą dla 82,4% ze wszystkich epizodów krwawień – w porównaniu do 

96,3% u dzieci leczonych lonoctocogiem alfa w badaniu Stasyshyn 2017. W badaniu Kids A-LONG (Young 

2015) w populacji 71 dzieci < 12 roku życia leczonych efmoroctocogiem alfa (produkt Elocta) sukces ob-

serwowano w przypadku 89,4% krwawień, spośród których 93% było zatrzymanych po 1 lub 2 wlewach 

leków (96% dla lonoctocogu alfa). U 53 dzieci < 6 lat leczonych octocogiem alfa (produkt Advate) w bada-

niu Blanchette 2008 i u 60 dzieci w wieku 0-11 lat leczonych turoctocogiem alfa (produkt NovoEight) 

w badaniu guardianTM3 (Kulkarni 2013) odsetki uzyskania sukcesu terapii wyniosły odpowiednio 93,8% i 

92,1%.  

Podobnie jak w populacji dorosłych i młodzieży (badanie Mahlangu 2016), większość dzieci w badaniu 

Stasyshyn 2017 przydzielona była do profilaktycznego podawania leku 2 lub 3 razy w tygodniu (odpo-

wiednio 53% i 31%), przy czym, zgodnie z dążeniami dzieci i rodziców (w opinii autorów badania), u dzieci 

częściej wybierano schemat mający na celu minimalizację liczby wlewów na tydzień (w badaniu Mahlangu 

2016 lek podawano 2 razy w tygodniu u 32% chorych, a 3 razy – u 54%). Dzieci przypisane do podawania 

leku 2 razy w tygodniu nie otrzymywały większych dawek/wlew leczone w schemacie 3 razy na tydzień 

(mediany wyniosły odpowiednio 35,5 i 32 IU/kg), a roczne zużycie leku na osobę u dzieci było prawie takie 

samo do zużycia w grupie młodzieży i dorosłych, odpowiednio mediany 4109 i 4283 IU/kg. Mediany ABR 

u dzieci leczonych profilaktycznie 3 lub 2 razy w tygodniu były niskie (odpowiednio 2,30 i 4,37), podobnie 

było dla AsBR (mediana wyniosła 0,00 dla obu schematów). Profilaktyczne podawanie octocogu alfa (pro-

dukt Advate) 3 do 4 razy w tygodniu u dzieci w wieku 0 do < 6 lat skutkowało uzyskaniem ABR rzędu 4,0 

(Blanchette 2008) i ABR = 5,3 u dzieci w wieku > 7 do < 12 lat (Advate Prescribing information 2014), a u 
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chorych leczonych turoctocogiem alfa (produkt NovoEight) 3 razy w tygodniu lub co 2 dzień ABR wyniosło 

3,02 (badanie guardianTM3). Ze względu na to, że ABR u dzieci leczonych produktem Afstyla 3 razy w ty-

godniu była niższa, a dla dzieci otrzymujących ten lek 2 razy w tygodniu podobna do wartości obserwo-

wanej produktów dla Advate i NovoEight, dzieci leczone lonoctocogiem alfa mogą uzyskać porównywalną 

częstość ABR przy mniejszej liczbie wlewów tygodniowo, albo zmniejszenie częstości ABR prawie o poło-

wę przy stosowaniu leku 3 razy w tygodniu. 

Całkowite zużycie leków w profilaktyce dla produktu Afstyla i dla komparatorów było bardzo zróżnicowa-

ne w poszczególnych badaniach. Celem porównania rocznego zużycia poszczególnych leków konieczne 

było wykonanie obliczeń, ponieważ w badaniach podawano zużycie tygodniowe, miesięczne albo dawko-

wanie na liczbę dni ekspozycji. Takie przeliczenia zmniejszają wiarygodność uzyskanych danych. Mediana 

rocznego zużycia produktu Afstyla u dzieci < 12 roku życia wyniosła 4109 IU/kg/rok, co mieściło się mniej 

więcej pośrodku wielkości rocznego zużycia dla pozostałych leków. Należy również wziąć pod uwagę, że 

wielkość zużycia może zależeć od aktywności ruchowej i związanej z tym skłonności do urazów.  

W badaniu Stasyshyn 2017 odnotowano małą liczbę ciężkich (serious) zdarzeń niepożądanych (SAEs) – u 

10,7% chorych, żadne nie było związane ze stosowanym leczeniem. Nie zaobserwowano klinicznie istot-

nych zmian parametrów życiowych i wyników badań laboratoryjnych, a dla 99% wszystkich wlewów nie 

wystąpiły reakcje w miejscu podania. Za stosowaniem lonoctocogu alfa u dzieci z hemofilią A przemawia 

również brak ciężkich reakcji nadwrażliwości. We wszystkich badaniach, zarówno dla produktu Afstyla jak i 

komparatorów, zaobserwowano zdarzenia niepożądane zgodne z oczekiwanym profilem w populacji 

dzieci z hemofilią. 

Znanym powikłaniem leczenia chorych na hemofilię A jest wytwarzanie przeciwciał neutralizujących czyn-

nik VIII (inhibitorów). Inhibitory stanowią zazwyczaj immunoglobuliny klasy G (IgG) skierowane przeciwko 

prokoagulacyjnej aktywności czynnika VIII, które oznacza się ilościowo w jednostkach Bethesda (BU) na ml 

osocza, przy użyciu zmodyfikowanego testu. Ryzyko wytworzenia inhibitorów koreluje z czasem ekspozy-

cji na czynnik VIII, który jest najwyższy w ciągu pierwszych 20 dni ekspozycji. Rzadziej do wytworzenia 

inhibitorów dochodzi po pierwszych 100 dniach ekspozycji (ChPL Afstyla 2018). W żadnym z badań doty-

czących produktu Afstyla, podobnie jak dla produktów NovoEight i Elocta, nie stwierdzono powstawania 

inhibitorów. Przeciwnie u jednego pacjenta, który mimo obecności inhibitora na początku badania, został 

przez pomyłkę włączony do badania Stasyshyn 2017, po około 3 miesiącach leczenia profilaktycznego 

lonoctocogiem alfa nie stwierdzono obecności inhibitora, a wynik utrzymał się do końca badania. Dla po-
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zostałych leków obserwowana częstość powstawania inhibitorów wynosiła od 0% (po jednym z badań dla 

produktów Kogenate Bayer, Advate i Nuwiq) do kilku-kilkunastu procent (Kogenate Bayer i Nuwiq), a na-

wet do 30-40% (Advate). Podobnie, jak w badaniach dla innych produktów rFVIII, kilku chorych rozwinęło 

nieinhibicyjne przeciwciała przeciwko lekowi (ADAs) w trakcie badania Stasyshyn 2017, a kilku innych roz-

poczęło badanie z już obecnymi nieinhibicyjnymi ADAs. Należy zwrócić uwagę na fakt, że u chorych z nie-

inhibicyjnymi ADAs wartość ABR nie była wyższa niż wartość ABR w populacji ogólnej (2,73 vs 3,69). 

Jak na razie wyciągniecie wiarygodnych wniosków o relatywnej skuteczności i bezpieczeństwie rekombi-

nowanych czynników krzepnięcia nie jest możliwe ze względu na brak randomizowanych badań porównu-

jących różne leki, ani też porównujących lek wobec placebo lub braku leczenia. Nie jest więc również moż-

liwe wykonanie porównania pośredniego. Wszystkie włączone do raportu badania były próbami jednora-

miennymi prowadzonymi w różnych (często niekontrolowanych warunkach – badania obserwacyjne), 

w związku z czym niemożliwe jest wykonanie porównania za pomocą testów statystycznych, a jedynie 

proste zestawienie wyników poszczególnych badań. Należy zaznaczyć, że takie zestawienie jest mało wia-

rygodne i cechuje się dużymi ograniczeniami (jak chociażby brakiem oceny istotności statystycznej dla 

przeprowadzonych porównań), dlatego do wnioskowania należy podchodzić z dużą ostrożnością. Dodat-

kowo dane prezentowane w tego rodzaju publikacjach są najczęściej ograniczone do pojedynczych wyni-

ków, co znacząco zmniejsza zakres wnioskowania na temat efektywności klinicznej leków oraz zwiększa 

ryzyko związane z wybiórczym raportowaniem wyników poszczególnych badań. Jednak na podstawie 

wykonanego zestawienia można przyjąć, że lonoctocog alfa charakteryzuje się podobną i nie mniejszą 

skutecznością co pozostałe rFVIII stanowiące komparatory.  

Ogółem w badaniach wykazano wysoką skuteczność lonoctocogu alfa w leczeniu krwawień w obydwu 

grupach wiekowych, a leczenie profilaktyczne prowadziło do uzyskania niskiego ABR. Stosowanie produk-

tu Afstyla u wcześniej leczonych dzieci prowadzi do uzyskania korzyści z leczenia profilaktycznego poda-

wanego 2 razy w tygodniu przy zachowaniu bardzo dobrej tolerancji wlewów i braku konieczności stoso-

wania innych produktów rFVIII. Różnica w profilu farmakokinetycznym pomiędzy dorosłymi a dziećmi 

niekoniecznie wskazuje na konieczność stosowania wyższych dawek leku. Jednak zindywidualizowane 

dawkowanie i schemat powinien być rozważony u bardzo aktywnych dzieci, które są bardziej predyspo-

nowane do występowania krwawień pourazowych. W trakcie terapii lonoctocogiem alfa nie wykazano 

rozwoju inhibitorów, a lek wykazywał korzystny i przewidywalny profil bezpieczeństwa. Konieczne jest 

przeprowadzenie badań lonoctocogu alfa w populacji osób wcześniej nieleczonych, ponieważ jak do tej 

pory, w związku z brakiem takich dowodów naukowych, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani sku-
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teczności produktu Afstyla u chorych na ciężką postać HA, wcześniej nie leczonych koncentratami czynni-

ka VIII. 

Na podstawie wyników oceny farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa terapii lonoctocogiem alfa 

(produkt Afstyla) w populacji dzieci chorych na ciężką postać hemofilii A można wnioskować o co najmniej 

podobnej efektywności leku do innych rekombinowanych koncentratów czynnika VIII, finansowanych w 

ramach programu lekowego. W związku z powyższym bardzo zasadne wydaje się objęcie finansowaniem 

również produktu Afstyla. 
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14 Ograniczenia przeprowadzonej analizy 

 Ze względu na brak randomizowanych badań klinicznych bezpośrednio porównujących produkt 

Afstyla z innymi koncentratami rekombinowanego czynnika VIII, wyciągnięcie wiarygodnych 

wniosków o relatywnej ich skuteczności i bezpieczeństwie jest obciążone dużymi ograniczeniami. 

Brak jest również badań RCT umożliwiających wykonanie porównania pośredniego, w raporcie nie 

przeprowadzono więc syntezy ilościowej dowodów; wyniki każdego badania przedstawiono od-

dzielnie w formie tabelarycznej; 

 Niniejsza analiza efektywności klinicznej produktu Afstyla oparta jest na wynikach jednoramien-

nych badań eksperymentalnych; brak jest badania porównującego skuteczność i bezpieczeństwo 

lonoctocogu alfa z komparatorami; jedyne badanie porównujące produkt Afstyla z komparatorem 

(octocog alfa, produkt Advate) prezentuje wyniki analizy farmakokinetycznej oraz któtkookresową 

ocenę bezpieczeństwa, ponadto badanie to obarczone jest poważnym ograniczeniem dotyczącym 

populacji – ocena dotyczy wyłącznie dorosłych pacjentów, ale ze względu na bardzo graniczone 

dowody, dla produktu Afstyla poszerzono kryteria selekcji i włączano również badania prowadzo-

ne w populacji osób dorosłych; 

 Ze względu na brak możliwości statystycznego porównania farmakokinetyki, skuteczności 

i bezpieczeństwa ocenianej interwencji z wybranymi komparatorami zdecydowano się na zesta-

wienie wyników badań, celem przedyskutowania różnic i podobieństwa uzyskiwanych wyników; 

jednak takie zestawienie cechuje się szeregiem ograniczeń (różny okres prowadzenia badań, róż-

ne kryteria selekcji, różne definicje ciężkości choroby, różne dawkowanie poszczególnych leków i 

ogółem warunki w badaniach), więc do wnioskowania należy podchodzić z dużą ostrożnością; 

 Ograniczenie stanowi heterogeniczność populacji, zróżnicowanie pod względem interwencji oraz 

raportowanie wyników tych samych pacjentów w różnych publikacjach (częściowe pokrywanie się 

populacji) – w badaniu ASPIRE (produkt Elocta) stanowiącym fazę wydłużoną badania Kids A-

LONG i badaniu guardianTM2 (produkt NovoEight), w którym leczenie kontynuowali chorzy z ba-

dań guardianTM3 i guardianTM1; 

 Brak jest badań oceniających efektywność kliniczną czynników krzepnięcia w populacji kobiet 

z ciężką hemofilią A; należy jednak zaznaczyć, że współczynnik zachorowalności na hemofilię A 

u kobiet jest niski i wynosi 0,1 zachorowań/100 tys. kobiet rocznie; 
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 Dane dotyczące skuteczności lonoctocogu alfa w leczeniu krwawień podczas zabiegów chirurgicz-

nych są bardzo ograniczone, dotyczą oceny 16 zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych u 13 

pacjentów w badaniu Mahlangu 2016, nie podano informacji o wieku tych osób; 

Również w badaniach dla komparatorów dane dotyczące doraźnego podania w związku z zabie-

giem chirurgicznym są bardzo ograniczone – dla NovoEight skumulowane dane z badań guar-

dianTM1 i guardianTM2 dostarczają danych jedynie o 11 pacjentach poddanych zabiegom chirur-

gicznym, ale nie podano wieku tych chorych (a są to badania w mieszanej wiekowo populacji), dla 

produktu Kogenate Bayer w badaniu Giangrande 2002 dostępne są dane o 7 zabiegach chirur-

gicznych u 7 chorych, a w badaniu Kreuz 2005 – 27 zabiegach u 22 chorych, dla produktu Advate 

w badaniu Blanchette 2008 dostępne są dane o 5 operacjach u 7 chorych, dla produktu Nuwiq w 

badaniu GENA-03 dostępne są dane o 5 poważnych operacjach u 5 pacjentów, w badaniu NuPro-

tect u 13 chorych wykonano 14 zabiegów, a dla produktu Elocta w badaniu Kids A-LONG podano 

informacje na temat 7 zabiegów u 7 chorych;  

 Nie w każdym badaniu dla produktu Afstyla włączona populacja odpowiada populacji wnioskowa-

nej – tylko w badaniu Stasyshyn 2017 oceniano populację wyłącznie dzieci (< 12 lat) z ciężką po-

stacią hemofilii A (aktywność FVIII < 1% normy), należy dodać, że w badaniu tym nie wprowadzo-

no ograniczenia dla dolnej granicy wieku – do badania włączono również chorych w 1 roku życia; 

natomiast w pozostałych dwóch badaniach występuje niezgodność pod względem wieku ocenia-

nych pacjentów: w badaniu Klamroth 2016 uczestniczyli wyłącznie dorośli chorzy, natomiast w 

badaniu Mahlangu 2016 chorzy w wieku 12-65 lat (brak wyników w podgrupie dzieci); jednak ze 

względu na ograniczone dane dotyczące oceny produktu Afstyla, zdecydowano się poszerzyć kry-

teria selekcji i dla lonoctocogu alfa włączano wszystkie badania prowadzone w populacji chorych 

na ciężką postać hemofilii A, bez względu na wiek ocenianych pacjentów;  

 Ze względu na fakt, że dopuszczenie do obrotu leku Afstyla miało miejsce w styczniu 2017 roku 

brak jest badań oceniających bezpieczeństwo stosowania analizowanej interwencji w ramach ru-

tynowej praktyki klinicznej; 

 Obecnie brak jest badań dla lonoctocogu alfa w populacji pacjentów wcześniej nieleczonych 

(PUPs, z ang. previously untreated patients), ale rejestracja leku Afstyla została poszerzona o tą 

grupę chorych; również EMA i FDA dopuściła stosowanie leku w populacji osób wcześniej niele-

czonych, bez dodatkowych dowodów jego skuteczności w takiej grupie; należy również zaznaczyć, 

że w przypadku komparatorów (turoctocog alfa, efmoroctocog alfa) również brak jest dowodów 

skuteczności i bezpieczeństwa terapii u chorych wcześniej nieleczonych, na co została zwrócona 
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uwaga w Analizach weryfikacyjnych dla poszczególnych wniosków refundacyjnych (AWA NovoE-

ight 2015, AWA Elocta 2016), jednak było to ograniczenie akceptowalne, leki dostały pozytywną 

decyzję refundacyjną i obecnie są dostępne w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwa-

wieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)” (MZ 26/04/2018); 

W momencie przeprowadzania Analizy weryfikacyjnej dla simoctocogu alfa (AWA Nuwiq 2015) 

wszystkie dostępne badania były prowadzone w populacji wcześniej leczonej (PTPs), jednak w 

późniejszym okresie opublikowano wyniki badania NuProtect (Liesner 2018) w populacji dzieci 

wcześniej nieleczonych (PUPs); 

Badania dla pozostałych komparatorów prowadzone były w zróżnicowanych pod względem wcze-

śniejszego leczenia populacjach: 

o Produkt Advate – dane dla PUPs lub MTPs (badanie EPIC i Auerswald 2012) oraz PTPs 

(Blanchette 2008 i Tarantino 2004),  

o Produkt Kogenate Bayer – dane dla PUPs lub MTPs (badanie Giangrande 2002 i Kreuz 

2005) oraz PTPs (badanie Barnes 2006, ReCARE i PAC), w badaniu JOS (Joint Outcome 

Study) brak informacji na temat wcześniejszego leczenia, ale włączano dzieci ≤ 30 miesią-

ca życia, a na clinicvaltrial.com podano oficjalny tytuł badania: „A Clinical Trial of Primary 

Prophylaxis Against Joint Disease in Children With Severe Hemophilia” – co sugeruje, że są 

to PUPs; 

Należy jednak zaznaczyć, że aktualnie dla produktu Afstyla w toku jest badanie kliniczne III fazy 

NCT02172950, w którym udział oprócz chorych na ciężką postać HA wcześniej leczonych produk-

tami FVIII (PTPs, N ≥ 200) wezmą również udział chorzy nie leczeni wcześniej jakimikolwiek pro-

duktami FVIII (PUPs, N ≥ 50); badanie jest fazą wydłużoną mającą na celu ocenę bezpieczeństwa i 

skuteczności lonoctocogu alfa stosowanego w profilaktyce i leczeniu krwawień, które szacunkowo 

zakończy się w 2023 roku (data zakończenia zbierania danych dla pierwszeorzędowego punktu 

końćowego w 2021 roku); w badaniu zaplanowano dwie dodatkowe analizy: ocenę lonoctocogu 

alfa w podaniach okołooperacyjnych u chorych PTPs i PUPs, oraz ocenę lonoctocogu alfa stoso-

wanego ramach indukcji tolerancji immunologiicznej (ITI) w podgrupie chorych PUPs, u których 

powstanie inhibitor dla rFVIII-SC; 

 W badaniach dla produktu Afstyla uczestniczyli wyłącznie chorzy z ciężką postacią hemofilii A de-

finiowaną jako aktywność czynnika VIII < 1% normy,  

o Natomiast tylko w niektórych badaniach dla komparatorów włączano chorych z tak zdefi-

niowaną ciężką postacią HA – Nuwiq: wszystkie badania (GENA-03, NuProtect), dla Advate 
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w badaniu EPIC wszyscy włączeni chorzy mieli FVIII:C < 1% (mimo że w kryteriach włącze-

nia zdefiniowano próg aktywności FVIII ≤ 2%), NovoEight: wszystkie badania FVIII:C ≤ 1% 

(guardianTM1, guardianTM2, guardianTM3), Elocta: badania Kids A-LONG i ASPIRE FVIII:C 

≤ 1%, Kogenate Bayer: badanie Giangrande 2002 FVIII:C ≤ 1%, badanie PAC FVIII:C < 1%, 

o W innych badaniach ciężką postać choroby definiowano jako poziom aktywności czynni-

ków krzepnięcia VIII ≤ 2 % poziomu normalnego (FVIII:C ≤ 2%) – Kogenate Bayer: badanie 

Barnes 2006 (w tym FVIII:C ≤ 1% u 80%), Kreuz 2005 (w tym FVIII:C ≤ 1% u 86,9%), ReCA-

RE (średnia FVIII:C 1,224 IU/dl [SD: 0,7528]), JOS (mediana FVIII:C 0,6 IU/dl [zakres: 0,3-

2,0]), w niektórych źródłach nazywana jako postać umiarkowanie ciężka – Advate: w ba-

daniach FVIII:C ≤ 2% (Auerswald 2012 FVIII:C < 1% u 96% chorych, w Tarantino 2004 

FVIII:C < 1% u 96,4% chorych, a w Blanchette 2008 brak szczegółowych informacji o ak-

tywności FVIII u ocenianych chorych – w publikacji Fischer 2011 przedstawiono wyniki 

dodatkowej analizy w podgrupie chorych z ciężką postacią HA, o aktywności FVIIII < 1%),  

o A w badaniu Wang 2018 (Elocta) podano jedynie informację, że włączono chorych z cięż-

ką postacią HA, bez zdefiniowania kryteriów ciężkości (we wstępie publikacji przy opisie 

ciężkości hemofilii jest podane, że chorzy z ciężką postacią mają FVIII:C < 1%, więc można 

założyć, że włączeni do badania pacjenci mieli tak zdefiniowaną ciężką postać choroby); 

 W badaniu oceniającym produkt Afstyla Stasyshyn 2017 uczestniczyły dzieci w wieku od 1 roku do 

< 12 roku życia, a w badaniu Mahlangu 2016 – chorzy w wieku ≥ 12 do 65 lat; w przypadku badań 

dla komparatorów włączano badania prowadzone w populacji tylko dzieci < 18 lat (wszystkie ba-

dania dla produktu Kogenate Bayer, Nuwiq, Advate [z wyjątkiem Tarantino 2004], badanie guar-

dianTM3 dla produktu NovoEight, badania Kids A-LONG i ASPIRE dla produktu Elocta) lub badania 

na mieszanej populacji dzieci i dorosłych (Advate: badanie Tarantino 2004 populacja mieszana 

[≥ 10 lat, mediana 18 lat], badania guardianTM1 i guardianTM2 dla produktu NovoEight, badanie 

Wang 2018 dla produktu Elocta), przy czym opisywano tylko wyniki dla podgrupy osób < 18 roku 

życia – wyniki tych badań mają dodatkowo zmniejszoną wiarygodność ze względu na wykorzysta-

nie danych dla podgrupy (mniejsza liczebność, inna populacja niż wyjściowo zakładana 

w protokole badań); 

 Ze względu na fakt, iż w populacji pacjentów włączonych do badań z zastosowaniem lonoctocogu 

alfa nie oceniano jakości życia, nie była możliwa ocena tego punktu w porównaniu do komparato-

rów (dla komparatorów nie włączano badań oceniających tylko jakość życia lub nie prezentowano 

wyników, jeśli były opisane w głównej publikacji);  
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 Poszczególne badania różniły się długością okresu obserwacji, który często był trudny do określe-

nia. W niektórych badaniach podawano okres obserwacji w dniach/miesiącach/latach trwania 

badania, w innych podawano liczbę dni ekspozycji (EDs) chorych na lek, która ze względu na nie-

jednorodne schematy podawania leku i możliwość ich modyfikacji uniemożliwiała dokładne osza-

cowanie czasu pozostawania w badaniu, w nielicznych badaniach podano dane na temat pacjen-

to-lat ekspozycji na lek. W badaniu Stasyshyn 2017 dla produktu Afstyla okres obserwacji (media-

na 5,6 miesiąca, ≥ 50 EDs) należał do jednego z krótszych – w badaniach podających dane na ten 

temat obserwacja trwała od 3-6 miesięcy do nawet ponad 4 lat. Należy jednak zaznaczyć, że ak-

tualnie w toku jest badanie kliniczne III fazy NCT02172950, będące fazą wydłużoną mającą na celu 

ocenę bezpieczeństwa i skuteczności lonoctocogu alfa stosowanego w profilaktyce i leczeniu 

krwawień w populacji chorych na ciężką postać HA, badanie rozpoczęło się 13 października 2014 

roku, a szacunkowo zakończy się w 2023 roku (data zakończenia zbierania danych dla pierwszeo-

rzędowego punktu końćowego w 2021 roku), planowany okres obserwacji wyniesie ≥ 100 EDs dla 

pacjentów PTPs (co odpowiada ok 5 latom obserwacji) i ≥ 50 EDs dla pacjentów PUPs (ok 5 lat). 
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15 Wnioski końcowe 

Produkt leczniczy Afstyla (lonoctocog alfa, rFVIII-SC, z ang. recombinant Factor VIII-SingleChain) jest III 

generacji rekombinowanym czynnikiem krzepnięcia VIII, będącym pojedyńczym polipeptydowym łańcu-

chem z wyciętą B domeną, wykazującym wysokie powinowactwo do czynnika von Willebranda, co odróż-

nia go od innych rekombinowanych czynników krzepnięcia (rFVIII). Czynnik von Willebranda stabilizuje 

i chroni czynnik VIII przed degradacją, co może wpływać na poprawę parametrów farmakokinetycznych 

lonoctocogu alfa, a także zmniejszać jego immunogenność i ryzyko rozwoju inhibitorów. 

Wykazano wysoką skuteczność kliniczną lonoctocogu alfa w profilaktyce i leczeniu krwawień u dzieci cho-

rych na ciężką postać hemofilii A (aktywność FVIII < 1% normy). Lek charakteryzuje się dobrym i przewi-

dywalnym profilem bezpieczeństwa. Wykazano także lepszy profil farmakokinetyczny w porównaniu do 

octocogu alfa (Advate). 

W porównaniu do innych rekombinowanych koncentratów czynnika VIII co najmniej II generacji, finanso-

wanych w Polsce w ramach programu lekowego, produkt Afstyla charakteryzuje się co najmniej porów-

nywalną skuteczności kliniczną i profilem farmakokinetycznym oraz równie przewidywalnym profilem 

bezpieczeństwa, przy potencjalnym niższym ryzyku rozwoju inhibitorów.  
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16 Załączniki 

16.1 Opis skal wykorzystanych w raporcie 

16.1.1 Narzędzie „risk of bias” 

Narzędzie „risk of bias” Cochrane Collaboration służy do oceny błędu systematycznego (bias) związanego 

z uchybieniami protokołu badania klinicznego z randomizacją i jest wykonywana według 7 pytań odnoszą-

cych się do ryzyka wystąpienia błędu systematycznego związanego z: doborem próby (selection bias) 

(2 pytania), znajomością stosowanej interwencji (performance bias) (1 pytanie), oceną punktów końco-

wych (detection bias) (1 pytanie), utratą pacjentów (attrition bias) (1 pytanie), selektywnym raportowa-

niem wyników (reporting bias) (1 pytanie) i innymi czynnikami (other bias) (1 pytanie). Każdemu z pytań 

przyporządkowana zostaje kategoria niskiego (low risk) lub wysokiego ryzyka (high risk), lub braku możli-

wości oceny ryzyka błędu systematycznego (unclear risk), wraz z uzasadnieniem oceny (Higgins 2017). 

Tabela 53. Ocena badań eksperymentalnych według narzędzia Risk of Bias Cochrane Collaboration.  

Pytanie 
TAK 

(Low risk) 
NIE 

(High risk) 
NIEJASNE 

(Unclear risk) 
Uzasadnienie 

Błąd systematyczny doboru próby  
(selection bias) 

Czy zastosowano odpowiednią metodę randomiza-
cji? 

    

Czy metoda randomizacji została odpowiednio 
ukryta? 

    

Błąd systematyczny związany ze znajomością interwencji  
(performance bias) 

Czy zastosowano odpowiednią metodą zaślepienia 
pacjentów i personelu medycznego?^ 

    

Błąd systematyczny oceny punktów końcowych  
(detection bias) 

Czy zastosowano odpowiednią metodą zaślepienia 
osób zbierających i oceniających dane?^ 

    

Błąd systematyczny z utraty  
(attrition bias) 

Czy stwierdzono brak wpływu utraty chorych na 
szacowany efekt interwencji?^ 

    

Błąd systematyczny selektywnego raportowania  
(reporting bias)  

Czy opis wyników był zgodny z założeniami protoko-     
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Pytanie 
TAK 

(Low risk) 
NIE 

(High risk) 
NIEJASNE 

(Unclear risk) 
Uzasadnienie 

łu badania? 

Błąd systematyczny związany z innymi czynnikami  
(other bias) 

Czy stwierdzono brak innych źródeł błędu systema-
tycznego? 

    

^ ocenę należy wykonać dla każdego głównego punktu końcowego lub grupy punktów końcowych. 

16.1.2 Skala Jadad 

Skala Jadad służy do niezależnego oceniania jakości klinicznych badań eksperymentalnych (badań 

z randomizacją). Ocenie podlega proces randomizacji, zaślepienia oraz opis utraty chorych w trakcie ba-

dania. Oceniane badanie może otrzymać od 0 (niska jakość) do 5 (najwyższa jakość) punktów (Jadad 

1996). Sposób oceny badania według skali Jadad zaprezentowano w tabeli poniżej. 

Tabela 54. Ocena eksperymentalnego badania klinicznego według skali Jadad. 

Pytania 1-3 (tak – 1 punkt; nie – 0 punktów) 

 Czy badanie opisano jako randomizowane? 

 Czy badanie opisano jako podwójnie zaślepione? 

 Czy zamieszczono opis wykluczeń z badania?^ 

Dodatkowe punkty można przyznać, gdy: 

 W publikacji opisano sposób randomizacji i jest on prawidłowy. 

 W publikacji opisano sposób zaślepienia i jest on prawidłowy. 

Punkty można odjąć gdy: 

 Opisano sposób randomizacji, lecz jest on nieprawidłowy. 

 Opisano sposób zaślepienia, lecz jest on nieprawidłowy. 
^ aby przyznać punkt za odpowiedź „tak”, w publikacji musi być podany opis liczby wykluczeń w każdej z grup wraz z podaniem przyczyn. 

16.1.3 Skala NICE 

Skala NICE służy do oceny badań bez grupy kontrolnej (Quality assessment for case series). Ocena polega 

na odpowiedzeniu na 8 pytań (tabela poniżej), punktowanych 1 za odpowiedź twierdzącą, 0 za odpowiedź 

przeczącą. Większa liczba uzyskanych punktów świadczy o lepszej jakości badania (NICE 2012). 
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Tabela 55. Ocena badania bez grupy kontrolnej według skali NICE. 

Pytania 1-3 (tak – 1 punkt; nie – 0 punktów) 

1. Czy badanie było wieloośrodkowe? 

2. Czy cel (hipoteza) badania został jasno określony? 

3. Czy kryteria włączenia i wykluczenia zostały jasno sformułowane? 

4. Czy podano jasną definicję punktów końcowych? 

5. Czy badanie było prospektywne? 

6. Czy stwierdzono, że rekrutacja odbywała się w sposób konsekutywny? 

7. Czy jasno przedstawiono najważniejsze wyniki badania? 

8. Czy przedstawiono analizę wyników w warstwach? 

16.1.4 Skala AMSTAR 2 

Narzędzie AMSTAR 2 (Shea 2017) służy do oceny jakości metodologicznej przeglądów systematycznych 

(PS), do których włączono badania z randomizacją (RCT) i/lub badania bez randomizacji (nie-RCT). Po 

udzieleniu odpowiedzi na 16 pytań, ocena przeglądu systematycznego, wg autorów, mieści się w następu-

jącym zakresie poziomów wiarygodności (zakres ten można jednak rozbudować, w zależności od potrzeb): 

 wysoka wiarygodność – przegląd systematyczny nie posiada lub posiada jedno niekluczo-

we/niekrytyczne ograniczenie (ang. non-critical weaknesses) i dostarcza dokładne i wyczerpujące 

podsumowanie wyników badań włączonych do przeglądu, odpowiadających postawionemu pyta-

niu badawczemu; 

 umiarkowana wiarygodność: przegląd systematyczny zawiera więcej niż jedno niekluczowe ogra-

niczenie. Może dostarczać dokładne podsumowanie wyników badań włączonych do przeglądu. 

W przypadku wystąpienia wielu niekrytycznych ograniczeń należy rozważyć zdegradowanie po-

ziomu wiarygodności przeglądu do niskiego; 

 niska wiarygodność: przegląd systematyczny zawiera jedno kluczowe ograniczenie (ang. critical 

flaw) z jednoczesnym występowaniem lub brakiem ograniczeń niekluczowych. Dostarczone przez 

PS podsumowanie wyników dostępnych dla danego problemu badawczego badań może nie być 

dokładne i wyczerpujące; 

 krytycznie niska wiarygodność: PS zawiera więcej niż jedno krytyczne ograniczenie z jednocze-

snym występowaniem lub brakiem niekluczowych ograniczeń. Nie należy polegać na wynikach ta-

kiego przeglądu. 
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Według autorów narzędzia AMSTAR 2, kluczowymi/krytycznymi pozycjami/domenami poddawanymi 

ocenie w przeglądzie systematycznym są: 

o rejestracja protokołu przed rozpoczęciem przeprowadzania przeglądu (pyt. 2), 

o odpowiednie przeprowadzenie wyszukiwania systematycznego badań pierwotnych (pyt. 4), 

o uzasadnienie przyczyn wykluczenia poszczególnych badań z przeglądu czytanych w pełnym tek-

ście (pyt. 7), 

o ocena ryzyka wystąpienia błędu systematycznego (ang. risk of bias) każdego z włączonych badań 

(pyt. 9),  

o poprawność zastosowanej metodyki metaanalizy (pyt. 11), 

o rozważenie wpływu ryzyka wystąpienia błędów systematycznych przy interpretacji wyników prze-

glądu (pyt. 13), 

o ocena ryzyka wystąpienia błędu publikacji (ang. publication bias) i jego wpływu na wynik metaa-

nalizy (pyt. 15). 

Wymienione powyżej domeny w pewnych okolicznościach nie są uznawane za kluczowe. Przykładowo, 

w przeglądzie, na który składają się wyłącznie wysokiej jakości badania RCT, ocena ryzyka wystąpienia 

błędu systematycznego (pyt. 9, 13) nie jest uznana za pozycję krytyczną. Podobnie w sytuacji, kiedy auto-

rzy przeglądu włączają do metaanalizy wyniki pracy powszechnie uznanych środowisk naukowych (np. 

Cancer Cooperative Trials Groups), następujące pozycje mogą nie być rozważane jako kluczowe: popraw-

ność przeprowadzenia wyszukiwania literatury (pyt. 4), lista wykluczonych badań z przeglądu (pyt. 7) oraz 

ryzyko wystąpienia błędu publikacji (pyt. 15). 

Jeśli metaanaliza nie została wykonana, wówczas ocena poprawności metody przeprowadzonej metaana-

lizy nie jest zasadna (pyt. 11). Istotne jest wówczas, aby osoba oceniająca przegląd zwróciła szczególną 

uwagę na ocenę wystąpienia ryzyka błędu publikacji podczas selekcji badań do przeglądu, których wyniki 

autorzy PS podkreślili w podsumowaniu. 

Jeśli PS dotyczy oceny zdarzeń niepożądanych, krytyczną domeną będzie również domena uzasadniająca 

rodzaj włączanych badań do PS (pyt. 3), ponieważ w takim przypadku nie włączanie badań nie-RCT z po-

wodu nieprawidłowej metodyki (włączanie wyłącznie badań RCT) będzie stanowiło kluczowe ogranicze-

nie, podobnie jak brak próby wytłumaczenia dużej heterogeniczności badań włączonych do przeglądu 

(pyt. 14). 
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Autorzy narzędzia AMSTAR 2 podkreślają, że stworzona przez nich lista domen jest sugerowaną, ale może 

być modyfikowana przez osobę oceniającą przegląd, jeśli zostanie to uznane za stosowne. 

Poniższa tabela przedstawia 16 pytań, na jakie osoba oceniająca przegląd powinna rozważyć odpowiedzi. 

Na każde z pytań istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi „tak” lub „nie”, dodatkowo niektóre z nich 

uwzględniają częściowo pozytywną odpowiedź (z ang. „partial yes”). Obok każdego pytania znajdują się 

jego składowe, których spełnienie przez przegląd warunkuje, jaką odpowiedź należy przydzielić. W przy-

padku niespełnienia składowych dla odpowiedzi pozytywnej lub częściowo pozytywnej, należy przydzielić 

odpowiedź „nie”. 

Tabela 56. Kwestionariusz narzędzia AMSTAR 2 (Shea 2017). 

Lp. Pytanie 

Składowe pytania 

dla odp. częściowo pozytywnej 
for partial yes 

dla odpowiedzi pozytywnej 
for yes 

1. 

Czy pytanie/a badawcze i kryteria włą-
czenia do przeglądu uwzględniały kom-

ponenty PICO? 

Did the research questions and inclusion criteria for 
the review include the components of PICO? 

− 

 populacja 

 interwencja 

 komparator 

 punkty końcowe 

ramy czasowe okresu obserwacji (opcjo-
nalnie, zalecane) 

Komentarz: czasami, np. gdy efekt interwencji 
spodziewany jest dopiero po kilku latach, zaleca-
ne jest podanie dodatkowo ram czasowych dla 

okresu obserwacji. 

2. 

Czy w raporcie wyraźnie stwierdzono, że 
metodyka przeglądu została ustalona 

przed jego przeprowadzeniem, oraz czy 
zawiera uzasadnienie dla wszystkich 

istotnych modyfikacji protokołu? 

Did the report of the review contain an explicit 
statement that the review mehods were established 
prior to the conduct of the review and did the report 
justify any significant deviations from the protocol? 

Autorzy oświadczają, że posiadają 
pisemny protokół (lub wytyczne, 
guide), który zawiera wszystkie 

poniższe: 

pytanie, na jakie przegląd ma od-
powiedzieć 

strategia wyszukiwania 

kryteria włączenia i wykluczenia  

ocena ryzyka błędu systematyczne-
go 

Składowe dla partial yes oraz:  

protokół jest zarejestrowany i zawiera: 

plan metaanalizy/syntezy wyników, jeśli 
będzie wykonana 

plan badania przyczyn heterogeniczności 

uzasadnienie każdej modyfikacji zapisu 
protokołu 

3. 

Czy autorzy przeglądu uzasadnili wybór 
rodzaju badań, które spełniają kryteria 

włączenia do przeglądu? 

Did the review authors explain their selection of the 
study designs for inclusion in the review? 

− 

W przeglądzie uwzględniono jedno 
z poniższych: 

uzasadnienie włączenia wyłącznie badań 
RCT 

uzasadnienie włączenia wyłącznie badań 
nie-RCT 

uzasadnienie włączenie zarówno badań 
RCT jak i nie-RCT 

4. 

Czy autorzy przeglądu zastosowali wy-
czerpującą strategię wyszukiwania? 

Did the review authors use a comprehensive litera-

Spełnione wszystkie z poniższych: 

przeszukano ≥ 2 bazy danych (od-
powiednie dla pytania badawczego) 

Zawiera składowe z partial yes oraz wszyst-
kie z poniższych: 

przeszukano referencje / bibliografię włą-
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Lp. Pytanie 

Składowe pytania 

dla odp. częściowo pozytywnej 
for partial yes 

dla odpowiedzi pozytywnej 
for yes 

ture search strategy? 
podano słowa kluczowe i/lub stra-

tegię wyszukiwania 

w przypadku zastosowania restryk-
cji (np. językowe) przedstawiono 

uzasadnienie takiego postępowania 

czonych badań 

przeszukano rejestry badań klinicznych 

konsultowano lub włączono opinie eksper-
tów z danej dziedziny  

gdzie zasadne, przeszukano szarą literatu-
rę† 

wyszukiwanie przeprowadzono w okresie 
≤ 24 mies. do zakończenia tworzenia prze-

glądu 

5. 

Czy selekcja badań włączonych do prze-
glądu wykonana była przez przynajmniej 

dwie osoby? 

Did the review authors perform study selection in 
duplicate? 

− 

Spełniona jedna z poniższych: 

≥ 2 osoby dokonały niezależnie selekcji 
badań do przeglądu spośród analizowanych 

i uzyskali konsensus co do tego, które 
badania zostaną włączone 

2 osoby dokonały selekcji badań do prze-
glądu spośród analizowanych i uzyskali 

dobrą zgodność (≥ 80%‡), pozostała część 
rozpatrywanych badań została wybrana 

przez jedną osobę 

6. 

Czy ekstrakcja danych wykonana była 
przez przynajmniej dwie osoby? 

Did the review authors perform data extraction in 
duplicate? 

− 

Spełniona jedna z poniższych: 

≥ 2 osoby wykonały ekstrakcję danych i 
uzyskały konsensus w przypadku wystąpie-

nia różnic 

1 osoba wykonała ekstrakcję danych, druga 
osoba sprawdziła zgodność dokonując 

ekstrakcji z próby badań, uzyskano wysoką 
zgodność, wsp. Kappa ≥ 0,80%‡ 

7. 

Czy autorzy przeglądu przedstawili listę 
badań wykluczonych z przeglądu wraz z 

przyczynami? 

Did the review authors provide a list of excluded 
studies and justify the exclusions? 

przedstawiono listę wszystkich 
badań analizowanych w pełnym 

tekście i wykluczonych z przeglądu 

uzasadniono wykluczenie z przeglądu 
każdego z analizowanych badań 

8. 

Czy autorzy przeglądu opisali włączone 
badania wystarczająco szczegółowo? 

Did the review authors describe the included studies 
in adequate detail? 

Opisano wszystkie z poniższych: 

 populacja 

 interwencja 

 komparatory  

 punkty końcowe 

metodykę badań (studies design) 

Opisano wszystkie dla partial yes oraz 
wszystkie z poniższych^: 

szczegółowo populację 

szczegółowo interwencję i komparator 
(uwzględniając dawki, gdzie zasadne) 

warunki, w jakich przeprowadzano badania 
(study’s setting) 

ramy czasowe okresu obserwacji 

9. 

Czy autorzy przeglądu zastosowali od-
powiednią technikę oceny ryzyka wystą-
pienia błędu systematycznego (RoB)

 
we 

wszystkich włączonych do przeglądu 
badaniach? 

Did the review authors use a satisfactory technique 
for assessing the risk of bias (RoB) in individual 

studies that were included in the review? 

RCTs 

Ocena RoB wynikającego z: 

nieukrytej alokacji chorych do grup 
(unconcealed allocation) 

oraz 

braku zaślepienia pacjentów i per-
sonelu w czasie oceny wyników 

leczenia (niewymagane dla obiek-

Ocena RoB jak dla partial yes oraz wynika-
jącego z: 

nieprawidłowej techniki randomizacji 

oraz 

selektywnego raportowania wyników i/lub 
analiz specyficznych punktów końcowych 
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Lp. Pytanie 

Składowe pytania 

dla odp. częściowo pozytywnej 
for partial yes 

dla odpowiedzi pozytywnej 
for yes 

tywnych punktów końcowych, jak 
np. ocena całkowitej śmiertelności) 

nie-RCT 

Ocena RoB wynikającego z: 

obecności czynników zakłócających 

oraz 

błędu systematycznego doboru 
próby (selection bias) 

Ocena RoB jak dla partial yes oraz wynika-
jącego z: 

metod stosowanych do pomiaru ekspozycji 
i/lub leczenia oraz punktów końcowych 

oraz 

selektywnego raportowania wyników i/lub 
analiz specyficznych punktów końcowych 

10. 

Czy autorzy przeglądu podali informacje 
o źródłach finansowania badań włączo-

nych do PS? 

Did the review authors report on the sources of 
Funding for individual studies included in the 

review? 

− 

podano informacje o źródłach finansowa-
nia

 
każdego z badań lub podano informację 

o braku takich danych w poszczególnych 
badaniach 

11. 

Jeśli przeprowadzenie metaanalizy jest 
uzasadnione, to czy autorzy przeglądu 

zastosowali odpowiednią metodę synte-
zy wyników? 

If meta-analysis was justified did the review authors 
use appropriate methods for statistical combination 

of results? 

RCTs 

− 

Spełnione wszystkie z poniższych: 

przegląd zawiera uzasadnienie dla syntezy 
danych w metaanalizie 

zastosowano odpowiednią metodę syntezy 
wyników z badań, dostosowaną do hetero-

geniczności, jeśli taka występuje między 
nimi 

zbadano przyczyny heterogeniczności 

nie-RCT 

− 

Spełnione wszystkie z poniższych: 

przegląd zawiera uzasadnienie dla syntezy 
danych w metaanalizie 

zastosowano odpowiednią metodę syntezy 
wyników z badań, dostosowaną do hetero-

geniczności, jeśli taka występuje między 
nimi 

dokonano syntezy wyników z nie-RCT, z 
uwzględnieniem dopasowania dla czynni-

ków zakłócających RoB lub wykonano 
syntezę surowych danych uzasadniając, 

brak możliwości uwzględnienia czynników 
dopasowania dla czynników zakłócających  

przedstawiono oddzielnie podsumowanie 
wyników metaanalizy dla RCT i nie-RCT, jeśli 
do przeglądu włączono oba rodzaje badań 

12. 

Jeśli metaanaliza została przeprowadzo-
na, czy autorzy przeglądu ocenili poten-
cjalny wpływ RoB poszczególnych badań 
na wynik metaanalizy lub innej syntezy 

danych? 

If meta-analysis was performer did the review 
authors assess the potential impact of RoB in 

− 

przegląd zawiera wyłącznie badania RCT o 
niskim RoB 

lub 

autorzy przeglądu wykonali analizę możli-
wego wpływu RoB na końcowe oszacowa-

nie efektu w przypadku gdy wykonano 
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Lp. Pytanie 

Składowe pytania 

dla odp. częściowo pozytywnej 
for partial yes 

dla odpowiedzi pozytywnej 
for yes 

individual studies on the results of the meta-
analysis or other evidence synthesis? 

syntezę danych z badań o różnym RoB 
(RCTs i/lub nie-RCT) 

13. 

Czy autorzy przeglądu w czasie interpre-
tacji/dyskusji wyników PS odnieśli się 

RoB? 

Did the review authors account for RoB in individual 
studies when interpreting/discussing the results of 

the review? 

− 

do przeglądu włączono jedynie badania 
RCT o niskim RoB 

lub 

jeśli włączono badania RCT o umiarkowa-
nym lub wysokim RoB lub włączono bada-
nia nie-RCT, przedyskutowano wpływ RoB 

na wyniki przeglądu  

14. 

Czy autorzy przeglądu wyjaśnili i prze-
dyskutowali każdą heterogeniczność 

zaobserwowaną w wynikach przeglądu? 

Did the review authors provide a satisfactory 
explanation for, and discussion of, any heterogenei-

ty observed in the results of the review? 

− 

brak istotnej heterogeniczności w wynikach 
przeglądu 

lub 

w przypadku obecnej heterogeniczności w 
wynikach, autorzy zbadali źródła heteroge-

niczności i przedyskutowali jej wpływ na 
wyniki i wnioski przeglądu 

15. 

Jeśli wykonano ilościową syntezę da-
nych, czy autorzy przeglądu zbadali RoB 

związanego z wybiórczym publikowa-
niem badań i przedyskutowali poten-
cjalny wpływ i jego wielkość na wyniki 

przeglądu? 

If they performer quantitative synthesis did the 
review authors carry out an adequate investigetion 
of publication bias (small study bias) and discuss its 

likely impact on the results of the review? 

− 

wynik oceny ryzyka błędu publikacji (publi-
cation bias) przedstawiono graficznie na 

wykresie lub wykonano test statystyczny i 
przedyskutowano jego wpływ na wyniki 

przeglądu 

16. 

Czy autorzy przeglądu przedstawili 
każde źródło konfliktu interesów, włącz-
nie z finansowaniem, jakie otrzymali za 

wykonanie PS? 

Did the review authors report any potential sources 
of conflict of interest, including any funding they 

received for conducting the review? 

− 

autorzy przeglądu przedstawili informacje o 
braku konfliktu interesów 

lub 

autorzy przedstawili wszystkie źródła finan-
sowania oraz omówili postępowanie w 

przypadku występowania potencjalnego 
konfliktu interesów 

† szara literatura uwzględnia: strony internetowe (np. rządowe, pozarządowe, strony agencji oceny technologii medycznych), rejestry badań, 
abstrakty konferencyjne, dysertacje, nieopublikowane raporty lub prywatne strony internetowe (np. uniwersytetów, ResearchGate), infor-
macje zaczerpnięte od sponsorów badania/badaczy w przypadku, gdy artykuł badania nie został jeszcze opublikowany; 

‡ rekomendowane jest osiągnięcie wartości współczynnika Kappa ≥ 0,80 wskazującego na dużą zgodność ; 
^ autorzy podali informacje o zakresie heterogeniczności efektów interwencji jako istotną; 
RoB − ryzyko wystąpienia błędu systematycznego, Risk of Bias. 

W publikacji Shea 2017 nie sprecyzowano jakie narzędzia powinny służyć do oceny RoB w badaniach bez 

randomizacji. Powszechnie do oceny RoB w pojedynczych badaniach nie-RCT wykorzystuje się Newcastle 

Ottawa Scale, the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) i Mixed Methods Appraisal Tool 

(MMAT), a uznanym za najbardziej wyczerpujący, jest wprowadzony przez Cochrane – ROBINS-I. 
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Ryzyko wystąpienia błędu systematycznego z powodu czynników zakłócających (ang. confounding) 

w badaniach nie-RCT związane może być z:  

 nieodseparowaniem dwóch skojarzonych interwencji (lub ekspozycji) w czasie analizy wyników 

(efektem tego może być przyporządkowanie efektu do jednej interwencji/ekspozycji, podczas gdy 

jest rezultatem innej),  

 preferencyjnym wskazaniem do leczenia, np. kiedy jeden lek podawany jest preferencyjnie pa-

cjentom z wyższym wskaźnikiem chorób współwystępujących (ang. co-morbidities) niż lek będący 

komparatorem i kiedy choroby współwystępujące mają wpływ na wyniki będące przedmiotem 

badania. 

Błędna klasyfikacja ekspozycji/leczenia występuje najczęściej wtedy, gdy dane nie były precyzyjnie odno-

towywane w czasie realnym. Przykładowo, w celu zebrania informacji o stosowanym w danym badaniu 

leczeniu, autorzy wykorzystują dane z wydanych recept oraz zapisów przepisanego leczenia (ang. dispen-

sing records) jako surogatów dla podanej interwencji. Jednak zalecone leczenie nie musi pokrywać się 

w 100% z rzeczywistym przestrzeganiem zaleceń. W takiej sytuacji zastosowane leczenie może być błęd-

nie sklasyfikowane. 

Autorzy przeglądu powinni określić, czy w poszczególnych badaniach (najlepiej w zarejestrowanym przed 

przeprowadzeniem badania protokole) określono punkty końcowe i sposób analizy danych, w przeciwnym 

razie autorzy przeglądu mogą opublikować wyniki tych punktów końcowych z dostępnych baz danych, 

które wykazują istotne różnice w porównywanych grupach. 

Podanie informacji o źródłach finansowania poszczególnych badań umożliwia autorom przeglądu prze-

prowadzenie odrębnych analiz dla wyników badań finansowanych przez sponsora ocenianego produktu 

oraz finansowanych ze źródeł niezależnych. 

W przypadku, gdy wykonanie metaanalizy uznano za zasadne, wymagane jest uzasadnienie wyboru mo-

delu statystycznego (model efektów stałych lub losowych) oraz przedstawienie metody wykorzystanej do 

zbadania heterogeniczności. 
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16.2 Pełna ocena opracowań wtórnych według skali AMSTAR2 dla 
przeglądów systematycznych z metaanalizą 

Tabela 57. Domeny narzędzia AMSTAR 2 oraz ocena końcowa jakości metodologicznej przeglądów 
systematycznych. 

Al Salama 2017 

Uwzględnienie komponentów PICO w pytaniu i/lub kryteriach włączenia [pyt 1] SPEŁNIONO 

Rejestracja protokołu przed rozpoczęciem przeprowadzenia PS [pyt. 2] NIE SPEŁNIONO 

Uzasadnienie wyboru rodzaju badań włączanych do PS [pyt. 3] NIE SPEŁNIONO 

Odpowiednie przeprowadzenie wyszukiwania systematycznego badań pierwotnych [pyt. 4] SPEŁNIONO 

Wykonanie selekcji publikacji badań przez min. 2 analityków [pyt. 5] NIE SPEŁNIONO 

Wykonanie ekstrakcji danych przez min. 2 analityków [pyt. 6] NIE SPEŁNIONO 

Dostarczenie listy i uzasadnienie wykluczenia poszczególnych badań czytanych w pełnym tekście [pyt. 7] NIE SPEŁNIONO 

Wyczerpująca charakterystyka włączonych do PS badań pierwotnych [pyt. 8] SPEŁNIONO 

Odpowiednia technika oceny RoB w każdym z włączonych do PS badaniu pierwotnym, związanych w szcze-
gólności z: 

dla badań RCT: 

zaślepieniem procesu randomizacji chorych do grup oraz podwójnym zaślepieniem 

dla badań bez randomizacji: 

czynnikami zakłócającymi ocenę skuteczności interwencji (z ang. Confounding Bias) oraz doborem próby [pyt. 
9] 

NIE SPEŁNIONO 

Informacje o źródłach finansowania badań pierwotnych [pyt. 10] SPEŁNIONO 

Właściwa metodyka przeprowadzenia metaanalizy [pyt. 11] NIE DOTYCZY 

Wykonanie analizy potencjalnego wpływu RoB w badaniach pierwotnych i/lub różnic w wynikach pomiędzy 
pojedynczymi badaniami pierwotnymi [pyt. 12] 

NIE DOTYCZY 

Odniesienie się w czasie interpretacji/dyskusji wyników do RoB [pyt. 13] NIE DOTYCZY 

Przedstawienie i przedyskutowanie każdej heterogeniczności zaobserwowanej w wynikach PS [pyt. 14] NIE DOTYCZY 

Ocena RoB publikacji (z ang. Publication Bias) i jego wpływu na wyniki przeglądu, w którym wykonano meta-
analizę [pyt. 15] 

NIE SPEŁNIONO 

Przedstawienie każdego źródła konfliktu interesów włącznie z finansowaniem, jakie autorzy otrzymali za 
wykonanie PS [pyt. 16] 

SPEŁNIONO 

KRYTYCZNIE NISKA 
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16.3 Publikacje włączone do analizy skuteczności klinicznej oraz 
bezpieczeństwa 

 Lonoctocog alfa, produkt leczniczy Afstyla 

Stasyshyn 2017 Stasyshyn O, Djambas Khayat C, Iosava G, Ong J, Abdul Karim F, Fischer K, Veldman A, Blackman 
N, Ledger K, Pabinger I. Safety, efficacy and pharmacokinetics of rVIII-SingleChain in children 
with severe hemophilia A: results of a multicenter clinical trial. Journal of thrombosis and hae-
mostasis : JTH 2017; 15(4):636-644 

Mahlangu 2016 Mahlangu J, Kuliczkowski K, Karim FA, Stasyshyn O, Kosinova MV, Lepatan LM, Skotnicki A, Bog-
gio LN, Klamroth R, Oldenburg J, Hellmann A, Santagostino E, Baker RI, Fischer K, Gill JC, P’Ng S, 
Chowdary P, Escobar MA, Khayat CD, Rusen L, Bensen-Kennedy D, Blackman N, Limsakun T, 
Veldman A, Ledger KSt, Pabinger I. Efficacy and safety of rVIII-Singlechain: Results of a phase 1/3 
multicenter clinical trial in severe hemophilia A. Blood 2016; 128(5):630-637 

 Lonoctocog alfa (Afstyla) vs octocog alfa (Advate) 

Klamroth 2016 Klamroth R, Simpson M, von Depka-Prondzinski M, Gill JC, Morfini M, Powell JS, Santagostino E, 
Davis J, Huth-Kuhne A, Leissinger C, Neumeister P, Bensen-Kennedy D, Feussner A, Limsakun T, 
Zhou M, Veldman A, St Ledger K, Blackman N, Pabinger I. Comparative pharmacokinetics of rVIII-
SingleChain and octocog alfa (Advate(®) ) in patients with severe haemophilia A. Haemophilia 
2016; 22(5):730-738 

 Octocog alfa, produkt leczniczy Advate 

Auerswald 2012 Auerswald G, Thompson AA, Recht M, Brown D, Liesner R, Guzmán-Becerra N, Dyck-Jones J, 
Ewenstein B, Abbuehl B. Experience of advate rahf-pfm in previously untreated patients and 
minimally treated patients with haemophilia a. Thromb Haemost 2012; 107(6):1072-1082 

EPIC  
(Auerswald 
2015) 

Auerswald G, Kurnik K, Aledort LM, Chehadeh H, Loew-Baselli A, Steinitz K, Reininger AJ, Olden-
burg J, Male C, Andreeva T, Basharova E, Lebedev V, Becker B, Bobev D, Blatny J, Rageliene L, 
Janic D, Lopez MF, Badowska W, Brons P, Silva M, Shapiro A, Philipp CS, Woznica-Karczmarz I. 
The EPIC study: A lesson to learn. Haemophilia 2015; 21(5):622-628 

Blanchette 2008 Blanchette VS, Shapiro AD, Liesner RJ, Hernandez Navarro F, Warrier I, Schroth PC, Spotts G, 
Ewenstein BM. Plasma and albumin-free recombinant factor VIII: pharmacokinetics, efficacy and 
safety in previously treated pediatric patients. J Thromb Haemost 2008; 6(8):1319-1326 

Tarantino 2004 Tarantino MD, Collins PW, Hay CR, Shapiro AD, Berntorp E, Bray GL, Tonetta SA, Schroth PC, 
Retzios AD, Rogy SS, Sensel MG, Ewenstein BM. Clinical evaluation of an advanced category 
antihaemophilic factor prepared using a plasma/albumin-free method: pharmacokinetics, effi-
cacy, and safety in previously treated patients with haemophilia A. Haemophilia 2004; 
10(5):428-437 

Fischer 2011  
(do Blanchette 
2008 i Taranti-
no 2004) 

Fischer K, Collins P, Bjorkman S, Blanchette V, Oh M, Fritsch S, Schroth P, Spotts G, Ewenstein B. 
Trends in bleeding patterns during prophylaxis for severe haemophilia: observations from a 
series of prospective clinical trials. Haemophilia 2011; 17(3):433-438 

 Octocog alfa, produkt leczniczy Kogenate Bayer 

Barnes 2006 Barnes C, Lillicrap D, Pazmino-Canizares J, Blanchette VS, Stain AM, Clark D, Hensmen C, Carcao 
M. Pharmacokinetics of recombinant factor VIII (Kogenate-FS®) in children and causes of inter-
patient pharmacokinetic variability. Haemophilia 2006; 12(SUPPL. 4):40-49 
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Giangrande 
2002 

Giangrande PL. Safety and efficacy of KOGENATE Bayer in previously untreated patients (PUPs) 
and minimally treated patients (MTPs). Haemophilia 2002; 8 Suppl 2:19-22 

Kreuz 2005 Kreuz W, Gill JC, Rothschild C, Manco-Johnson MJ, Lusher JM, Kellermann E, Gorina E, Larson PJ. 
Full-length sucrose-formulated recombinant factor VIII for treatment of previously untreated or 
minimally treated young children with severe haemophilia A: Results of an international clinical 
investigation. Thromb Haemost 2005; 93(3):457-467 

ReCARE 
(Li 2017) 

Li C, Zhang X, Zhao Y, Wu R, Hu Q, Xu W, Sun J, Yang R, Li X, Zhou R, Lian S, Gu J, Wu J, Hou Q. 
Long-term efficacy and safety of prophylaxis with recombinant factor VIII in Chinese pediatric 
patients with hemophilia A: a multi-center, retrospective, non-interventional, phase IV (ReCARE) 
study. Curr Med Res Opin 2017; 33(7):1223-1230 

JOS  
(Manco-Johnson 
2007) 

Manco-Johnson MJ, Abshire TC, Shapiro AD, Riske B, Hacker MR, Kilcoyne R, Ingram JD, Manco-
Johnson ML, Funk S, Jacobson L, Valentino LA, Hoots WK, Buchanan GR, DiMichele D, Recht M, 
Brown D, Leissinger C, Bleak S, Cohen A, Mathew P, Matsunaga A, Medeiros D, Nugent D, 
Thomas GA, Thompson AA, McRedmond K, Soucie JM, Austin H, Evatt BL. Prophylaxis versus 
episodic treatment to prevent joint disease in boys with severe hemophilia. N Engl J Med 2007; 
357(6):535-544 

PAC  
(Zhao 2017) 

Zhao Y, Xiao J, Yang R, Wu R, Hu Y, Beckmann H, Wu J, Hou Q, Sun J. Efficacy of standard prophy-
laxis versus on-demand treatment with bayer’s sucrose-formulated recombinant FVIII (rFVIII-FS) 
in Chinese children with severe hemophilia A. Pediatr Hematol Oncol 2017; 34(3):138-148 

 Simoctocog alfa, produkt leczniczy Nuwiq 

GENA-03  
(Klukowska 
2016) 

Klukowska A, Szczepanski T, Vdovin V, Knaub S, Jansen M, Liesner R. Novel, human cell line-
derived recombinant factor VIII (Human-cl rhFVIII, Nuwiq(®) ) in children with severe haemophil-
ia A: efficacy, safety and pharmacokinetics. Haemophilia 2016: 22, 232–239 

GENA-13  
(Klukowska 
2018) 

Klukowska A, Szczepanski T, Vdovin V, Knaub S, Bichler J, Jansen M, Dzhunova I, Liesner R J. 
Long-term tolerability, immunogenicity and efficacy of Nuwiq((R)) (human-cl rhFVIII) in children 
with severe haemophilia A. Haemophilia 2018 

NuProtect  
(Liesner 2018) 

Liesner R J, Abashidze M, Aleinikova O, Altisent C, Belletrutti M J, Borel-Derlon A, Carcao M, 
Chambost H, Chan A K C, Dubey L, Ducore J, Fouzia N A, Gattens M, Gruel Y, Guillet B, Kavarda-
kova N, El Khorassani M, Klukowska A, Lambert T, Lohade S, Sigaud M, Turea V, Wu J K M, Vdo-
vin V, Pavlova A, Jansen M, Belyanskaya L, Walter O, Knaub S, Neufeld E J. Immunogenicity, 
efficacy and safety of Nuwiq((R)) (human-cl rhFVIII) in previously untreated patients with severe 
haemophilia A-Interim results from the NuProtect Study. Haemophilia 2018; 24(2):211-220 

 Turoctocog alfa, produkt leczniczy NovoEight 

guardianTM3 
(Kulkarni 2013) 

Kulkarni R, Karim FA, Glamocanin S, Janic D, Vdovin V, Ozelo M, Rageliene L, Carboni E, Laguna P, 
Dobaczewski G, Seremetis S, Lindblom A, Santagostino E. Results from a large multinational 
clinical trial (guardian3) using prophylactic treatment with turoctocog alfa in paediatric patients 
with severe haemophilia A: safety, efficacy and pharmacokinetics. Haemophilia 2013; 19(5):698-
705 

guardianTM2 
(Lentz 2016) 

Lentz SR, Cerqueira M, Janic D, Kempton C, Matytsina I, Misgav M, Oldenburg J, Ozelo M, Recht 
M, Rosholm A, Savic A, Suzuki T, Tiede A, Santagostino E. Interim results from a large multina-
tional extension trial (guardian() 2) using turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleed-
ing in patients with severe haemophilia A. Haemophilia 2016; 22(5):e445-9 

guardianTM1 
(Lentz 2013) 

Lentz SR, Misgav M, Ozelo M, Salek SZ, Veljkovic D, Recht M, Cerqueira M, Tiede A, Brand B, 
Mancuso ME, Seremetis S, Lindblom A, Martinowitz U. Results from a large multinational clinical 
trial (guardian1) using prophylactic treatment with turoctocog alfa in adolescent and adult pa-
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tients with severe haemophilia A: safety and efficacy. Haemophilia 2013; 19(5):691-697 

guardianTM2 
(Ozelo 2015) 

Ozelo M, Misgav M, Abdul Karim F, Lentz SR, Martin-Salces M, Matytsina I, Saugstrup T, San-
tagostino E. Long-term patterns of safety and efficacy of bleeding prophylaxis with turoctocog 
alfa (NovoEight(®) ) in previously treated patients with severe haemophilia A: interim results of 
the guardian() 2 extension trial. Haemophilia 2015; 21(5):e436-9 

 Efmoroctocog alfa, produkt leczniczy Elocta 

ASPIRE  
(Nolan 2016) 

Nolan B, Mahlangu J, Perry D, Young G, Liesner R, Konkle B, Rangarajan S, Brown S, Hanabusa H, 
Pasi KJ, Pabinger I, Jackson S, Cristiano LM, Li X, Pierce GF, Allen G. Long-term safety and efficacy 
of recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc) in subjects with haemophilia A. Haemophil-
ia 2016; 22(1):72-80 

Wang 2018 Wang C, Young G. Clinical use of recombinant factor VIII Fc and recombinant factor IX Fc in pa-
tients with haemophilia A and B. Haemophilia. 2018;00:1-6.  

Kids A-LONG 
(Young 2015) 

Young G, Mahlangu J, Kulkarni R, Nolan B, Liesner R, Pasi J, Barnes C, Neelakantan S, Gambino G, 
Cristiano LM, Pierce GF, Allen G. Recombinant factor VIII Fc fusion protein for the prevention 
and treatment of bleeding in children with severe hemophilia A. J Thromb Haemost 2015; 
13(6):967-977 
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16.4 Badania wykluczone z analizy klinicznej na podstawie pełnych 
tekstów i przyczyny wykluczeń 

Abshire TC, Brackmann HH, Scharrer I, Hoots K, Gazengel C, Powell JS, 
Gorina E, Kellermann E, Vosburgh E. Sucrose formulated recombinant 
human antihemophilic factor VIII is safe and efficacious for treatment 
of hemophilia A in home therapy—International Kogenate-FS Study 
Group. Thromb Haemost 2000; 83(6):811-816 

Nieprawidłowa populacja – do badania włączano chorych w wieku 12-
60 lat z ciężką postacią HA definiowaną jako aktywność czynnika VIII 
<2%, ale przedstawiono wyniki w podgrupie chorych z ciężką postacią 
HA (aktywność czynnika VIII <1%), ale nie przedstawiono wyników w 
podgrupie dzieci, średnia wieku pacjentów z ciężką postacią HA wynio-
sła 35,0 lat (SD: 13,6) w ośrodkach europejskich i 18,4 lat (SD: 6,1) w 
ośrodkach amerykańskich 

Addiego J, Kasper C, Abildgaard C, Hilgartner M, Lusher J, Glader B, 
Aledort L. Frequency of inhibitor development in haemophiliacs treat-
ed with low-purity factor VIII. LANCET 1993; 342(8869):462-464 

Nieprawidłowa interwencja – chorzy w trakcie badania otrzymywali 
produkty starszej generacji zawierające czynnik VIII (produkty o niskiej 
do pośredniej czystości; non-viral-inactivated FVIII, heat-treated FVIII, 
cryoprecipitate); żaden z chorych w trakcie badania nie otrzymywał 
wysokooczyszczonego produktu (high-purity product); dopiero po 
zakończeniu badania chorzy otrzymywali wysokooczyszczone produk-
ty, kiedy stały się dostępne 

Antun A, Monahan PE, Manco-Johnson MJ, Callaghan MU, Kanin M, 
Knoll C, Carpenter SL, Davis JA, Guerrera MF, Kruse-Jarres R, Ragni MV, 
Witmer C, McCracken CE, Kempton CL. Inhibitor recurrence after 
immune tolerance induction: a multicenter retrospective cohort study. 
J Thromb Haemost 2015; 13(11):1980-1988 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena związku wyjścio-
wych charakterystyk pacjentów, przestrzegania zaleceń dotyczących 
schematu leczenia profilaktycznego po wykonaniu ITI z ponownym 
rozwojem inhibitora 

Armstrong EP, Malone DC, Krishnan S, Wessler MJ. Adherence to 
clotting factors among persons with hemophilia A or B. 2015; 
20(3):148-153 

Nieprawidłowa interwencja – badanie miało na celu ocenę stosowania 
się do zaleceń lekarskich, była to retrospektywna obserwacyjna ocena 
chorych na HA i HB, o nasileniu łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim, 
leczonych różnymi produktami zawierającymi FVIII (u chorych na HA: 
Advate, Helixate, Kogenate, Recombinate, ReFacto, Xyntja, Hemofil, 
Monclonate-P, Corifact) i FIX (u chorych na HB: (AlphaNine, MonoNine, 
Immunine, BeneFIX); wyniki podano dla całej populacji chorych na HA i 
HB, oraz z wyróżnieniem dla ciężkiego nasilenia choroby, bez względu 
na rodzaj stosowanego leku 

Astermark J, Petrini P, Tengborn L, Schulman S, Ljung R, Berntorp E. 
Primary prophylaxis in severe haemophilia should be started at an 
early age but can be individualized. Br J Haematol 1999; 105(4):1109-
1113 

Nieprawidłowa interwencja – wieloletnia ocena terapii, chorzy leczeni 
różnymi produktami zawierającymi czynnik VIII, głównie starszej gene-
racji (o pośrednim stopniu oczyszczenia osocza), ale też wysokooczysz-
czonym (Octonativ-M, Monoclate P), a także produktami rekombino-
wanymi (Recombinate, Kogenate), nie podano jednak ilu chorych 
otrzymywało rekombinowany czynnik VIII, nie przedstawiono dla nich 
oddzielnych wyników 

Aygoren-Pursun E, Scharrer I. A multicenter pharmacosurveillance 
study for the evaluation of the efficacy and safety of recombinant 
factor VIII in the treatment of patients with hemophilia A. German 
Kogenate Study Group. Thromb Haemost 1997; 78(5):1352-1356 

Nieprawidłowa populacja – oceniana interwencja: Kogenate FS; do 
badania włączono chorych o medianie wieku 27  lat (zakres: 2-62), 10 
pacjentów było w wieku <18 lat, ale nie przedstawiono wyników w 
takiej podgrupie; włączono chorych na HA o aktywności czynnika VIII 
<15%, ciężką postać choroby (aktywność czynnika VIII <1%) stwierdzo-
no u 22 pacjentów, ale nie przedstawiono wyników w takiej podgrupie 

Bacon CL, Singleton E, Brady B, White B, Nolan B, Gilmore RM, Ryan C, 
Keohane C, Jenkins PV, O’Donnell JS. Low risk of inhibitor formation in 
haemophilia A patients following en masse switch in treatment to a 
third generation full length plasma and albumin-free recombinant 
factor VIII product (ADVATE®). Haemophilia 2011; 17(3):407-411 

Nieprawidłowa populacja – większość włączonych chorych była w 
wieku ≥18 lat (62,3%), 89% chorych miało ciężką postać HA, 3,5% 
umiarkowaną; nie przedstawiono wyników w docelowej populacji (<18 
lat); ocena rozwoju inhibitora  

Barnes C, Rivard GE, Poon MC, Teitel J, Pai M, Kern M, Blanchette VS, 
Carcao M. Canadian multi-institutional survey of immune tolerance 
therapy (ITT) -- experience with the use of recombinant factor VIII for 
ITT. Haemophilia 2006; 12(1):1-6 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu nie podano dokładnie jaki 
preparat czynnika krzepnięcia VIII podawano pacjentom 

Batlle J, López MF, Brackmann HH, Gaillard S, Goudemand J, Humbert 
J, De Moerloose P, Maass E, Mauz-Körholz C, Sultan Y, Stieltjes N. 
Induction of immune tolerance with recombinant factor VIII in haemo-
philia A patients with inhibitors. Haemophilia 1999; 5(6):431-435 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena indukcji tolerancji 
immunologicznej (ITI) u 11 pacjentów w wieku od kilku miesięcy do 48 
lat (2 pacjentów >18 lat), chorych na HA leczonych produktem Kogena-
te 

Batorova A, Jankovicova D, Morongova A, Bubanska E, Prigancova T, 
Horakova J, Machyniakova M, Cervenka J, Chandoga J, Bohmer D, 
Mistrik M. Inhibitors in Severe Hemophilia A: 25-Year Experience in 
Slovakia. Semin Thromb Hemost 2016; 42(5):550-562 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu nie podano dokładnie jaki 
preparat czynnika krzepnięcia VIII podawano pacjentom, wiadomo że 
stosowano produkty rekombinowane i osoczopochodne; ocena rozwo-
ju inhibitorów u chorych na ciężką postać HA, 25-letnia obserwacja w 
Słowacji 

Bjorkman S, Blanchette VS, Fischer K, Oh M, Spotts G, Schroth P, Brak poszukiwanych punktów końcowych – porównanie farmakokine-
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Fritsch S, Patrone L, Ewenstein BM, Collins PW. Comparative pharma-
cokinetics of plasma- and albumin-free recombinant factor VIII in 
children and adults: the influence of blood sampling schedule on 
observed age-related differences and implications for dose tailoring. J 
Thromb Haemost 2010; 8(4):730-736 

tyki w trakcie terapii produktem Advate u chorych na HA w wieku 1-6 
lat w porównaniu do chorych w wieku 10-65 lat, analiza na podstawie 
danych z 3 badań 

Blanchette P, Rivard G, Israels S, Robinson S, Ali K, Walker I, Stain AM, 
Blanchette V. A survey of factor prophylaxis in the Canadian haemo-
philia A population. Haemophilia 2004; 10(6):679-683 

Nieprawidłowy rodzaj badania – badanie przekrojowe opisujące sche-
maty leczenia produktem Kogenate w Kanadzie 

Calvez T , Chambost H , D’Oiron R , Dalibard V , Demigue V , Doncarli A 
, Grue Y , Huguenin Y , Lutz P , Rothschild C , Vinciguerra C , 
Goudemand J . Analyses of the FranceCoag cohort support differences 
in immunogenicity among one plasma-derived and two recombinant 
factor VIII brands in boys with severe hemophilia A . Haematologica  
2018 ; 103 (1 ):179 -189 

Brak poszukiwanych punktów końcowych - badanie oceniające wystę-
powania przeciwciał hamujących aktywność terapii VIII czynnikami 
krwii (ocena Advante, Factane oraz Kogenate); część chorych wykazy-
wała obecność inhibitorów już w momencie otrzymania pierwszej 
infuzji danego produktu leczniczego; nie wszyscy pacjenci rozpoczynali 
rutynową profilatktykę w okresie 50 EDs 

Calvez T, Chambost H, Claeyssens-Donadel S, d’Oiron R, Goulet V, 
Guillet B, Heritier V, Milien V, Rothschild C, Roussel-Robert V, Vinci-
guerra C, Goudemand J. Recombinant factor VIII products and inhibitor 
development in previously untreated boys with severe hemophilia A. 
Blood 2014; 124(23):3398-3408 

Brak poszukiwanych punktów końcowych –  w badaniu nie przedsta-
wiono osobnych wyników dla poszczególnych produktów lecznicznych; 
ocena wpływu rodzaju zastosowanego jako pierwszy preparatu rFVIII 
na ryzyko rozwoju inhibitorów związanego ze stosowaniem różnych 
rFVIII (Recombinate, Bioclate, Kogenate, Helixate, ReFacto, Kogenate 
FS/Bayer, Helixate NexGen, Advate, ReFacto AF, Xyntha poza UE) u 
chorych na ciężką postać HA, wcześniej nieleczonych 

Cannavò A, Valsecchi C, Garagiola I, Palla R, Mannucci PM, Rosendaal 
FR, Peyvandi F. Nonneutralizing antibodies against factor VIII and risk 
of inhibitor development in severe hemophilia A. Blood 2017; 
129(10):1245-1250 

Nieprawidłowa interwencja – mieszana interwencja – dodatkowa 
analiza do badania RCT SIPPET, NCT01064284 porównujące terapię 
rekombinowanymi czynnikami VIII (Recombinate, Kogenate FS, Advate, 
ReFacto AF) z terapią czynnikami osoczopochodnymi VIII (Alphanate, 
Fanhdi, Emoclot, Factane); wyniki łącznie dla grup, nie wyróżniano 
wyników oddzielnie dla poszczególnych leków; ocena występowania 
inhibitorów 

Carcao M, Shapiro A, Staber JM, Hwang N, Druzgal C, Lieuw K, Belle-
trutti M, Thornburg CD, Ahuja SP, Morales-Arias J, Dumont J, Miyasato 
G, Tsao E, Jain N, Pipe SW. Recombinant factor VIII Fc fusion protein 
for immune tolerance induction in patients with severe haemophilia A 
with inhibitors-A retrospective analysis. Haemophilia 2018 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena indukcji tolerancji 
immunologicznej (ITI) za pomocą produktu Elocta u dzieci chorych na 
ciężką postać HA 

Celkan T, Özdemir N. Reduced early prophylaxis of children with 
haemophilia in a developing country, Turkey. Haemophilia 2011; 
17(5):e840-e841 

Nieprawidłowy rodzaj badania – seria przypadków – badanie oceniają-
ce różne rekombinowane FVIII  (Recombinate, Kogenate FS, PFVIII 
Recombinate) u 10 chorych na HA i 3 chorych na HB (inne produkty); 
przedstawiono wyniki oddzielnie dla każdego pacjenta (ocena rozwoju 
inhibitorów, ocena umiejscowienia epizodów krwawień) 

Collins PW, Blanchette VS, Fischer K, Bjorkman S, Oh M, Fritsch S, 
Schroth P, Spotts G, Astermark J, Ewenstein B. Break-through bleeding 
in relation to predicted factor VIII levels in patients receiving prophy-
lactic treatment for severe hemophilia A. J Thromb Haemost 2009; 
7(3):413-420 

Opracowanie wtórne – wtórne przedstawienie wyników z dwóch 
badań klinicznych, badania Tarantino 2004 (chorzy w wieku 10-65 lat) i 
badania w populacji dzieci, na podstawie doniesienia konferencyjnego  

Collins PW, Palmer BP, Chalmers EA, Hart DP, Liesner R, Rangarajan S, 
Talks K, Williams M, Hay CR. Factor VIII brand and the incidence of 
factor VIII inhibitors in previously untreated UK children with severe 
hemophilia A, 2000-2011. Blood 2014; 124(23):3389-3397 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – brak możliwość rozróżnie-
nia leczenia profilaktycznego i doraźnego, autorzy jedynie zaznaczyli że 
różnice w preferencji wrażania profilaktyki na przestrzeni lat oraz 
między ośrodkami mogły wpływać na wyniki 

Delumeau JC, Ikegawa C, Yokoyama C, Haupt V. An observational study 
of sucrose-formulated recombinant factor VIII for Japanese patients 
with haemophilia A. Thromb Haemost 2008; 100(1):32-37 

Nieprawidłowa populacja – produkt Kogenate stosowany w populacji 
pacjentów o średnim wieku 23,7 lat; nie podano oddzielnych wyników 
dla podgrupy dzieci 

Den Uijl I, Mauser-Bunschoten EP, Roosendaal G, Schutgens R, Fischer 
K. Efficacy assessment of a new clotting factor concentrate in haemo-
philia A patients, including prophylactic treatment. Haemophilia 2009; 
15(6):1215-1218 

Nieprawidłowa populacja – produkt Advate podawano chorym na HA 
w ramach profilaktyki lub na żądanie,  mediana wieku w tych grupach 
wynosiła odpowiednio 21 (zakres: 12-39) i 39 (zakres: 19-59), nie 
przedstawiono wyników w docelowej populacji (w wieku <18 lat) 

Dingli D, Gastineau DA, Gilchrist GS, Nichols WL, Wilke JL. Continuous 
factor VIII infusion therapy in patients with haemophilia A undergoing 
surgical procedures with plasma-derived or recombinant factor VIII 
concentrates. Haemophilia 2002; 8(5):629-634 

Nieprawidłowa interwencja – ocena okołozabiegowego podania FVIII; 
w badaniu oceniano 28 chorych na HA, w tym 12 w wieku <18 lat; 23 
chorym podawano rFVIII (Recombinate, Kogenate), a 5 chorym mono-
klonalny, antyhemofilowy czynnik VIII (Hemofil M); przedstawiono 
oddzielnie wyniki oceny dla każdego pacjenta, jednak nie podano 
informacji o stosowanym leku dla każdego z pacjentów, w związku z 
czym ocena konkretnego leku jest niemożliwa do zaprezentowania 

Eckhardt CL, Loomans JI, van Velzen AS, Peters M, Mauser-Bunschoten 
EP, Schwaab R, Mazzucconi MG, Tagliaferri A, Siegmund B, Reitter-
Pfoertner SE, van der Bom JG, Fijnvandraat K. Inhibitor development 
and mortality in non-severe hemophilia A. J Thromb Haemost 2015; 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu uczestniczyli chorzy na nieciężką 
postać HA; retrospektywna ocena związku pomiędzy rozwojem inhibi-
tora a śmiertelnością  
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13(7):1217-1225 

Eckhardt CL, Mauser-Bunschoten EP, Peters M, Leebeek FW, van der 
Meer FJ, Fijnvandraat K. Inhibitor incidence after intensive FVIII re-
placement for surgery in mild and moderate haemophilia A: a prospec-
tive national study in the Netherlands. Br J Haematol 2012; 
157(6):747-752 

Nieodpowiednia populacja – dorośli chorzy – mediana wieku 54 lata 
(IQR: 40; 59) 

Elalfy MS, Elbarbary NS, Eldebeiky MS, El Danasoury AS. Risk of bleed-
ing and inhibitor development after circumcision of previously un-
treated or minimally treated severe hemophilia A children. Pediatr 
Hematol Oncol 2012; 29(5):485-493 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu stosowano osoczopochodny 
czynnik VIII (pdFVIII) 

Epstein J, Xiong Y, Woo P, Li-McLeod J, Spotts G. Retrospective analysis 
of differences in annual factor VIII utilization among haemophilia A 
patients. Haemophilia 2012; 18(2):187-192 

Nieprawidłowy rodzaj badania – retrospektywna ocena różnic w 
rocznym zużyciu różnych produktów czynnika krzepnięcia VIII u cho-
rych na HA 

Feldman BM, Pai M, Rivard GE, Israels S, Poon MC, Demers C, Robin-
son S, Luke KH, Wu JK, Gill K, Lillicrap D, Babyn P, McLimont M, 
Blanchette VS. Tailored prophylaxis in severe hemophilia A: interim 
results from the first 5 years of the Canadian Hemophilia Primary 
Prophylaxis Study. J Thromb Haemost 2006; 4(6):1228-1236 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu podawano pacjentom rekom-
binowany czynnik VIII (rFVIII), produkty Advate, Helixate FS, Kogenate 
FS (informacja z clinicaltrials.gov), ale nie podano informacji ilu cho-
rych dostało który lek, ani nie przedstawiono wyników oddzielnie dla 
poszczególnych leków; badanie CHPS (Canadian Hemophilia Primary 
Prophylaxis Study) 

Fischer K, Iorio A, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, 
Windyga J, Gilman EA, Hollingsworth R, Makris M. Inhibitor develop-
ment in non-severe haemophilia across Europe. Thromb Haemost 
2015; 114(4):670-675 

Nieprawidłowa populacja – włączano chorych na nie-ciężką postać HA 
lub HB (non-severe HA, HB), mediana wieku 35,3 lat (IQR: 9,3; 67,9); 
badanie EUHASS 

Gaboulaud V, Parquet A, Tahiri C, Claeyssens S, Potard V, Faradji A, 
Peynet J, Costagliola D. Prevalence of IgG antibodies to human parvo-
virus B19 in haemophilia children treated with recombinant factor 
(F)VIII only or with at least one plasma-derived FVIII or FIX concen-
trate: Results from the French haemophilia cohort. Br J Haematol 
2002; 116(2):383-389 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu chorzy na HA otrzymywali 
różne produkty (Kogenate, Recombinate, Helixate, Bioclate), nie 
przedstawiono osobnych wyników dla poszczególnych leków 

Giangrande P, Andreeva T, Chowdary P, Ehrenforth S, Hanabusa H, 
Leebeek FW, Lentz SR, Nemes L, Poulsen LH, Santagostino E, You CW, 
Clausen WH, Jonsson PG, Oldenburg J. Clinical evaluation of glyco-
PEGylated recombinant FVIII: Efficacy and safety in severe haemophilia 
A. Thromb Haemost 2017; 117(2):252-261 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu oceniano produkt N8-GP u 
chorych na ciężką postać HA, których średnia wieku wyniosła 31,1 lat 
(SD: 12,6) 

Gouider E, Rauchensteiner S, Andreeva T, Al Zoebie A, Mehadzic S, 
Nefyodova L, Brunn M, Tueckmantel C, Meddeb B. Real-life evidence 
in evaluating effectiveness of treatment in Haemophilia A with a 
recombinant FVIII concentrate: A non-interventional study in emerging 
countries. Haemophilia 2015; 21(3):e167-e175 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu 24,2% chorych było w wieku 
>18 lat; ciężką postać choroby (rozumianą jako FVIII:C ≤2%) miało 
79,6% chorych (w tym 22,0% FVIII:C 1-2%); brak wyników w podgrupie 
dzieci z ciężką postacią HA  

Gouw SC, Van Den Berg HM, Le Cessie S, Van Der Bom JG. Treatment 
characteristics and the risk of inhibitor development: A multicenter 
cohort study among previously untreated patients with severe hemo-
philia A. J Thromb Haemost 2007; 5(7):1383-1390 

Nieprawidłowa interwencja – publikacja prezentuje łączne dane pa-
cjentów z różnych badań rejestracyjnych, dotyczących produktów 
Kogenate, Kogenate Bayer, Recombinate, ReFacto; nie przedstawiono 
oddzielnych wyników dla poszczególnych leków 

Gouw SC, van der Bom JG, Auerswald G, Ettinghausen CE, Tedgard U, 
van den Berg HM. Recombinant versus plasma-derived factor VIII 
products and the development of inhibitors in previously untreated 
patients with severe hemophilia A: the CANAL cohort study. Blood 
2007; 109(11):4693-4697 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – mieszane wyniki dla profi-
laktyki i leczenia doraźnego, tylko około 58% rozpoczęło regularną 
profilaktykę w okresie 50EDs; badanie CANAL 

Gringeri A, Musso R, Mazzucconi MG, Piseddu G, Schiavoni M, 
Pignoloni P, Mannucci PM, Bernasconi S, Brito D, Castaman G, Coppola 
A, Di Minno G, Gamba G, Iannaccaro PG, Landolfi R, Perja MM, Prieto 
M, Santagostino E, Schinco PC, Villar A. Immune tolerance induction 
with a high purity von Willebrand factor/VIII complex concentrate in 
haemophilia A patients with inhibitors at high risk of a poor response. 
Haemophilia 2007; 13(4):373-379 

Nieprawidłowa interwencja – chorym podawano produkt Fanhdi – 
kompleks VWF/FVIII 

Gringeri A, Tagliaferri A, Tagariello G, Morfini M, Santagostino E, 
Mannucci P. Efficacy and inhibitor development in previously treated 
patients with haemophilia A switched to a B domain-deleted recombi-
nant factor VIII. Br J Haematol 2004; 126(3):398-404 

Nieprawidłowa interwencja – chorzy otrzymywali produkt ReFacto 

Hampton K, Chowdary P, Dunkley S, Ehrenforth S, Jacobsen L, Neff A, 
Santagostino E, Sathar J, Takedani H, Takemoto CM, Negrier C. First 
report on the safety and efficacy of an extended half-life glycoPEGylat-
ed recombinant FVIII for major surgery in severe haemophilia A. 
Haemophilia 2017; (no pagination) 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu oceniano produkt N8-GP u 
chorych na ciężką postać HA, których mediana wieku wyniosła 36,5 lat 
(zakres: 15-66) 
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Hay CR, Palmer BP, Chalmers EA, Hart DP, Liesner R, Rangarajan S, 
Talks K, Williams M, Collins PW. The incidence of factor VIII inhibitors 
in severe haemophilia A following a major switch from full-length to B-
domain-deleted factor VIII: a prospective cohort comparison. Haemo-
philia 2015; 21(2):219-226 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu ocenianą interwencję stano-
wił produkt ReFacto-AF 

Hazendonk HC, van Moort I, Fijnvandraat K, Kruip MJ, Laros-van Gor-
kom BA, van der Meer FJ, Meijer K, Peters M, Schutgens RE, Zwaan 
CM, Driessens MH, Polinder S, Leebeek FW, Mathot RA, Cnossen MH. 
The “OPTI-CLOT” trial. A randomised controlled trial on periOperative 
PharmacokineTIc-guided dosing of CLOTting factor concentrate in 
haemophilia A. Thromb Haemost 2015; 114(3):639-644 

Nieprawidłowy rodzaj badania – opis badania RCT OPTI-CLOT mające-
go na celu ocenę nowego schematu okołooperacyjnego podawania 
koncentratu zawierającego FVIII, w porównaniu do standardowego 
protokołu leczenia 

Hilliard P, Zourikian N, Blanchette V, Chan A, Elliott B, Israels SJ, Nilson 
J, Poon MC, Laferriere N, Van Neste C, Jarock C, Wu J, McLimont M, 
Feldman B. Musculoskeletal health of subjects with hemophilia A 
treated with tailored prophylaxis: Canadian Hemophilia Primary 
Prophylaxis (CHPS) Study. J Thromb Haemost 2013; 11(3):460-466 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu podawano pacjentom rekom-
binowany czynnik VIII (rFVIII), produkty Advate, Helixate FS, Kogenate 
FS (informacja z clinicaltrials.gov), ale nie podano informacji ilu cho-
rych dostało który lek, ani nie przedstawiono wyników oddzielnie dla 
poszczególnych leków; badanie CHPS (Canadian Hemophilia Primary 
Prophylaxis Study) 

Jimenez-Yuste V, Lejniece S, Klamroth R, Suzuki T, Santagostino E, 
Karim FA, Saugstrup T, Moss J. The pharmacokinetics of a B-domain 
truncated recombinant factor VIII, turoctocog alfa (NovoEight®), in 
patients with hemophilia A. J Thromb Haemost 2015; 13(3):370-379 

Nieprawidłowy rodzaj badania – pooled data z 6 badań, ocena farma-
kokinetyki po podaniu jednej dawki leku NovoEight 

Karimi M , Eshghi P , Safarpour M M , Haghpanah S , Meshksar A , 
Zahedi Z , Habibpanah B . Modified primary prophylaxis in previously 
untreated patients with severe hemophilia a in Iran . Journal of Pediat-
ric Hematology/Oncology  2018 ; 40 (3 ):188 -191 

Nieodpowiednia interwencja - preparat Kogenate podawany począt-
kowo raz na tydzień w niskiej dawce 25 IU/kg, dopasowywanej na-
stępnie indywidualnie; celem badania była ocena schmatu profilaktyki 
z niską początkową dawką 

Kempton CL, Soucie JM, Abshire TC. Incidence of inhibitors in a cohort 
of 838 males with hemophilia A previously treated with factor VIII 
concentrates. J Thromb Haemost 2006; 4(12):2576-2581 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu uczestniczyli chorzy na HA o 
średniej wieku wynoszącej 18,5 lat; 68,6% chorych miało ciężką postać 
choroby, 17,7% – umiarkowaną, a 13,7% – łagodną; chorym podawano 
różne produkty rFVIII (Recombinate, Helixate, Kogenate, Monoclona-
te); wyniki przedstawiono ogółem i w podgrupach:  w populacji pacjen-
tów 2-14 lat, u chorych z ciężką lub umiarkowaną postacią HA, a także 
dla poszczególnych leków (referencyjny Recombinate), jednak brak jest 
wyników w podgrupie spełniającej wszystkie kryteria (dzieci z ciężką 
postacią HA leczone Recombinate) 

Khair K, Mazzucconi MG, Parra R, Santagostino E, Tsakiris DA, Hermans 
C, Oldenburg J, Spotts G, Steinitz-Trost K, Gringeri A. Pattern of bleed-
ing in a large prospective cohort of haemophilia A patients: A three-
year follow-up of the AHEAD (Advate in HaEmophilia A outcome 
Database) study. Haemophilia 2018; 24(1):85-96 

Nieodpowiednia populacja – włączono chorych w wieku 0-78 lat – brak 
wyników w podgrupie <18 lat 

Klamroth R, Miesbach W, Staritz P. Prospective evaluation of treat-
ment regimens, efficacy and safety of a recombinant factor VIII con-
centrate in haemophilia A: the German EffeKt study. Haemophilia 
2016; 22(5):684-691 

Nieprawidłowa populacja – spośród 215 chorych na HA ocenianych w 
badaniu, mniej niż 18 lat miało 37,2% pacjentów; ciężką postać HA 
stwierdzono u 67,4% pacjentów; nie przedstawiono wyników w pod-
grupie dzieci z ciężką postacią choroby 

Konkle BA, Stasyshyn O, Chowdary P, Bevan DH, Mant T, Shima M, Engl 
W, Dyck-Jones J, Fuerlinger M, Patrone L, Ewenstein B, Abbuehl B. 
Pegylated, full-length, recombinant factor VIII for prophylactic and on-
demand treatment of severe hemophilia A. Blood 2015; 126(9):1078-
1085 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu pilotażowym stosowano 
rurioctocog alfa pegol (BAX 855); mediana wieku ocenianej populacji 
wyniosła 29 lat (zakres: 12-58); w badaniu oceniającym farmakokinety-
kę ruricoctogu alfa pegol porównywano z Advate, ale w tej fazie 
uczestniczyli wyłącznie dorośli chorzy, mediana 29 (zakres: 18-60) lat 

Kreuz W, Ettingshausen CE, Zyschka A, Oldenburg J, Saguer IM, Ehren-
forth S, Klingebiel T. Inhibitor development in previously untreated 
patients with hemophilia A: a prospective long-term follow-up com-
paring plasma-derived and recombinant products. Semin Thromb 
Hemost 2002; 28(3):285-290 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu chorzy otrzymywali różne 
produkty (Humate, Beriate, Haemoctin SDH, Profilate, Immunate, 
Monoclate, Kogenate, Recombinate, Refacto), nie przedstawiono 
osobnych wyników dla poszczególnych leków 

Kurth MA, Dimichele D, Sexauer C, Sanders JM, Torres M, Zappa SC, 
Ragni M, Leonard N. Immune tolerance therapy utilizing factor VIII/von 
Willebrand factor concentrate in haemophilia A patients with high titre 
factor VIII inhibitors. Haemophilia 2008; 14(1):50-55 

Nieprawidłowa interwencja – koncentrat zawierający FVIII/VWF, 
produkty: Alphanate, Alphanate SD/HT, Koate, Koate DVI, Profilate 

Lebreton A, Lapalud P, Chambost H, Biron-Andreani C, Morange PE, 
Combescure C, Marques-Verdier A, Berger C, Schved JF, Granier C, 
Lavigne-Lissalde G. Prevalence and epitope specificity of non-
neutralising antibodies in a large cohort of haemophilia A patients 
without inhibitors. Thromb Haemost 2011; 105(6):954-961 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek włączonych pacjentów wynosił 
26 lat (zakres: 1-85), u pacjentów z ciężką postacią HA średnia wieku 
wynosiła 23 lata (zakres: 1-68); nie przedstawiono wyników w podgru-
pie chorych z ciężką postacią HA w wieku <18 lat 

Ljung R, Aronis-Vournas S, Kurnik-Auberger K, van den Berg M, Cham-
bost H, Claeyssens S, van Geet C, Glomstein A, Hann I, Hill F, Kobelt R, 
Kreuz W, Mancuso G, Muntean W, Petrini P, Rosado L, Scheibel E, 

Nieprawidłowy rodzaj badania – opis sposobów leczenia hemofilii u 
dzieci w 20 ośrodkach europejskich na terenie 16 krajów; opis modeli 
terapeutycznych, brak oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii 
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Siimes M, Smith O, Tusell J. Treatment of children with haemophilia in 
Europe: a survey of 20 centres in 16 countries. Haemophilia 2000; 
6(6):619-624 
Löfqvist T, Nilsson IM, Berntorp E, Pettersson H. Haemophilia prophy-
laxis in young patients – A long-term follow-up. J INTERN MED (GBR) 
1997; 241(5):395-400 

Nieprawidłowa interwencja – wieloletnia ocena terapii, chorzy leczeni 
różnymi produktami zawierającymi czynnik VIII, głównie starszej gene-
racji (o pośrednim stopniu oczyszczenia osocza), ale też wysokooczysz-
czonym (Octonativ-M, Monoclate), a także produktami rekombinowa-
nymi (Recombinate, Kogenate), nie podano jednak ilu chorych otrzy-
mywało rekombinowany czynnik VIII, nie przedstawiono dla nich 
oddzielnych wyników 

Lusher J, Abildgaard C, Arkin S, Mannucci PM, Zimmermann R, 
Schwartz L, Hurst D. Human recombinant DNA-derived antihemophilic 
factor in the treatment of previously untreated patients with hemo-
philia A: Final report on a hallmark clinical investigation. J Thromb 
Haemost 2004; 2(4):574-583 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu 63,7% chorych miało ciężką 
postać choroby (rozumianą jako FVIII:C <2%), mediana wieku w tej 
podgrupie wyniosła 0,8 lat (zakres: 0,0-26,7 lat); nie podano ilu cho-
rych miało ciężką postać HA definiowaną jako FVIII:C ≤1%, ani ilu 
chorych w danej podgrupie miało <18 lat, brak wyników dla takich 
pacjentów 

Lusher JM, Arkin S, Abildgaard CF, Schwartz RS, Warrier I, Pfaffman L, 
Aledort LM, Forster A, Harrison J, Pearce JM, Ragni M, Miller B, Carfa-
gna E, Andes WA, Kulkarni R, Zimmerman R, Huth-Kuhne A, Mannucci 
PM, Gringeri A. Recombinant factor VIII for the treatment of previously 
untreated patients with hemophilia A – Safety, efficacy, and develop-
ment of inhibitors. NEW ENGL J MED 1993; 328(7):453-459 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – w badaniu nie wyróżniono 
wyników dla pacjentow z ciężką postacią choroby,  ocena rozwoju 
inhibitorów u chorych na HA, 62% miało umiarkowane do ciężkiego 
nasilenie choroby (FVIII:C <2%), 19% – umiarkowane nasilenie (FVIII:C 
2%-5%), 19% – łagodne nasilenie (FVIII:C >5%) 

Lusher JM, Lee CA, Kessler CM, Bedrosian CL. The safety and efficacy 
of B-domain deleted recombinant factor VIII concentrate in patients 
with severe haemophilia A. Haemophilia 2003; 9(1):38-49 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu chorzy otrzymywali produkt 
ReFacto 

Mahlangu J, Powell JS, Ragni MV, Chowdary P, Josephson NC, Pabinger 
I, Hanabusa H, Gupta N, Kulkarni R, Fogarty P, Perry D, Shapiro A, Pasi 
KJ, Apte S, Nestorov I, Jiang H, Li S, Neelakantan S, Cristiano LM, Goyal 
J, Sommer JM, Dumont JA, Dodd N, Nugent K, Vigliani G, Luk A, Bren-
nan A, Pierce GF. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion 
protein in severe hemophilia A. Blood 2014; 123(3):317-325 

Nieprawidłowa populacja – mediana wieku pacjentów w poszczegól-
nych ramionach badania wynosiła 29 (zakres: 12-65), 31,5 (zakres: 18-
59) i 34 (zakres: 13-62); brak oddzielnych wyników w podgrupie dzieci 

Mahlangu JN, Ragni M, Gupta N, Rangarajan S, Klamroth R, Oldenburg 
J, Nogami K, Young G, Cristiano LM, Dong Y, Allen G, Pierce GF, Robin-
son B. Long-acting recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc) 
for perioperative haemostatic management in severe haemophilia A. 
Thromb Haemost 2016; 116(1):1-8 

Nieprawidłowa populacja – ocena okołooperacyjnego podania produk-
tu Elocta, na podstawie danych z badań ALONG, Kids A-LONG i ASPIRE; 
w badaniu dane dotyczące poważnych zabiegów medycznych dotyczą 
wyłącznie dorosłych, natomiast mało inwazyjne zabiegi medyczne 
wykonywane były w populacji dzieci i dorosłych, ale nie wyróżniono 
wyników oddzielnie dla podgrupy dzieci 

Manco-Johnson M J , Lundin B , Funk S , Peterfy C , Raunig D , Werk M , 
Kempton C L , Reding M T , Goranov S , Gercheva L , Rusen L , Uscates-
cu V , Pierdominici M , Engelen S , Pocoski J , Walker D , Hong W . 
Effect of late prophylaxis in hemophilia on joint status: a randomized 
trial . J Thromb Haemost  2017 ; 15 (11 ):2115 -2124 

Nieodpowiednia populacja - badanie opisuje chorych na hemofilię w 
różnym wieku (dzieci oraz dorosłych), brak osobnych wyników dla 
dzieci 

Mannucci PM, Brettler DB, Aledort LM, Lusher JM, Abildgaard CF, 
Schwartz RS, Hurst D. Immune status of human immunodeficiency 
virus seropositive and seronegative hemophiliacs infused for 3.5 years 
with recombinant factor VIII. BLOOD 1994; 83(7):1958-1962 

Nieprawidłowa populacja – nie przedstawiono oddzielnie wyników dla 
pacjentów <18 lat;  chorzy na ciężką hemofilię A, HIV-dodatni i HIV-
ujemni; mediana wieku osób HIV-dodatnich wynosiła 22 lata (zakres: 
1-72), a HIV-ujemnych 25 lat (zakres: 8-50);  głównie ocena zmian 
liczby komórek CD4 i CD8 oraz ocena bezpieczeństwa 

Mannucci PM, Gringeri A, Peyvandi F, Santagostino E. Factor VIII 
products and inhibitor development: the SIPPET study (survey of 
inhibitors in plasma-product exposed toddlers). Haemophilia 2007; 13 
Suppl 5:65-68 

Nieprawidłowy rodzaj badania – opis metodyki planowanego badania 
SIPPET 

Martinowitz U, Bjerre J, Brand B, Klamroth R, Misgav M, Morfini M, 
Santagostino E, Tiede A, Viuff D. Bioequivalence between two serum-
free recombinant factor VIII preparations (N8 and ADVATE®)--an open-
label, sequential dosing pharmacokinetic study in patients with severe 
haemophilia A. Haemophilia 2011; 17(6):854-859 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek włączonych pacjentów wynosił 
24 (SD: 7,9) lata, zakres: 13-54 lata; nie przedstawiono osobnych 
danych dla dzieci 

Mathias M, Liesner R, Hann I, Khair K. Immune tolerance in children 
with factors VIII and IX inhibitors: a single centre experience. Haemo-
philia 2005; 11(4):340-345 

Nieprawidłowa interwencja – chorzy otrzymywali różne produkty 
zawierające FVIII (Kogenate, Benefix, ReFacto, Koate HP, Innovate, 
Replenate, Monoclate P, Alphanate; produkt Kogenate otrzymywało 
tylko 4 pacjentów), nie przedstawiono oddzielnych wyników dla każ-
dego z leków 

Mauser-Bunschoten EP, Van Der Bom JG, Bongers M, Twijnstra M, 
Roosendaal G, Fischer K, Van Den Berg HM. Purity of factor VIII prod-
uct and incidence of inhibitors in previously untreated patients with 
haemophilia A. Haemophilia 2001; 7(4):364-368 

Nieprawidłowa interwencja – badanie w populacji 81 dzieci z ciężką 
postacią hemofilii A; porównanie dwóch grup wyróżnionych na pod-
stawie stopnia oczyszczenia stosowanego produktu: 22 chorych 
otrzymywało produkt wysokooczyszczony (oczyszczany monoklonalnie 
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lub rekombinowany, wśród rekombinowanych FVIII były Recombinate, 
Kogenate, Helixate i ReFacto), nie podano ilu chorych otrzymywało 
który produkt, nie przedstawiono również oddzielnie wyników dla 
poszczególnych leków; w drugiej grupie stosowano produkty nisko- i 
pośrednio oczyszczone 

Meunier S, Alamelu J, Ehrenforth S, Hanabusa H, Abdul Karim F, Kava-
kli K, Khodaie M, Staber J, Stasyshyn O, Yee DL, Rageliene L. Safety and 
efficacy of a glycoPEGylated rFVIII (turoctocog alpha pegol, N8-GP) in 
paediatric patients with severe haemophilia A. Thromb Haemost 2017; 
117(9):1705-1713 

Nieprawidłowa interwencja – turoctocog alfa pegol, N8-GP, glycoPEGy-
lated rFVIII 

Mizoguchi Y, Furue A, Kagawa R, Chijimatsu I, Tomioka K, Shimomura 
M, Imanaka Y, Nishimura S, Saito S, Miki M, Ono A, Konishi N, Kawagu-
chi H, Kobayashi M. Early eradication of factor VIII inhibitor in patients 
with congenital hemophilia A by immune tolerance induction with a 
high dose of immunoglobulin. Int J Hematol 2016; 103(4):473-477 

Nieprawidłowa interwencja – chorzy leczeni rFVIII, nie podano jednak 
którym produktem (brak możliwości zidentyfikowania leku) 

Morado M, Villar A, Jimenez Yuste V, Quintana M, Hernandez Navarro 
F. Prophylactic treatment effects on inhibitor risk: experience in one 
centre. Haemophilia 2005; 11(2):79-83 

Nieprawidłowa interwencja – w publikacji podano jedynie, że chorzy 
otrzymywali FVIII, rekombinowany lub osoczopochodny; nie podano 
nazw handlowych stosowanych produktów 

Mulcahy R, Walsh M, Scully MF. Retrospective audit of a continuous 
infusion protocol for haemophilia A at a single haemophilia treatment 
centre. Haemophilia 2005; 11(3):208-215 

Nieprawidłowa populacja – średnia wieku włączonych pacjentów 
wynosiła 36,1 lat, brak wyników w docelowej populacji (w wieku <18 
lat) 

Mullins ES, Stasyshyn O, Alvarez-Roman MT, Osman D, Liesner R, Engl 
W, Sharkhawy M, Abbuehl BE. Extended half-life pegylated, full-length 
recombinant factor VIII for prophylaxis in children with severe haemo-
philia A. Haemophilia 2017; 23(2):238-246 

Nieprawidłowa interwencja – FVIII-rurioctocog alfa pegol, BAX 855 
(polyethylene glycol (peg)-ylated FVIII, based on full-length recombi-
nant FVIII Advate) 

Musso R, Santagostino E, Faradji A, Iorio A, van der Meer J, Ingerslev J, 
Lambert T, Maas-Enriquez M, Gorina E. Safety and efficacy of sucrose-
formulated full-length recombinant factor VIII: Experience in the 
standard clinical setting. Thromb Haemost 2008; 99(1):52-58 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu uczestniczyli chorzy na HA o 
średnim wieku wynoszącym 23,6 lat (zakres: < 0,1-71 lat; 42% chorych 
w wieku < 18 lat); u 89,5% choroba miała ciężką postać  (FVIII <1% 
wartości prawidłowej), u 10% – umiarkowaną (1%-2%), u u 0,5% 
łagodną postać (>2%), stosowany lek: Kogenate FS 

Nakar C, Manco-Johnson MJ, Lail A, Donfield S, Maahs J, Chong Y, 
Blades T, Shapiro A. Prompt immune tolerance induction at inhibitor 
diagnosis regardless of titre may increase overall success in haemo-
philia A complicated by inhibitors: Experience of two US centres. 
Haemophilia 2015; 21(3):365-373 

Nieprawidłowa interwencja – nie podano informacji o rodzaju stoso-
wanego leku zawierającego FVIII 

Negrier C, Shapiro A, Berntorp E, Pabinger I, Tarantino M, Retzios A, 
Schroth P, Ewenstein B. Surgical evaluation of a recombinant factor VIII 
prepared using a plasma/albumin-free method: efficacy and safety of 
Advate in previously treated patients. Thromb Haemost 2008; 
100(2):217-223 

Nieprawidłowa populacja – nie przedstawiono osobnych wyników dla 
podgrupy dzieci (docelowa populacja), większość pacjentów (84,7%) w 
wieku > 16 lat; stosowany lek: Advate 

Nogami K , Takedani H , Shima M , Yoshioka A , Matsushita T , Taka-
matsu J , Taki M , Fukutake K , Uchikawa H , Takagi H , Arai M , Engl W , 
Shirahata A . Perioperative safety and hemostatic efficacy of 
Advate((R)) in patients with hemophilia A in a postmarketing surveil-
lance in Japan . Int J Hematol  2018 ; 108 (1 ):22 -29 

Nieodpowiednia populacja - badanie opisuje chorych na hemofilię w 
różnym wieku (dzieci oraz dorosłych), brak osobnych wyników dla 
dzieci 

Nogami K, Shima M, Fukutake K, Fujii T, Taki M, Matsushita T, Higasa S, 
Sato T, Sakai M, Arai M, Uchikawa H, Engl W, Abbuehl B, Konkle BA. 
Efficacy and safety of full-length pegylated recombinant factor VIII 
with extended half-life in previously treated patients with hemophilia 
A: comparison of data between the general and Japanese study popu-
lations. Int J Hematol 2017; 106(5):704-710 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu oceniano ruricoctog alfa 
pegol (BAX 855) 

Oldenburg J, Goudemand J, Valentino L, Richards M, Luu H, Kriukov A, 
Gajek H, Spotts G, Ewenstein B. Postauthorization safety surveillance 
of ADVATE [antihaemophilic factor (recombinant), plasma/albumin-
free method] demonstrates efficacy, safety and low-risk for immuno-
genicity in routine clinical practice. Haemophilia 2010; 16(6):866-877 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu 59,6% pacjentów było w wieku 
≥16 lat; ciężką postać HA miało 70,2% pacjentów, umiarkowanie ciężką 
16,5%, umiarkowaną 11,5%, a łagodną 1,7%; brak wyników w podgru-
pie <18 lat z ciężką postacią choroby 

Oldenburg J, Kulkarni R, Srivastava A, Mahlangu JN, Blanchette VS, 
Tsao E, Winding B, Dumont J, Jain N. Improved joint health in subjects 
with severe haemophilia A treated prophylactically with recombinant 
factor VIII Fc fusion protein. Haemophilia 2018; 24(1):77-84 

Nieodpowiednia populacja – analiza post-hoc do badań ALONG i 
ASPIRE; analiza w populacji chorych, którzy ukończyli fazy wydłużone 
tych badań; wiek osób badanych: dorośli i nastolatkowie, średnia 
wieku 31,6 lat (SD: 11,9) i 32,3 lat (SD: 12,8) – brak wyników w pod-
grupie <18 lat 

Ozelo M, Chowdary P, Regnault A, Busk AK. Impact of severe haemo-
philia A on patients’ health status: results from the guardian() 1 clinical 
trial of turoctocog alfa (NovoEight(®) ). Haemophilia 2015; 21(4):451-
457 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena wpływu ciężkiej 
postaci HA na jakość życia pacjentów leczonych produktem NovoEight; 
analiza post-hoc do badania guardianTM1, NCT00840086  – w bada-
niach dla produktu Afstyla nie prezentowano takiej analizy 
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Panicker J, Warrier I, Thomas R, Lusher JM. The overall effectiveness of 
prophylaxis in severe haemophilia. Haemophilia 2003; 9(3):272-278 

Nieprawidłowa interwencja – w badaniu chorzy otrzymywali różnie 
produkty – chorzy z HA otrzymywali Recombinate lub Kogenate, a 
chorzy z HB Benefix; brak oddzielnych wyników 

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, El-Beshlawy A, Elalfy M, Rama-
nan V, Eshghi P, Hanagavadi S, Varadarajan R, Karimi M, Manglani MV, 
Ross C, Young G, Seth T, Apte S, Nayak DM, Santagostino E, Mancuso 
ME, Sandoval Gonzalez AC, Mahlangu JN, Bonanad Boix S, Cerqueira 
M, Ewing NP, Male C, Owaidah T, Arellano SV, Kobrinsky NL, Majumdar 
S, Perez Garrido R, Sachdeva A, Simpson M, Thomas M, Zanon E, 
Antmen B, Kavakli K, Manco-Johnson MJ, Martinez M, Marzouka E, 
Mazzucconi MG, Neme D, Palomo Bravo A, Paredes Aguilera R, Prezot-
ti A, Schmitt K, Wicklund BM, Zulfikar B, Rosendaal FR. A randomized 
trial of factor VIII and neutralizing antibodies in hemophilia A. New 
Engl J Med 2016; 374(21):2054-2064 

Nieprawidłowa interwencja – mieszana interwencja – badanie RCT 
SIPPET, NCT01064284 porównujące terapię rekombinowanymi czynni-
kami VIII (Recombinate, Kogenate FS, Advate, ReFacto AF) z terapią 
czynnikami osoczopochodnymi VIII (Alphanate, Fanhdi, Emoclot, 
Factane); wyniki łącznie dla grup, nie wyróżniano wyników oddzielnie 
dla poszczególnych leków; ocena występowania inhibitorów 

Pollmann H, Klamroth R, Vidovic N, Kriukov AY, Epstein J, Abraham I, 
Spotts G, Oldenburg J. Prophylaxis and quality of life in patients with 
hemophilia A during routine treatment with ADVATE [antihemophilic 
factor (recombinant), plasma/albumin-free method] in Germany: a 
subgroup analysis of the ADVATE PASS post-approval, non-
interventional study. Ann Hematol 2013; 92(5):689-698 

Nieprawidłowa populacja – większość pacjentów w wieku ≥ 16 lat 
(76,3%), 69,1% chorych miało ciężką postać HA, 11,8% – umiarkowanie 
ciężką;  brak osobnych wyników dla młodszych pacjentów z ciężką 
postacią choroby 

Powell J, Martinowitz U, Windyga J, Di Minno G, Hellmann A, Pabinger 
I, Enriquez MM, Schwartz L, Ingerslev J. Efficacy and safety of prophy-
laxis with once-weekly BAY 79-4980 compared with thrice-weekly 
rFVIII-FS in haemophilia A patients: A randomised, active-controlled, 
double-blind study. Thromb Haemost 2012; 108(5):913-922 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek włączonych pacjentów leczo-
nych Kogenate FS wynosił 34,4 (SD: 12,9) lat, mediana 30,5 (zakres: 13-
64) lat; brak wyników w docelowej populacji (w wieku <18 lat) 

Powell JS, Nugent DJ, Harrison JA, Soni A, Luk A, Stass H, Gorina E. 
Safety and pharmacokinetics of a recombinant factor VIII with pegylat-
ed liposomes in severe hemophilia A. J Thromb Haemost 2008; 
6(2):277-283 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu uczestniczyli chorzy na ciężką 
postać HA o średnim wieku w zależności od grupy 19,1-27,8 lat  

Prelog T, Dolničar MB, Kitanovski L. Low-dose continuous infusion of 
factor VIII in patients with haemophilia A. Blood Transfusion 2016; 
14(5):474-480 

Nieprawidłowa interwencja – brak możliwości zidentyfikowania jaki lek 
był podawany chorym na HA; mediana wieku ocenianych chorych 26,9 
lat (zakres: 10 dni do 67 lat), nie przedstawiono wyników w podgrupie 
dzieci 

Quon DV, Klamroth R, Kulkarni R, Shapiro AD, Baker RI, Castaman G, 
Kerlin BA, Tsao E, Allen G. Low bleeding rates with increase or mainte-
nance of physical activity in patients treated with recombinant factor 
VIII Fc fusion protein (rFVIIIFc) in the A-LONG and Kids A-LONG Studies. 
Haemophilia 2017; 23(1):e39-e42 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – dodatkowa analiza do 
badań Kids A-LONG i A-LONG, ocena związku pomiędzy częstością 
krwawień a poziomem aktywności fizycznej – w badaniach dla produk-
tu Afstyla nie prezentowano takiej analizy 

Ragni MV, Malec LM. Design of the INHIBIT trial: preventing inhibitors 
by avoiding ‘danger’, prolonging half-life and promoting tolerance. 
Expert Rev Hematol 2014; 7(6):747-755 

Nieprawidłowy rodzaj badania – opis metodyki planowanego badania 
INHIBIT 

Recht M, Nemes L, Matysiak M, Manco-Johnson M, Lusher J, Smith M, 
Mannucci P, Hay C, Abshire T, O’Brien A, Hayward B, Udata C, Roth DA, 
Arkin S. Clinical evaluation of moroctocog alfa (AF-CC), a new genera-
tion of B-domain deleted recombinant factor VIII (BDDrFVIII) for 
treatment of haemophilia A: Demonstration of safety, efficacy, and 
pharmacokinetic equivalence to full-length recombinant factor VIII. 
Haemophilia 2009; 15(4):869-880 

Nieprawidłowa populacja – publikacja przedstawiała wyniki dwóch 
badań przeprowadzonych w populacji chorych na ciężką postać HA o 
medianie wieku 24 (zakres: 12-60) i 19 (zakres: 7-70), większość pa-
cjentów w wieku ≥ 16 lat (81,9% i 59,1%); brak oddzielnych wyników w 
docelowej populacji (w wieku <18 lat) 

Rocino A, Papa ML, Salerno E, Capasso F, Miraglia E, de Biasi R. Im-
mune tolerance induction in haemophilia a patients with high-
responding inhibitors to factor VIII: Experience at a single institution. 
Haemophilia 2001; 7(1):33-38 

Nieprawidłowa interwencja – badanie w populacji 81 dzieci z ciężką 
postacią hemofilii A; w badaniu oceniano protokół ITI (Immune tole-
rance induction) – chorym podawano następujące produkty: Hemofil 
M, Recombinate i Kogenate; nie podano ilu chorych leczono którym 
lekiem, nie przedstawiono również oddzielnych wyników dla poszcze-
gólnych leków 

Rocino A, Santagostino E, Mancuso ME, Mannucci PM. Immune toler-
ance induction with recombinant factor VIII in hemophilia A patients 
with high responding inhibitors. Haematologica 2006; 91(4):558-561 

Nieprawidłowa interwencja – badanie w populacji 26 dzieci z hemofilią 
A, u których po pierwszym podaniu rFVIII pojawiły się inhibitory; w 
badaniu oceniano protokół ITI (Immune tolerance induction) – chorym 
podawano następujące produkty: Kogenate, Recombinate, ReFacto w 
indywidualnym dawkowaniu; wyniki przedstawiono w tabeli oddzielnie 
dla każdego pacjenta 

Rothschild C, Scharrer I, Brackmann HH, Stieltjes N, Vicariot M, Torchet 
MF, Effenberger W. European data of a clinical trial with a sucrose 
formulated recombinant factor VIII in previously treated haemophilia A 
patients. Haemophilia 2002; 8 Suppl 2:10-14 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek włączonych pacjentów wynosił 
35,1 (zakres: 12-59), stosowana interwencja: Kogenate, nie przedsta-
wiono wyników w populacji docelowej (<18 lat) 

Rubinger M, Lillicrap D, Rivard GE, Teitel J, Carcao M, Hensman C, Nieprawidłowa populacja – produkt Kogenate stosowany w populacji 



 
241 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Walker I. A prospective surveillance study of factor VIII inhibitor devel-
opment in the Canadian haemophilia A population following the 
switch to a recombinant factor VIII product formulated with sucrose. 
Haemophilia 2008; 14(2):281-286 

chorych na HA o średnim wieku 16,8 lat (zakres: 0,9-40,8 lat), 89% 
chorych miało ciężką postać choroby, 8% – umiarkowaną, pozostałe 
3% – łagodną lub nie oznaczoną; nie podano oddzielnych wyników dla 
podgrupy dzieci 

Santagostino E, Lentz SR, Busk AK, Regnault A, Iorio A. Assessment of 
the impact of treatment on quality of life of patients with haemophilia 
A at different ages: insights from two clinical trials on turoctocog alfa. 
Haemophilia 2014; 20(4):527-534 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena wpływu leczenia 
produktem NovoEight na jakość życia pacjentów (kwestionariusz 
HAEMO-QOL); analiza post-hoc do badań guardianTM1 i guardianTM3, 
NCT01138501 i NCT00840086 – w badaniach dla produktu Afstyla nie 
prezentowano takiej analizy 

Santagostino E, Lentz SR, Misgav M, Brand B, Chowdary P, Savic A, 
Kilinc Y, Amit Y, Amendola A, Solimeno LP, Saugstrup T, Matytsina I. 
Safety and efficacy of turoctocog alfa (NovoEight®) during surgery in 
patients with haemophilia A: results from the multinational guardian 
clinical trials. Haemophilia 2015; 21(1):34-40 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena skuteczności i 
bezpieczeństwa produktu NovoEight w trakcie zabiegów chirurgicz-
nych u pacjentów z HA – na podstawie wyników badań klinicznych 
guardianTM, w czasie których wykonano 41 zabiegów medycznych, w 
tym 15 poważnych (u 13 chorych); wyniki opisano łącznie dla wszyst-
kich chorych, bez względu na wiek 

Scharrer I. Experience with KOGENATE Bayer in surgical procedures. 
Haemophilia 2002; 8 Suppl 2:15-18 

Nieprawidłowa populacja – ocena okołooperacyjnego podania produk-
tu Kogenate FS u pacjentów wcześniej leczonych (PTP), wcześniej 
nieleczonych (PUP) lub minimalnie leczonych (MTP) z ciężką postacią 
HA (aktywność czynnika VIII <2% normy); podgrupa chorych PTP była 
w wieku 12-60 lat i nie podano wyników dla pacjentów <18 lat; pod-
grupa chorych PUP/MTP była w wieku <4 lat (7 pacjentów), ale nie 
podano ilu chorych miało ciężką postać choroby definiowaną jako 
aktywność czynnika VIII <1% normy 

Seremetis S, Lusher JM, Abildgaard CF, Kasper CK, Allred R, Hurst D. 
Human recombinant DNA-derived antihaemophilic factor (factor VIII) 
in the treatment of haemophilia A: Conclusions of a 5-year study of 
home therapy. Haemophilia 1999; 5(1):9-16 

Nieprawidłowa populacja – chorzy na ciężką hemofilię A, HIV-dodatni i 
HIV-ujemni; mediana wieku w momencie włączenia do badania wynio-
sła 25 lat (zakres: 1-72), 9 chorych w wieku ≤6 lat;  nie przedstawiono 
oddzielnie wyników dla pacjentów <18 lat (tylko dla podgrupy chorych 
HIV-ujemnych w wieku <6 lat podano wyniki oceny liczby komórek 
CD4); głównie ocena zmian liczby komórek CD4 i CD8 oraz ocena 
bezpieczeństwa 

Shapiro A, Gruppo R, Pabinger I, Collins PW, Hay CR, Schroth P, Casey 
K, Patrone L, Ehrlich H, Ewenstein BM. Integrated analysis of safety 
and efficacy of a plasma- and albumin-free recombinant factor VIII 
(rAHF-PFM) from six clinical studies in patients with hemophilia A. 
Expert Opin Biol Ther 2009; 9(3):273-283 

Nieprawidłowy rodzaj badania – ocena skuteczności i bezpieczeństwa 
produktu Advate na podstawie danych z 6 badań klinicznych (zinte-
growana analiza); nie przedstawiono danych z pojedynczych badań 
dotyczących istotnych w ocenie klinicznej wyników oceny skuteczności 
lub bezpieczeństwa leku (których nie opublikowano w ramach po-
szczególnych badań) 

Shapiro AD, Schoenig-Diesing C, Silvati-Fidell L, Wong WY, Romanov V. 
Integrated analysis of safety data from 12 clinical interventional stud-
ies of plasma- and albumin-free recombinant factor VIII (rAHF-PFM) in 
haemophilia A. Haemophilia 2015; 21(6):791-798 

Nieprawidłowy rodzaj badania – ocena bezpieczeństwa produktu 
Kogenate FS (rAHF-PFM) na podstawie danych z 12 badań interwen-
cyjnych obejmujących >10 lat obserwacji, mediana wieku ocenianej 
populacji wyniosła 18,7 lat 

Shi J, Zhao Y, Wu J, Sun J, Wang L, Yang R. Safety and efficacy of a 
sucrose-formulated recombinant factor VIII product for the treatment 
of previously treated patients with haemophilia A in China. Haemophil-
ia 2007; 13(4):351-356 

Nieprawidłowa populacja – ocena produktu Kogenate w populacji 
chorych o średnim wieku 26,7 lat, nie przedstawiono oddzielnych 
wyników w docelowej populacji (w wieku <18 lat) 

Shirahata A, Fukutake K, Takamatsu J, Shima M, Yoshioka A. Pharma-
cokinetics, prophylactic effects, and safety of a new recombinant FVIII 
formulated with sucrose (BAY 14-2222) in Japanese patients with 
hemophilia A. Int J Hematol 2000; 72(1):101-107 

Nieprawidłowy rodzaj badania – ocena 5 pacjentów o średniej wieku 
wynoszącej 32 lata (zakres: 15-43) 

Tagariello G, Iorio A, Matino D, Belvini D, Salviato R, Sartori R, Radossi 
P. High rate of spontaneous inhibitor clearance during the long term 
observation study of a single cohort of 524 haemophilia A patients not 
undergoing immunotolerance. J Hematol Oncol 2013; 6:63 

Nieprawidłowy rodzaj badania – ocena szybkości spontanicznego 
klirensu inhibitora bez leczenia mającego na celu uzyskanie immunoto-
lerancji (ITI) 

Tang L, Wu R, Sun J, Zhang X, Feng X, Zhang X, Luke K-H, Poon M-C. 
Short-term low-dose secondary prophylaxis for severe/moderate 
haemophilia A children is beneficial to reduce bleed and improve daily 
activity, but there are obstacle in its execution: A multi-centre pilot 
study in China. Haemophilia 2013; 19(1):27-34 

Nieprawidłowa interwencja – ocena małej dawki produktu Kogenate 
FS (10 IU/kg 2×tydz.); badanie pilotażowe podzielone na 2 etapy: 8-tyg. 
obserwacji, w czasie której podawano leczenie „na żądanie” (produkty 
osoczopochodne) i 6-12 tyg. wtórnej profilaktyki (Kogenate FS, finan-
sowane przez firmę Bayer tylko do podań profilaktycznych), leczenie 
„na żądanie” w trakcie obserwacji i profilaktyki nie było finansowane 
przez sponsora, więc (jako tańszą, ale skuteczną opcję) podawano 
produkty osoczopochodne (pdFVIII, Green Cross) 

ter Avest PC, Fischer K, Mancuso ME, Santagostino E, Yuste VJ, van den 
Berg HM, van der Bom JG. Risk stratification for inhibitor development 
at first treatment for severe hemophilia A: A tool for clinical practice. J 
Thromb Haemost 2008; 6(12):2048-2054 

Nieprawidłowy rodzaj badania – badanie mające na celu stworzenie 
punktacji umożliwiającej wyróżnienie istotnych czynników ryzyka 
rozwoju inhibitora czynnika krzepnięcia VIII w populacji wcześniej 
nieleczonych chorych na HA z ciężką postacią choroby  

Tiede A, Brand B, Fischer R, Kavakli K, Lentz SR, Matsushita T, Rea C, Nieprawidłowa interwencja – w badaniu stosowano produkt N8-GP 
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Knobe K, Viuff D. Enhancing the pharmacokinetic properties of recom-
binant factor VIII: First-in-human trial of glycoPEGylated recombinant 
factor VIII in patients with hemophilia A. J Thromb Haemost 2013; 
11(4):670-678 

(turoctocog alfa; Novo Nordisk, Bagsværd, Denmark); włączono cho-
rych o średnim wieku 36,5 (zakres: 20-60) lat 

Valentino LA, Mamonov V, Hellmann A, Quon DV, Chybicka A, Schroth 
P, Patrone L, Wong WY. A randomized comparison of two prophylaxis 
regimens and a paired comparison of on-demand and prophylaxis 
treatments in hemophilia A management. J Thromb Haemost 2012; 
10(3):359-367 

Nieprawidłowa populacja – jedyne wyniki w docelowej populacji (<18 
lat) dotyczą oceny farmakokinetyki w podgrupie 6 chorych w wieku 
<14 lat; pozostałe wyniki prezentowane są w populacji ogólnej (me-
diana wieku 26 lat (zakres: 7-59), 9 pacjentów (12,3%) w wieku 7 do 
<16 lat), bez względu na wiek chorych; stosowana interwencja – 
Advate: porównanie standardowej profilaktyki (20-40 IU/kg co 48±6 h 
IV) ze schematem „PK tailored” (20-80 IU/kg co 72±6 h IV, dawkowanie 
ustalone oddzielnie dla każdego pacjenta na podstawie wyników 
farmakokinetyki) 

Valentino LA, Recht M, Dipaola J, Shapiro AD, Pipe SW, Ewing N, Urgo 
J, Bullock T, Simmons M, Deguzman C. Experience with a third genera-
tion recombinant factor VIII concentrate (Advate) for immune toler-
ance induction in patients with haemophilia A. Haemophilia 2009; 
15(3):718-726 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena ITI (Immune tole-
rance induction) za pomocą leku Advate u 12 dzieci chorych na HA, u 
których rozwinęły się inhibitory; przedstawiono szczątkową ocenę 
bezpieczeństwa terapii (nie stwierdzono żadnych AEs, w tym wiruso-
wych) 

Valentino LA, Reyes CM, Ewenstein B, Guzman-Becerra N, Wong WY, 
Schoenig-Diesing C, Romanov V. ADVATE prophylaxis: post hoc analysis 
of joint bleeding episodes. Haemophilia 2014; 20(5):630-638 

Nieprawidłowa populacja – analiza post-hoc do badania 
NCT00243386; ocena krwawienia do stawów; brak wyników w doce-
lowej populacji chorych (<18 lat) – wyniki prezentowane są w populacji 
ogólnej (mediana wieku 26 lat (zakres: 7-59), 9 pacjentów (12,3%) w 
wieku 7 do <16 lat), bez względu na wiek chorych (mediana wieku 
ocenianych chorych 26 lat (zakres: 7-59), 9 pacjentów (12,3%) w wieku 
7 do <16 lat); stosowana interwencja – Advate: porównanie standar-
dowej profilaktyki (20-40 IU/kg co 48±6 h IV) ze schematem „PK tailo-
red” (20-80 IU/kg co 72±6 h IV, dawkowanie ustalone oddzielnie dla 
każdego pacjenta na podstawie wyników farmakokinetyki) 

van Velzen AS, Eckhardt CL, Hart DP, Peters M, Rangarajan S, Mancuso 
ME, Smiers FJ, Khair K, Petrini P, Jimenez-Yuste V, Hay CR, van der Bom 
JG, Yee TT, Fijnvandraat K. Inhibitors in nonsevere haemophilia A: 
outcome and eradication strategies. Thromb Haemost 2015; 
114(1):46-55 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu uczestniczyli chorzy z nieciężką 
postacią HA (non-severe HA), w większości dorośli; brak wyników w 
podgrupie dzieci 

Vdouin VV, Andreeva TA, Chernoua TA, Perina FG, Shiller EEM, Svirin 
PV, Maas Enriquez M, Rauchensteiner S. Prophylaxis with once, twice 
or three-times weekly dosing of rFVIII-FS Prevents joint bleeds in a 
previously treated pediatric population with moderate/severe hemo-
philia A. J Coagul Disord 2011; 3(1):1-8 

Nieprawidłowa populacja – ciężkie nasilenie HA stwierdzone u 37,5% 
pacjentów, pozostałe 62,5% chorych miało HA o umiarkowanym 
nasileniu (FVIII:C 1-5%) 

Vepsalainen K, Lassila R, Arola M, Huttunen P, Koskinen S, Ljung R, 
Lahteenmaki P, Mottonen M, Riikonen P. Inhibitor development in 
previously untreated patients with severe haemophilia A: a nationwide 
multicentre study in Finland. Haemophilia 2016; 22(5):721-729 

Nieprawidłowa interwencja – u chorych stosowano różne rFVIII (Re-
combinate, Kogenate, Advate, ReFacto, ReFacto AF) oraz różne pdFVIII, 
nie przedstawiono oddzielnych wyników dla poszczególnych leków; 
retrospektywna ocena rozwoju inhibitorów i czynników ryzyka ich 
wystąpienia u wcześniej nieleczonych chorych na ciężką postać HA w 
Finlandii 

Vezina C, Carcao M, Infante-Rivard C, Lillicrap D, Stain AM, Paradis E, 
Teitel J, Rivard GE. Incidence and risk factors for inhibitor development 
in previously untreated severe haemophilia A patients born between 
2005 and 2010. Haemophilia 2014; 20(6):771-776 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – mieszane wyniki dla profi-
laktyki i leczenia doraźnego w przypadku poszczególnych interwencji, 
tylko 6% chorych rozpoczęło leczenie od profilaktyki pierwotnej, a po 
pierwszym podaniu leku 55% otrzymywało leczenie doraźne 

Vidovic N, Musso R, Klamroth R, Enriquez MM, Achilles K. Postmarket-
ing surveillance study of KOGENATE Bayer with Bio-Set in patients with 
haemophilia A: evaluation of patients’ satisfaction after switch to the 
new reconstitution system. Haemophilia 2010; 16(1):66-71 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek pacjentów 22,5 (SD: 16,1), 
zakres: 6 miesięcy do 74 lat, 50,3% chorych w wieku >18 lat; większość 
chorych z ciężką postacią choroby (75,8%), umiarkowaną do ciężkiej 
(8,2%), umiarkowaną (7,5%); brak oddzielnych wyników w podgrupie 
<18 lat 

Wu R, Luke K-H, Poon M-C, Wu X, Zhang N, Zhao L, Su Y, Zhang J. Low 
dose secondary prophylaxis reduces joint bleeding in severe and 
moderate haemophilic children: A pilot study in China. Haemophilia 
2011; 17(1):70-74 

Nieodpowiednia interwencja – oceniano podanie małej dawki leków, u 
chorych na HA 10 IU/kg, u pierwszych 17 pacjentów stosowano pro-
dukty osoczopochodne o pośrednim stopniu oczyszczenia, u kolejnych 
11 dzieci (włączonych po 2008 roku) podawano rekombinowany FVIII 
(Kogenate FS, Bayer), nie przedstawiono oddzielnie wyników dla 
produktu Kogenate FS; ponadto do badania włączano chorych na HA i 
HB, wyniki przedstawiono łącznie dla obu jednostek chorobowych, 
wyróżniono wyniki jedynie dla chorych na ciężką postać i umiarkowaną 
postać hemofilii 

Wu R, Sun J, Xiao J, Liu Y, Xue F, Wang H, Tang L, Zhao Y, Li K, Yang R, 
Hu Y, Luke K-H, Poon M-C, Blanchette VS, Usuba K, Young NL. A pro-
spective study of health-related quality of life of boys with severe 

Brak poszukiwanych punktów końcowych – ocena HR-QoL w trakcie 
terapii produktem Kogenate FS u dzieci z ciężką postacią HA, na pod-
stawie narzędzia CHO-KLAT (Canadian Hemophilia Outcomes – Kids 
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haemophilia A in China: comparing on-demand to prophylaxis treat-
ment. Haemophilia 2017; 23(3):430-436 

Life Assessment Tool) ocenianego przez dzieci i rodziców; badanie 
równoległe do the Chinese Post Authorization Commitment (PAC) 
study NCT01810666 

Xuan M, Xue F, Fu R, Yang Y, Zhang L, Tian M, Yang R. Retrospective 
analysis of 1,226 Chinese patients with haemophilia in a single medical 
centre. J Thromb Thrombolysis 2014; 38(1):92-97 

Nieprawidłowa interwencja – brak możliwości zidentyfikowania jaki lek 
był podawany chorym na HA; retrospektywna analiza 1226 chińskich 
pacjentów z hemofilią (o nasileniu ciężkim, umiarkowanym lub łagod-
nym) na podstawie danych z jednego ośrodka klinicznego 

Yoshioka A, Fukutake K, Takamatsu J, Shirahata A. Clinical Evaluation of 
a Recombinant Factor VIII Preparation (Kogenate) in Previously Un-
treated Patients with Hemophilia A. Int J Hematol 2003; 78(5):467-474 

Nieprawidłowa populacja – prawie 30% włączonej populacji miało HA 
o nasileniu umiarkowanym lub łagodnym; w badaniu oceniano popula-
cję wcześniej nieleczonych chorych na ciężką (72,1% pacjentów), 
umiarkowaną (20,9%) lub łagodną (7,0%) postać  HA w wieku od 3 
miesięcy do 32,2 lat (średnia 26 miesięcy), jeden pacjent w wieku >18 
lat 

Yoshioka A, Fukutake K, Takamatsu J, Shirahata A. Clinical evaluation of 
recombinant factor VIII preparation (Kogenate) in previously treated 
patients with hemophilia A: descriptive meta-analysis of post-
marketing study data. Int J Hematol 2006; 84(2):158-165 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu uczestniczyli chorzy na ciężką, 
umiarkowaną lub łagodną postać HA, o średnim wieku w zależności od 
grupy 22,3-38,4 lat w zależności od grupy (zakres: 11 miesięcy do 72 
lat), leczeni produktem Kogenate; brak wyników w podgrupie chorych 
z ciężką postacią HA w wieku <18 lat 

Yoshioka A, Shima M, Fukutake K, Takamatsu J, Shirahata A, Saito Y, 
Ishikawa M, Arai M, Suzuki T, Hanabusa H, Sasaki N, Shibuya A, Taki M, 
Shimizu H, Den M, Mimaya J, Kojima T, Ogata K, Tanaka I, Ikari H, 
Kinoshita S, Kakishita E, Higasa S, Kurihara K, Kamizono J. Safety and 
efficacy of a new recombinant FVIII formulated with sucrose (fFVIII-FS) 
in patients with haemophilia A: A long-term, multicentre clinical study 
in Japan. Haemophilia 2001; 7(3):242-249 

Nieprawidłowa populacja – w badaniu oceniano chorych na ciężką lub 
umiarkowaną postać hemofilii A, dla których średnia wieku wyniosła 
26,8 lat (zakres: 12-43); brak wyników w populacji <18 lat 

Young J-H, Liu H-C, Hsueh E-J, Huang M-L, Peng C-T, Chen R-L, Maas-
Enriquez M, Achilles K. Efficacy and safety evaluation of sucrose-
formulated recombinant factor VIII for Taiwanese patients with hae-
mophilia A. Haemophilia 2009; 15(4):968-970 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek pacjentów włączonych do 
badania wynosił 20,3 (SD: 15,6) lat, 44% chorych >18 lat; brak oddziel-
nych wyników w docelowej populacji (w wieku <18 lat) 

Zhang L, Zhao Y, Sun J, Wang X, Yu M, Yang R. Clinical observation on 
safety and efficacy of a plasma- and albumin-free recombinant factor 
VIII for on-demand treatment of Chinese patients with haemophilia A. 
Haemophilia 2011; 17(2):191-195 

Nieprawidłowa populacja – średni wiek włączonych pacjentów wynosił 
24 lata (zakres: 7-53), ciężką postać HA (FVIII:C <1%) miało 13,79% 
chorych, umiarkowanie ciężką postać (FVIII:C ≥1% i ≤2%) 53,5% cho-
rych; nie przedstawiono wyników w podgrupie dzieci z ciężką postacią 
choroby 

Zozulya N, Kessler CM, Klukowska A, von Depka M, Hampton K, Hay 
CRM, Jansen M, Bichler J, Knaub S, Rangarajan S. Efficacy and safety of 
Nuwiq(®) (human-cl rhFVIII) in patients with severe haemophilia A 
undergoing surgical procedures. Haemophilia 2018; 24(1):70-76 

Nieodpowiednia populacja – analiza post-hoc na chorych z badań 
GENA-01, GENA-03 (i jego fazie wydłużonej GENA-13), GENA-08, 
GENA-09 (i jego fazie wydłużonej GENA-04) i GENA-21; ocena skutecz-
ności produktu Nuwiq (simoctocog alfa, human-cl rhFVIII) u chorych na 
ciężką postać hemofilii A poddawanych zabiegom chirurgicznym; w 
większości badań uczestniczyli dorośli, dzieci obecne tylko w badaniach 
GENA-03 i GENA-13, nie wyróżniono oddzielnych wyników w podgru-
pie dzieci – brak wyników w podgrupie <18 lat 

 

16.5 Przeglądy systematyczne włączone do raportu 

Al-Salama 2017 Al-Salama ZT, Scott LJ. Lonoctocog Alfa: A Review in Haemophilia A. Drugs 2017; 77(15):1677-
1686 

16.6 Opracowania wtórne wykluczone na podstawie analizy pełnych 
tekstów 

Aledort L, Ljung R, Mann K, Pipe S. Factor VIII therapy for hemophilia 
A: Current and future issues. Expert Rev Hematol 2014; 7(3):373-385 

Brak znamion przeglądu systematycznego – nie podano informacji, że 
wykonano przegląd systematyczny, nie podano danych o przeszuka-
nych bazach danych, zastosowanych słowach kluczowych, liczbie 
trafień – praca poglądowa opisująca aktualne i przyszłe problemy 
dotyczące terapii hemofilii A za pomocą koncentratów czynnika VIII;  

Cafuir LA, Kempton CL. Current and emerging factor VIII replacement 
products for hemophilia A. Ther Adv Hematol 2017; 8(10):303-313 

Brak znamion przeglądu systematycznego – nie podano informacji, że 
wykonano przegląd systematyczny, nie podano danych o przeszuka-
nych bazach danych, zastosowanych słowach kluczowych, liczbie 
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trafień – praca poglądowa opisująca aktualnie dostępne i powstające 
produkty zastępujące czynnik VIII stosowane w leczeniu hemofilii A 

Raso S, Hermans C. Lonoctocog alfa (rVIII-SingleChain) for the treat-
ment of haemophilia A. Expert Opin Biol Ther 2018; 18(1):87-94 

Brak znamion przeglądu systematycznego – nie podano informacji, że 
wykonano przegląd systematyczny, nie podano danych o przeszuka-
nych bazach danych, zastosowanych słowach kluczowych, liczbie 
trafień – praca poglądowa opisująca stosowanie lonoctocogu alfa 
(rVIII-SingleChain) w leczeniu hemofilii A 

  



 
245 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

16.7 Liczba trafień dla poszczególnych kwerend 

Przedział czasowy objęty wyszukiwaniem – do 18 lipca 2018 r. 

Tabela 58. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie MEDLINE przez PubMed. 

Nr Kwerendy Liczba trafień 

1 lonoctocog[all] 3 

2 CSL627[all] 4 

3 rFVIII-SC[all] 1 

4 rVIII-SingleChain[all] 13 

5 Afstyla[all] 4 

6 ("single chain" AND (recombinant AND (FVIII OR factor VIII))) 50 

7 ("single chain" AND (rVIII OR rFVIII)) 14 

8 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7) 57 

9 (turoctocog[all] OR NovoEight[all]) 37 

10 ((simoctocog[all] OR Nuwiq[all])) 15 

11 (octocog[all] OR Kogenate[all] OR Advate[all]) 902 

12 (efmoroctocog[all] OR eloctate[all] OR elocta[all] OR rFVIII–Fc) 39 

13 (child[all] OR children[all] OR pediatric[all] OR paediatric[all]) 2584830 

14 ((#9 OR #10 OR #11 OR #12)) 980 

15 (#13 AND #14) 286 

16 (#8 OR #15) 340 

Tabela 59. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie Embase przez Elsevier. 

Nr Kwerendy Liczba trafień 

1 lonoctocog AND [embase]/lim 4 

2 csl627 AND [embase]/lim 17 

3 'rfviii sc' AND [embase]/lim 1 

4 'rviii singlechain' AND [embase]/lim 65 

5 afstyla AND [embase]/lim 23 

6 'single chain' AND recombinant AND (fviii OR (factor AND viii)) AND [embase]/lim 107 

7 'single chain' AND (rviii OR rfviii) AND [embase]/lim 68 

8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 152 

9 (turoctocog OR novoeight) AND [embase]/lim 172 

10 (simoctocog OR nuwiq) AND [embase]/lim 65 

11 (octocog OR kogenate OR advate) AND [embase]/lim 1175 
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Nr Kwerendy Liczba trafień 

12 (efmoroctocog OR eloctate OR elocta OR rfviii–fc) AND [embase]/lim 113 

13 (child OR children OR pediatric OR paediatric) AND [embase]/lim 2302069 

14 #9 OR #10 OR #11 OR #12 1413 

15 #13 AND #14 437 

16 #8 OR #15 584 

Tabela 60. Strategia wyszukiwania badań pierwotnych i wtórnych w bazie Cochrane. 

Nr Kwerendy Liczba trafień 

1 
lonoctocog in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology As-

sessments 
0 

2 
csl627 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assess-

ments 
2 

3 
"rfviii-sc" in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology As-

sessments 
0 

4 
"rviii-singlechain" in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology 

Assessments 
11 

5 
afstyla in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, Trials and Technology Assess-

ments 
2 

6 
("single chain" and (recombinant and (FVIII or factor VIII))) in Cochrane Reviews (Reviews and Proto-

cols), Other Reviews, Trials and Technology Assessments 
5 

7 
("single chain" and (rVIII or rFVIII)) in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, 

Trials and Technology Assessments 
4 

8 
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols), Other Reviews, 

Trials and Technology Assessments 
12 

9 turoctocog or novoeight in Trials 13 

10 simoctocog or nuwiq in Trials 8 

11 octocog or kogenate or advate in Trials 48 

12 efmoroctocog or eloctate or elocta or rfviii–fc in Trials 3 

13 child or children or pediatric or paediatric in Trials 132176 

14 #9 or #10 or #11 or #12 in Trials 71 

15 #13 and #14 in Trials 18 

16 #8 or #15 30 
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16.8 Charakterystyka pierwotnych badań klinicznych włączonych do 
raportu 

16.8.1 Afstyla 

Tabela 61. Charakterystyka (critical appraisal) badania Stasyshyn 2017. 

Stasyshyn 2017 (NCT02093897) 

Metodyka 

Rodzaj badania 

Prospektywne, jednoramien-
ne badanie eksperymentalne 
bez zaślepienia 

Okres obserwacji 
Mediana 5,6 mies., ogółem 
5239 EDs 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 37 ośrodków (19 krajów) Sponsor CSL Behring 

Analiza statystyczna 

 Celem uzyskania ekspozycji na lek ≥50 (EDs) dni u ≥25 chorych z każdej grupy wie-
kowej (<6 lat oraz od 6 do ≤12 lat), do badania zaplanowano włączyć ≥75 pacjentów  
– zgodnie z wytycznymi EMA dotyczącymi produkcji nowych leków zawierających 
czynnik VIII 

 Analiza skuteczności i bezpieczeństwa – w populacji chorych, którzy w ramach lecze-
nia profilaktycznego lub doraźnego otrzymali ≥1 wlew leku 

Procedury 

Interwencja: lonoctocog alfa (rFVIII), produkt Afstyla 

Przydział do dwóch schematów leczenia: 

 Profilaktyka: rFVIII w dawce od 15 do 50 IU/kg co drugi dzień albo 2-3 × tydz. lub 
dawkowanie i częstość przyjmowania leku zgodnie z zaleceniami lekarza na podsta-
wie wcześniejszego schematu leczenia i dostępnych danych farmakokinetycznych 
(PK). Dawkowanie w leczeniu krwawień zgodnie z wytycznymi World Federation of 
Hemophilia 

 Leczenie doraźne (on-demand) zgodnie z wytycznymi World Federation of Hemophi-
lia. 

W razie potrzeby dawka oraz częstość podania leku mogła ulec zmianie. 

Zamiana (switching) schematu leczenia (profilaktycznego lub doraźnego) była niedozwo-
lona w czasie trwania badania. 

Kryteria włączenia 

 Ciężka hemofilia A, aktywność czynnika VIII <1% 

 Wcześniejsze leczenie FVIII, >50 EDs przed rekrutacją do badania 

 Wiek <12 lat 

Kryteria wykluczenia 
 Wykrywalne miano inhibitorów czynnika VIII w czasie skryningu lub obecność inhibi-

torów w wywiadzie (u pacjenta lub krewnych w pierwszej linii) 

Charakterystyka popu-
lacji 

Charakterystyka <6 lat, N=35 ≤6 do <12 lat, N=49 Ogółem, N=84 

Wiek [lata] mediana (zakres) 4,0 (1-5) 9,0 (6-11) 7,0 (1-11) 

Masa ciała [kg] 
Mediana (zakres) 16,00 (10,0-26,2) 32,00 (18,7-87,5) 25,00 (10,0-87,5) 

Q1-Q3 13,7-19,6 26,3-40,0 16,9-34,9 

BMI [kg/m2] Mediana (zakres) 15,63 (13,4-20,0) 17,60 (11,9-29,6) 16,80 (11,9-29,6) 
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Stasyshyn 2017 (NCT02093897) 

Rasa, n (%) 

azjatycka 9 (25,7%) 13 (26,5%) 22 (26,2%) 

biała 25 (71,4%) 36 (73,5%) 61 (72,6%) 

inne 1 (2,9%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 

Grupa etniczna, 
n (%) 

hiszpańska lub latyno-
ska 

1 (2,9%) 1 (2,0%) 2 (2,4%) 

pozostałe 33 (94,3%) 48 (98,0%) 81 (96,4%) 

brak danych 1 (2,9%) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 
 

Przepływ  
chorych 

Skryning Włączenie do badania 
Przerwanie 

leczenia 

Ukończenie 
badania 

(≥50 EDs) 

Ukończenie 
badania 

przed upły-
wem 50 EDs 

88 84 

<6 lat,  
N=35 

Profilaktyka, N=35 1 (2,9%) 27 (77,1%) 7 (20%) 

Leczenie doraźne, N=0 ─ ─ ─ 

≤6 do <12 lat, 
N=49 

Profilaktyka, N=46 1 (2,9%) 35 (76,1%) 10 (21,7%) 

Leczenie doraźne, N=3 0 3 (66,7%) 0 (0,0%) 
 

Skuteczność  
kliniczna,  

N=84 

 Roczne zużycie leku/osobę [IU/kg]: mediana 4109, średnia 4312 (SD: 1491) w grupie 

z leczeniem profilaktycznym 

 Pojedyncza dawka [IU/kg]: na początku badania mediana 32; na końcu badania me-

diana 32 (u chorych otrzymujących profilaktyczny wlew leku 3×tydz.), mediana 35,5 

(profilaktyczny wlew 2×tydz.) 

 Liczba krwawień leczonych rFVIII: 347 zdarzeń, 132 w grupie leczenia doraźnego i 

215 u 80 chorych z ramienia profilaktyki 

 Ocena skuteczności hemostatycznej: 

− bardzo dobra: 296 (85,3%) 

− dobra: 38 (11,0%) 

− umiarkowana: 12 (3,5%) 

− słaba/brak odpowiedzi: 1 (0,3%) 

 Liczba wlewów rFVIII konieczna do zatrzymania krwawienia: 

− 1: 298 (85,9%) 

− 2: 34 (9,8%) 

− 3: 8 (2,3%) 

− >3: 7 (2,0%) 

Grupa leczenia profilaktycznego 

Parametr 
Ogółem 
N = 80 

3×tydz. 
N = 24 

2×tydz. 
N = 40 

Roczna częstość 
krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 3,69 (0,00; 7,20) 2,30 (0,0; 11,58) 4,37 (2,31; 7,24) 

Częstość (95% CI)  5,5 (4,8; 6,3) 5,8 (4,5; 7,4) 6,2 (5,2; 7,4) 

Roczna częstość 
spontanicznych 

krwawień (AsBR) 

Mediana (IQR) 0,0 (0,00; 2,20) 0,0 (0,00; 3,03) 0,0 (0,00; 2,08) 

Częstość (95% CI)  1,9 (1,5; 2,4) 1,8 (1,2; 2,9) 1,9 (1,4; 2,6) 
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Stasyshyn 2017 (NCT02093897) 

Roczna częstość 
krwawień  do 

stawów (Joint ABR) 

Mediana (IQR) 1,62 (0,00; 4,87) 0,82 (0,00; 5,32) 1,93 (0,00; 4,61) 

Częstość (95% CI)  3,3 (2,7; 3,9) 3,1 (2,2; 4,4) 3,8 (3,1; 4,8) 

 

parametr <6 lat, N=35 ≤6 do <12 lat, N=49 

Roczna częstość 
krwawień (ABR) 

Mediana (Q1; Q3) 2,12 (0,00; 4,54) 5,11 (2,52; 10,50) 

Częstość (95% CI) 3,0 (2,3; 4,0) 7,4 (6,3; 8,6) 

Roczna częstość spontanicznych krwawień (AsBR) 

Roczna częstość 
spontanicznych 

krwawień (AsBR) 

Mediana (Q1; Q3) 0,00 (0,00; 1,46) 0,00 (0,00; 3,20) 

Częstość (95% CI) 0,9 (0,5; 1,5) 2,6 (2,0; 3,3) 

Roczna częstość krwawień do stawów (Joint ABR) 

Roczna częstość 
krwawień  do 

stawów (Joint ABR) 

Mediana (Q1; Q3) 0,00 (0,00; 1,89) 2,31 (0,00; 6,87) 

Częstość (95% CI) 1,1 (0,7; 1,8) 4,8 (4,0; 5,8) 

 PK po pojedynczym wlewie 50 IU/kg rFVIII: 

Parametr 
Średnia (współczynnik zmienności [CV%]) 

<6 lat, N=20 ≤6 do <12 lat, N=19 

Cmax [IU/dl] 80,2 (20,6%) 83,5 (19,5%) 

IR [(IU/dl)/(IU/kg)] 1,60 (21,1%) 1,66 (19,7%) 

AUC (0-last) [IU/h∙dl] 1010 (28,4%) 1090 (26,4%) 

AUC (0-∞) [IU/h∙dl] 1080 (31,0%) 1170 (26,3%) 

t1/2 [h] 10,4 (28,7%) 10,2 (19,4%) 

CL [ml/h∙kg] 5,07 (29,6%) 4,63 (29,5%) 

Vss [ml/kg] 71,0 (11,8%) 67,1 (22,3%) 

MRT [h] 12,4 (25,0%) 12,3 (16,8%) 
 

Bezpieczeństwo,  
N=84 

 Profil występujących AEs/SAEs były zgodny z oczekiwanym u dzieci z ciężką hemofilia 

A  

 TEAEs: u 64 (76,2%) pacjentów 183 AEs, o łagodnym nasileniu (137/183), umiarko-

wanym (42/183), ciężkim (4/183)  

 Najczęstsze AEs: zapalenie błony nosowo-gardłowej, kaszel, ból głowy, ból stawów 

(brak wyników odsetków) 

 TRAEs: nadwrażliwość u 1 chorego, o łagodnym nasileniu, nie uznane za ciężkie 

(non-serious), nie wymagające zmiany dawkowania leku 

 AEs prowadzące do przerwania leczenia: ból w stawach biodrowych u 1 chorego, o 

łagodnym nasileniu, nie związany z leczeniem 

 SAEs: 11 zdarzeń u 9 chorych, u 4 chorych z grupy <6 lat i 5 z grupy ≥6 do <12 lat 

 SAEs: złamanie ręki, rany szarpane, pourazowe pęknięcie śledziony, zator urządzenia 

medycznego, zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, bakteriemia, zapalenie płuc, 
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Stasyshyn 2017 (NCT02093897) 

niedokrwistość i niestrawność 

 SAEs nie były związane z leczeniem 

 Nie odnotowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych 

Tolerancja leku (reakcje w miejscu podania):  

 rFVIII był dobrze tolerowany 

Tolerancja wlewu w ocenie badaczy: 

 Brak reakcji w miejscu wlewu (np. rumienia): 99,4% (307/309) wlewów („none”)  

 Rumień: 2 zdarzenia u 2 pacjentów („well defined”) 

 Swędzenie, ból i uczucie gorąca (heat severity): 3 (3,6%) pacjentów („very slight”) 

Tolerancja wlewu w ocenie pacjentów: 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 99,4% (4747/4774) wlewów  

 Reakcje w miejscu wlewu: 0,56% (27/4774) wlewów, żadna nie była poważna (seve-

re) 

Brak znaczących różnic miejscowej tolerancji w ocenie badaczy i pacjentów. 

Immunogenność,  
N=84 

 U żadnego chorego nie rozwinęły się inhibitory dla produktu Afstyla, ICI (częstość 

występowania inhibitora): 0% (95% CI: 0,0; 5,6%) 

 Jeden chory włączony do badania z wyjściowo obecnym inhibitorem (miano 3,46 

BU/ml), którego miano było błędnie oszacowane w momencie skryningu; po ok. 3 

mies. leczenia profilaktycznego nie stwierdzono obecności inhibitora, wynik utrzymał 

się do końca badania  

 U 10 pacjentów w momencie włączenia do badania stwierdzono nie-inhibicyjne AD-

As (przeciwciała anty-FVIII IgG i/lub IgM) 

 10 innych pacjentów wytworzyło nie-inhibicyjne ADAs w czasie badania 

 U 19 pacjentów z grupy leczenia profilaktycznego z obecnymi nie-inhibicyjnymi ADAs 

(z wykluczeniem chorego z wyjściowo obecnym inhibitorem) mediana ABR (2,73) 

oraz odsetek pacjentów bez epizodów krwawień (31,6%) były liczbowo podobne do 

całej grupy leczenia profilaktycznego (N=80) 

 Chorzy z ADAs, którzy zostali przydzieleni do oceny PK uzyskali podobne wyniki pa-

rametrów farmakokinetycznych do populacji ogólnej 

 U żadnego pacjenta nie stwierdzono przeciwciał przeciwko komórkom jajnika cho-

mika chińskiego (CHO) w czasie włączenia do badania i w czasie jego trwania  

Uwagi  Badanie uznano za ukończone w momencie uzyskania ekspozycji na lek wynoszącej 
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Stasyshyn 2017 (NCT02093897) 

≥50 EDs 

Tabela 62. Charakterystyka (critical appraisal) badania Mahlangu 2016. 

Mahlangu 2016 (NCT01486927) 

Metodyka 

Rodzaj badania 
Prospektywne, jednoramien-
ne, badanie eksperymentalne 
bez zaślepienia, fazy I/III 

Okres obserwacji 
ogółem 14306 EDs u 174 pa-
cjentów 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe Sponsor CSL Behring 

Analiza statystyczna 

W badaniu przedstawiono statystyki opisowe. 

Nie przedstawiono oszacowania liczebności próby. 

Analiza skuteczności i bezpieczeństwa – pacjenci, którzy w ramach leczenia profilaktycz-
nego lub doraźnego otrzymali ≥1 wlew leku. 

Procedury 

Interwencja: lonoctocog alfa (rFVIII), produkt Afstyla 

Przydział do trzech schematów leczenia: 

 Profilaktyka: rFVIII w dawce od 20 do 40 IU/kg co drugi dzień albo od 20 do 50 IU/kg 
2-3 × tydz. lub dawkowanie i częstość przyjmowania leku zgodnie z zaleceniami leka-
rza na podstawie wcześniejszego schematu leczenia 

 Leczenie doraźne (on-demand): zgodnie z wytycznymi World Federation of Hemophi-
lia (WFH) 

Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym: 

 Leczenie okołooperacyjne: schemat dawkowania zindywidualizowany na podstawie 
rodzaju zabiegu chirurgicznego i statusu klinicznego pacjenta; dawki dostosowane 
do podania przed, w czasie i po zabiegu chirurgicznym tak, by uzyskać i utrzymać ak-
tywność czynnika VIII rekomendowaną przez wytyczne WFH 

W razie potrzeby dawka oraz częstość podania leku mogła ulec zmianie. 

Zamiana (switching) schematu leczenia (profilaktycznego lub doraźnego) była niedozwo-
lona w czasie trwania badania. 

Kryteria włączenia 

 Ciężka hemofilia A, aktywność czynnika VIII <1% 

 Wcześniejsze leczenie pdFVIII lub rFVIII, >150 EDs przed włączeniem do badania 

 Wiek 12-65 lat: 

o część I i II badania: mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat 
o część III badania: mężczyźni w wieku od 12 do 65 lat 

Kryteria wykluczenia 

 Wykrywalne miano inhibitorów czynnika VIII w czasie skryningu lub obecność 
inhibitorów w wywiadzie (u pacjenta lub krewnych w pierwszej linii) 

 Niewydolność nerek lub wątroby potwierdzone laboratoryjnie 

 Immunosupresja (w tym mała liczba CD4 u pacjentów HIV-dodatnich) 
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 Stosowanie ocenianego produktu leczniczego w okresie do 30 dni przed pierw-
szą dawką przyjętą w badaniu 

 Brak możliwości ze strony pacjenta przyjmowania leczenia w warunkach do-
mowych 

 Podanie krioprecypitatu, pełnej krwi lub osocza do 30 dni przed pierwszą dawką 
przyjętą w badaniu 

 Potwierdzona nadwrażliwość na dowolny składnik FVIII lub białka chomika 

 Potwierdzone wrodzone lub nabyte zaburzenie krzepnięcia inne niż wrodzony 
niedobór FVIII 

 Liczba płytek krwi < 100 000/µl w czasie skryningu 

 Stosowanie leków immunomodulacyjnych IV, takich jak immunoglobuliny, czy 
kortykosteroidy 

 Aktywność AspAT lub AlAT > 5 × wartość GGN w czasie skryningu 

 Stężenie kreatyniny > 2 × wartość GGN normy w czasie skryningu 

 Dowody zakrzepicy (w tym zakrzepicy żył głębokich), udaru mózgu, zatorowości 
tętnicy płucnej, zawału serca, zatoru tętniczego do 3 mies. przed 1 dniem bada-
nia 

 Epizod krwawienia zagrażający życiu, poważny zabieg chirurgiczny (z ang. major 
surgery, wg WFH to zabieg wymagający > 5 dni wspomaganego utrzymania he-
mostazy), zabieg ortopedyczny do 3 mies. przed 1 dniem badania 

 Dowiedziona niezdolność lub niechęć do przestrzegania procedur badania 

 Zatrudnienie w miejscu prowadzenia badań lub bycie małżon-
kiem/partnerem/krewnym pracownika badawczego lub dowolnego członka ze-
społu badawczego 

 Wcześniejsza rekrutacja lub uczestnictwo w aktualnie trwającym badaniu 

 Stan umysłu świadczący o tym, że podmiot (lub prawny opiekun osoby mającej 
przystąpić do badania), nie jest w stanie zrozumieć charakteru, zakresu i konse-
kwencji badania 

 Dowolna choroba mogąca wpływać na ocenę produktu leczniczego ocenianego 
w badaniu 

Charakterystyka popu-
lacji 

Charakterystyka 
Leczenie doraźne, 

N=27 

Leczenie profilak-
tyczne, 
N=146 

Wszyscy, 
N=174 

Wiek [lata] Mediana (zakres) 

39,0 (23-64), 
≥12 do <18 lat: 0 

≥18 do ≤65 lat: 27 
(100%) 

28,0 (12-58), 
≥12 do <18 lat: 14 

(9,6%) 
≥18 do ≤65 lat: 132 

(90,4%) 

29,5 (12-64) 
≥12 do <18 lat: 0 

≥18 do ≤65 lat: 27 
(100%) 

Masa ciała [kg] Średnia (SD) 
Średnia: 78,1 (SD: 

15,63) 
Średnia: 74,0 
(SD: 17,26) 

Średnia: 74,6 (SD: 
16,99) 

BMI [kg/m
2
] Średnia (SD) 

Średnia: 25,2 (SD: 
4,07) 

Średnia: 24,1 
(SD: 4,82),  

Średnia: 24,3 (SD: 
4,70) 

Rasa, n (%) azjatycka 1 (3,7) 30 (20,5%) 31 (17,8%) 
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biała 23 (85,2%) 102 (69,9%) 126 (72,4%) 

czarna lub afro-
amerykańska 

3 (11,1%) 11 (7,5%) 14 (8,0%) 

inne 0 (0,0%) 3 (2,1%) 3 (1,7%) 

Grupa etnicz-
na, n (%) 

hiszpańska lub 
latynoska 2 (7,4%) 

10 (6,8%) 
12 (6,9%) 

pozostałe 25 (92,6%) 135 (92,5%) 161 (92,5%) 

nie odnotowano 0 (0,0%) 1 (0,7%) 1 (0,6%) 

Przepływ chorych 

 

Podgrupa  Skryning 
Włączenie do 

badania 
Przerwanie 

leczenia 

Ukończenie 
badania po 
upływie ≥50 

EDs 

Ukończenie 
badania przed 
upływem 50 

EDs 

Ogółem 

204 

175 2 (1,1%) 120 (68,6%) 53 (30,3%) 

Leczenie profilaktyczne 146 0 (0,0%) bd. bd. 

Leczenie doraźne (on 
demand) 

27 0 (0,0%) bd. bd. 

Skuteczność  
kliniczna,  

N=174 

 Roczne zużycie leku/osobę [IU/kg]: mediana 4283, średnia 4494 (SD: 1778,17)  

 Pojedyncza dawka [IU/kg]: 30 (IQR: 26; 38) (u chorych otrzymujących profilaktyczny 
wlew leku 3×tydz.), mediana 35 (IQR: 30; 41) (profilaktyczny wlew 2×tydz.) 

 Liczba krwawień leczonych rFVIII: 848 zdarzeń, 835 (100%) krwawień ocenionych 
przez lekarza, mediana dawki rFVIII 34,7 IU/kg 

 Ocena skuteczności hemostatycznej: 

− bardzo dobra: 603 (72,2%), mediana dawki rFVIII 32,2 IU/kg 

− dobra: 180 (21,6%), mediana dawki rFVIII 43,2 IU/kg 

− umiarkowana: 52 (6,2%), mediana dawki rFVIII 93,4 IU/kg 

− słaba/brak odpowiedzi: 0 (0%) 

 Liczba wlewów rFVIII konieczna do zatrzymania krwawienia: 

− 1: 686 (80,9%), mediana dawki rFVIII 32,2 IU/kg 

− 2: 107 (12,6%), mediana dawki rFVIII 35,6 IU/kg 

− 3: brak danych 

− >3: 55 (6,5%), mediana dawki rFVIII 37,6 IU/kg 

 
Skuteczność w schemacie leczenia profilaktycznego: 

Parametr 
Ogółem 
N = 146 

3×tydz. 
N = 79 

2×tydz. 
N = 47 

Roczna częstość 
krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 1,14 (0,0; 4,2) 1,93 (0,0; 4,9) 0,0 (0,0; 3,3) 

Częstość (95% CI)  2,6 (2,3-2,9) 2,9 (2,5-3,4) 2,4 (1,9-3,0) 

Roczna częstość 
spontanicznych 

krwawień (AsBR) 

Mediana (IQR) 0,0 (0,0; 2,4) 0,0 (0,0; 3,6) 0,0 (0,0; 1,1) 

Częstość (95% CI)  1,6 (1,3-1,8) 1,9 (1,6-2,3) 1,3 (1,0-1,8) 

Roczna częstość Mediana (IQR) bd. bd. bd. 



 
254 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Mahlangu 2016 (NCT01486927) 

krwawień  do 
stawów (Joint 

ABR) 
Częstość (95% CI)  bd. bd. bd. 

 

Roczna częstość epizodów spontanicznych krwawień do różnych miejsc ciała w grupie ze schematem 
leczenia profilaktycznego: 

 Ogółem, N=146 3×tydz., N=79 2×tydz., N=47 

% wszystkich krwawień spontanicznych, w czasie jednego epizodu krwawienia spontanicznego krwotok mógł 
nastąpić w kilku miejscach jednocześnie, stąd suma odsetków jest różna od 100%. 

stawy 147 (94,2%) 104 (97,2%) 39 (95,1%) 

mięśnie 11 (7,1%) 7 (6,5%) 3 (7,3%) 

inne 12 (7,7%) 8 (7,5%) 1 (2,4%) 

 

Skuteczność rFVIII w leczeniu doraźnym: 

Parametr Ogółem, N=27 

Dawka Mediana (IQR) 30 (25; 40) 

Roczna częstość krwawień (ABR) 

Mediana (IQR) 19,64 (6,2; 46,5) 

Średnia (SD) 31,14 (35,56) 

Częstość† (95% CI) 24,9 (23,0; 27,0) 

Roczna częstość spontanicznych 
krwawień (AsBR) 

Mediana (IQR) 11,73 (2,8; 36,5) 

Średnia (SD) 24,84 (33,84) 

Częstość† (95% CI) 19,5 (17,8; 21,3) 

Miejsce spontanicznych krwawień, n 
zdarzeń (%) 

stawy 419 (91,1%) 

mięśnie 55 (12,0%) 

inne 57 (12,4%) 

 

Skuteczność rFVIII w podaniu okołozabiegowym: 

 U 13 chorych wykonano 16 zabiegów chirurgicznych 

 Mediana zużycia rFVIII, dawki przed- i śródoperacyjnie [IU/kg]: 89,36 (zakres: 40,45-

108,58) 

 Ocena skuteczności hemostatycznej (n zabiegów): 

− bardzo dobra: 15/16 

− dobra: 1/16 

Bezpieczeństwo,  
N=174 

(populacja ogólna) 

Ocenę bezpieczeństwa wykonano w populacji ogólnej, bez względu na wiek pacjentów, nie wyróż-
niono wyników w podgrupie dzieci. 

 AEs ogółem: 121 (69,5%) chorych, 325 zdarzeń 

 TEAEs: 113 (64,9%) chorych, 292 zdarzeń 
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− łagodne: 94 (54,0%), 225 zdarzeń 

− umiarkowane: 43 (24,7%), 61 zdarzeń 

− ciężkie: 5 (2,9%), 6 zdarzeń 

 TRAEs: 13 (7,5%) chorych, 19 zdarzeń 

 Najczęstsze TEAEs (≥5% chorych): zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ból sta-

wów, ból głowy  

 Ciężkie (serious) AEs (SAEs): 8 (4,6%), 10 zdarzeń  

− SAEs związane z leczeniem: 1 (0,6%) (nadwrażliwość) 

− SAEs nie związane z leczeniem: 7 (4,0%), 9 zdarzeń 

 Zakończenie leczenia z powodu AEs: 0 (0%) 

Tolerancja leku (reakcje w miejscu podania): 

 rFVIII był dobrze tolerowany 

Tolerancja wlewu w ocenie badaczy: 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 552 (99,8%) wlewów 

 Rumień: u 1 chorego (0,2%), ledwo dostrzegalny („barely perceptible”) 

Tolerancja wlewu w ocenie pacjentów: 

 Brak reakcji w miejscu wlewu: 99,3% spośród 13 580 wlewów  

 Bardzo łagodne reakcje: 0,5% wlewów  

 Łagodne reakcje: 0,15% wlewów  

 Umiarkowane reakcje: 0,05% wlewów 

 Brak poważnych (severe) reakcji w miejscu wlewu 

Immunogenność,  
N=174 

 U żadnego chorego nie zidentyfikowano inhibitora czynnika VIII, częstość występo-

wania inhibitora: 0% (95% CI: 0,0; 2,1%) 

 U 8 pacjentów w momencie włączenia do badania stwierdzono nie-inhibicyjne prze-

ciwciała (ADAs, immunoglobuliny klasy IgG i/lub IgM), u 7 z nich przeciwciała były 

obecne do końca badania, a u jednego nie stwierdzono przeciwciał na końcu bada-

nia  

 U 4 pacjentów z brakiem przeciwciał na początku badania, stwierdzono obecność  

IgG i/lub IgM w trakcie badania, na końcu badania przeciwciała były obecne u 2 z 

nich 

 U żadnego pacjenta nie stwierdzono przeciwciał przeciwko komórkom jajnika cho-

mika chińskiego (CHO) w czasie włączenia do badania i w czasie jego trwania  
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Uwagi - 

Tabela 63. Charakterystyka (critical appraisal) badania Klamroth 2016. 

Klamroth 2016 

Rodzaj badania 
prospektywne badanie ekspery-
mentalne bez randomizacji, z grupą 
kontrolną 

Okres obserwacji 
ocena PK po pojedynczym podaniu 
leku 

Skala NOS D****; C**; E*** Klasyfikacja AOTMiT IIC 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe, międzynarodowe Sponsor CSL Behring GmbH 

Analiza statystyczna 
Przedstawiono statystyki opisowe; do porównania wyników między grupami użyto testu t lub testu 
Wilcoxona; wykonano analizy bez oraz z uwzględnieniem czynników dopasowania 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki 

 octocog alfa, produkt Advate: pojedynczy wlew w dawce 50 IU/kg po 4 dniach okresu wypłuki-
wania (washout) 

 lonoctocog alfa, produkt Afstyla: pojedynczy wlew 50 IU/kg, ≥4 dni po podaniu produktu Advate  

 Próbki krwi do analizy PK pobierano bezpośrednio przed wlewem leku, oraz 0,5, 1, 4, 8, 10, 24, 
48 i 72 h po podaniu leku 

Kryteria włączenia 

 mężczyźni z ciężką hemofilią A, aktywność FVIII <1% normy 

 wiek: 12-65 lat  

 wcześniej leczeni czynnikiem VIII, ≥150 EDs  

Kryteria wykluczenia  obecność inhibitora 

Charakterystyka populacji 
(N = 27) 

średni wiek 
(zakres) [lata] 

średnia masa ciała 
(zakres) [kg] 

średnie BMI 
(zakres) [kg/m

2
] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze lecze-

nie, n (%) 

35,4 (19-60)  77,86 (59-100) 24,71 (18,7-30) 

kaukaska: 25 (92,6%) 

Afro-Amerykanie: 2 
(7,4%) 

doraźne: 13 (48,1%) 

profilaktyka: 14 
(51,9%) 

Przepływ chorych  Do badania włączono 27 chorych, wszyscy chorzy byli uwzględnieni w analizie PK 

Skuteczność  
kliniczna 

 Analiza PK  

Parametr, 

 średnia (SD) 

Analiza z uwzgl. korekcji Analiza bez korekcji 

Advate, N=27 Afstyla, N=27 p Advate, N=27 Afstyla, N=27 p 

IR [IU/dl∙IU∙kg] 2,32 (0,38) 2,24 (0,36) p=0,3002 2,35 (0,37) 2,25 (0,36) p=0,2210 

Cmax [IU/dl] 116 (18,1) 113 (17,4) p=0,4093 118 (17,6) 114 (17,2) p=0,3044 

Tmax [h]  
mediana (zakres) 

0,58  
(0,45–0,80) 

0,68  
(0,47–1,25) 

p=0,0014 
0,58  

(0,45–0,80) 
0,68  

(0,47–1,25) 
p=0,0014 

AUC0-last [IU∙h/dl] 1390 (455) 1950 (562) p<0,0001 1490 (504) 2000 (581) p<0,0001 

AUCinf [IU∙h/dl] 1440 (484) 2030 (621) p<0,0001 1550 (552) 2090 (650) p<0,0001 

t1/2 [h] 11,6 (3,6) 14,0 (3,4) p=0,0004 13,3 (4,4) 14,5 (3,8) p=0,0013 

CL [ml/h∙kg] 3,91 (1,38) 2,69 (0,81) p<0,0001 3,68 (1,41) 2,64 (0,85) p<0,0001 

MRT [h] 15,5 (4,7) 19,6 (4,9) p<0,0001 17,1 (5,6) 20,4 (5,5) p<0,0001 

Vss [ml/kg] 55,8 (11,8) 49,6 (7,5) p=0,0028 57,1 (11,2) 50,0 (7,5) p=0,0005 

 Żaden chory nie otrzymywał leczenia w trakcie oceny PK 
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 Nie stwierdzono poważnego naruszenia protokołu, który mógłby zaburzać wyniki oceny PK 

Bezpieczeństwo 

 SAEs: n=0 

 AEs w grupie lonoctocogu alfa: n=1; ból pleców i ból mięśniowo-szkieletowy, odpowiednio o 
nasileniu łagodnym i umiarkowanym, żadne nie związane z leczeniem 

 AEs w grupie lonoctocogu alfa: n=2; ból zęba, o łagodnym nasileniu, nie związany z leczeniem, 
i uogólnione uczucie gorąca, o łagodnym nasileniu, związany z leczeniem 

 Wszystkie AEs ustąpiły 

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w ocenie oznak życiowych (dla obu leków) 
Krwawienia w grupie lonoctocogu alfa: 

 Spontaniczne krwawienie: n=1; krwiomocz nie wymagający dodatkowego leczenia 
Krwawienia w grupie octocogu alfa: 

 Krwawienie z nosa: n=1, trwający 15 minut, nie wymagający leczenia, ustąpił przed podaniem 
dawki octocogu alfa 

Ocena tolerancji wlewu: 

 Nie stwierdzono reakcji niepożądanych w miejscu wlewów obu leków; brak rumienia, swędze-
nia, bólu, uczucia gorąca, mierzalnego obrzęku ani stwardnienia 

Immunogenność 

 Na końcu badania nie stwierdzono inhibitorów przeciwko produktowi Afstyla ani przeciwko 
produktowi Advate 

 Spośród 27 chorych, 26 włączono do kolejnego etapu badania (leczenie) – u chorych nie 
stwierdzono rozwoju inhibitora ani ADAs 

Uwagi 
 Badanie stanowi jedną z części (1 etap) większego badania oceniającego produkt Afstyla  

 Ograniczenie: badanie w populacji osób dorosłych, ale z uwagi na ograniczone dane dla produk-
tu Afstyla zostało włączone do raportu 

16.8.2 Kogenate Bayer 

Tabela 64. Charakterystyka (critical appraisal) badania Barnes 2006. 

Barnes 2006 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji do 48 godzin po podaniu 

Skala NICE 6/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 1 (Kanada) Sponsor Bayer 

Analiza statystyczna Wyniki przedstawiono jako średnią i 95% CI. Przyjęto poziom istotności statystycznej 0,05. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: Kogenate-FS® w dawce bolusowej 50 IU/kg, podawany za 
pomocą obwodowego dożylnego cewnika lub urządzenia z centralnym dostępem żylnym; lek 
podawano przez maksymalnie 8 min 

 profilaktyka pierwotna: nie dotyczy 

 leczenie doraźne (on-demand): nie dotyczy 

Kryteria włączenia 

 chłopcy z Hospital for Sick Children w Toronto 

 ciężka lub umiarkowana hemofilia A 

 < 18 lat 

 obecne lub wcześniejsze leczenie Kogenate-FS® 
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 masa ciała > 12 kg 

Kryteria wykluczenia 
 występowanie inhibitora FVIII (> 0,5 BU) – obecne lub w wywiadzie (w ciągu 2 lat poprzedzają-

cych badanie) 

Charakterystyka populacji 
(N = 20) 

średnia wieku 
(zakres) [lata] 

średnia masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenia, n (%) 

12,8 (4,4-18,1) 55,5 (SD: 20,1) bd. 
profilaktyka: 20 

(100%) 
bd. 

Przepływ chorych  Do badania włączono 20 pacjentów.  

Skuteczność kliniczna 

 W badaniu przedstawiono jedynie ocenę farmakokinetyki: 

 średnie IR (95% CI, zakres) [(IU/dl)/(IU/kg)]: 1,87 (1,7; 2,04, 1,25-2,76) 

 średni t1/2 (95% CI, zakres) [godz.]: 10,7 (9,7; 11,8, 7,8-15,3) 

 średnie AUC(0-last) [IU∙h/dl]: 13,2 

 średni CL [ml/h∙kg]: 4,1 

 średni MRT [h]: 15,1 

 średnia VSS [ml/kg]: 59,2 

Bezpieczeństwo  nie przedstawiono 

Uwagi 

 badanie otrzymało 6/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny oraz przeprowadzenie próby 
tylko w jednym ośrodku) 

 próba miała na celu analizę parametrów farmakokinetycznych po jednorazowym podaniu leku 

 16 (80%) chorych miało ciężką hemofilię (FVIII < 1%) 

Tabela 65. Charakterystyka (critical appraisal) badania Giangrande 2002. 

Giangrande 2002 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
średnia EDs: 85 (zakres: 5-272) dni; 
łącznie 2622 EDs 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 19 (Europa i Izrael) Sponsor Bayer 

Analiza statystyczna Przedstawiono statystyki opisowe. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie przedstawiono  

 profilaktyka pierwotna: rekombinowany FVIII – KOGENATE® Bayer; nie przedstawiono szczegó-
łowych informacji, otrzymywało go 15/31 pacjentów 

 leczenie doraźne (on-demand): rekombinowany FVIII – KOGENATE® Bayer; nie przedstawiono 
szczegółowych informacji 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Giangrande 2002 

Kryteria włączenia 

 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII < 2%) 

 wiek ≤4 lata 

 PUPs (brak jakiegokolwiek wcześniejszego leczenia produktami FVIII) lub MTPs (≤4 wlewy poje-
dynczym produktem FVIII, pdFVIII lub rFVIII) 

 w przypadku pacjentów MTPs brak przeciwciał inhibitora w ciągu 2-3 tygodni po ostatnim 
wlewie przed włączeniem do badania 

Kryteria wykluczenia  nie zdefiniowano 

Charakterystyka populacji 
(N = 31) 

średnia wieku 
(zakres) [miesiące] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

13,3 (zakres: 2-27) 
miesięcy 

bd. biała: 31 (100%) bd. bd. 

Przepływ chorych 
 Do badania włączono 31 chorych. 2 (6,5%) pacjentów nie ukończyło badania – jeden z powodu 

otrzymania transfuzji krwi, drugi z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza obszar monitorin-
gu badania. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 395 

 liczba krwawień z odpowiedzią hemostatyczną ocenianą na bardzo dobrą lub dobrą: 348 (88%) 

 liczba krwawień wymagających podania 1 lub 2 wlewów: 348 (88%) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 7 chorych podczas 7 zabiegów: zastosowano daw-
kę standardową; oszacowana utrata krwi była minimalna, nie stwierdzono powikłań, a odpo-
wiedź hemostatyczna została uznana za bardzo dobrą we wszystkich operacjach 

Bezpieczeństwo 

 większość AEs nie została uznana za związane z leczeniem 

 wystąpienie inhibitora FVIII: 4 (13%), w tym 2 PUPs i 2 MTPs; wystąpienia inhibitora nastąpiło 
po medianie EDs wynoszącej 8 (zakres: 3-12) 

 raportowano łagodne AEs takie jak zaparcia, wymioty, biegunki i nieżyt żołądka i jelit 

 liczba AEs przypadająca na wlew leku wyniosła 0,004 

 nie stwierdzono serokonwersji w przypadku HIV, HAV, HBV, HCV oraz parwowirusa B19 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 u wszystkich pacjentów uwzględnionych w analizie występowała ciężka hemofilia A (FVIII ≤1%) 

Tabela 66. Charakterystyka (critical appraisal) badania JOS. 

JOS (NCT00207597, publikacja Manco-Johnson 2007) 

Rodzaj badania inne badanie grupy pacjentów Okres obserwacji 
średni czas udziału pacjentów w 
badaniu: 49 miesięcy (zakres: 48-58) 

Skala NICE 8/8 Klasyfikacja AOTMiT IVC 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe Sponsor Bayer 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

JOS (NCT00207597, publikacja Manco-Johnson 2007) 

Analiza statystyczna 
Przyjęto poziom istotności statystycznej 0,05. Inne wymienione w publikacji testy statystyczne były 
wykorzystywane do porównania obu stosowanych schematów leczenia, które nie było celem 
niniejszego raportu. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: Kogenate lub Kogenate FS w dawce 25 IU/kg EOD; w przypadku wystą-
pienia krwawienia do stawu chorzy otrzymywali dawkę 40 IU/kg (następnego dnia wznawiano 
profilaktykę pierwotną) 

 leczenie doraźne (on-demand): terapia stosowana tylko w momencie stwierdzenie klinicznie 
rozpoznanego krwawienia w obrębie stawów; w momencie krwawienia stosowano dawkę 40 
IU/kg Kogenate lub Kogenate FS, w 24. i 72. godz. po pierwszej dawce 20 IU/kg; leczenie dawka 
20 IU/kg kontynuowano EOD do momentu ustąpienia bólu stawu i pogorszenia jego mobilności 
(max. 4 tyg.) 

 W przypadku niewystarczającej odpowiedzi dozwolone były dwie dawki 5 IU/kg; inne te-
rapie oraz krwawienia inne niż do stawów (m.in. z nosa, wewnątrzczaszkowe czy miąż-
szowe) kontrolowano za pomocą lokalnych standardów praktyki lekarskiej. 

Kryteria włączenia 

 chłopcy 

 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤2%) 

 wiek < 30 miesięcy 

 ≥2 krwotoki w każdym z ocenianych stawów 

 prawidłowy obraz stawów na początku badania 

 prawidłowa motoryka stawu 

Kryteria wykluczenia 
 występowanie inhibitora FVIII 

 nieprawidłowa liczba płytek krwi 

Charakterystyka populacji średni wiek [lata] 
średnia 

masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 
leczenie, n 

(%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenia, n (%) 

leczenie doraźne  
(N = 33) średnia 1,6 bd. 

biała: 25 (76%) 

czarna: 3 (9%) 

latynoska: 4 (12%) 

inna: 1 (3%) 

bd. bd. 

profilaktyka (N = 32) średnia 1,6 bd. 

biała: 24 (75%) 

czarna: 0 (0%) 

latynoska: 4 (13%) 

inna: 4 (12,5%) 

bd. bd. 

Przepływ chorych 

 Skryningowi do badania poddano 119 pacjentów, z czego randomizacji poddano 65 chorych. W 
grupie leczenia profilaktycznego uwzględniono 32 pacjentów, a w grupie terapii doraźnej 33 
chorych. W pierwszej próbę zgodnie z protokołem ukończyło 27 (84,4%), a w drugiej 22  
(66,7%). Przyczynami przedwczesnego zakończenie udziału w badaniu były odpowiednio wyso-
kie miano inhibitora (2 chorych), uszkodzenie stawu (1) oraz wykluczenie z badania (2) oraz 
krwotoki zagrażające życiu (3 chorych), uszkodzenie stawu (6), wykluczenie z badania (1) i utra-
ta z obserwacji (lost to follow-up; 1). 

Skuteczność kliniczna 
 ABR: 
o profilaktyka pierwotna: średnia 3,27 (SD: 6,24), mediana 1,15 
o leczenie doraźne: średnia 17,69 (SD: 9,25), mediana 17,13 
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JOS (NCT00207597, publikacja Manco-Johnson 2007) 

 ABR w obrębie stawów: 
o profilaktyka pierwotna: średnia 0,63 (SD: 1,35), mediana 0,20 
o leczenie doraźne: średnia 4,89 (SD: 3,57), mediana 4,35 

Bezpieczeństwo 

 profilaktyka pierwotna: wykrycie wysokiego miana przeciwciał inhibitora: 2; krwotoki zagrażają-
ce życiu: 0; hospitalizacje związane z hemofilią (na pacjenta/rok): średnia (SD): 1,70 (8,03), me-
diana: 0,25; AEs związane z centralnym dostępem żylnym: 29; ≥1 zakażenie związane z central-
nym dostępem żylnym: 6 

 leczenie doraźne: wykrycie wysokiego miana przeciwciał inhibitora: 0; krwotoki zagrażające 
życiu: 3; hospitalizacje związane z hemofilią (na pacjenta/rok): średnia (SD): 0,47 (0,85), media-
na: 0,24; AEs związane z centralnym dostępem żylnym: 25; ≥1 zakażenie związane z centralnym 
dostępem żylnym: 6 

Uwagi 

 badanie otrzymało 8/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE 

 próba była badaniem randomizowanym, w którym stosowano produkt Kogenate lub Kogenate 
FS w schemacie leczenia profilaktycznego i doraźnego; ponieważ porównanie obu schematów 
nie jest przedmiotem oceny niniejszego raportu, badanie opisano jako prospektywne z wyróż-
nieniem dwóch podgrup leczenia 

 górny zakres średniej aktywności FVIII wynosił 2% 

Tabela 67. Charakterystyka (critical appraisal) badania Kreuz 2005. 

Kreuz 2005 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
≥2 lata (≥20 EDs); średnia EDs: 797 (SD: 

258); mediana EDs: 887 (zakres: 8-
1123) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 
32 (Ameryka Północna i Unia 
Europejska) 

Sponsor Bayer 

Analiza statystyczna 
Przedstawiono statystyki opisowe. Wyniki przedstawiono jako średnie i SD, medianę i zakres oraz 
częstość. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: dawka 50 IU/kg zaokrąglona do najbliższej całkowitej obję-
tości fiolki z lekiem 

 profilaktyka pierwotna: lek podawano w bolusowym wlewie z szybkością dostosowaną do 
tolerancji pacjenta; dawka była dopasowywana przez badacza w celu osiągnięcia >1% aktywno-
ści FVIII we krwi 

 leczenie doraźne (on-demand): lek podawano w bolusowym wlewie z szybkością dostosowaną 
do tolerancji pacjenta; dawka była dopasowywana przez badacza 

 W przypadku profilaktyki okołozabiegowej dawki zależne były od zwyczajowej praktyki 
badacza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Kryteria włączenia 

 chłopcy  

 ciężka lub umiarkowanie ciężka hemofilia A (aktywność FVIII < 2%) 

 ≤4 lata 

 PUPs lub MTPs (≤4 EDs) pojedynczym produktem FVIII (osoczopochodnym, inaktywowanym 
wirusowo lub rekombinowanym) 

 u MTPs nie mógł występować (≥0,6 BU) w okresie 1-3 tygodniu podczas wcześniejszego lecze-
nia FVIII  
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Kreuz 2005 

 prawidłowa czynność wątroby i nerek, czas protrombinowy, czas częściowej tromboplastyny 
(zgodne z niedoborem FVIII) oraz badanie morfologiczne krwi (wartości odpowiednie dla wieku) 

Kryteria wykluczenia 

 chorzy seropozytywni (HIV) 

 dodatkowe zaburzenia krwawienia lub stan psychiczny lub medyczny, który mógłby wpłynąć na 
ocenę efektywności leczenia 

 przyjmowanie innych produktów krwi niż te dozwolone dla MTPs 

Charakterystyka populacji 
(N = 61) 

średnia wieku (SD, 
zakres) [miesiące] 

średnia masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

Europa: 13,3 (6,4; 
2,0-27,0)  

Ameryka Północ-
na: 7,8 (6,7; 0,1-

25,7)  

Europa: 9,3 (2,3) 

Ameryka Północ-
na: 8,3 (3,0) 

biała: 48 (78,7%) 

czarna: 5 (8,2%) 

inna: 8 (13,1%) 

PUPs: 37 (60,7%) 

MTPs: 24 (39,3%) 
bd. 

Przepływ chorych 

 Do badania włączono 61 chorych. Badania nie ukończyło 8 (13,1%) pacjentów – 2 z powodu 
zmiany miejsca zamieszkania, 2 z powodu poważnego naruszenia protokołu badania, 1 z powo-
du zakończenia badania, 1 z uwagi na nie przestrzeganie zaleceń lekarskich (non-compliance), 1 
z uwagi na przejście na inny produkt FVIII w terapii ITI i 1 z powodu obecności inhibitora w mo-
mencie włączenia (u tego chorego wynik badania na obecność inhibitora poznano dopiero po 4. 
wlewie – został on uwzględniony w analizie bezpieczeństwa). 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 1178, w tym 91 ciężkich (7,7%) 

 bardzo dobra lub dobra odpowiedź hemostatyczna na leczenie doraźne: 1071 (90,9%) 

 średni ABR w Ameryce Południowej: 7,9/rok 

 średni ABR w Unii Europejskiej: 9,0/rok 

 odsetek krwawień, w których hemostazę uzyskano 1 wlewem: 74% 

 odsetek krwawień, w których hemostazę uzyskano 2 wlewami: 15,2% 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 22 chorych podczas 27 zabiegów: dawka FVIII 
stosowanego okołooperacyjnie wyniosła 75-1682 IU/kg i była podana w ciągu 1-12 EDs; utrata 
krwi była minimalna i żadna z operacji nie wymagała przeprowadzenia transfuzji krwi lub pro-
duktów krwiopochodnych 

 IR: średnia 2,04 (SD: 1,0) [%/kg/IU] 

Bezpieczeństwo 

 AEs ogółem: 57 (93,4%); 750 AEs 

 wystąpienia inhibitora FVIII: 9 (14,8%); w ciągu pierwszych 18 EDs (mediana wyniosła 9 EDs 
[zakres: 3-18]) 

 6 przypadków wystąpienia inhibitora oraz krwawienie w obrębie lewego przedramienia z po-
wodu nakłucia żyły uznano za ciężkie 

 AEs związane z leczeniem: 10 (16,4%), 13 AEs, w tym wystąpienie inhibitora u 9 chorych (inne 
zdarzenia to zaparcia, wirusowe schorzenia górnych dróg oddechowych i krwawienia w obrębie 
lewego przedramienia z powodu nakłucia żyły); częstość AEs ocenianych jako ≥możliwie zwią-
zane z prowadzonym leczeniem wyniosła 0,14% lub 1/723 wlewy 

 nie stwierdzono przypadków wirusowego zakażenia podczas wlewów 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 53 (87%) chorych miało ciężką hemofilię (FVIII ≤ 1%) 
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Tabela 68. Charakterystyka (critical appraisal) badania PAC. 

PAC (NCT01810666, publikacja Zhao 2017) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
12 tygodni terapii doraźnej + 12 
tygodni profilaktyki 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe Sponsor Bayer 

Analiza statystyczna 
Dla danych ciągłych przedstawiono statystyki podsumowujące, a dla danych kategorycznych po-
dawano częstości. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: w dawce 25 IU/kg 3 × tydz.; mogła być podawana w szpitalu albo w 
domu – 12 tygodni leczenia profilaktycznego następowało po 12 tygodniach leczenia doraźnego 

 leczenie doraźne (on-demand): dawka określana przez badacza 

Kryteria włączenia 

 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII < 1%) 

 wiek: 2-16 lat 

 otrzymywanie wyjściowo terapii doraźnej i brak w wywiadzie profilaktyki stosowanej > 6 mie-
sięcy następujących po sobie 

 ≥50 EDs na jakiekolwiek produkty FVIII 

Kryteria wykluczenia 

 jakiekolwiek zaburzenia krwawienia inne niż hemofilia A 

 występowanie inhibitora FVIII w wywiadzie 

 trombocytopenia (liczba płytek krwi < 100000/mm3) 

 stosowanie czynników immunomodulujących podczas trwania badania i w ciągu 3 miesięcy 
przed włączeniem 

 konieczność podania leków w celu tolerowania wlewów FVIII 

 uszkodzenie czynności nerek (stężenie kreatyniny w osoczu > 2,0 mg/dl) lub choroba wątroby 

Charakterystyka populacji 
(N = 183) 

mediana wieku 
(zakres) [lata] 

średnia masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenia, n (%) 

12,0 (2-15) bd. bd. 
doraźne: 30 

(100%) 
pdFVIII: 14 (46,7%) 
rFVIII: 16 (53,3%) 

Przepływ chorych 
 Skryningowi poddano 33 chorych, z czego do badania włączono 30 pacjentów. Wszyscy chorzy 

ukończyli badanie. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 
o profilaktyka pierwotna: 22 
o leczenie doraźne: 422 

 liczba chorych z krwawieniem:  
o profilaktyka pierwotna: 11 (36,7%) 
o leczenie doraźne: 30 (100%) 

 liczba krwawień umiarkowanych i łagodnych: 
o profilaktyka pierwotna: 21 (95,4%) 
o leczenie doraźne: 405 (96,0%) 

 liczba krwawień ciężkich: 
o profilaktyka pierwotna: 1 (4,5%) 
o leczenie doraźne: 17 (4,0%) 
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PAC (NCT01810666, publikacja Zhao 2017) 

 bardzo dobra lub dobra odpowiedź hemostatyczna: 
o profilaktyka pierwotna: 95% 
o leczenie doraźne: 94% 

 liczba krwawień w obrębie stawów: 
o profilaktyka pierwotna: 16 (72,7%) 
o leczenie doraźne: 282 (66,8%) 

 ≤1 wlew konieczna do uzyskania hemostazy: 
o profilaktyka pierwotna: 18 (81,8%) 
o leczenie doraźne: 288 (68,2%) 

 ABR: 
o profilaktyka pierwotna: mediana 0 (IQR: 0; 4,0); średnia 3,0 (SD: 5,9) 
o leczenie doraźne: mediana 57,5 (IQR: 44,5; 73,9); średnia 58,9 (SD: 16,6) 

 ABR w obrębie stawów: 
o profilaktyka pierwotna: mediana 0 (IQR: 0; 4,0); średnia 2,2 (SD: 4,7) 
o leczenie doraźne: mediana 34,5 (IQR: 26,1; 56,5); średnia 39,5 (SD: 19,6) 

Bezpieczeństwo 

 TEAEs: 8 (26,7%) 

 nie stwierdzono wystąpienia inhibitora FVIII, ciężkich AEs oraz AEs związanych z leczeniem 

 wszystkie obserwowane AEs ustąpiły podczas trwania badania; wszystkie AEs były łagodne lub 
umiarkowane 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 w ocenie bezpieczeństwa uwzględniono wszystkich pacjentów, którzy otrzymali leczenie 

 w analizie skuteczności uwzględniono wszystkich pacjentów z informacjami na temat wlewów 
oraz krwawień 

Tabela 69. Charakterystyka (critical appraisal) badania ReCARE. 

ReCARE (NCT02263066, publikacja Li 2017) 

Rodzaj badania 
opisowe retrospektywne badanie 
bez randomizacji i grupy kontrol-
nej 

Okres obserwacji 
chorych włączano między 1 grudnia 
2007 a 31 maja 2013 

Skala NICE 6/8 Klasyfikacja AOTMiT IVB 

Liczba ośrodków 12 (Chiny) Sponsor Bayer 

Analiza statystyczna Przedstawiono statystyki opisowe. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: profilaktyka trwająca nieprzerwanie ≥12 tygodni, podawana ≥2 × tydz. 
(pacjenci, którzy łącznie otrzymali ≥80% tygodni leczenia byli uważani za pacjentów poddanych 
terapii w warunkach rzeczywistej praktyki lekarskiej); dawka była zgodna ze stosowaną praktyką 
lekarską 

 leczenie doraźne (on-demand): nie dotyczy 

Kryteria włączenia 
 chłopcy 

 udokumentowana ciężka do umiarkowanej hemofilia A (dostęp do kartotek medycznych) 

 chorych włączano między 1 grudnia 2007, a 31 maja 2013 
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ReCARE (NCT02263066, publikacja Li 2017) 

 2 do < 18 lat 

 otrzymywanie częściowej lub całkowitej profilaktyki z wykorzystaniem rekombinowanego lub 
osoczopochodnego FVIII  

 stosowanie profilaktyki lub terapii doraźnej rFVIII 

Kryteria wykluczenia 

 inne zaburzenia krwawienia (jak na przykład hemofilia B lub choroba von Willebranda) 

 brak kompletnych wyników 

 udokumentowane wystąpienie inhibitora lub miano przeciwciał ≥6 BU w dwóch różnych pomia-
rach 

 trombocytopenia (liczba płytek krwi < 100000/mm
3
) 

 konieczność podania leków w celu tolerowania wlewów FVIII 

 nieprawidłowa czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu > 2,0 mg/dl) 

 klinicznie istotne zaburzenie czynności wątroby 

 liczba komórek CD4 < 250/µl 

 nadwrażliwość na substancję aktywną 

Charakterystyka populacji 
(N = 183) 

średnia wieku (SD) 
[lata] 

średnia masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 
średnie stężenie 

FVIII [IU/dl] 

średnia 7,1 (SD: 
4,23) 

średnia 30,22 (SD: 
17,031) (n=175) 

bd. 

profilaktyka krót-
kotrwała (< 3 
miesiące): 51 

(27,9%) 

osocze, krioprecy-
pitat i inne nie-

pdFVIII osoczopo-
chodne produkty: 

19 (10,4%) 

średnia 1,224 (SD: 
0,7528) 
(n=164) 

Przepływ chorych 

 Do badania włączono 183 chorych. Wszyscy ukończyli próbę. 183 pacjentów włączono do oce-
ny FAS, natomiast 181 chorych stanowiło populację per-protocol (jeden pacjent otrzymał regu-
larną profilaktykę rFVIII w wieku > 18 lat, a drugi otrzymał pierwszą regularną profilaktyką rFVIII 
w wieku < 10 tygodni). 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 564 

 liczba chorych z krwawieniem: 106 (58,6%) 

 średni ABR w obrębie stawów: 4,91 (SD: 8,110) 

 średni ABR: 8,44 (SD: 10,892) 

Bezpieczeństwo 

 wystąpienie inhibitora: 5 (2,7%), 6 zdarzeń, w tym 5 o niskim mianie inhibitora i 1 o wysokim 
mianie inhibitora 

 za ciężkie uznano wystąpienie u 1 chorego inhibitora z wysokim mianem 

 ADRs: 7 u 6 (3,3%) chorych 

 u jednego chorego odnotowano ADRs w obrębie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki 
łącznej w postaci wylewu krwi do stawu – w 1. stopniu ciężkości 

Uwagi 

 badanie otrzymało 6/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny oraz retrospektywny charakter 
badania) 

 w badaniu porównano wyniki przed zastosowaniem leczenia profilaktycznego i po jego wdroże-
niu; w niniejszym raporcie opisano wyniki jedynie po zastosowaniu leczenia profilaktycznego (w 
próbie podano wyniki dotyczące pierwszego okresu profilaktyki trwającej nieprzerwanie przez 
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ReCARE (NCT02263066, publikacja Li 2017) 

12 tygodni); podczas badania pacjenci otrzymywali leczenie profilaktyczne z przerwami maksy-
malnie przez 6 okresów profilaktycznych 

 średnia aktywność FVIII wynosiła 1,224 (SD: 0,7528) 

16.8.3 Advate 

Tabela 70. Charakterystyka (critical appraisal) badania Auerswald 2012. 

Auerswald 2012 (NCT00157157) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji do 75 EDs lub trzech lat 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 
24 (włącznie ośrodkami z pacjen-
tami, którzy nie otrzymali terapii) 

Sponsor Baxter 

Analiza statystyczna 
Informacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa wyrażone zostały poprzez medianę (zakres) i 
średnie (SD). Ocena średniorocznej częstości krwawienia została przeprowadzona jako analiza 
post-hoc. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nd. 

 profilaktyka pierwotna: w dawce 25-50 IU/kg 3-4 × tydz. lub w schemacie zmodyfikowanym, 
który był zależny od decyzji badacza; rodzaj stosowany schematu terapii zależał od badacza i 
mógł być zmieniony w każdym momencie 

 leczenie doraźne (on-demand): możliwe, nie przedstawiono szczegółów 

Kryteria włączenia 

 ciężka lub umiarkowanie ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤2%) 

 < 6 lat 

 PUPs lub MTPs 

 chorzy mogli otrzymać do 3 wlewów rAHF-PFM w ciągu 28 dni przed włączeniem w celu lecze-
nia epizodów krwawienia i do trzech między włączeniem a pierwszym wlewem związanym z 
oceną przyrostowego stopnia poprawy 

Kryteria wykluczenia 

 występowanie wykrywalnego inhibitora FVIII 

 nadwrażliwość na rAHF-PFM 

 leczenie produktem FVIII innym niż rAHF-PFM 

Charakterystyka  
populacji (N = 59) 

mediana wieku w 
momencie włą-
czenia (zakres) 

[miesiące] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

7 (zakres: 14 dni - 
16 miesięcy 

bd. 

biała: 37 (67%) 
biała/czarna: 2 

(4%) 
biała/żółta: 1 (2%) 

czarna: 5 (9%) 
latynoska: 9 (16%)  

indyjska: 1 (2%) 

PUPs: 18 (32,7% 

MTPs: 37 (67,3%) 
bd. 

Przepływ chorych  Do badania włączono 66 pacjentów, z czego leczenie otrzymało 55 (83,3%) chorych - 6 chorych 
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Auerswald 2012 (NCT00157157) 

nie przeszło skryningu, 1 został uznany za utraconego z obserwacji (lost to follow-up) i został 
wykluczony z badania po niestawieniu się na dwie wizyty kontrolne, 3 zrezygnowało z badania, a 
1 został wykluczony przez badacza z uwagi na niskie stężenie hemoglobiny przed włączeniem. 
11 (20%) zakończyło badanie przedwcześnie – 1 z powodu wystąpienia inhibitora, aby mieć 
możliwość wzięcia udziału w innej próbie międzynarodowej dotyczącej ITI, 1 została wycofana 
przez badacza z uwagi na podanie innego leczenia niż rAHF-PFM znacznie poza dozwolonymi 28 
dniami przed skryningiem, 1 został utracony z obserwacji (lost to follow-up), 1 został decyzją 
badacza wykluczony z próby podczas terapii ITI, 1 otrzymał lek przez przypadek, mimo niespeł-
nienia kryteriów skryningu, a 6 chorych wycofało zgodę na udział w badaniu z powodów nie 
związanych ze stosowanym lekiem. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień leczonych podaniami doraźnymi: 517 

 liczba chorych z krwawieniem: 44/55 (80%) 

 liczba krwawień w obrębie stawów: 96 (18,6%) 

 odpowiedź hemostatyczna (na 466 krwawień): 
o bardzo dobra: 258 (55,4%) 
o dobra: 177 (38,0%) 
o umiarkowana: 30 (6,4%) 
o brak: 1 (0,2%) 

 liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy (na 517 krwawień): 
o 1: 356  (68,9%) 
o 2: 107 (20,7%) 
o 3: 35 (6,8%) 
o ≥4: 19 (3,7%) 

 średnioroczna częstość występowania epizodów krwawień (mediana [zakres]): 4,83 (0,00-
33,71) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 27 chorych podczas 27 zabiegów: skuteczność 
hemostatyczna podczas operacji została oceniona jako bardzo dobra w przypadku 18/22 (82%) 
operacji i jako dobra w przypadku 4/22 (18%); skuteczność hemostatyczna po operacji została 
oceniona jako bardzo dobra w przypadku 23/25 (92%) operacji i jako dobra w przypadku 2/25 
(8%); rzeczywista utrata krwi oceniana jako % przewidywalnej maksymalnej utraty była ≤ 100% 
dla wszystkich operacji (mediana 20% [zakres: 0,01-100%]) 

Bezpieczeństwo 

 jakiekolwiek AEs: 53 (96,4%), 931 AEs 

 wystąpienie inhibitora: 16 (29,1% [95% CI: 17,1%; 41,1%]; wszyscy chorzy mieli ciężką hemofilię 
A), w tym potwierdzone HT u 12,7% (95% CI: 3,9%; 21,5%), a potwierdzone LT 16,4% (95% CI: 
6,6%; 26,1%) 

 ciężkie AEs: 28 (50,9%), 46 SAEs 

 mediana czasu do wystąpienia inhibitora wyniosła 13 (zakres: 6-26) EDs, w tym dla LT 13 (za-
kres: 9-26) EDs, a dla HT 13 (zakres: 6-18) 

 wśród 855 nie uznanych za ciężkie AEs, 14 zdarzeń u 8 chorych było związane z leczeniem, ale 
żadne nie zostało uznane za poważne 

 16 SAEs związanych z leczeniem u 16 chorych było wystąpieniem inhibitora 

 większość AEs nie uznana za ciężkie 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny)  

 do próby włączano chorych zarówno z ciężką, jak i umiarkowanie ciężką hemofilią A 
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Tabela 71. Charakterystyka (critical appraisal) badania EPIC. 

EPIC (NCT01376700; Auerswald 2015) 

Rodzaj badania 
prospektywne badanie bez ran-
domizacji z historyczną grupą 
kontrolną 

Okres obserwacji 
badanie zostało przedwcześnie 
zakończone 

Skala NICE 6/8 Klasyfikacja AOTMiT IIIC 

Liczba ośrodków bd. Sponsor bd. 

Analiza statystyczna 

Hipoteza zerowa (zgodnie z którą historyczna częstość występowania inhibitora wynosi 30%) vs 
hipoteza alternatywna (częstość inhibitora < 30%), była weryfikowana na poziomie istotności 2,5%, 
z użyciem jednostronnego testu opartego na aproksymacji normalnej dwumianowego rozkładu 
prawdopodobieństwa. Odrzucenie hipotezy zerowej było równoznaczne z przyjęciem hipotezy 
alternatywnej (częstość występowania inhibitora < 30%). 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nd. 

 profilaktyka pierwotna: dawka początkowa rAHF-PFM 25 ± 5 IU/kg raz na tydzień poprzez ob-
wodowy wlew dożylny; leczenie miało się rozpoczynać przed pierwszymi urodzinami – reko-
mendowano jego rozpoczęcie tuż po ustanowieniu dostępu dożylnego (zwykle między 6 a 9 
miesiącem życia); leczenie mogło zostać rozpoczęte przed lub w momencie wystąpienia pierw-
szego zdarzenia wymagającego w ocenie badacza podania FVIII; pierwsze 10 wlewów chorzy 
otrzymywali w ośrodkach leczenia hemofilii, kolejne mogły być podawane poza takim ośrod-
kiem przez odpowiednio wyszkolony personel lub opiekunów; w sytuacji braku krwawienia 
dawka początkowa była kontynuowana przez pierwsze 20 EDs lub tak długo jak to było możli-
we; dawka wlewów mogła być zwiększona do dwóch lub trzech razy na tydzień w przypadku 
zwiększenia częstości krwawień; dawka maksymalna w leczeniu profilaktycznym wyniosła 50 
(±5) IU/kg; po pierwszym krwawieniu do stawów możliwe było zastosowanie wlewów w dawce  
25-50 (±5) IU/kg 2 × tydz. – schemat ten był obowiązkowy po wystąpieniu 2. krwawienia 

 leczenie doraźne (on-demand): rAHF-PFM w dawce od 25 (±5) do 50 (±5) IU/kg (stężenie FVIII w 
osoczu nie mogło przekraczać 100% wartości prawidłowych, z wyjątkiem sytuacji krwotoku 
wewnątrzczaszkowego); dawka nie opóźniała dawki profilaktycznej 

Kryteria włączenia 

 chłopcy 

 ciężka lub umiarkowanie ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤2%) 

 < 1. rok życia 

 ≤3 EDs na jakikolwiek produkt FVIII lub produkt zawierający FVIII (co odpowiada definicji MTPs) 
stosowany w leczenie łagodnych (minor) krwawień (np. krwawień wymagające maksymalnie 2 
wlewów) 

Kryteria wykluczenia 

 stan zdrowia pacjenta zagrażający życiu (ciężki uraz) 

 inne zaburzenia hemostazy niż hemofilia A (wrodzone lub nabyte) 

 inna klinicznie istotna przewlekła choroba niż hemofilia A 

 konieczność operacji w momencie włączenia do badania 

 występowania inhibitora (≥0,6 BU) w momencie rozpoczęcia badania 

Charakterystyka  
populacji (N = 59) 

mediana wieku w 
momencie rozpo-

częcia leczenia 
profilaktycznego 

(zakres) [miesiące] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

mediana: 49 (za-
kres: 11-52) 

bd. biała: 18 (94,7%) 
PUPs: 11 (57,9%) 

MTPs: 8 (42,1%) 
bd. 
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EPIC (NCT01376700; Auerswald 2015) 

Przepływ chorych 

 Do badania zrekrutowano 22 chorych, z czego 20 spełniło kryteria włączenia, a 19 otrzymało 
leczenie. Badanie z powodu jego przedwczesnego zakończenia ukończyło w pełni 3 (15,8%) 
chorych. W przypadku pozostałych 16 chorych, którzy nie ukończyli próby, u 8 (42,1%) stwier-
dzono wystąpienie inhibitora (nie ukończyli oni jednak 6-miesięcznego okresu obserwacji), a 8 
bez inhibitora zostało wycofanych z badania z powodu jego przedwczesnego zakończenia. 

Skuteczność kliniczna 
 liczba krwawień: 193, w tym 1 ciężkie 

 liczba chorych z krwawieniem: 19 (100%) 

Bezpieczeństwo 

 inhibitor FVIII: 8 (42,1%), u trzech wysokie miano, u pozostałych niskie 

 9 z 15 poważnych AEs zostało uznanych za związane z prowadzonym leczeniem, dodatkowo 
jeden przypadek niskiego miana inhibitora, który nie został potwierdzony i nie został uznany za 
ciężki 

 u 11 chorych stwierdzono 15 poważnych AEs 

 nie stwierdzono nowych klinicznych objawów związanych z oceną bezpieczeństwa leku 

Uwagi 

 badanie otrzymało 6/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny oraz brak analizy wyników w 
warstwach)  

 u wszystkich analizowanych chorych występowała ciężka hemofilia A 

 w badaniu historyczna grupa kontrolna stanowiła odniesienie dla hipotezy próby – czy zastoso-
wanie analizowanego leczenia spowoduje co najmniej 50% zmniejszenie częstości występowa-
nia inhibitora FVIII w porównaniu do historycznej grupy kontrolnej otrzymującej standardową 
profilaktykę  

 ponieważ odsetek chorych, u których stwierdzono wystąpienie inhibitora, wskazywał na to, że 
cel badania nie jest możliwy do osiągnięcia przy założonej liczbie pacjentów, próba została prze-
rwana przedwcześnie 

Tabela 72. Charakterystyka (critical appraisal) badania Blanchette 2008. 

Blanchette 2008 (Blanchette 2008, Fischer 2011) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji ≥50 EDs lub 6 miesięcy 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 23 (Ameryka Północna i Europa) Sponsor Baxter 

Analiza statystyczna 
Informacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa wyrażone zostały poprzez średnią, medianę, 
SD, zakres i IQR. Dla różnic między grupami oraz współczynników regresji obliczano 95% przedziały 
ufności. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: dożylne podanie rAHF-PFM w bolusowej dawce 50 IU/kg w 5 
ml przez około 5 min (maksymalna szybkość wlewu 10 ml/min) 

 profilaktyka pierwotna: dostosowane indywidualne przez badacza w postaci: standardowej 
profilaktyki rAHF-PFM, podawanej w dawce 25-50 IU/kg 3-4 × tydz. (przez co najmniej 46 tyg. 
na rok) lub leczenie zmodyfikowane (długotrwałe leczenie różniące się schematem od standar-
dowej profilaktyki); możliwa była zmiana schematu leczenia 

 leczenie doraźne (on-demand): możliwe, nie przedstawiono szczegółów 
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Kryteria włączenia 

 ciężka lub umiarkowanie ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤2%) 

 < 6 lat 

 PTPs 

 ≥50 dni ekspozycji na produkty FVIII 

Kryteria wykluczenia 
 inne zaburzenia hemostazy niż hemofilia A (wrodzone lub nabyte) 

 występowanie wykrywalnego inhibitora na FVIII (> 1 BU) lub jego obecność w wywiadzie 

Charakterystyka  
populacji (N = 59) 

średni wiek (SD) 
[lata] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

3,1 (1,5) bd. 

biała: 48 (90,6%) 

Afroamerykanie: 3 
(5,6%) 

nieokreślona: 2 
(3,8%) 

profilaktyka (tyl-
ko): 39 (73,6%) 

doraźne (tylko): 5 
(9,4%) 

oba rodzaje: 9 
(17,0%) 

bd. 

Przepływ chorych  Do badania włączono 53 chorych. Wszyscy ukończyli próbę. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień poddanych analizie per-protocol: 409 

 liczba chorych z krwawieniem: 44/53 (83%) 

 liczba krwawień spontanicznych: 73 (17,8%) 

 liczba krwawień pourazowych: 198 (48,4%) 

 liczba krwawień niesklasyfikowanych: 136 (33,3%) 

 liczba krwawień pooperacyjnych: 2 (0,5%) 

 odpowiedź hemostatyczna (na 354 krwawienia): 
o bardzo dobra lub dobra: 332 (93,8%) 
o umiarkowana (określona jako fair): 17 (4,8%) 
o brak danych: 5 (1,4%) 

 liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy (na 354 krwawienia): 
o 1: 277 (78,2%) 
o 2: 42 (11,9%) 
o 3: 19 (5,4%) 
o ≥4: 16 (4,5%) 

 średnioroczna częstość występowania epizodów krwawień (mediana [zakres]) podczas standar-
dowej profilaktyki:  

o ABR: 4,0 (zakres: 0,0-27,1) 
o ABR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-5,8) 
o AsBR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-4,3) 
o AtBR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-1,4) 

 średnioroczna częstość występowania epizodów krwawień (mediana [zakres]) podczas profilak-
tyki zmodyfikowanej:  

o ABR: 4,4 (zakres: 0,0-37,7) 
o ABR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-6,1) 
o AsBR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-6,0) 
o AtBR w obrębie stawów: 0,0 (zakres: 0,0-5,3) 

 średnioroczna częstość występowania epizodów krwawień (mediana [zakres]) podczas leczenia 
doraźnego:  

o ABR: 24,4 (zakres: 8,9-53,2) 
o ABR w obrębie stawów: 14,2 (zakres: 0,0-34,5) 
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o AsBR w obrębie stawów: 13,0 (zakres: 0,0-24,4) 
o AtBR w obrębie stawów: 1,2 (zakres: 0,0-14,4) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 7 chorych, z czego 5 zabiegów poddano analizie: 
wskaźnik rzeczywistej/przewidywanej utraty krwi był nieznaczny; śródoperacyjna i pooperacyj-
na skuteczność hemostatyczna została u 3 chorych z wykonaną analizą oceniona na bardzo do-
brą/dobrą 

 Dane dla chorych z ciężką hemofilią A (n = 46): 
o liczba krwawień: 202 
o liczba chorych z krwawieniem: 35 (76%) 
o liczba krwawień w obrębie stawów: 42 (21%) 
o ABR (mediana [IQR]): 3,1 (0,4; 6,6) 
o ABR w obrębie stawów: 0 (0; 2,2) 

 Ocena parametrów farmakokinetycznych (populacja ITT) 
o IR: średnia 1,88 (SD: 0,42) [(IU/dl)/(IU/kg)] 
o t1/2: średnia 9,71 (SD: 1,89) [h] 
o AUC(0-last): średnia 1260 (SD: 430) [IU∙h/dl] 
o CL: średnia 4,43 (SD: 1,40) [ml/h∙kg] 
o MRT: średnia 12,2 (SD: 3,1) [h] 
o VSS: średnia 51,4 (SD: 12,3) [ml/kg] 
o Cmax: średnia 95,0 (SD: 22,4) [IU/dl] 

Bezpieczeństwo 

 jakiekolwiek AEs: 52 (8,1%), 552 AEs 

 wystąpienia inhibitora: 0 (0%) 

 odnotowano 15 ciężkich AEs 

 6 AEs niebędących ciężkimi zostało uznane za związane z leczeniem; wszystkie one zostały 
wyleczone całkowicie 

 żadne AEs nie doprowadziło do wykluczenia z badania 

 odnotowano 537 AEs nieuznanych za ciężkie; nie stwierdzono toksyczności rAHF-PFM związanej 
z oceną parametrów hematologicznych i chemii klinicznej 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny)  

 do próby włączano chorych zarówno z ciężką, jak i umiarkowanie ciężką hemofilią A 

 poza wynikami z publikacji głównej, przedstawiono również dane z publikacji Fischer 2011, 
gdzie podano informacje na temat chorych w wieku < 18 lat z ciężką hemofilią A (aktywność 
FVIII < 1%) 

Tabela 73. Charakterystyka (critical appraisal) badania Tarantino 2004. 

Tarantino 2004 (Tarantino 2004, Fischer 2011) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
mediana: 293 (IQR: 261; 336) dni 
(dane na podstawie publikacji Fi-
scher 2011) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków bd. Sponsor bd. 

Analiza statystyczna 
W badaniu przedstawiono statystyki opisowe. 95% przedział ufności dla częstości epizodów krwa-
wienia obliczano z wykorzystaniem modelu Poissona. 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tarantino 2004 (Tarantino 2004, Fischer 2011) 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: dwie dożylne dawki w postaci 50 ± 5 IU/kg (druga dawka 
musiała być taka sama jak pierwsza), przy maksymalnej szybkości wlewu 10 ml/min (okres mię-
dzy dwoma wlewami wynosił co najmniej 72 godz. i nie więcej niż 4 tyg.) 

 profilaktyka pierwotna: rAHF-PFM w dawce 25-40 IU/kg 3-4 × tydz. lub co drugi dzień (dawka > 
40 IU/kg była dozwolona w szczególnych wypadkach, np. przewidywanej zwiększonej aktywno-
ści fizycznej, o czym decydował badacz); leczenie kontynuowano przez co najmniej 75 EDs – po 
tym okresie chory mógł nadal otrzymywać terapię zgodnie z protokołem próby lub w schemacie 
dobranym przez badacza 

 leczenie doraźne (on-demand): dodatkowo z użyciem rAHF-PFM 

Kryteria włączenia 

 ciężka lub umiarkowanie ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤2%) 

 ≥10 lat 

 ≥150 dni ekspozycji na produkty FVIII 

 liczba limfocytów CD4+ u osób z HIV-1 musiała być ≥400/mm3 (udokumentowane w dwóch 
następujących po sobie pomiarach w ciągu 12 miesięcy przed włączeniem) 

 masa ciała > 35 kg 

Kryteria wykluczenia 

 przewlekła choroba wątroby 

 nadwrażliwość na rFVIII 

 obecne lub planowane leczenie immunomodulujące 

 obecność inhibitora FVIII (> 1 BU) na początku badania (chorzy z obecnością inhibitora z mia-
nem ≤1,0 BU, u których stwierdzono oczekiwaną odpowiedź na terapię byli włączani do bada-
nia) 

 liczba limfocytów CD4+ u osób z HIV-1 musiała być <400/mm3 (udokumentowane w dwóch 
następujących po sobie pomiarach w ciągu 12 mies. przed włączeniem) 

Charakterystyka  
populacji (N = 47) 

mediana wieku 
(IQR) [lata] 

mediana BMI (IQR) 
[kg/m

2
] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

13,9 (12,2; 15,8) 
BMI: 19,7 (17,8; 

23,2) [kg/m2] 
bd. bd. bd. 

Przepływ chorych 
 Do badania włączono 111 pacjentów. Na podstawie informacji z publikacji Fischer 2011 można 

stwierdzić, że uwzględniono w nim 47 chorych w wieku 10-17 lat z ciężką hemofilią A (aktyw-
ność FVIII < 1%). 

Skuteczność kliniczna 

 Dane dla chorych z ciężką hemofilią A (n = 47) 

 liczba krwawień: 255 

 liczba chorych z krwawieniem: 39 (83%) 

 liczba krwawień w obrębie stawów: 128 (50%) 

 ABR (mediana [IQR]): 3,3 (1,1; 6,6) 

 ABR w obrębie stawów: 1,4 (0; 3,6) 

 Dane dla populacji ogólnej: 

 ABR (średnia [zakres]): 7,3 (0,0-46,6) 

 AsBR (średnia [zakres]): 4,1 (0,0-26,1) 

 AtBR (średnia [zakres]): 6,1 (0,0-25,4) 

Bezpieczeństwo  nie przedstawiono osobnych danych dla chorych w wieku < 18 lat 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tarantino 2004 (Tarantino 2004, Fischer 2011) 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny)  

 zaplanowano przerwania badania, jeśli u > 1 chorego stwierdzono wysokie miano inhibitora lub 
u > 2 pacjentów niskie miano inhibitora 

 w głównej publikacji Tarantino 2004 przedstawiono niewiele danych na temat chorych w wieku 
< 18 lat, więcej danych przedstawiono w publikacji Fischer 2011, gdzie podano informacje na 
temat chorych w wieku < 18 lat z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII < 1%) 

 do próby włączano pacjentów w wieku ≥10 lat; przedstawiono wyniki jedynie dla pacjentów w 
wieku < 18 lat 

16.8.4 NovoEight 

Tabela 74. Charakterystyka (critical appraisal) badania guardianTM1. 

guardianTM1 (NCT00840086; publikacja Lentz 2013) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
średnia EDs na lek: 85 (zakres: 11-
172) w okresie 6 miesięcy udziału w 
badaniu 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków wieloośrodkowe (15 krajów) Sponsor Novo Nordisk A/S 

Analiza statystyczna 

Wielkość próby została oszacowana, aby umożliwić odpowiednią ocenę bezpieczeństwa w postaci 
wystąpienia inhibitora FVIII. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym była zapadalność na inhibitory FVIII (≥0,6 BU), którą wy-
znaczono – wraz z górną granicą jednostronnego 97,5% przedziału ufności – z użyciem dokładnego 
testu bazującego na rozkładzie dwumianowym. Parametry farmakokinetyczne oceniano przy uży-
ciu standardowych metod niekompartmentowych z normalizacją do dawki planowej.Pozostałe 
punkty końcowe przedstawiono w sposób opisowy. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: w dawce 20-40 IU/kg co drugi dzień lub w dawce 20-50 IU/kg 3 × w tyg., 
podawana jako wlew dożylny (ok. 1-2 ml/min), u większości pacjentów lek pacjenci podawali 
sobie sami lub z pomocą opiekuna, wszyscy pacjenci rozpoczynali przyjmowanie leku w dawce 
20 IU/kg (dawka ta mogła być modyfikowana decyzją badacza) 

 leczenie doraźne (on-demand): leczenie w momencie rozpoznania w dawce zapewniającej 
aktywność FVIII w osoczu na poziomie 0,5 IU/ml 

Kryteria włączenia 

 wiek 12-65 lat 

 osoby płci męskiej 

 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤1%) 

 brak inhibitorów czynnika VIII 

 ≥150 EDs dni ekspozycji (1 dzień, w którym została podana ≥1 dawka FVIII) na jakikolwiek pro-
dukt FVIII 

Kryteria wykluczenia 
 stwierdzenie inhibitora czynnika VIII w wywiadzie 

 zwiększone ryzyko zdarzenia zakrzepowo-zatorowego 

 niedobór odporności definiowany jako liczba limfocytów CD4+ <200/µl 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

guardianTM1 (NCT00840086; publikacja Lentz 2013) 

Charakterystyka populacji 
(N = 24) 

średni wiek 
(SD) [lata] 

średnia masa 
ciała (SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze leczenie, n 

(%) 

produkty wykorzysty-
wane podczas wcze-
śniejszego leczenie, n 

(%) 

14 (1,6) 52,6 (12,7) 

biała: 16 (66,7%) 
czarna lub afroa-

merykańska: 2 
(8,3%) 

azjatycka: 2 (8,3%) 
inne: 4 (16,7%) 

profilaktyka (tylko): 4 
(16,7%) 

inne niż profilaktyka 
(tylko): 9 (37,5%) 

oba rodzaje: 11 (45,8%) 
brakujące dane: 0 

(0,0%) 

pdFVIII: 21 (87,5%) 
rFVIII: 2 (8,3%) 

oba rodzaje: 1 (4,2%) 
brakujące dane: 0 

(0,0%) 

Przepływ chorych 

 Skryningowi w badaniu poddano 172 pacjentów, z czego do próby włączono 150 chorych (pa-
cjentów wykluczono z uwagi na brak dokumentacji odnośnie wcześniej ekspozycji ≥150 EDs [13 
chorych] oraz innych przyczyn [9 chorych]). Czterech chorych (w tym 1 dziecko) zostało wyco-
fanych z powodu: AEs w postaci łagodnego zmęczenia, przyjęcia innego FVIII, utraty z obserwa-
cji oraz ujawnieniu pozytywnego testu na inhibitor FVIII już po włączeniu do badania. Badanie 
ukończyło 146 (97,3%) chorych. 

Skuteczność kliniczna 

 12-17 lat (N = 24)  

 liczba krwawień ogółem: 67 

 odsetek chorych z krwawieniem: 15 (63%) 

 liczba krwawień: 
o spontanicznych: 38 (56,7%) 
o pourazowych: 25 (37,3%) 
o łagodnych: 61 (91,0%) 
o ciężkich: 6 (9,0%) 

 liczba krwawień (%) z odpowiedzią hemostatyczną: 
o bardzo dobrą: 20 (29,9%) 
o dobrą:28 (41,9%) 
o umiarkowaną:18 (26,9%) 
o bez takiej odpowiedzi:  1 (1,5%) 

 liczba wlewów (%) konieczna do uzyskania hemostazy: 
o 1: 43 (64,2%) 
o 2: 17 (25,4%) 
o 3: 5 (7,5%) 
o ≥4: 2 (3,0%) 

 średnioroczna częstość występowania krwawień (mediana [IQR]; średnia z użyciem modelu 
Poissona [95% CI]): 
o ogółem: 3,98 (6,82); 5,55 (3,35; 9,19) 
o spontaniczne: 1,95 (4,87); 3,15 (1,73; 5,72) 
o pourazowe: 0,00 (2,04); 2,07 (1,00; 4,29) 

Bezpieczeństwo 

 jakiekolwiek AEs: 14 (58,3%) 

 inhibitor FVIII: 0 (0%) 

 nie stwierdzono istotnych zmian w ocenie badań fizykalnych oraz parametrów laboratoryjnych 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 u wszystkich pacjentów uwzględnionych w analizie występowała ciężka hemofilia A (FVIII ≤1%) 

 w badaniu uwzględniono 150 pacjentów – 24 w wieku 12-17 lat i 126 w wieku ≥18 lat – w ra-
porcie opisano jedynie pierwszą podgrupę 

 EDs – dni ekspozycji 



 
275 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 75. Charakterystyka (critical appraisal) badania guardianTM2. 

guardian
TM

2 (NCT00984126; publikacje Ozelo 2015 i Lentz 2016) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 

451,6 pacjento-lat; 320 EDs; średnia 
ekspozycja na pacjenta: 361,6 EDs w 
okresie ponad 4 lat udziału w bada-
niu 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 52 (19 krajów, w tym Polska) Sponsor Novo Nordisk A/S 

Analiza statystyczna 
Średni roczny wskaźnik krwawień (ABR) ze względu na przyczynę oraz miejsce krwawienia esty-
mowano przy użyciu modelu Poissona z uwzględnieniem nadmiernego rozproszenia i przedsta-
wiono wraz z 95% przedziałami ufności; obliczono ponadto mediany ABR. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: w dawce 20-50 IU/kg co drugi dzień lub w dawce 20-60 IU/kg 3 × w tyg., 
u większości pacjentów lek pacjenci podawali sobie sami lub z pomocą opiekuna 

 leczenie doraźne (on-demand): podawany doraźnie w przypadku wystąpienia krwawień 

Kryteria włączenia 

 dorośli i dzieci wcześniej leczeni 

 osoby płci męskiej z ciężką hemofilią A (aktywność FVIII ≤1%) 

 pacjenci, którzy ukończyli próby guardian
TM

3 i guardian
TM

1 

 brak inhibitorów czynnika VIII 

Kryteria wykluczenia  nie przedstawiono 

Charakterystyka populacji 
(N = 78) 

średni wiek (SD) 
[lata] 

średnia masa ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

bd. bd. biała: 84% PTPs: 78 (100%) bd. 

Przepływ chorych 

 Z 201 pacjentów poddanych skryningowi leczenie otrzymało 200 (99,5%) chorych. W momencie 
odcięcia danych w dniu 31 grudnia 2013 r. 68 (33,8%) pacjentów przerwało udział w próbie z 
powodu: AEs (3 chorych, w tym schizofrenia, krwotok podtwardówkowy, zwiększona aktywność 
enzymów wątrobowych), braku stosowania się do protokołu badania (2), spełnienia kryteriów 
wykluczenia (12) oraz innych przyczyn (51, w tym przeniesienie do innego badania klinicznego, 
leczenie innym czynnikiem koagulacyjnym lub wycofanie zgody na udział w badaniu). Badanie 
ukończyło 132 (66%) chorych. 

Skuteczność kliniczna 

 0-5 lat (N = 27) vs 6-11 lat (N = 28) vs 12-17 lat (N = 23) (451,6 pacjento-lat): 

 liczba krwawień ogółem: 147 vs 205 vs 146 

 odsetek chorych z krwawieniem: 20 (74,1%) vs 22 (78,6%)  vs 21 (91,3%) 

 liczba krwawień: 
o spontanicznych: 53 (36,1%) vs 44 (21,5%) vs 84 (57,5%) 
o pourazowych: 94 (63,9%) vs 161 (78,5%) vs 61 (41,8%) 
o łagodnych/umiarkowanych: 132 (89,8%) vs 185 (90,2%) vs 126 (86,3%) 
o ciężkich: 15 (10,2%) vs 20 (9,8%) vs 20 (13,7%) 

 liczba krwawień (%) z odpowiedzią hemostatyczną: 
o bardzo dobrą: 104 (70,7%) vs 123 (60,0%) vs 51 (34,9%) 
o dobrą:31 (21,1%) vs 62 (30,2%) vs 76 (52,1%) 
o umiarkowaną:11 (7,5%) vs 19 (9,3%) vs 17 (11,6%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

guardian
TM

2 (NCT00984126; publikacje Ozelo 2015 i Lentz 2016) 

o bez takiej odpowiedzi:  1 (0,7%) vs 1 (0,5%) vs 0 (0,0%) 

 liczba wlewów (%) konieczna do uzyskania hemostazy: 
o 1: 110 (74,8%) vs 146 (71,2%) vs 97 (66,4%) 
o 2: 25 (17,0%) vs 31 (15,1%) vs 28 (19,2%) 
o 3: 10 (6,8%) vs 12 (5,9%) vs 9 (6,2%) 
o ≥4: 2 (1,4%) vs 16 (7,9%) vs 12 (8,3%) 

 średnioroczna częstość występowania krwawień (mediana [IQR]; średnia z użyciem modelu 
Poissona [95% CI]): 
o ogółem: 1,22 (4,27); 2,45 (1,56; 3,85) vs 1,88 (4,75); 3,14 (2,24; 4,40) vs 1,57 (4,0); 2,50 

(1,59; 3,93) 

Bezpieczeństwo 

 ogólnie uznano, że lek był dobrze tolerowany – nie stwierdzono nieoczekiwanych jakichkolwiek 
i ciężkich AEs 

 inhibitor FVIII: 0 (0%) 

 nie stwierdzono reakcji nadwrażliwości oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 u wszystkich pacjentów uwzględnionych w analizie występowała ciężka hemofilia A (FVIII ≤1%) 

 w opisie charakterystyk wyjściowych przedstawiono informacje na temat 199 pacjentów – 78 w 
wieku 0-17 lat i 121 w wieku ≥18 lat – w raporcie opisano jedynie pierwszą podgrupę 

 w publikacji Ozelo 2015 przedstawiono wyniki dla daty odcięcia danych 1 września 2012 r., a w 
publikacji Lentz 2016 dla daty odcięcia danych 31 grudnia 2013 r. 

 w opisie wyników w tabeli przedstawiono dane dla najdłuższego okresu obserwacji z publikacji 
Lentz 2016 

 EDs – dni ekspozycji 

Tabela 76. Charakterystyka (critical appraisal) badania guardianTM3. 

guardianTM3 (NCT01138501; publikacja Kulkarni 2013) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
średnia EDs na lek: 60 (zakres: 20-
104) w okresie 4,5 miesiąca udziału 
w badaniu 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 26 (11 krajów, w tym Polska) Sponsor Novo Nordisk A/S 

Analiza statystyczna 

Wielkość próby została oszacowana na podstawie wytycznych EMA, nie przeprowadzono formal-
nej oceny. 
Pierwszorzędowym punktem końcowym była zapadalność na inhibitory FVIII (≥0,6 BU), którą wy-
znaczono – wraz z górną granicą jednostronnego 97,5% przedziału ufności – z użyciem dokładnego 
testu bazującego na rozkładzie dwumianowym. Parametry farmakokinetyczne oceniano przy uży-
ciu standardowych metod niekompartmentowych z normalizacją do dawki planowej.Pozostałe 
punkty końcowe przedstawiono w sposób opisowy. Pozostałe punkty końcowe przedstawiono w 
sposób opisowy. 

Interwencja 

 związana z farmakokinetyki: ocena wykonywana podczas 2. wizyty (jedna dawka stosowanego 
wcześniej FVIII) oraz podczas 3. wizyty (jedna dawka NovoEight na dwóch kolejnych wizytach) 

 profilaktyka pierwotna: w dawce 25-50 IU/kg co drugi dzień lub w dawce 25-60 IU/kg 3 × w tyg., 
podawana jako poranny powolny wlew dożylny (ok. 1-2 ml/min), u większości pacjentów lek 
pacjenci podawali sobie sami lub z pomocą opiekuna 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

guardianTM3 (NCT01138501; publikacja Kulkarni 2013) 

 leczenie doraźne (on-demand): leczenie w momencie rozpoznania w dawce zapewniającej 
aktywność FVIII w osoczu na poziomie 0,5 IU/ml 

Kryteria włączenia 

 wiek 0-11 lat 

 chłopcy 

 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII ≤1%) 

 brak inhibitorów czynnika VIII 

 ≥50 dni ekspozycji (1 dzień, w którym została podana co najmniej jedna dawka FVIII) na jakikol-
wiek produkt FVIII 

Kryteria wykluczenia 

 stwierdzenie inhibitora czynnika VIII w wywiadzie 

 zwiększone ryzyko zdarzenia zakrzepowo-zatorowego 

 niedobór odporności definiowany jako liczba limfocytów CD4+ < 200/µl 

Charakterystyka populacji 
(N = 63) 

średni wiek (SD) 
[lata] 

średnia masa ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

6,1 (2,9) 24,6 (10,0) 
biała: 53 (84,1%) 

azjatycka: 6 (9,5%) 
inne: 4 (6,3%) 

profilaktyka (tyl-
ko): 45 (71,4%) 

inne niż profilakty-
ka (tylko): 15 

(23,8%) 
oba rodzaje: 3 

(4,8%) 

osoczopochodny 
FVIII: 31 (49,2%) 
rekombinowany 
FVIII: 32 (50,8%) 

Przepływ chorych 

 Skryningowi w badaniu poddano 69 pacjentów, z czego do próby włączono 65 chorych. Dwóch 
(3,1%) pacjentów zostało wycofanych z badania przed ukończeniem pomiarów farmakokine-
tycznych (nie uwzględniono ich w tej ocenie). Kolejnych trzech pacjentów otrzymało turoktokog 
alfa, jednak zostało wycofanych z powodu: przyjęcia innego FVIII, niestosowania się do proce-
dur badania oraz wycofania zgody przez rodziców. Badanie ukończyło 60 (92,3%) chorych. 

Skuteczność kliniczna 

 0-5 lat (N = 31) vs 6-11 lat (N = 32) vs 0-11 lat (N = 63) 

 liczba krwawień ogółem: 53 vs 73 vs 126 

 liczba chorych z krwawieniem: 20 vs 21 vs 41 

 liczba krwawień: 
o spontanicznych: 9 vs 31 vs 40 
o pourazowych: 44 vs 40 vs 84 
o łagodnych/umiarkowanych: 48 vs 67 vs 115 
o ciężkich: 5 vs 3 vs 8 

 liczba krwawień (%) z odpowiedzią hemostatyczną: 
o bardzo dobrą:31 (58,5%) vs 37 (50,7%) vs 68 (54,0%) 
o dobrą:20 (37,7%) vs 28 (38,4%) vs 48 (38,1%) 
o umiarkowaną:1 (1,9%) vs 4 (5,5%) vs 5 (4,0%) 
o bez takiej odpowiedzi:  1 (1,9%) vs 1 (1,4%) vs 2 (1,6%) 

 liczba wlewów (%) konieczna do uzyskania hemostazy: 
o 1: 47 (88,7%) vs 55 (75,3%) vs 102 (81,0%) 
o 2: 5 (9,4%) vs 13 (17,8%) vs 18 (14,3%) 
o 3: 0 (0,0%) vs 1 (1,4%) vs 1 (0,8%) 
o ≥4: 1 (1,9%) vs 4 (5,5%) vs 5 (4,0%) 

 średnioroczna częstość występowania krwawień (mediana [IQR]; średnia z użyciem modelu 
Poissona [95% CI]): 
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o ogółem: 2,95 (6,14); 4,73 (3,06; 7,30) vs 3,57 (8,68); 5,86 (3,76; 9,13) vs 3,02 (8,50); 5,33 
(3,90; 7,28) 

o spontaniczne: 0,00 (0,00); 0,80 (0,43; 1,49) vs 0,00 (2,94); 2,49 (1,20; 5,17) vs 0,00 (2,53); 
1,69 (0,94; 3,03) 

o pourazowe: 1,90 (6,14); 3,93 (2,29; 6,72) vs 2,70 (5,67); 3,21 (2,09; 4,93) vs 2,53 (5,89); 
3,55 (2,51; 5,03) 

 ocena parametrów farmakokinetycznych (0-5 lat, N = 14 i 6-11 lat, n = 14):  
o IR [(U/ml)/(U/kg)]: 0,0224 (0,0062) vs 0,0248 (0,0056) 
o t1/2 [h]: 9,99 (1,71) vs 9,42 (1,52) 
o AUC [IU×h/dl]: 12,21 (4,38) vs 14,36 (3,48) 
o CL [ml/h/kg]: 4,60 (1,75) vs 3,70 (1,00) 

Bezpieczeństwo 

 AEs łagodne i umiarkowane 

 jakiekolwiek AEs: 32 (50,8%) 

 inhibitor FVIII: 0 (0%) 

 ciężkie AEs: 3 (4,8%) 

 AEs związane z leczeniem: 2, oba uznane za prawdopodobnie związane z leczeniem 

 AEs prowadzące do przerwania terapii: 0 (0%) 

 zgony: 0 (0%) 

 najczęstsze: zapalenie śluzówki jamy ustnej i gardła (7,9%), zakażenia górnych dróg oddecho-
wych (7,9%) i zdarzenia związane z podaniem nieodpowiedniej dawki leku bądź w nieprawidło-
wy sposób lub z przedawkowaniem (7,9%) 

 nie stwierdzono istotnych zmian w ocenie badań fizykalnych oraz parametrów laboratoryjnych 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 u wszystkich pacjentów uwzględnionych w analizie występowała ciężka hemofilia A (FVIII ≤1%) 

 EDs – dni ekspozycji 

16.8.5 Nuwiq 

Tabela 77. Charakterystyka (critical appraisal) badania GENA-03. 

GENA-03 (Klukowska 2016) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
średnia EDs na leczenie profilaktycz-
ne (SD): 89,8 (22,3) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 15 (7 krajów, w tym Polska) Sponsor Octopharma AG 

Analiza statystyczna 

Przedstawiono statystyki opisowe zarówno w ocenie farmakokinetyki, jak i skuteczności. Średni 
roczny wskaźnik krwawień (ABR) podczas profilaktyki przedstawiano jako średnią (SD), medianę 
(zakres) oraz estymowano przy użyciu modelu regresji ujemnej dwumianowej z uwzględnieniem 
nadmiernego rozproszenia i przedstawiono wraz z 95% przedziałami ufności. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: ludzki rhFVIII podawany był w dawce 50 IU/kg 

 profilaktyka pierwotna: dawka początkowa 30-40 IU/kg co drugi dzień lub 3 × tydz. 

 leczenie doraźne (on-demand): dawka oraz czas trwania leczenia był zależny od miejsca i roz-
ciągłości krwawienia oraz kondycji zdrowotnej pacjenta (podobnie było w przypadku leczenia 
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okołozabiegowego) 

Kryteria włączenia 
 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII < 1%) 

 ≥50 dni ekspozycji na produkty FVIII 

Kryteria wykluczenia 

 niedobór odporności definiowany jako liczba limfocytów CD4+ ≤200/µl 

 ciężka choroba serca lub nerek 

 występowanie inhibitora FVIII (obecnie lub w wywiadzie) 

 otrzymywanie leków immunomodulujących 

Charakterystyka  
populacji (N = 59) 

mediana wieku 
(zakres) [miesiące] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

6,1 (2,97) 26,7 (12,33) biała: 59 (100%) 
profilaktyka: 53 

(89,8%) 

pdFVIII: 33 (55,9%) 
rFVIII: 20 (33,9%) 

pdFVIII lub rFVIII: 6 
(10,2%) 

Przepływ chorych 

 Do analizy farmakokinetyki włączono 26 chorych. Do analizy skuteczności i bezpieczeństwa 
leczenia profilaktycznego włączono 59 chorych. Próbę ukończyło 57 (96,6%) chorych – dwóch 
chorych przerwało udział w badaniu (jeden po 26 EDs z uwagi na diagnozę choroby von Wille-
branda, a drugi po 42 EDs z uwagi na niewystarczającą odpowiedź na leczenie). 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 108 (krwawienia leczony ludzkim rhFVIII) 

 liczba chorych z krwawieniem: 32 (54,2%) 

 przyczyna krwawienia, n (%): 
o spontaniczne: 36 (33,3%) 
o pourazowe: 65 (60,2%) 
o inne: 7 (6,5%) 

 ABR: średnia 4,12 (SD: 5,22), mediana: 1,90 (zakres: 0-20,7), z użyciem modelu regresji: 4,00 
(95% CI: 3,03; 5,28) 

 AsBR: średnia 1,50 (SD: 3,32), mediana: 0 (zakres: 0-13,8), z użyciem modelu regresji: 1,40 (95% 
CI: 0,87; 2,25) 

 AtBR: średnia 2,34 (SD: 3,54), mediana: 1,57 (zakres: 0-18,6), z użyciem modelu regresji: 2,31 
(95% CI: 1,61; 3,31) 

 ABR w obrębie stawów: z użyciem modelu regresji: średnia 1,45 (95% CI: 0,87; 2,42) 

 Bardzo dobra lub dobra odpowiedź hemostatyczna: 
o leczenie doraźne (liczba krwawień): 27 (81,8%) w grupie 2-5 lat, 62 (82,7%) w grupie 6-12 

lat i 89 (82,4%) w grupie 2-12 lat 

 Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy podczas leczenia doraźnego: 
o 1: 68,6% 
o 2: 12,7% 

 ocena parametrów farmakokinetycznych (2-12 lat, N = 26, średnia [SD]):  
o IR [%/IU/kg]: 1,88 (0,35) 
o t1/2 [h]: 9,73 (2,69) 
o AUC [(h∙IU/ml)/(IU/kg)]: 0,23 (0,08), podano wartość AUC znormalizowaną na 1 IU/kg leku 
o CL [ml/h/kg]: 4,89 (1,95) 
o MRT [h]: 12,31 (3,85) 
o VSS [ml/kg]: 54,90 (11,21) 
o Cmax [(IU/ml)/(IU/kg)]: 0,02 (0,004) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 5 chorych podczas 5 zabiegów: we wszystkich 
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przeprowadzonych operacjach skuteczność hemostatyczna została oceniona jako bardzo dobra 

Bezpieczeństwo 

 jakiekolwiek AEs: 38 (64,4%) 

 wystąpienie inhibitora FVIII: 0 (0%) 

 2 AEs możliwie związane z leczeniem: ból pleców i ból głowy 

 większość łagodnych (99/124), pozostałe umiarkowane (25/124) 

 nie stwierdzono ciężkich AEs związanych z leczeniem, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i reakcji 
nadwrażliwości na lek 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 wszyscy chorzy mieli ciężką hemofilię (FVIII < 1%) 

Tabela 78. Charakterystyka (critical appraisal) badania GENA-13. 

GENA-13 (Klukowska 2018) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 

mediana: 30,1 (zakres: 9,6-53,2), 
średnia: 29,4 (SD: 6,9) miesiąca; 
średnia EDS na lek: 415 (SD: 107), 
mediana: 424 (zakres: 145-802) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 10 (6 krajów, w tym Polska) Sponsor Octopharma AG 

Analiza statystyczna Nie zaplanowano formalnej oceny statystycznej – przedstawiono statystyki opisowe. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: dostępne, nie przedstawiono szczegółów 

 profilaktyka pierwotna:profilaktyka analizowanym lekiem była kontynuowana bez żadnej prze-
rwy w tej samej dawce i odstępach czasowych (EOD lub 3×tydz.), jak w badaniu GENA-03 

 leczenie doraźne (on-demand):dostępne, nie przedstawiono szczegółów 

Kryteria włączenia 
 chorzy, którzy ukończyli próbę GENA-03 zgodnie z protokołem (czas uczestnictwa w badaniu: ≥ 

6 miesięcy i 50 EDs) 

 PTPs, spełniający kryteria GENA-03 

Kryteria wykluczenia  nie zdefiniowano 

Charakterystyka populacji 
(N = 49) 

średnia wieku (SD) 
[lata] 

średnia masy ciała 
(SD) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

6,7 (3,1) 29,3 (SD: 14,2) biała: 49 (100%) PTPs: 49 (100%) bd. 

Przepływ chorych 
 Do próby włączono 49 z 59 dzieci, które ukończyły badanie GENA-03 zgodnie z protokołem. 

Opisywaną próbę ukończyło 44 (89,8%) chorych – 3 pacjentów wycofało zgodę na udział 
w badaniu, u 1 stwierdzono złamanie protokołu, a jeden chory zmarł z powodu niewydolności 
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wielonarządowej. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 336, z czego 311 poddano leczeniu 

 liczba chorych z krwawieniem: 41 (83,7%) 

 przyczyna krwawienia, n (%): 
o spontaniczne: 81 (24,1%) 
o pourazowe: 209 (62,2%) 
o pooperacyjne, inne lub nieudokumentowane: 46 (13,7%) 

 30,1% wszystkich krwawień wystąpiło w stawach 

 odsetek powodzeń:  
o 2-5 lat: 92,9% 
o 6-12 lat: 80,0% 
o 2-12 lat: 83,0% 

 liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy podczas leczenia doraźnego: 
o 1: 71,4% 
o 2: 13,5% 

 ABR: 
o 2-5 lat: średnia 1,46 (SD: 1,53), mediana 0,82 (zakres: 0-6,3), z użyciem modelu regresji: 

1,41 (95% CI: 0,98; 2,04) 
o 6-12 lat: średnia 4,54 (SD: 6,28), mediana 2,6 (zakres: 0-27,8), z użyciem modelu regresji: 

4,50 (95% CI: 2,61; 7,75) 
o 2-12 lat: średnia 2,91 (SD: 4,66), mediana 1,72 (zakres: 0-27,8), z użyciem modelu regresji: 

2,88 (95% CI: 1,86; 4,46) 

 AsBR: 
o 2-5 lat: średnia 0,34 (SD: 0,55), mediana 0 (zakres: 0-2,49), z użyciem modelu regresji: 0,35 

(95% CI: 0,19; 0,65) 
o 6-12 lat: średnia 1,05 (SD: 1,33), mediana 0,85 (zakres: 0-5,42), z użyciem modelu regresji: 

1,03 (95% CI: 0,63; 1,69) 
o 2-12 lat: średnia 0,67 (SD: 1,05), mediana 0,34 (zakres: 0-5,42), z użyciem modelu regresji: 

0,67 (95% CI: 0,44; 1,02) 

 AtBR: 
o 2-5 lat: z użyciem modelu regresji: 0,92 (95% CI: 0,59; 1,44) 
o 6-12 lat: z użyciem modelu regresji: 2,65 (95% CI: 1,58; 4,46) 
o 2-12 lat: z użyciem modelu regresji: 1,76 (95% CI: 1,16; 2,67) 

 ABR w obrębie stawów:  
o 2-5 lat: średnia 0,40 (SD: 0,68), mediana 0 (zakres: 0-2,54), z użyciem modelu regresji: 0,36 

(95% CI: 0,20; 0,65) 
o 6-12 lat: średnia 1,36 (SD: 1,79), mediana 0,80 (zakres: 0-6,66), z użyciem modelu regresji: 

1,35 (95% CI: 0,80; 2,27) 
o 2-12 lat: średnia 0,85 (SD: 1,39), mediana 0,36 (zakres: 0-6,66), z użyciem modelu regresji: 

0,84 (95% CI: 0,53; 1,32) 

 IR (średnia [SD], mediana [zakres], [%/IU/kg]):  
o 2-5 lat: 1,55 (0,39), 1,62 (0,58-2,34) 
o 6-12 lat: 1,90 (0,33), 1,82 (1,50-2,88) 
o 2-12 lat: 1,71 (0,40), 1,74 (0,58-2,88) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 14 chorych podczas 24 zabiegów: zastosowano 
średnio 10,8 (SD: 8,4) wlewów podczas średnio 6,2 (SD: 4,9) EDs, a średnia łączna dawka wynio-
sła 499,3 (SD: 397,3) IU/kg; skuteczność hemostatyczna została oceniona zarówno przez hema-
tologa, jak i chirurga jako bardzo dobra lub dobra we wszystkich analizowanych 17 zabiegach 

Bezpieczeństwo 
 TEAEs: 317 

 wystąpienie inhibitora FVIII: 0 (0%) 

 2 TEAEs możliwie związane z leczeniem: łagodna duszność i ciężka gorączka 
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 żaden pacjent nie zakończył udziału w badaniu z powodu TRAEs 

 zgon: 1 (2%; niewydolność wielonarządowa na skutek wypadku samochodowego, uznane za 
niezwiązane z prowadzonym leczeniem) 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 wszyscy chorzy mieli ciężką hemofilię (FVIII < 1%) 

Tabela 79. Charakterystyka (critical appraisal) badania NuProtect. 

NuProtect (NCT01712438; publikacja Liesner 2018) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji 
mediana EDs na lek (zakres): 43,0 (4-
120) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 25 (14 krajów) Sponsor Octopharma AG 

Analiza statystyczna 

Skumulowane częstości występowania inhibitora wraz z 95% przedziałami ufności wyznaczono 
metodami estymacji Kaplana-Meiera. Roczny wskaźnik krwawień (ABR) obliczano wraz z 95% 
przedziałem ufności z użyciem modelu Poissona, przedstawiając ponadto standardowe statystyki 
opisowe: średnią + SD oraz medianę (zakres). 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie przedstawiono 

 profilaktyka pierwotna: opcja rekomendowana przez badaczy, w dawce 20-50 IU/kg (była za-
leżna od sytuacji zdrowotnej pacjenta); nie był dozwolony żaden inny produkt niż Nuwiq; chory 
mógł otrzymać lek także w momencie wystąpienia krwawienia; pacjenci mogli być leczenie 
przez 100 EDs lub maksymalnie do 5 lat 

 leczenie doraźne (on-demand): dostępne, nie przedstawiono szczegółów 

Kryteria włączenia 
 ciężka hemofilia A (aktywność FVIII < 1%) 

 brak leczenia jakimkolwiek FVIII lub inny produktami krwiopochodnymi zawierającymi FVIII 

Kryteria wykluczenia 

 inne zaburzenia krzepnięcia niż hemofilia A 

 współwystępujące leczenie ogólnoustrojowymi immunosupresantami 

 uczestnictwo w innym badaniu klinicznym (do 4 tygodni przed włączeniem) 

 ciężka choroba serca lub nerek 

Charakterystyka  
populacji (N = 66) 

mediana wieku 
w momencie 

pierwszego lecze-
nia (zakres) [mie-

siące] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

13,0 (3-135) bd. 

biała: 51 (77,3%) 
azjatycka: 11 

(16,7%) 
nie-biała: 1 (1,5%) 

inna: 3 (4,5%) 

0 (0%) nd. 

Przepływ chorych  Do pierwszej analizy wstępnej (interim; przedstawionej we włączonej publikacji) zostało włą-
czonych 85 chorych, z których 66 miało ≥20 dni ekspozycji na lek lub wystąpił u nich inhibitor w 
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ciągu 20 dni ekspozycji (tych pacjentów uwzględniono ostatecznie w analizie). 

Skuteczność kliniczna 

 leczenie profilaktyczne (N = 45) 

 liczba krwawień: 120 

 liczba chorych z krwawieniem: 34 (75,5%) 

 przyczyna krwawienia, n (%): 
o spontaniczne: 31 (25,8%) 
o pourazowe: 87 (72,5%) 
o niesklasyfikowane: 2 (1,7%) 

 ABR, mediana, oszacowana średnia (zakres): 2,40, 3,71 (3,07; 4,43) 

 AsBR, mediana, oszacowana średnia (zakres): 0, 0,96 (0,65; 1,36) 

 AtBR, mediana, oszacowana średnia (zakres): 1,20, 2,69 (2,15; 3,32) 

 AsBR w obrębie stawów: 0 

 Odpowiedź hemostatyczna: 
o leczenie doraźne (liczba krwawień): 324/353 (91,8%) 
o w podgrupie chorych ze schematem profilaktyki u 45 pacjentów wystąpiło 120 krwawień – 

u 40 (88,9%) chorych odpowiedź oceniono na dobrą lub bardzo dobrą (w przypadku spon-
tanicznych taką odpowiedź stwierdzono u 43 [95,6%] chorych, a pourazowych u 43 [95,6%]; 
w przypadków krwawień związanych ze stawami ogółem u 44 [97,8%] chorych, w tym u 44 
[97,8%] chorych ze spontanicznymi u 45 [100%] z pourazowymi krwawieniami) 

 Liczba wlewów konieczna do uzyskania hemostazy podczas leczenia doraźnego: 
o 1: 82,1% 
o 2: 10,3% 

 IR [%/IU/kg]: średnia 1,4 (SD: 0,6), mediana 1,6 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 13 chorych podczas 14 zabiegów: z 9 operacji 
ocenianych w okresie bez wystąpienia inhibitora, skuteczność hemostatyczna została oceniano 
jako bardzo dobra lub dobra w 8 (89%), a jako umiarkowana w 1 (11%) 

Bezpieczeństwo 

 ogólnie dobrze tolerowany, większość AEs łagodna 

 AEs uznane za związane z leczeniem: 3/66 (4,5%) 

 wystąpienie inhibitora: 13 (19,7%), w tym wysokie miano przeciwciał (HT): 8 (12,1%), niskie 
miano przeciwciał (LT): 5 (7,6%) 

 mediana czasu do wystąpienia inhibitora ogółem wyniosła 10 (zakres: 6-25) EDs, w tym dla HT 
11,5 (6-24) dni, a dla LT 8,0 (6-25) 

 skumulowana częstość występowania inhibitora ogółem wyniosła: 20,8% (95% CI: 10,7%; 
31,0%), w tym dla HT 12,8% (95% CI: 4,5%; 21,2%), a dla LT 8,4% (95% CI: 1,3%; 15,6%) 

 nie odnotowano przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych oraz ciężkich reakcji alergicznych 

Uwagi 
 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 

na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 wszyscy chorzy mieli ciężką hemofilię (FVIII < 1%) 

16.8.6 Elocta 

Tabela 80. Charakterystyka (critical appraisal) badania Kids A-LONG. 

Kids A-LONG (NCT01458106; publikacja Young 2015) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji mediana: 6,12 miesiąca (26,3 tyg.) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Kids A-LONG (NCT01458106; publikacja Young 2015) 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków 23 (8 krajów) Sponsor bd. 

Analiza statystyczna 
Przedstawiono statystyki opisowe (mediana i IQR w ocenie skuteczności), z podziałem na dane dla 
populacji ogólnej i dwóch kohort wiekowych (< 6 lat i 6 - < 12 lat). 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: w dawce 50 IU/kg (próbki pobierane do 72 godz.) 

 profilaktyka pierwotna: w postaci dożylnych wlewów, 2 × w tyg. (w dniu 1. w dawce 25 IU/kg i 
w dniu 4. w dawce 50 IU/kg); modyfikacja dawek (maksymalnie do 80 IU/kg) i odstępu między 
nimi (minimalnie co 2 dni) były dozwolone (w oparciu o dane farmakoekonomiczne i ocenę 
krwawienia) 

 leczenie doraźne (on-demand): nie przedstawiono 

Kryteria włączenia 

 chłopcy (z masą ciała ≥13 kg) z ciężką hemofilią A (aktywność endogennego FVIII ≤1% na pod-
stawie badań laboratoryjnych lub udokumentowany genotyp wywołujący to schorzenie) 

 < 12 lat 

 ≥50 EDs na dowolny rekombinowany lub pochodzący z osocza produkt FVIII zawierający krio-
precypitat (produkty krwiopochodne, w tym świeżo mrożone osocze, nie były brane pod uwa-
gę) 

 w przypadku osób chorych na HIV wymagano liczby płytek krwi > 100 000/µl, liczby komórek 
CD4 ≥200/µl oraz wiremii < 400 kopii/ml 

 brak inhibitorów czynnika VIII (obecnie lub w wywiadzie; co najmniej dwa ujemne wyniki testów 
laboratoryjnych na inhibitora i/lub prawidłowy wynik test odzysku w ciągu pierwszych 50 EDs 
na FVIII i brak klinicznych objawów spadku odpowiedzi na podanie FVIII) 

 brak mierzalnej aktywności inhibitora w badaniu przesiewowym 

 zdolność do ukończenia szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznego dziennika pacjenta 

Kryteria wykluczenia 

 inne zaburzenie krzepnięcia niż hemofilia A 

 reakcja anafilaktyczna związana z podawaniem FVIII lub immunoglobulina IV 

 aktywna choroba nerek i wątroby (ocena badacza i dokumentacja medyczna) 

 klinicznie istotna, współwystępująca choroba, która w ocenie badacza dyskwalifikowałaby 
pacjenta z udziału w próbie 

 systemowe leczenie chemioterapią i/lub innymi lekami immunosupresyjnymi, z wyjątkiem: 
steroidów w leczeniu astmy lub w leczeniu ostrych epizodów alergicznych i rutynowych szcze-
pień 

 uczestnictwo w innym badaniu klinicznym z analizowanym lekiem w ciągu ostatnich 30 dni 

 operacja w ciągu 30 dni przed skryningiem (ocena mogła zostać przełożona) 

Charakterystyka populacji 
(N = 78) 

mediana wieku 
(zakres) [lata] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

5,0 (1-11) 21,30 (13,0-59,6) 

biała: 48 (67,6%) 
czarna: 9 (12,7%) 

azjatycka: 5 (7,0%) 
inna: 9 (12,7%) 

doraźnie (episo-
dic): 8 (11,3%) 

profilaktyka: 63 
(88,7%) 

1 × tydz.: 3 (4,8%) 
2 × tydz.: 13 

(20,6%) 
3 × tydz.: 31 

(49,2%) 

bd. 
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Kids A-LONG (NCT01458106; publikacja Young 2015) 

co drugi dzień: 16 
(25,4%) 

Przepływ chorych 
 Do badania włączono 71 chorych. 4 chorych przerwało udział w próbie – 1 z powodu AEs, 2 

wycofało zgodę, 1 z powodu złamania protokołu. Badanie ukończyło 67 (94,4%) pacjentów. 

Skuteczność kliniczna 

 liczba krwawień: 86 

 odsetek chorych z krwawieniem: 37 (53,6%) 

 bardzo dobra lub dobra odpowiedź hemostatyczna: 89,4% wlewów zast. do leczenia krwawie-
nia 

 93% krwawień zostało wyleczonych 1 lub 2 wlewami 

 średnioroczna częstość występowania krwawień (mediana [IQR], zakres (< 6 lat vs 6 - < 12 lat vs 
< 12 lat): 
o ogółem: 0,00 (0,00; 3,96); zakres: 0,0-10,5 vs 2,01 (0,00; 4,04); zakres: 0,0-27,2 vs 1,96 

(0,00; 3,96); zakres: 0,0-27,2 
o spontaniczne: 0,00 (0,00; 0,00); zakres: 0,0-7,9 vs 0,00 (0,00; 0,00); zakres: 0,0-19,8 vs 0,00 

(0,00; 0,00); zakres: 0,0-19,8 
o pourazowe: 0,00 (0,00; 2,01); zakres: 0,0-6,5 vs 0,00 (0,00; 2,12); zakres: 0,0-7,9 vs 0,00 

(0,00; 2,04); zakres: 0,0-7,9 
o spontaniczne w obrębie stawów: 0,00 (0,00; 0,00); zakres: 0,0-6,0 vs 0,00 (0,00; 0,00); za-

kres: 0,0-14,8 vs 0,00 (0,00; 0,00); zakres: 0,0-14,8 

 ocena parametrów farmakokinetycznych (0-<6lat vs ≥6 lat-<12 lat; średnia [95% CI]):  
o IR [(IU/dl)/(IU/kg)]: 1,92 (1,80; 2,04) vs 2,44 (2,07; 2,80) 
o t1/2 [h]: 12,67 (11,23; 14,11) vs 14,88 (11,98; 17,77) 
o AUC(0-inf) [IU∙h/ml]: 30,04 (26,45; 33,63) vs 41,87 (34,00; 49,75) 
o CL [ml/h/kg]: 3,60 (3,13; 4,07) vs 2,78 (2,44; 3,13) 
o MRT [h]: 17,24 (15,40; 19,07) vs 20,90 (17,06; 24,74) 
o VSS [ml/kg]: 58,58 (54,90; 62,27) vs 52,13 (45,25; 59,01) 

 profilaktykę okołozabiegową zastosowano u 7 chorych podczas 7 zabiegów: w przeprowadzo-
nych operacjach skuteczność hemostatyczna została oceniona jako bardzo dobra w 5 zabiegach 
(71%) i dobra w 2 (29%) 

Bezpieczeństwo 

 ogólnie AEs były dobrze tolerowane i były typowe dla populacji dzieci (zaobserwowano 213 
AEs) 

 jakiekolwiek AEs: 59 (85,5%) 

 ciężkie AEs: 5 (7,2%) 

 AEs związane z leczeniem: 2 (2,9%) – ból mięśni i wysypka rumieniowa (w stopniu innym niż 
ciężki) 

 najczęstsze AEs: kaszel (18,8%), zakażenie górnych dróg oddechowych (13,0%), upadek (8,7%) 

 inhibitor FVIII: 0 (0%) 

 nie stwierdzono reakcji nadwrażliwości oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, a także przerwa-
nia terapii z powodu AEs i zgonów 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 analiza skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzono w populacji chorych, którzy otrzymali co 
najmniej jedną dawkę ocenianego leku 

 EDs – dni ekspozycji 

 wszyscy chorzy mieli ciężką hemofilię (FVIII ≤ 1%) 
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Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 81. Charakterystyka (critical appraisal) badania Wang 2018. 

Wang 2018 

Rodzaj badania 
opisowe retrospektywne badanie 
bez randomizacji i grupy kontrol-
nej, na podstawie rejestru 

Okres obserwacji 
średnia EDs 232 (zakres: 133-329) 
dla wszystkich chorych leczonych 
FVIII 

Skala NICE 6/8 Klasyfikacja AOTMiT IVB 

Liczba ośrodków bd. Sponsor bd. 

Analiza statystyczna Przedstawiono statystyki opisowe. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie przedstawiono 

 profilaktyka pierwotna: rekombinowany FVIII (rFVIII Fc); 64,7% chorych otrzymywało go 2 
dni/tydz., 11,8% pacjentów co 3 dni, 17,6% co 4 dni, a 5,9% co 5 dni 

 leczenie doraźne (on-demand): dostępne, nie przedstawiono szczegółów 

Kryteria włączenia 

 pacjenci z ciężką hemofilią A 

 wcześniej leczeni rekombinowanym czynnikiem VIII (rFVIII Fc) 

 chorzy z bazy danych Children’s Hospital Los Angeles Haemostasis I Thrombosis Centre 

Kryteria wykluczenia  nie zdefiniowano 

Charakterystyka populacji 
(N = 17) 

mediana wieku 
(zakres) [lata] 

mediana masy 
ciała (zakres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 

leczenie, n (%) 

produkty wykorzy-
stywane podczas 
wcześniejszego 
leczenie, n (%) 

13,9 (2-43) dla 
całej populacji 

badania 
bd. bd. bd. bd. 

Przepływ chorych 
 Do badania na podstawie rejestru włączono 17 chorych z hemofilią A. Wśród nich < 18 lat miało 

15 (88%) pacjentów. 

Skuteczność kliniczna 

 odsetek chorych z krwawieniem: 8/15 (53,3%) 

 liczba krwawień: 19 
o spontaniczne: 17 (89,5%) 
o pourazowe: 2 (10,5%) 

Bezpieczeństwo  nie stwierdzono żadnego przypadku inhibitora FVIII 

Uwagi 

 badanie otrzymało 6/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi 
na brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny oraz retrospektywny charakter 
badania) 

 17 (100%) chorych miało ciężką HA, ale w publikacji nie podano jej definicji 

 w badaniu uwzględniono również grupę pacjentów z hemofilią B, która nie została opisana 

 nie przedstawiono wyników w populacji mieszanej (dorośli i dzieci) 



 
287 
 
 

 
 
 
 
 

Afstyla® (lonoctocog α)  w leczeniu i profilaktyce krwawień u dzieci z ciężką postacią hemofilii typu A 

Tabela 82. Charakterystyka (critical appraisal) badania ASPIRE. 

ASPIRE (NCT01454739; publikacja Nolan 2016) 

Rodzaj badania 
prospektywne, jednoramienne, 
badanie eksperymentalne 

Okres obserwacji mediana: 23,9 tygodni 

Skala NICE 7/8 Klasyfikacja AOTMiT IID 

Liczba ośrodków bd. Sponsor Biogen 

Analiza statystyczna Przedstawiono statystyki opisowe. 

Interwencja 

 związana z oceną farmakokinetyki: nie dotyczy 

 profilaktyka pierwotna: 
o profilaktyka indywidualna w postaci 25-65 IU/kg co 3-5 dni lub dwa razy na tydzień (w dniu 1. w 

dawce 20-65 IU/kg i w dniu 4. w dawce 40-65 IU/kg); dawka mogła być zwiększona do maksy-
malnie 80 IU/kg z częstością podania do 2 dni, jeśli było to konieczne, z utrzymaniem odpowied-
niej aktywności FVIII i zapobieganiu występowania spontanicznych krwawień 

o profilaktyka cotygodniowa w dawce 65 IU/kg 
o profilaktyka zmodyfikowana u chorych, którzy nie osiągali optymalnych wyników leczenia pod-

czas profilaktyki indywidualnej lub podawanej co tydzień (około 65 IU/kg) 

 leczenie doraźne (on-demand): dostępne, nie przedstawiono szczegółów 

Kryteria włączenia 
 chorzy, którzy ukończyli próbę A-LONG lub Kids A-LONG 

 PTPs, spełniający kryteria A-LONG i Kids A-LONG 

Kryteria wykluczenia  nie zdefiniowano 

Charakterystyka populacji 

mediana wie-
ku (zakres) 

[lata] 

mediana ma-
sy ciała (za-
kres) [kg] 

rasa, n (%) 
wcześniejsze 
leczenie, n 

(%) 

produkty wyko-
rzystywane 

podczas wcze-
śniejszego le-
czenia, n (%) 

< 6 lat (N = 30) 4,5 (2-6) bd. 

biała: 20 (66,7%) 
czarna: 4 (13,3%) 

azjatycka: 3 
(10,0%) 

inna: 3 (10,0%) 

PTPs: 30 (100%) bd. 

6 - < 12 lat (N = 31) 9,0 (6-12) bd. 

biała: 22 (71,0%) 
czarna: 4 (12,9%) 

azjatycka: 1 (3,2%) 
inna: 4 (12,9%) 

PTPs: 31 (100%) bd. 

Przepływ chorych 

 Do badania włączono 61 z 67 dzieci, którzy ukończyli próbę Kids A-LONG. W momencie analizy 
opisanej w publikacji Nolan 2016 (data odcięcia danych 6 stycznia 2014 r.) 6-miesięczny okres ob-
serwacji ukończyło 22 (36,1%) chorych. Żaden chory nie przerwał przedwcześnie badania do tego 
punktu czasowego. 

Skuteczność kliniczna 

< 6 lat (N = 30) vs 6 - < 12 lat (N = 31) 

 odsetek chorych z krwawieniem: 9 (30%) vs 16  (51,6%) 

 liczba krwawień: 23 vs 28 

 odpowiedź bardzo dobra lub dobra na pierwsze wlewy: 91,3% vs 92,6% 
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ASPIRE (NCT01454739; publikacja Nolan 2016) 

 krwawienia z hemostazą po 1 wlewie leku: 82,6% vs 82,1% 

 ABR w grupie profilaktyki indywidualnej: 0,00 (0,00; 2,00) vs 1,54 (0,00; 3,41) 

 AsBR w grupie profilaktyki indywidualnej: 0,00 (0,00; 0,00) vs 0,00 (0,00; 1,75) 

 AtBR w grupie profilaktyki indywidualnej: 0,00 (0,00; 0,00) vs 0,00 (0,00; 1,82) 

 AsBR w obrębie stawów w grupie profilaktyki indywidualnej: 0,00 (0,00; 0,00) vs 0,00 (0,00; 0,00) 

Bezpieczeństwo 

 AEs zgodne z oczekiwanym profilem w populacji osób z hemofilią  

 jakiekolwiek AEs: 27 (44,3%) 

 ciężkie AEs: 6 (9,8%) 

 AEs związane z leczeniem: 0 (0%) 

 najczęstsze AEs: zapalenie śluzówki nosa i gardła (4,9%), zakażenia górnych dróg oddechowych 
(4,9%), upadek (4,9%), zakażenia wirusowe (4,9%) i wymioty (4,9%) 

 inhibitor FVIII: 0 (0%) 

 nie stwierdzono przypadków bólu stawów, otarć (laceration), bólu głowy, kontuzji, próchnicy i 
artropatii hemofilowej, ciężkich reakcji alergicznych i anafilaksji na rFVIII Fc oraz zdarzeń zakrze-
powo-zatorowych 

Uwagi 

 badanie otrzymało 7/8 punktów w ocenie za pomocą skali NICE (punktu nie przyznano z uwagi na 
brak informacji o rekrutacji chorych w sposób konsekutywny) 

 w badaniu uwzględniono również dorosłych pacjentów z badania A-LONG (N = 151), ta grupa nie 
została opisania w niniejszym raporcie 

 opisano interwencje, które stosowano u dzieci w wieku < 12 lat (można je było zmieniać dowol-
nie); dodatkowo pacjenci z próby Kids A-LONG, którzy w czasie trwania badania osiągnęli więcej 
niż 12 lat mogli otrzymać także profilaktykę podawaną co tydzień lub leczenie doraźne (zależne od 
typu i ciężkości występującego krwawienia) 

 ocenę bezpieczeństwa wykonano w populacji pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną daw-
kę rFVIII Fc 

 ocenę skuteczności przeprowadzono w populacji chorych z grupy leczenia doraźnego lub pacjen-
tów, którzy otrzymali co najmniej 2 wlewy profilaktycznego leczenia rFVIII Fc (z wyłączeniem po-
dania okołooperacyjnego) 
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Wkład autorów w opracowanie raportu 

Autorzy Udział w opracowaniu raportu 

’’{ ’’. ’’’’’’’. ```’’{’’’’’ ’’’’’’|[’{ 
{’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’[’’’’’’, ’’’’’żą’’’’ ’’[’’’{’’’{’’’’’’’, {{{’’{’’’’’’’ ’’’|{|’’’’’’’’’’’’’’’, ’’{[’’’’’’{ 
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’’’’’{ ’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’’ 
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’’’’’’{|’’[’’’’’[’ś’’’ ’’’’’’’’ń, [’’’’{ ’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’’ ’’’{{|’’ ([’’’’{ ’’’’’{[’’’|’’’, 
’’[’’’’’’’’’’’’, ’’’{’’{’’’’’’’’’’’, {’’’’{’’’’|’’[’ś’’’ ’ ’’’’|’’’’’’’|’’ń{{’’’’’), ’’’’’’{’’’’{’’{|{{|’’’’ 
(’’{’{’’’’’’ ’’’’’’{’’’{’’’) ’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’’ ’’’{{|’’, |’’{{’’’’’’’’’’’’’ ’’’|’’’’’ó’’’ ’’{[’’’’’’’{’’ 

’’’{{|’’’ | ’’[’’’’’’’’{’’{[’{’’’’’’, ’’|{’’’’{’’’, [’’’{’’’’’’’|’’’’’’’, ’’’’’’[’{’’’, ’’[’{’’’’{’’ ’ 
’[’{’’’’’{[’’’’’’’’’’’ {’’’’{{’’, {’’{ó{| ’ ’’’ś’’’’’’’’’’’’’{’’’[’ 

’’’’’{ Ł’’’’’’{| ’’’’’’||ń{’’’ 

’’{|’’’’’ą’’ {|{{’’’’’’’{|’’|’’|, [’’’{’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’ń ’’’|’’’’’’’|[’’’|’’’’ | ’’’’’’’’||, 
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{’’’’{{’’ 

’’’ż. ```’’{’’’’’’’’’’ ’’’’{|’’’’’’ 
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