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Badanie   oceniające,   czy   stosowanie   emicizumabu ▼    może   
zapobiegać   krwawieniom   u   osób   w   wieku   co   najmniej   12   lat   z   
hemofilią   typu   A,   gdy   lek   jest   podawany   raz   na   4   tygodnie,   a   także   
czy   leczenie   emicizumabem   powoduje   działania   niepożądane   
  

Na   końcu   tego   dokumentu   podano   pełny   tytuł   badania,   jak   też   słowniczek   terminów   
medycznych.   
  

Informacje   o   Podsumowaniu   
Niniejszy   dokument   stanowi   podsumowanie   
wyników    badania   klinicznego    (zwanego   w   tym   
dokumencie   „badaniem”)   i   został   sporządzony   dla:   
● opinii   publicznej   oraz     
● uczestników   badania.     

  

Spis   treści   niniejszego   
podsumowania   
1. Ogólne   informacje   o   

badaniu   
2. Kto   bierze   udział   w   

badaniu?   
3. Co   dzieje   się   w   czasie   

badania?   
4. Jakie   były   wyniki   analizy   

głównej   danych   uzyskanych   
w   tym   badaniu?   

5. Jakie   działania   
niepożądane   związane   z   
badanym   lekiem   zgłaszano   
w   analizie   głównej   danych   
uzyskanych   w   badaniu?   

6. W   jaki   sposób   badanie   to   
przyczynia   się   do   
poszerzenia   wiedzy?   

7. Czy   planuje   się   inne   
badania?   

8. Gdzie   można   znaleźć   
dodatkowe   informacje?   

9. Podsumowanie   w   formie   
infografiki  

10. Słowniczek   

Badanie   rozpoczęło   się   w   styczniu   2017 r.,   a   jego   
zakończenie   przewiduje   się   na   czerwiec   2022   r.   W   
Podsumowaniu   przedstawiono   wyniki   uzyskane   do   
grudnia   2017   r.,   kiedy   to   przeprowadzono   analizę   
główną.   W   czasie   sporządzania   niniejszego   
podsumowania   badanie   jest   nadal   w   toku   –   lekarze   
prowadzący   badanie   w   dalszym   ciągu   gromadzą   
informacje.   
  

Nie   jesteśmy   w   stanie   dowiedzieć   się   wszystkiego   
o   zagrożeniach   i   korzyściach   związanych   ze   
stosowaniem   danego   leku   na   podstawie   jednego   
badania.   Dopiero   udział   wielu   pacjentów   w   kilku   
badaniach   pozwala   nam   uzyskać   potrzebne   
informacje.   Wyniki   omawianego   badania   mogą   
różnić   się   od   wyników   uzyskanych   w   innych  
badaniach   oceniających   ten   sam   lek.   
● Nie   należy   podejmować   decyzji   na   podstawie   

tego   jednego   podsumowania    –    przed   podjęciem   
jakiejkolwiek   decyzji   dotyczącej   leczenia   należy   
zawsze   porozmawiać   z   lekarzem.   
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Osobom   uczestniczącym   w   niniejszym   badaniu   należą   się   
podziękowania.   

Osoby   biorące   udział   w   omawianym   badaniu   pomagają   badaczom   odpowiedzieć   na   
ważne   pytania   dotyczące   hemofilii   typu   A   i   badanego   leku   –   emicizumabu.   

1.   Ogólne   informacje   o   badaniu   
  

W   jakim   celu   prowadzone   jest   to   badanie?   

Hemofilia   typu   A   jest   rzadką,    dziedziczoną    skazą   krwotoczną,   spowodowaną   
obecnością   nieprawidłowego    genu .   Choroba   ta   występuje   głównie   u   mężczyzn   i   
chłopców   –   kobiety   stanowią   mniej   niż   1%   osób   z   ciężką   postacią   hemofilii   typu   A.   
We   krwi   osób   z   hemofilią   typu   A    białko    zwane   „czynnikiem   krzepnięcia   VIII”   
(określane   też   skrótem   „FVIII”)   jest   nieaktywne   lub   jego   aktywność   jest   bardzo   mała.   
Bez   tego   czynnego   białka   krew   nie   może   prawidłowo   krzepnąć.   Oznacza   to,   że   
osoby   z   hemofilią   typu   A   mogą   doświadczać   wielu   długotrwałych   krwawień,   w   tym   do   
stawów   i   mięśni.   Krwawienia   te   mogą   być   powodowane   przez   niewielkie   urazy   lub   
mogą   występować   bez   uchwytnej   przyczyny.   
  

Jedna   ze   standardowych   metod   leczenia   hemofilii   typu   A   polega   na   zastąpieniu   
brakującego   lub   nieaktywnego   czynnika   VIII   poprzez   podanie    zastępczego   
czynnika   VIII .   Terapia   ta   zwiększa   ilość   aktywnego   czynnika   VIII   we   krwi,   
poprawiając   tym   samym   zdolność   krwi   do   tworzenia   skrzepów.   Terapię   zastępczą   z   
użyciem   czynnika   VIII   podaje   się   w   postaci   wstrzyknięcia   do   żyły   (czasem   
nazywanego     
wstrzyknięciem   dożylnym ).     
  

Podanie   zastępczego   czynnika   VIII   po   wystąpieniu   krwawienia   w   celu   jego   
zatrzymania   nazywa   się    „leczeniem   na   żądanie” .   
  

Czynnik   VIII   może   też   być   podawany   regularnie,   aby   zapobiegać   krwawieniom.   Takie   
zapobiegawcze   leczenie   nazywa   się   leczeniem    „ profilaktycznym ”.     
  

Jeśli   czynnik   VIII   jest   stosowany   w   celu   zapobiegnięcia   krwawieniom,   musi   on   być   
podawany   dwa   razy   w   tygodniu   lub   częściej,   ponieważ   pozostaje   on   we   krwi   przez   
krótki   czas,   uzależniony   od   indywidualnego   przetwarzania   tego   białka   przez   
organizm   danego   pacjenta,   a   także   od   rodzaju   stosowanej   terapii   zastępczej.     
  

Istnieje   wiele   różnych   rodzajów   terapii   zastępczej   z   użyciem   czynnika   VIII.   Różne   
osoby   mogą   otrzymywać   różne   dawki.     
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U   około   jednej   na   pięć   osób   z   hemofilią   typu   A   stwierdza   się   występowanie   tak   
zwanych    inhibitorów   czynnika   VIII .   Do   ich   rozwoju   dochodzi,   ponieważ   zastępczy  
czynnik   VIII   jest   białkiem   obcym   dla   organizmu,   a   wiec   organizm   wytwarza   inhibitory   
w   celu   jego   zniszczenia.   Hamuje   to   zapobiegające   krwawieniom   działanie   terapii   
zastępczej   z   użyciem   czynnika   VIII,   co   sprawia,   że   zapobieganie   krwawieniom   staje   
się   trudniejsze.     
  

Osobom,   u   których   dochodzi   do   wytworzenia   tych   inhibitorów,   pozostaje   jedynie   
niewiele   możliwości   leczenia.   Należy   do   nich   stosowanie    „ leków   omijających ” .   Nie   
zastępują   one   brakującego   lub   nieczynnego   czynnika   VIII,   lecz   omijają   go,   aby   
pomóc   krwi   krzepnąć.   Leki   omijające   również   podaje   się   w   postaci   wstrzyknięcia   do   
żyły.     
  

Emicizumab   jest   kolejnym   rodzajem   leku   stosowanego   w   leczeniu   hemofilii   typu   A.   
We   wcześniejszych   badaniach   wykazano,   że   emicizumab   podawany   co   tydzień   lub   
co   2   tygodnie   pomaga   zapobiegać   krwawieniom   u   osób   chorych   na   hemofilię   typu   A.   
Jest   on   skuteczny   u   osób   z   inhibitorami   czynnika   VIII   oraz   u   osób   bez   tych   
inhibitorów.     
  

W   omawianym   badaniu   ocenia   się,   czy   stosowanie   emicizumabu   w   większej   dawce   
co   4   tygodnie   może   zapobiegać   krwawieniom   u   osób   z   hemofilią   typu   A.   Takie   
stosowanie   leku   może   pomóc   obniżyć    obciążenie   leczeniem    poprzez   zmniejszenie   
częstotliwości   podawania   wstrzyknięć   (raz   na   4   tygodnie   zamiast   raz   w   tygodniu   lub   
raz   na   2   tygodnie).   W   badaniu   tym   ocenia   się   także,   czy   występują    działania   
niepożądane    związane   ze   stosowaniem   większej   dawki   emicizumabu   raz   na   4   
tygodnie.   
  

Jaki   lek   jest   badany?   

W   badaniu   skupiono   się   na   ocenie   leku   o   nazwie   „emicizumab”   (HEMLIBRA ® ).   
● Wymowa:   „e-mi-ci-zu-mab”.     
● Emicizumab   wykazuje   działanie   poprzez   interakcję   z   występującymi   we   krwi   

czynnikami   krzepnięcia   (innymi   niż   czynnik   VIII)   celem   zastąpienia   funkcji   
brakującego   lub   nieaktywnego   czynnika   VIII.   

● Poprawia   to   zdolność   krwi   do   wytwarzania   skrzepów   i   obniża   
prawdopodobieństwo   wystąpienia   krwawienia   u   osób   z   hemofilią   typu   A.   

● Emicizumab   jest   lekiem   stosowanym   w   terapii   zapobiegawczej   ( profilaktycznej ).  
Oznacza   to,   że   jest   on   podawany   regularnie,   aby   zapobiegać   krwawieniom.   

● Emicizumab   podaje   się   w   postaci   wstrzyknięcia   podskórnego.   Różni   się   tym   od   
terapii   zastępczej   z   użyciem   czynnika   VIII,   którą   podaje   się   w   postaci   
wstrzyknięcia   do   żyły.   

  
W   omawianym   badaniu   emicizumab   nie   jest   bezpośrednio   porównywany   z   żadnym   
innym   lekiem.   
  

Czego   chcą   się   dowiedzieć   badacze?   
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We   wcześniejszych   badaniach   lekarze   wykazali,   że   emicizumab   podawany   jeden   raz   
w   tygodniu   lub   co   2   tygodnie   może   zapobiec   krwawieniom   u   osób   chorych   na   
hemofilię   typu   A.     

Eliminacja   emicizumabu   z   organizmu   trwa   stosunkowo   długo,   a   więc   być   może   
pacjentom   można   podawać   lek   rzadziej   niż   raz   w   tygodniu   lub   raz   na   2   tygodnie   bez   
obniżania   jego   skuteczności.     
  

Badacze   chcą   się   dowiedzieć,   czy   emicizumab   podawany   w   większej   dawce   co   4   
tygodnie   może   zapobiegać   krwawieniom   w   takim   samym   stopniu,   jak   podawany   w   
mniejszej   dawce   jeden   raz   w   tygodniu   lub   co   2   tygodnie   (patrz   punkt   4   „Jakie   były   
wyniki   analizy   głównej   danych   uzyskanych   w   tym   badaniu?”).   
  

W   badaniu   tym   badacze   chcą   się   też   dowiedzieć,   jak   bezpieczne   jest   stosowanie   
emicizumabu   w   większej   dawce   co   4   tygodnie,   poprzez   sprawdzenie,   ile   osób   
doświadczyło   skutków   ubocznych   w   czasie   stosowania   emicizumabu   w   tym   badaniu   
(patrz   punkt   5   „Jakie   działania   niepożądane   związane   z   badanym   lekiem   zgłaszano   
w   analizie   głównej   danych   uzyskanych   w   badaniu?”).   
  

Jakiego   rodzaju   badaniem   jest   omawiane   badanie?   

Emicizumab   był   wcześniej   oceniany   w   mniejszych   badaniach    fazy   I    oraz    fazy   II .   
Omawiane   badanie   jest   większym   badaniem    fazy   III .   Jeżeli   badanie   fazy   III   wykaże   
skuteczność    i    korzystny    profil   bezpieczeństwa     nowego   leku,   wówczas   jego   wyniki   
można   wykorzystać   do   uzyskania   od   władz   ds.   zdrowia   w   różnych   krajach   
zatwierdzenia,   umożliwiającego   udostępnienie   leku   pacjentom   z   hemofilią   typu   A.   
Wyjaśnienia,   czym   są   badania    fazy   I ,    fazy   II    i    fazy   III ,   podano   w   słowniczku.   W   
momencie   rozpoczęcia   niniejszego   badania   trwały   inne   badania   fazy   III   oceniające   
emicizumab.   W   badaniach   tych   uzyskano   wyniki   dotyczące   stosowania   emicizumabu   
jeden   raz   w   tygodniu   lub   co   2   tygodnie.     
  

Niniejsze   badanie   jest   badaniem   prowadzonym   metodą    „ otwartej   próby ” .   Oznacza   
to,   że   zarówno   lekarze,   jak   i   osoby   uczestniczące   w   badaniu   wiedzą,   jakie   leczenie   
jest   stosowane.   W   omawianym   badaniu   wszyscy   pacjenci   przyjmują   emicizumab   raz   
na   4   tygodnie.   
  

Badanie   to   podzielono   na   dwie   części:   część   1   i   część   2   (patrz   punkt   3   „Co   dzieje   się   
w   czasie   badania?”).   Niniejsze   podsumowanie   dotyczy   głównych   wyników   
uzyskanych   w   podstawowej   analizie   części   2   badania.     

Kiedy   i   gdzie   prowadzone   jest   to   badanie?   

Badanie   rozpoczęło   się   w   styczniu   2017 r.,   a   jego   zakończenie   przewiduje   się   na   
czerwiec   2022   r.   W   niniejszym   podsumowaniu   przedstawiono   wyniki   uzyskane   w   
analizie   głównej,   na   podstawie   danych   zebranych   do   grudnia   2017   roku,   czyli   prawie   
rok   po   rozpoczęciu   badania.   W   czasie   sporządzania   niniejszego   podsumowania   
badanie   jest   nadal   w   toku   –   lekarze   prowadzący   badanie   w   dalszym   ciągu   gromadzą   
informacje,   a   uczestnicy   badania   nadal   są   monitorowani.     
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Symbol   kalendarza   na   grafice   ( )   wskazuje   na   punkt   czasowy   zebrania   danych   
przedstawionych   w   niniejszym   podsumowaniu,   tj.   grudzień   2017   r.   
  

Część   1   badania   jest   prowadzona   w   trzech   ośrodkach   badawczych   w dwóch   krajach.    
Część   2   badania   jest   prowadzona   w   17   ośrodkach   badawczych   w   sześciu   krajach   na   
całym   świecie.     
  

Więcej   informacji   na   temat   części   1   i   części   2   badania   przedstawiono   w   punkcie   3   
„Co   dzieje   się   w   czasie   badania?”.   
  

Na   mapie   poniżej   zaznaczono   kraje,   w   których   prowadzone   jest   badanie.   

2.   Kto   bierze   udział   w   badaniu?   
  

W   badaniu   tym   bierze   udział   48   osób   z   hemofilią   typu   A:   7   osób   w   części   1   i   41   osób   
w   części   2.   Osoby   te   są   w   wieku   co   najmniej   12   lat   i   wszystkie   są   płci   męskiej.     
  

Do   udziału   w   badaniu   dopuszczono   osoby,   które   spełniały   następujące   warunki:     
● rozpoznano   u   nich   ciężką   hemofilię   typu   A   z   obecnością   inhibitorów   czynnika   VIII   

lub   bez   nich,     
● w   leczeniu   hemofilii   stosowano   u   nich   terapię   zastępczą   z   użyciem   czynnika   VIII   

lub   leki   omijające   przez   co   najmniej   24   tygodnie   przed   rozpoczęciem   badania.   
  

Dana   osoba   nie   mogła   wziąć   udziału   w   badaniu,   jeżeli:   
● została   poddana   leczeniu   z   powodu   zakrzepów   krwi   w   okresie   ostatnich   

12 miesięcy,   
● występowały   u   niej   choroby   lub   zaburzenia   inne   niż   hemofilia   typu   A,   mogące   

zwiększać   ryzyko   wystąpienia   krwawień,   
● planowano   zabieg   operacyjny   w   czasie   trwania   badania.   
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3.   Co   dzieje   się   w   czasie   badania?   
  

Badanie   składa   się   z   dwóch   części.   Obie   części   badania   mają   różne   cele   i   opierają   
się   na   nieco   innych   schematach   dawkowania   emicizumabu.   
  
  
  
  

Część 1   
Część   1   badania   prowadzono   w   niewielkiej   grupie   osób   (7),   zanim   rozpoczęto   część   
2.   
  

Celem   części   1   badania   było   sprawdzenie,   jak   emicizumab   jest   przetwarzany   w   
organizmie,   gdy   jest   podawany   raz   na   4   tygodnie.   Lekarze   prowadzący   badanie   
chcieli   sprawdzić,   czy   poziom   emicizumabu   we   krwi   jest   wystarczająco   wysoki,   aby   
zapobiec   krwawieniom,   gdy   lek   podaje   się   co   4   tygodnie,   a   nie   raz   w   tygodniu   lub   raz   
na   2   tygodnie.   Chcieli   też   dowiedzieć   się,   czy   poziom   emicizumabu   zmienia   się   wraz  
z   upływem   czasu.   Ponadto   w   części   1   badania   oceniano   działania   niepożądane   
terapii   z   użyciem   emicizumabu   podawanego   raz   na   4   tygodnie.   
  

W   części   1   badania   uczestnikom   podawano   6,0   mg/kg   emicizumabu   (co   oznacza   
sześć   miligramów   emicizumabu   na   każdy   kilogram   masy   ciała)   co   4   tygodnie   przez   
łącznie   co   najmniej   24   tygodnie.   
  

Gdy   w   innych   badaniach   fazy   III   uczestnikom   podawano   emicizumab   raz   w   tygodniu   
lub   raz   na   2   tygodnie,   otrzymywali   oni   początkowo   dawkę   3,0   mg/kg   co   tydzień   przez   
4   tygodnie   w   celu   szybkiego   zwiększenia   stężenia   emicizumabu   w   organizmie.   Są   to   
tak   zwane    „ dawki   nasycające ” .     
  

Takich   dawek   nasycających   nie   podawano   w   części   1   badania,   ponieważ   lekarze   
prowadzący   badanie   chcieli   sprawdzić,   jak   przetwarzany   jest   w   organizmie   
emicizumab,   kiedy   jest   podawany   w   dawce   6,0   mg/kg   raz   na   4   tygodnie.   

  
Kiedy   wszyscy   pacjenci   uczestniczący   w   części   1   badania   byli   już   leczeni   przez   co   
najmniej   6   tygodni,   wyniki   pokazały,   że   dawka   6,0   mg/kg   emicizumabu   podawana   raz   
na   4   tygodnie   może   być   wystarczająco   wysoka,   aby   zapobiegać   krwawieniom.   
Wyniki   wykazały   również,   że   nie   występowały   dodatkowe   działania   niepożądane,   
kiedy   emicizumab   podawano   w   dawce   6,0   mg/kg   raz   na   4   tygodnie,   w   porównaniu   z   
dawką   1,5   mg/kg   raz   w   tygodniu   lub   3,0   mg/kg   raz   na   2   tygodnie.   Oznaczało   to   
rozpoczęcie   części   2   badania.   
  

Część 2   
Część   2   badania   jest   prowadzona   w   większej   grupie   osób   (41)   i   rozpoczęto   ją   po   
tym,   jak   wszystkie   osoby   uczestniczące   w   części   1   leczono   przez   co   najmniej   6   
tygodni.     
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Celem   części   2   badania   jest   uzyskanie   większej   ilości   informacji   na   temat   
skuteczności   emicizumabu   w   zapobieganiu   krwawieniom   oraz   na   temat   działań   
niepożądanych   emicizumabu   podawanego   raz   na   4   tygodnie.   

  
W   części   2   pacjentom   najpierw   podawano    dawki   nasycające    emicizumabu   
wynoszące   3,0   mg/kg   co   tydzień   przez   4   tygodnie.   
  

Po   4   tygodniach   osoby   te   otrzymywały   6,0   mg/kg   emicizumabu   raz   na   4   tygodnie   
przez   co   najmniej   24   tygodnie.   Są   to   tak   zwane    „ dawki   podtrzymujące ” .   
  

Wyniki   części   2   przedstawiono   w   punktach   4   i   5   niniejszego   podsumowania.   
  
  
  

Następująca   grafika   przedstawia   schemat   badania:   

 
  

  
W   czasie   sporządzania   niniejszego   podsumowania   badanie   to   jest   nadal   w   toku,   a   
więc   niektórzy   pacjenci   wciąż   przyjmują   badany   lek.   Po   jego   zakończeniu   osoby   
uczestniczące   w   badaniu   mogą   kontynuować   stosowanie   emicizumabu   lub   podjąć   
decyzję   o   zmianie   leczenia.     
  

4.   Jakie   były   wyniki   analizy   głównej   danych   uzyskanych   w  
tym   badaniu?     

  
Pytanie   1:    Ilu   epizodów   krwawienia   doświadczają   osoby   stosujące   
emicizumab   raz   na   4   tygodnie?   

Jeśli   u   pacjenta   występuje   krwawienie   podczas   udziału   w   badaniu,   to   może   ono   być   
leczone   terapią   zastępczą   z   użyciem   czynnika   VIII   (w   przypadku   pacjentów   bez   
inhibitorów   czynnika   VIII)   lub   lekami   omijającymi   (w   przypadku   pacjentów   z   
inhibitorami   czynnika   VIII).   Krwawienia   leczone   w   ten   sposób   nazwano    „ leczonymi   
krwawieniami ” .   
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Badacze   oceniali   średnią   liczbę    leczonych   krwawień ,   które   wystąpiły   w   ciągu   24   
tygodni   stosowania   emicizumabu   w   celu   zapobiegnięcia   krwawieniom.   Następnie   
badacze   wykorzystali   liczbę   leczonych   krwawień,   które   wystąpiły   w   tym   czasie   i   
oszacowali,   ile   leczonych   krwawień   mogłoby   potencjalnie   wystąpić   u   danej   osoby   w   
przeciągu   roku.   
  

W   wynikach   tych   uwzględniono   tylko   osoby   uczestniczące   w   części   2.   Jest   to   
spowodowane   tym,   że   część   2   badania   miała   na   celu   sprawdzenie,   ile   krwawień   
wystąpiło   przy   stosowaniu   emicizumabu   raz   na   4   tygodnie.   
  

Osoby   uczestniczące   w   części   2   i   stosujące   emicizumab   doświadczały   średnio   mniej   
niż   trzech   krwawień   w   ciągu   roku   (2,4   krwawienia).   U   większości   osób   (37   z   41,   
90%)   w   trakcie   przyjmowania   emicizumabu   wystąpiły   mniej   niż   trzy   leczone   
krwawienia,   a   ponad   połowa   osób   (23   z   41,   56%)   nie   miała   żadnych   leczonych   

krwawień.   
W   punkcie   tym   przedstawiono   wyłącznie   główne   wyniki   badania   uzyskane   do   grudnia   
2017   r.   Dane   dotyczące   wszystkich   innych   wyników   można   znaleźć   na   stronach   
internetowych   podanych   na   końcu   tego   podsumowania   (patrz   punkt   8   „Gdzie   można   
znaleźć   dodatkowe   informacje”).   
  
  
  

5.   Jakie   działania   niepożądane   związane   z   badanym   lekiem   
zgłaszano   w   analizie   głównej   danych   uzyskanych   w   badaniu?   
  

Pytanie   2.    U   ilu   osób   wystąpiły   działania   niepożądane   związane   z   
emicizumabem?   
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Skutki   uboczne ,   zwane   również   działaniami   niepożądanymi,   to   niechciane   problemy   
medyczne   (np.   zawroty   głowy),   jakie   mogą   pojawić   się   w   czasie   badania.     
● Opisano   je   w   niniejszym   podsumowaniu,   ponieważ   lekarze   prowadzący   badanie   

uważają,   że   wiązały   się   one   ze   stosowaniem   emicizumabu.   
● Nie   wszyscy   uczestnicy   tego   badania   doświadczyli   działań   niepożądanych.    
● Działania   niepożądane   mogą   mieć   nasilenie   od   łagodnego   do   ciężkiego   i   mogą   

różnić   się   u   poszczególnych   osób.     
● Należy   pamiętać,   że   wymienione   działania   niepożądane   mogą   się   różnić   od   

działań   obserwowanych   w   innych   badaniach   czy   działań   wymienionych   w   ulotce   
dołączonej   do   leku.     

● Działania   niepożądane,   które   nie   były   związane   z   emicizumabem,   nie   zostały   
ujęte   w   niniejszym   podsumowaniu.   

  
W   części   1   badania   działania   niepożądane   związane   z   emicizumabem,   których   nie   
uznano   za   działania   ciężkie,   wystąpiły   u   1   na   7   osób   (14%).     
  

W   części   2   badania   działania   niepożądane   związane   z   emicizumabem,   których   nie   
uznano   za   działania   ciężkie,   wystąpiły   u   około   12   na   41   osób   (29%).   
Działanie   niepożądane   uznaje   się   za    łagodne ,   gdy   powoduje   ono   niewielki   

dyskomfort,   trwa   krócej   niż   2   dni   i   nie   wymaga   leczenia.   Działanie   niepożądane   
uznaje   się   za   „ umiarkowane ” ,   gdy   w   łagodnym   lub   umiarkowanym   stopniu   
ogranicza   aktywność   danej   osoby,   może   sprawić,   że   dana   osoba   będzie   
potrzebować   pewnej   pomocy,   i   gdy   wymaga   niewielkiego   leczenia   bądź   leczenie   nie   
jest   konieczne.   
  

Większość   działań   niepożądanych   stanowiło   zaczerwienienie   skóry   w   miejscu   
wstrzyknięcia.   Takie   zdarzenie   określa   się   jako    reakcja   w   miejscu   wstrzyknięcia .   W   
obu   częściach   badania   (części   1   i   części   2)   reakcje   w   miejscu   wstrzyknięcia   
wystąpiły   u   11   osób.   Łagodne   reakcje   wystąpiły   u   9   z   11   osób   (82%).   Reakcje   
umiarkowane   stwierdzono   u   2   z   11   osób   (18%).     
  

Ciężkie   działania   niepożądane   
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Działanie   niepożądane   uznaje   się   za   „ciężkie”,   gdy   zagraża   życiu,   wymaga   leczenia   
w   szpitalu,   powoduje   trwałe   problemy   i   znacznie   ogranicza   aktywność   lub   prowadzi   
do   zgonu.   
  

W   czasie   tego   badania   nie   stwierdzono    ciężkich   działań   niepożądanych   
związanych   ze   stosowaniem   emicizumabu.   

  
Częste   działania   niepożądane   
  

Działania   niepożądane   uważa   się   za   „częste”,   jeśli   występują   u   więcej   niż   5%   osób   
(1   na   20)   we   wszystkich   grupach   leczenia.     
  

Jedynym    częstym   działaniem   niepożądanym    związanym   z   emicizumabem   
obserwowanym   w   tym   badaniu   było   zaczerwienienie   skóry   w   miejscu   wstrzyknięcia.     

  
  

  
6.   W   jaki   sposób   badanie   to   przyczynia   się   do   poszerzenia   
wiedzy?   
  

Wyniki   badania   przedstawione   w   niniejszym   dokumencie   pochodzą   z   jednego,   
podzielonego   na   dwie   części   badania,   w   którym   uczestniczy   48   osób   w   wieku   co   
najmniej   12   lat   z   hemofilią   typu   A.   Wyniki   te   pomagają   badaczom   dowiedzieć   się   

Inne   działania   niepożądane   
W   tabeli   poniżej   zestawiono   wszystkie   działania   niepożądane   zaobserwowane   w   
trakcie   badania,   które   lekarze   uznali   za   związane   ze   stosowaniem   emicizumabu.   
Przestawiono   też   liczbę   pacjentów   z   każdej   części   badania,   u   których   wystąpiły   te   
działania   niepożądane.   

Dane   dotyczące   innych   działań   ubocznych,   które   nie   były   związane   z   emicizumabem   
i   których   nie   wymieniono   w   powyższym   punkcie,   można   znaleźć   na   stronach   
internetowych   podanych   na   końcu   tego   podsumowania   (patrz   punkt   8   „Gdzie   można   
znaleźć   dodatkowe   informacje?”).   
  

Działanie   niepożądane   
Część 1   

(7   osób)   

Część 2   

(41   osób)   

Reakcja   w   miejscu   
wstrzyknięcia   1   9   

Dreszcze   0   1   

Zaczerwienienie   skóry   0   1   

Wysypka   0   1   

Zawroty   głowy   lub   uczucie   
omdlenia   0   1   
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więcej   o   działaniu   podawanego   rzadziej   emicizumabu   u   pacjentów   z   hemofilią   typu   
A.   
  

We   wcześniejszych   badaniach   wykazano,   że   stosowanie   emicizumabu   jeden   raz   w   
tygodniu   lub   raz   na   2   tygodnie   pomaga   zapobiegać   krwawieniom   u   osób   w   każdym   
wieku,   u   których   rozpoznano   hemofilię   typu   A   z   występowaniem   inhibitorów   czynnika   
VIII   lub   bez   ich   występowania.     
  

Wyniki   uzyskane   w   tym   badaniu   pokazują,   że   stosowanie   emicizumabu   raz   na   4   
tygodnie   pomaga   zapobiegać   krwawieniom   u   osób   z   rozpoznaniem   hemofilii   typu   A   z   
występowaniem   inhibitorów   czynnika   VIII   lub   bez   ich   występowania.   W   analizie   
głównej   danych   z   niniejszego   badania   liczba   leczonych   krwawień   u   pacjentów   
stosujących   emicizumab   co   4   tygodnie   jest   podobna   do   zaobserwowanej   we   
wcześniejszych   badaniach   liczby   leczonych   krwawień   u   pacjentów   stosujących   
emicizumab   jeden   raz   w   tygodniu   lub   co   2   tygodnie.     
  

Wyniki   pokazują   też,   że   działania   niepożądane   związane   z   leczeniem   emicizumabem   
podawanym   co   4   tygodnie   w   części   2.   badania   wystąpiły   u   około   jednej   na   trzy   
osoby.   Były   to   głównie   reakcje   w   miejscu   wstrzyknięcia.   Te   działania   uboczne   są   
podobne   do   działań   niepożądanych   obserwowanych   we   wcześniejszych   badaniach   u   
osób   stosujących   emicizumab   jeden   raz   w   tygodniu   lub   co   2   tygodnie.   
  

Nie   jesteśmy   w   stanie   dowiedzieć   się   wszystkiego   o   zagrożeniach   i   korzyściach   
związanych   ze   stosowaniem   danego   leku   na   podstawie   jednego   badania.   Dopiero   
udział   wielu   pacjentów   w   kilku   badaniach   pozwala   nam   uzyskać   potrzebne   
informacje.     
● Oznacza   to,   że   nie   należy   podejmować   decyzji   w   oparciu   o   to   jedno   

podsumowanie;   należy   zawsze   porozmawiać   z   lekarzem   przed   podjęciem   
jakiejkolwiek   decyzji   dotyczącej   leczenia.   
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7.   Czy   planuje   się   inne   badania?   
  

Inne   badania   oceniające   emicizumab   już   trwają   i   planuje   się   kolejne.   
  

W   czasie   opracowywania   tego   podsumowania   badanie   nadal   trwało,   a   badacze   
nadal   zbierali   informacje.   
  

8.   Gdzie   można   znaleźć   dodatkowe   informacje?   
  

Więcej   informacji   o   omawianym   badaniu   można   znaleźć   na   następujących   stronach   
internetowych:   
● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160   
● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results      
  

Jeśli   chciałby/chciałaby   Pan/Pani   dowiedzieć   się   więcej   o   wynikach   uzyskanych   w   
omawianym   badaniu,   pełny   tytuł   pracy   naukowej   na   ten   temat   to:   „Efficacy,   safety,   
and   pharmacokinetics   of   emicizumab   prophylaxis   given   every   4   weeks   in   people   with   
haemophilia   A   (HAVEN   4):   a   multicentre,   open-label,   non-randomised   phase   3   
study”.   Autorami   tej   pracy   są:   Steven   W   Pipe,   Midori   Shima,   Michaela   Lehle,   Amy   
Shapiro,   Sammy   Chebon   i   inni.   Artykuł   został   opublikowany   w   czasopiśmie   Lancet   
Haematology,   wydanie   nr   6,   strony   295 − 305.     
  

Z   kim   można   się   skontaktować   w   razie   pytań   dotyczących   tego   badania?  

W   razie   jakichkolwiek   pytań,   które   mogą   się   nasunąć   po   przeczytaniu   tego   
podsumowania   wyników:   
● proszę   wejść   na   platformę   ForPatients   i   wypełnić   formularz   kontaktowy   

https://forpatients.roche.com/en/About.html   

● lub   skontaktować   się   z   miejscowym   przedstawicielem   firmy   Roche.   

  
Osoby,   które   wzięły   udział   w   tym   badaniu   i   mają   pytania   dotyczące   jego   wyników:   
● powinny   porozmawiać   z   lekarzem   prowadzącym   badanie   bądź   personelem   

szpitala   lub   ośrodka,   w   którym   prowadzono   badanie.   

  
W   przypadku   pytań   na   ten   temat   Pana/Pani   leczenia:   
● należy   zwrócić   się   do   swojego   lekarza   prowadzącego.   

  
Kto   zorganizował   i   opłacił   to   badanie?   

Badanie   zostało   zorganizowane   i   sfinansowane   przez   firmę   F. Hoffmann-La   Roche   
Ltd   z   siedzibą   w   Bazylei   w   Szwajcarii   oraz   firmę   Chugai   Pharmaceutical   Co.,   Ltd   z   
siedzibą   w   Tokio   w   Japonii.   
  
  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results
https://forpatients.roche.com/en/About.html
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Pełny   tytuł   badania   i   inne   informacje   konieczne   do   jego   identyfikacji  

Pełny   tytuł   omawianego   badania   to:   „Wieloośrodkowe,   prowadzone   metodą   otwartej   
próby   badanie   fazy   III,   oceniające   skuteczność,   bezpieczeństwo,   farmakokinetykę   i   
farmakodynamikę   emicizumabu   podawanego   co   4   tygodnie   pacjentom   z   
rozpoznaniem   hemofilii   typu   A”.   
  

Badanie   to   znane   jest   jako   badanie   „HAVEN   4”.   
  

● Numer   protokołu   badania:   BO39182.   
● Numer   identyfikacyjny   badania   na   stronie   ClinicalTrials.gov:   NCT03020160.   
● Numer   EudraCT   badania:   2016-001094-33.   
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9.   Podsumowanie   w   formie   infografiki   
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 10.   Słowniczek   
 Leki   omijające   Leki   podawane   osobom   z   hemofilią   z   inhibitorami   

czynnika   VIII.   Leki   omijające   nie   zastępują   brakującego   
lub   nieczynnego   białka,   lecz   omijają   je,   aby   pomóc   krwi  
krzepnąć.   

 Badanie   kliniczne   Jest   to   rodzaj   badania,   w   którym   badacze   podają   lek   
grupie   pacjentów,   aby   dowiedzieć   się   więcej   na   temat   
sposobu   jego   działania,   czy   pomaga   on   poprawić   stan   
pacjentów   oraz   czy   wywołuje   działania   uboczne.   
Badacze   regularnie   kontaktują   się   z   pacjentami   
stosującymi   ten   lek   i   przeprowadzają   badania.   

 
Częste   działanie   
niepożądane   

Działanie   niepożądane   występujące   u   więcej   niż   5%   
osób   (1   na   20).   

 
Gen   Geny   to   elementy   DNA   dziedziczone   od   naszych   

rodziców,   zawierające   wszystkie   informacje   konieczne   
to   ukształtowania   się   człowieka   takim,   jakim   jest:   od   
koloru   oczu   do   grupy   krwi.   DNA   jest   kodem   
zawierającym   instrukcję   budowy   wszystkich   żywych   
organizmów:   od   bakterii   po   ludzi.   

 Dziedziczony   Przekazywany   z   pokolenia   na   pokolenie   za   
pośrednictwem   określonych   genów.     

 Inhibitory   czynnika   VIII    Przeciwciała   produkowane   w   wyniku   reakcji   układu   
odpornościowego   organizmu   w   odpowiedzi   na   leczenie   
zastępcze   z   użyciem   czynnika   VIII.   Inhibitory   czynnika   
VIII   mogą   hamować   zapobiegające   krwawieniom   
działanie   terapii   zastępczej   z   użyciem   czynnika   VIII.   
Inhibitory   czynnika   VIII   często   powstają   w   młodym   
wieku,   gdy   dzieci   przyjmują   po   raz   pierwszy   leczenie   
zastępcze   z   zastosowaniem   czynnika   VIII.   

 Reakcja   w   miejscu   
wstrzyknięcia   

Zaczerwienienie,   ból   lub   obrzęk   skóry   w   miejscu   
podania   wstrzyknięcia.   

 
Wstrzyknięcie   dożylne   Wstrzyknięcie   do   żyły.   Zastrzyk   do   żyły.   
 
Dawka   nasycająca   Początkowa   wyższa   dawka   leku,   która   może   być   

podawana   na   początku   terapii   w   celu   szybkiego   
zwiększenia   stężenia   leku   we   krwi;   następnie   dawka   
tego   samego   leku   jest   obniżana   do   dawki   
podtrzymującej.   

 
Dawka   podtrzymująca   Ilość   leku   podawana   w   celu   podtrzymania   stężenia   leku   

we   krwi,   która   jest   skuteczna   i   powoduje   minimalne   
działania   niepożądane.   

 Łagodne   działanie   
niepożądane   

Działanie   niepożądane   powodujące   niewielki   
dyskomfort,   trwające   krócej   niż   2   dni   i   niewymagające   
leczenia.   
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 Umiarkowane   działanie   
niepożądane   

Działanie   niepożądane,   które   w   łagodnym   lub   
umiarkowanym   stopniu   ogranicza   aktywność,   może   
sprawić,   że   dana   osoba   będzie   potrzebować   pewnej   
pomocy,   i   wymaga   niewielkiego   leczenia   bądź   nie   
wymaga   żadnego   leczenia.   

 Leczenie   na   żądanie   Leczenie   podawane   po   wystąpieniu   krwawienia   w   celu   
jego   zatrzymania.   

 Metoda   otwartej   próby   Badanie   kliniczne,   w   którym   zarówno   badacze,   jak   i   
osoby   uczestniczące   w   badaniu   wiedzą,   które   z   
badanych   leków   są   stosowane   u   pacjentów.   

 
Badanie   fazy I   Jedno   z   pierwszych   badań   klinicznych   oceniających  

nowy   lek.   Lekarze   prowadzący   badanie   podają   nowy   
lek   niewielkiej   grupie   osób,   aby   sprawdzić   jego   wpływ   
na   pacjentów   i   uzyskać   o   nim   więcej   informacji.     

 
Badanie   fazy II   Badanie   kliniczne   prowadzone   w   celu   oceny   

skuteczności   nowego   leku   u   osób   z   badaną   chorobą   lub   
zaburzeniem   oraz   w   celu   określenia   działań   
niepożądanych   tego   nowego   leku.   W   badaniach   fazy   II   
bierze   udział   więcej   pacjentów   i   z   reguły   trwają   one   
dłużej   niż   badania   fazy   I.    

 Badanie   fazy III   Badanie   kliniczne   prowadzone   w   celu   dalszej   oceny   
skuteczności   i   bezpieczeństwa   nowego   leku,   
uwzględniające   zwykle   więcej   pacjentów   niż   badania   
fazy   I   i   II.   W   badaniach   fazy   III   można   też   porównać   
nowy   lek   z   istniejącą   opcją   leczenia,   aby   sprawdzić,   
który   lek   działa   lepiej   (nowy   czy   stary),   jakie   są   
działania   niepożądane   nowego   leku   oraz   jaki   wpływ   ma   
nowy   lek   na   jakość   życia   pacjentów.     

 
Leczenie   profilaktyczne   Leczenie   podawane   regularnie.   U   osób   z   hemofilią   typu   

A   stosuje   się   je   w   celu   zapobiegnięcia   krwawieniom   i   
związanym   z   nimi   uszkodzeniom   stawów   i   mięśni.     

 
Białko   Długi   łańcuch   bardzo   małych   elementów   w   naszym   

ciele,   zwanych   aminokwasami,   które   tworzą   zarówno   
proste,   jak   i   złożone   struktury   i   stanowią   budulec   prawie   
każdego   elementu   organizmu   żywego:   od   włosów   i   
skóry   po   enzymy   i   przeciwciała.   Informacje   dotyczące   
budowy   białek   znajdują   się   w   genach.     

 
Zastępczy   czynnik   VIII   Terapia   zastępcza   przy   użyciu   czynnika   VIII   podawana   

w   celu   zastąpienia   brakującego   lub   nieczynnego   
czynnika   VIII   u   osób   z   hemofilią.   Można   go   uzyskać   z   
krwi   oddawanej   przez   innych   ludzi   lub   wyprodukować   
sztucznie   w   laboratorium.   
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 Profil   bezpieczeństwa   Ogólna   charakterystyka   leku,   w   tym   jego   działania,   
efektów   leczenia   i   działań   niepożądanych.   

 Ciężkie   działanie   
niepożądane   

Działanie   niepożądane   zagrażające   życiu,   wymagające   
leczenia   w   szpitalu,   powodujące   trwałe   problemy   i   
znacznie   ograniczające   aktywność   lub   prowadzące   do   
zgonu.   

 Skutki   uboczne   Niechciane   działanie   powodowane   przez   stosowanie   
leku.   Skutki   uboczne   mogą   być   pozytywne   lub   
negatywne.   

 
Leczone   krwawienie   Krwawienie   leczone   z   zastosowaniem   terapii   zastępczej   

z   użyciem   czynnika   VIII   lub   leków   omijających.   
 Obciążenie   leczeniem   Działania,   które   muszą   być   wykonywane   codziennie   

przez   osoby   chorujące   przewlekle   (długoterminowo),   w   
celu   leczenia   ich   choroby;   obciążenie   leczeniem   
obejmuje   też   wpływ   tych   czynności   na   funkcjonowanie,   
samopoczucie,   związki   i   jakość   życia.   


