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medycznych.
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WPROWADZENIE

Emicizumab (ACE910) łączy aktywowany czynnik IX z czynnikiem X w celu przywrócenia 
czynności aktywowanego czynnika VIII, zaburzonej u chorych na hemofilię A. W przedsta-
wionym wieloośrodkowym badaniu klinicznym fazy 3 przeanalizowano skuteczność emicizu-
mabu podawanego podskórnie 1 raz/tydzień w profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów 
z hemofilią A i inhibitorami czynnika VIII.

METODY

Do badania włączono chorych w wieku 12 lat lub starszych, którzy przyjmowali wcześniej 
doraźnie czynniki omijające. Pacjentów przydzielono losowo w stosunku 2:1 do grupy otrzy-
mującej profilaktycznie emicizumab (grupa A) lub do grupy bez profilaktyki (grupa B). Pierw-
szorzędowym punktem końcowym badania była różnica pomiędzy częstością występowania 
krwawień w grupie A i w grupie B. Chorym, którzy wcześniej przyjmowali profilaktycznie 
koncentraty omijające, podawano profilaktycznie emicizumab (grupa C).

WYNIKI

Do badania włączono ogółem 109 chorych płci męskiej z hemofilią A powikłaną obecnością 
inhibitorów czynnika VIII. Roczna częstość występowania krwawień wyniosła 2,9 epizodu 
(95% przedział ufności, 1,7–5,0) w grupie profilaktyki z użyciem emicizumabu (grupa A, 
35 uczestników) wobec 23,3 epizodu (95% przedział ufności, 12,3–43,9) wśród chorych nie-
otrzymujących profilaktyki (grupa B, 18 uczestników), co odpowiada statystycznie istotnej 
różnicy wynoszącej 87% na korzyść profilaktycznego podawania emicizumabu (p < 0,001). 
U 22 pacjentów w grupie A (63%) w ogóle nie odnotowano krwawień w porównaniu z 1 cho-
rym bez krwawień (6%) w grupie B. Wśród 24 osób w grupie C uczestniczących w badaniu 
nieinterwencyjnym, które otrzymywały profilaktycznie emicizumab, wykazano statystycznie 
istotne zmniejszenie częstości występowania krwawień o 79% w porównaniu z częstością 
krwawień w trakcie wcześniejszej profilaktyki z użyciem czynnika omijającego (p < 0,001). Od-
notowano łącznie 198 zdarzeń niepożądanych u 103 chorych przyjmujących profilaktycznie 
emicizumab; najczęstszymi zdarzeniami były reakcje w miejscu wstrzyknięcia (15% chorych). 
Mikroangiopatia zakrzepowa, podobnie jak zakrzepica, wystąpiła u 2 pacjentów (w analizie 
głównej) otrzymujących wielokrotne wlewy koncentratu aktywowanych czynników zespołu 
protrombiny w leczeniu krwawień przełomowych. Nie wykazano przeciwciał skierowanych 
przeciwko emicizumabowi.

PODSUMOWANIE

Profilaktyczne podawanie emicizumabu w porównaniu z niestosowaniem profilaktyki sta-
tystycznie istotnie zmniejszało częstość występowania krwawień u chorych na hemofilię A  
powikłaną obecnością inhibitorów czynnika VIII. (Badanie sfinansowane przez firmy F. Hoff-
mann-La Roche i Chugai Pharmaceutical; numer badania HAVEN 1 w bazie ClinicalTrials.
gov, NCT02622321).
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streszczenie

ZASTOSOWANIE EMICIZUMABU W PROFILAKTYCE EPIZODÓW KRWAWIENIA U PACJENTÓW Z HEMOFILIĄ A  
I INHIBITORAMI CZYNNIKA VIII
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Hemofilia A charakteryzuje się występo-
waniem spontanicznych lub pourazowych 
krwawień, spowodowanych zmniejszeniem 

aktywności czynnika krzepnięcia VIII [1]. Standar-
dem leczenia chorych na hemofilię A z ciężkimi 
krwawieniami jest obecnie profilaktyczne poda-
wanie dożylne czynnika VIII 2 lub 3 razy/tydzień. 
U ok. 30% pacjentów z hemofilią A ekspozycja na 
koncentraty czynnika VIII wiąże się jednak z po-
wstawaniem przeciwciał neutralizujących skiero-
wanych przeciwko czynnikowi VIII (inhibitorów), 
dlatego zastępcze podawanie czynnika VIII staje się 
u nich nieskuteczne [2]. Występowanie inhibitorów 
prowadzi do istotnych powikłań oraz do pogorsze-
nia zależnej od stanu zdrowia jakości życia (HRQoL, 
health-related quality of life) [3–5]. Leczenie chorych 
na hemofilię A z wysokim mianem inhibitorów  
(≥ 5 jednostek Bethesda [j.B.]/ml) obejmuje erady-
kację z wywołaniem tolerancji immunologicznej 
oraz doraźne lub profilaktyczne podawanie czyn-
ników omijających (rekombinowanego aktywowa-
nego czynnika VII [czynnik VIIa] albo koncentratu 
aktywowanych czynników zespołu protrombiny 
[APCC, activated prothrombin complex concentrate]) [2]. 
Skuteczność czynników omijających nie jest jednak 
optymalna, a oba sposoby leczenia wiążą się z ko-
niecznością wykonywania częstych wlewów dożyl-
nych, uzależnionych od dostępu żylnego. W związku 
z tym konieczne jest opracowanie skuteczniejszych 
i mniej obciążających sposobów leczenia.

Emicizumab (ACE910) jest rekombinowanym 
humanizowanym biswoistym przeciwciałem mo-
noklonalnym [6, 7]. Łączy aktywowany czynnik IX 
z czynnikiem X, przywracając niedostateczną czyn-
ność czynnika VIII, niezbędną do prawidłowego 
krzepnięcia. Dzięki unikalnej budowie emicizumab 
nie powinien podlegać działaniu inhibitorów czyn-
nika VIII ani wywoływać powstawania nowych 
inhibitorów. W niewielkim badaniu klinicznym  
fazy 1, w którym podawano podskórnie emicizumab  
1 raz/tydzień, nie stwierdzono występowania tok-
syczności ograniczających dawkę, a leczenie to wy-
raźnie zmniejszało częstość występowania epizo-
dów krwawienia u chorych na hemofilię A zarówno 
z obecnością, jak i bez obecności inhibitorów [8].

W badaniu klinicznym fazy 3 HAVEN 1 oce-
niano skuteczność, bezpieczeństwo i farmakoki-
netykę emicizumabu podawanego profilaktycznie 
podskórnie 1 raz/tydzień chorym na hemofilię A  
z obecnością inhibitorów. Głównym celem badania 
było porównanie częstości występowania krwa-
wień u pacjentów leczonych wcześniej doraźnie 
czynnikami omijającymi, którzy otrzymywali pro-
filaktycznie emicizumab, z tymi bez profilaktyki. 
Zaplanowano też prospektywne nieinterwencyjne 
badanie kliniczne (numer w bazie ClinicalTrials.
gov, NCT02476942) prowadzone w ramach badań 

klinicznych nad emicizumabem, mające na celu 
bezpośrednie i dokładne porównanie wyników 
wcześniejszego leczenia czynnikami omijającymi 
z wynikami profilaktyki z użyciem emicizumabu 
u poszczególnych chorych. W ramach tego badania 
zbierano szczegółowe dane pochodzące z praktyki 
klinicznej dotyczące epizodów krwawienia oraz bez-
pieczeństwa w grupie chorych na hemofilię A, którzy 
otrzymywali doraźnie lub profilaktycznie czynniki 
omijające zgodnie z lokalną praktyką kliniczną [9]. 
Chorzy ci mogli następnie wziąć udział w badaniu 
HAVEN 1, o ile spełniali kryteria włączenia.

metody
NADZÓR AND BADANIEM

Niniejsze wieloośrodkowe, otwarte, randomizowa-
ne badanie kliniczne fazy 3 rozpoczęto 17 listopada 
2015 r. Opóźnienie w rejestracji badania (2 grudnia 
2015 r.) było efektem nieoczekiwanej nieprawid-
łowości wewnętrznych systemów monitorowania 
sponsora (firmy F. Hoffmann-La Roche), która unie-
możliwiła poprawne oszacowanie czasu włączenia 
pierwszego chorego; 1 uczestnik został włączony 
do badania przed jego rejestracją. Schemat badania 
opracował sponsor, a dane zbierali uczestnicy oraz 
badacze w poszczególnych ośrodkach. Analizę da-
nych przeprowadził statystyk i farmakolog badania 
(obaj zatrudnieni przez sponsora), którzy odpowia-
dają za kompletność i dokładność danych oraz ana-
liz. Pierwszą wersję artykułu przygotowała firma 
Envision Pharma Group (przy finansowaniu przez 
firmę F. Hoffmann-La Roche) na podstawie sugestii 
autorów, a następnie wszyscy autorzy dokonali kry-
tycznego przeglądu tej wersji. Wszyscy autorzy mieli 
dostęp do danych oraz potwierdzają przestrzeganie 
protokołu i planu analizy statystycznej, dostępnych 
wraz z pełną wersją niniejszego artykułu na stronie 
internetowej NEJM.org.

Badanie przeprowadzono w 43 ośrodkach (w 14 
krajach), zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Kli-
nicznej Międzynarodowej Konferencji ds. Harmoni-
zacji [10] oraz zasadami Deklaracji Helsińskiej [11]. 
W każdym ośrodku protokół badania zaakceptowała 
komisja opiniująca badania kliniczne lub komisja 
bioetyczna. Wszyscy dorośli uczestnicy badania lub 
prawni przedstawiciele wyrazili pisemnie świadomą 
zgodę na udział w badaniu przed jego rozpoczęciem, 
a uczestnicy nastoletni (w wieku 12–17 lat) dodatko-
wo pisemnie potwierdzili swoją zgodę. Datę odcięcia 
danych do głównej analizy oraz wszystkie punkty 
czasowe przedstawione w niniejszej publikacji okre-
ślono jako 25 października 2016 r.

UCZESTNICY BADANIA

Do badania (również do badania nieinterwencyjne-
go) włączono chorych z rozpoznaniem wrodzonej 
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as serious or nonserious during the course of the 
trial. Efficacy and safety end points were reported 
only as adverse events. Because efficacy and safety 
end points could also be serious adverse events, 
these events were not reported as serious adverse 
events on the serious-adverse-event form to the 
sponsor and consequently were not reported in an 
expedited manner to the competent authorities.

Statistical Analysis

The trial had a planned enrollment of at least 
290 patients per treatment group undergoing ab-
lation across 114 international sites. Calculations 
were performed with the use of nQuery Advisor, 
version 7.0 (Statistical Solutions). The trial was 
exploratory because the sample required to pro-
vide sufficient power to establish formal nonin-
feriority with an acceptable upper limit of the 95% 
confidence interval (e.g., 1.5) would have made the 
trial unfeasible (>2000 patients per group). On the 
basis of multiple scenarios, it was decided that a 
minimum of 290 patients who could be evaluated 
per treatment group would be enough to provide 
clinically meaningful information. Under the as-
sumption of no difference in absolute rates of 
major bleeding events between the two treatment 
groups, the chosen total sample of 580 would pro-
duce a confidence interval for the difference be-
tween dabigatran and warfarin with an upper 
limit of 2.48%, if the absolute rate of major 
bleeding events were 0.59%. If the absolute rate 
of major bleeding events were 4.55%, the upper 
limit of the confidence interval of the difference 
would have been 4.98%.32 To minimize any poten-
tial bias, a central randomization strategy using 
computer-generated sequences was implemented 
through an interactive computerized response 
system.

To provide a statistical framework to identify 
differences between the treatment groups, nom-
inal P values were determined. The primary and 
secondary end point analyses were based on the 
ablation set. The ablation set included all ran-
domly assigned patients who had taken at least 
one dose of trial drug and who had undergone 
the ablation procedure. Point estimates for the 
incidence of major bleeding events and their two-
sided 95% confidence intervals, based on the nor-
mal approximation of independent binomial dis-
tribution without stratification, were determined. 
The risk difference between dabigatran and war-
farin was calculated, and the two-sided 95% con-

fidence interval and corresponding P value were 
estimated. In general, adverse events were ana-
lyzed descriptively. The treated set (all randomly 
assigned patients who had taken ≥1 dose of trial 
drug) were included in the safety analysis, and the 
summaries were based on the actual treatment 
received. Statistical analysis and reporting of ad-
verse events concentrated on events that emerged 
during treatment.

R esult s

Trial Participants

The trial enrolled 704 patients across 104 sites in 
11 countries from April 2015 through July 2016, 
of whom 678 patients underwent randomization. 
The ablation set included 635 patients (317 in the 
dabigatran group and 318 in the warfarin group) 
(Fig. 1). Demographic and clinical characteris-
tics were well balanced between the treatment 
groups at baseline (Table 1). Dabigatran adher-
ence was calculated on the basis of the number 
of capsules taken; nonadherence was recorded 
when adherence was not between 80% and 120% 
of the expected dose. Warfarin adherence was 
monitored with the use of the INR. The mean ad-
herence with dabigatran was 97.6%, and patients 
receiving INR-adjusted warfarin were within the 
guideline-defined target INR range (2.0 to 3.0) 
for 66% of the time overall. The majority of pa-
tients (86.1% in the dabigatran group and 84.3% 
in the warfarin group) received trial medication 
for at least 8 weeks after ablation, and more than 
98% received trial medication for at least 6 weeks, 
with no meaningful difference between the treat-
ment groups (Table S1 in the Supplementary Ap-
pendix).

Primary End Point

There were 27 patients overall with adjudicated 
major bleeding events during and up to 8 weeks 
after ablation. The percentage of patients with 
major bleeding events was significantly lower in 
the dabigatran group than in the warfarin group 
(5 patients [1.6%] vs. 22 patients [6.9%]; abso-
lute risk difference, –5.3 percentage points; 95% 
confidence interval [CI], –8.4 to –2.2; P<0.001). 
The relative risk reduction versus warfarin was 
77.2%. The robustness of the primary end point 
was supported by a Cox proportional-hazards 
analysis showing a hazard ratio of 0.22 for dabi-
gatran versus warfarin (95% CI, 0.08 to 0.59) 
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hemofilii A (dowolny stopień nasilenia) w wieku 12 
lat lub starszych, ze stwierdzanym wcześniej wyso-
kim mianem inhibitora czynnika VIII (≥ 5 j.B./ml), 
którzy uprzednio otrzymywali doraźnie lub profi-
laktycznie czynniki omijające. Pozostałe kryteria 
włączenia przedstawiono w części Metody w załącz-
niku uzupełniającym, dostępnym na stronie interne-
towej NEJM.org.

SCHEMAT BADANIA

Chorych, którzy wcześniej przyjmowali doraźnie 
czynniki omijające, przydzielano losowo w stosunku 
2:1 do grupy otrzymującej profilaktycznie emicizu-
mab podskórnie w dawce 3,0 mg/kg/tydzień przez  
4 tygodnie, a następnie 1,5 mg/kg/tydzień (grupa A)  
lub do grupy kontrolnej (nieotrzymującej profi-
laktyki z użyciem emicizumabu; ze względu na ot-
warty charakter badania chorzy ci nie otrzymywali 
wstrzyknięć podskórnych; grupa B) (ryc. S1 i S2 
w załączniku uzupełniającym). Pacjentów leczonych 
wcześniej profilaktycznie czynnikami  omijającymi 
włączono do grupy C, otrzymującej profilaktycznie 
emicizumab. Grupa D (także przyjmująca profilak-
tycznie emicizumab) obejmowała chorych niekwali-
fikujących się do grupy A, B ani C przed zamknię-
ciem rekrutacji do badania HAVEN 1. Chorzy 
przydzieleni losowo do grupy B mogli otrzymywać 
profilaktycznie emicizumab po upływie co najmniej 
24 tygodni badania (pozostawali wtedy w grupie B). 
Wszyscy chorzy leczeni emicizumabem przyjmo-
wali tę samą dawkę według tego samego schematu; 
mogli też, w zależności od potrzeby, otrzymywać 
doraźnie koncentraty omijające w leczeniu krwawień 
przełomowych.

Po co najmniej 24 tygodniach profilaktycznego 
podawania emicizumabu chorzy mogli kontynuo-
wać leczenie podtrzymujące w dawce 1,5 mg/kg/ty-
dzień; mogli też otrzymywać zwiększoną dawkę 3,0 
mg/kg/tydzień, jeśli w ciągu poprzednich 24 tygo-
dni przyjmowania emicizumabu wystąpiły u nich co 
najmniej 2 spontaniczne i istotne klinicznie leczone 
epizody krwawień, wszystkie po okresie podawania 
dawki nasycającej (suboptymalnej kontroli krwa-
wień). (Szczegóły dotyczące suboptymalnej kontroli 
krwawień przestawiono w części Metody w załączni-
ku uzupełniającym).

Definicję epizodów krwawień przyjęto zgodnie 
z kryteriami International Society on Thrombosis 
and Haemostasis Scientific and Standardization 
Committee [12]. Epizod krwawienia uznawano za 
leczony, jeśli bezpośrednio po nim chory otrzymał 
lek na hemofilię i odnotowano to jako leczenie krwa-
wienia (szczegóły dotyczące definicji przestawio-
no w części Metody w załączniku uzupełniającym). 
Informacje na temat krwawienia i zastosowanych 
leków dokumentowano w czasie epizodu krwawie-
nia lub podania leku albo co najmniej raz na 8 dni. 

HRQoL oceniano co 4 tygodnie, a stan zdrowia – 
w czasie epizodów krwawienia oraz co 4 tygodnie.

PUNKTY KOŃCOWE

Pierwszorzędowym punktem końcowym była róż-
nica w zakresie częstości występowania leczonych 
epizodów krwawień (określanej dalej jako częstość 
krwawień) w okresie co najmniej 24 tygodni pomię-
dzy chorymi otrzymującymi profilaktycznie emici-
zumab (grupa A) a chorymi nieotrzymującymi pro-
filaktyki (grupa B) po zakończeniu przez ostatniego 
zrandomizowanego chorego 24 tygodni badania lub 
udziału w badaniu – w zależności od tego, co wystą-
piło najpierw. Drugorzędowe punkty końcowe w od-
niesieniu do randomizowanego porównania (grupa A  
wobec grupy B) obejmowały dodatkowe punkty koń-
cowe związane z krwawieniami (wszystkie epizody 
krwawień – zarówno leczone, jak i nieleczone kon-
centratami omijającymi – oraz epizody spontanicz-
nych krwawień, krwawień dostawowych i krwawień 
do stawów docelowych), HRQoL (kwestionariusz 
Haemofilia Quality of Life Questionnaire for Adults 
[Haem-A-QoL], podskala zdrowia fizycznego oraz 
całkowita ocena po 25 tygodniach) oraz stan zdrowia 
(5-stopniowa wersja kwestionariusza EuroQol Group 
5-Dimension Self-Report Questionnaire [EQ-5D-
5L], wizualna skala analogowa oraz ocena wskaźnika 
przydatności po 25 tygodniach). Skale Haem-A-QoL 
obejmują zakres 0–100, przy czym niższe oceny od-
powiadają lepszej HRQoL. Klinicznie istotne róż-
nice wynoszą 10 pkt w przypadku oceny w podskali 
zdrowia fizycznego oraz 7 pkt w przypadku oceny 
całkowitej [13]. Ocena w wizualnej skali analogowej  
EQ-5D-5L mieści się w zakresie 0–100, a ocena wskaź-
nika przydatności w zakresie od –0,4 do 1,0; wyższe 
oceny odpowiadają lepszemu stanowi zdrowia. Kli-
nicznie istotne różnice wynoszą odpowiednio 7 pkt 
i 0,07 pkt [14, 15]. Dodatkowe punkty końcowe do-
tyczące krwawień obejmowały porównania częstości 
krwawień oraz częstości wszystkich epizodów krwa-
wień u poszczególnych chorych w grupach A i C, któ-
rzy uczestniczyli w badaniu nieinterwencyjnym.

Punktami końcowymi dotyczącymi bezpieczeń-
stwa były zdarzenia niepożądane, reakcje w miejscu 
wstrzyknięcia, ciężkie zdarzenia niepożądane, epi-
zody zakrzepowo-zatorowe, nieprawidłowe wyniki 
badań laboratoryjnych oraz występowanie prze-
ciwciał skierowanych przeciwko lekowi. Cel anali-
zy farmakokinetycznej stanowiła ocena ekspozycji 
na emicizumab w zależności od czasu. Biomarkery 
eksploracyjne obejmowały biomarkery związane 
z zakrzepicą (profile czasu pojawiania się d-dimeru 
i fragmentu protrombiny 1.2).

ANALIZA STATYSTYCZNA

Liczebność badanej grupy obliczono przy użyciu te-
stu Walda na podstawie pierwszorzędowego punktu 
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as serious or nonserious during the course of the 
trial. Efficacy and safety end points were reported 
only as adverse events. Because efficacy and safety 
end points could also be serious adverse events, 
these events were not reported as serious adverse 
events on the serious-adverse-event form to the 
sponsor and consequently were not reported in an 
expedited manner to the competent authorities.

Statistical Analysis

The trial had a planned enrollment of at least 
290 patients per treatment group undergoing ab-
lation across 114 international sites. Calculations 
were performed with the use of nQuery Advisor, 
version 7.0 (Statistical Solutions). The trial was 
exploratory because the sample required to pro-
vide sufficient power to establish formal nonin-
feriority with an acceptable upper limit of the 95% 
confidence interval (e.g., 1.5) would have made the 
trial unfeasible (>2000 patients per group). On the 
basis of multiple scenarios, it was decided that a 
minimum of 290 patients who could be evaluated 
per treatment group would be enough to provide 
clinically meaningful information. Under the as-
sumption of no difference in absolute rates of 
major bleeding events between the two treatment 
groups, the chosen total sample of 580 would pro-
duce a confidence interval for the difference be-
tween dabigatran and warfarin with an upper 
limit of 2.48%, if the absolute rate of major 
bleeding events were 0.59%. If the absolute rate 
of major bleeding events were 4.55%, the upper 
limit of the confidence interval of the difference 
would have been 4.98%.32 To minimize any poten-
tial bias, a central randomization strategy using 
computer-generated sequences was implemented 
through an interactive computerized response 
system.

To provide a statistical framework to identify 
differences between the treatment groups, nom-
inal P values were determined. The primary and 
secondary end point analyses were based on the 
ablation set. The ablation set included all ran-
domly assigned patients who had taken at least 
one dose of trial drug and who had undergone 
the ablation procedure. Point estimates for the 
incidence of major bleeding events and their two-
sided 95% confidence intervals, based on the nor-
mal approximation of independent binomial dis-
tribution without stratification, were determined. 
The risk difference between dabigatran and war-
farin was calculated, and the two-sided 95% con-

fidence interval and corresponding P value were 
estimated. In general, adverse events were ana-
lyzed descriptively. The treated set (all randomly 
assigned patients who had taken ≥1 dose of trial 
drug) were included in the safety analysis, and the 
summaries were based on the actual treatment 
received. Statistical analysis and reporting of ad-
verse events concentrated on events that emerged 
during treatment.

R esult s

Trial Participants

The trial enrolled 704 patients across 104 sites in 
11 countries from April 2015 through July 2016, 
of whom 678 patients underwent randomization. 
The ablation set included 635 patients (317 in the 
dabigatran group and 318 in the warfarin group) 
(Fig. 1). Demographic and clinical characteris-
tics were well balanced between the treatment 
groups at baseline (Table 1). Dabigatran adher-
ence was calculated on the basis of the number 
of capsules taken; nonadherence was recorded 
when adherence was not between 80% and 120% 
of the expected dose. Warfarin adherence was 
monitored with the use of the INR. The mean ad-
herence with dabigatran was 97.6%, and patients 
receiving INR-adjusted warfarin were within the 
guideline-defined target INR range (2.0 to 3.0) 
for 66% of the time overall. The majority of pa-
tients (86.1% in the dabigatran group and 84.3% 
in the warfarin group) received trial medication 
for at least 8 weeks after ablation, and more than 
98% received trial medication for at least 6 weeks, 
with no meaningful difference between the treat-
ment groups (Table S1 in the Supplementary Ap-
pendix).

Primary End Point

There were 27 patients overall with adjudicated 
major bleeding events during and up to 8 weeks 
after ablation. The percentage of patients with 
major bleeding events was significantly lower in 
the dabigatran group than in the warfarin group 
(5 patients [1.6%] vs. 22 patients [6.9%]; abso-
lute risk difference, –5.3 percentage points; 95% 
confidence interval [CI], –8.4 to –2.2; P<0.001). 
The relative risk reduction versus warfarin was 
77.2%. The robustness of the primary end point 
was supported by a Cox proportional-hazards 
analysis showing a hazard ratio of 0.22 for dabi-
gatran versus warfarin (95% CI, 0.08 to 0.59) 

tygodnie (zakres, 3,0–47,9), a w grupie A 29,5 tygo-
dnia (zakres, 3,3–47,9) (zob. część Wyniki w załączni-
ku uzupełniającym).

SKUTECZNOŚĆ

Częstość krwawień wyniosła 2,9 epizodu/rok (95% 
przedział ufności [CI, confidence interval], 1,7–5,0) 
w grupie otrzymującej profilaktycznie emicizumab 
(grupa A) oraz 23,3 epizodu/rok (95% CI, 12,3–43,9) 
w grupie bez profilaktyki (grupa B), co odpowia-
da statystycznie istotnej różnicy wynoszącej 87% 
na korzyść profilaktyki z użyciem emicizumabu  
(p < 0,001) (ryc. 1 i tab. S2 w załączniku uzupełniają-
cym). We wszystkich podgrupach chorych uzyskano 
zgodne wyniki (ryc. S3 w załączniku uzupełniają-
cym). Statystycznie istotne różnice na korzyść pro-
filaktycznego podawania emicizumabu odnotowano 
także w odniesieniu do wszystkich drugorzędowych 
punktów końcowych dotyczących krwawień, w tym 
epizodów krwawień spontanicznych, krwawień do-
stawowych oraz krwawień do stawów docelowych, 
a także wszystkich epizodów krwawień (tab. S2 
w załączniku uzupełniającym). Spośród 35 chorych 
przydzielonych losowo do grupy otrzymującej pro-
filaktycznie emicizumab u 22 (63%) w ogóle nie od-
notowano krwawień (mediana urocznionej częstości 
występowania krwawień, 0,0 epizodów; zakres mię-
dzykwartylowy, 0,0–3,7) (tab. S2 w załączniku uzu-
pełniającym). Spośród 18 pacjentów przydzielonych 
do grupy nieotrzymującej profilaktyki tylko u 1 (6%) 
nie stwierdzono w ogóle krwawień.

Porównania dokonane u poszczególnych cho-
rych wśród 24 uczestników z grupy C, którzy brali 
udział w badaniu nieinterwencyjnym, wykazały 
statystycznie istotnie niższą częstość krwawień 
w trakcie profilaktyki z użyciem emicizumabu niż 
podczas wcześniejszej profilaktyki z zastosowaniem 
koncentratów omijających (uroczniona częstość 
krwawień, 3,3 epizodu [95% CI, 1,3–8,1] wobec 15,7 
epizodu [95% CI, 11,1–22,3]); odpowiada to różnicy 
wynoszącej 79% (p < 0,001) (ryc. 2). Wśród 24 cho-
rych w grupie A, którzy uczestniczyli w badaniu 
nieinterwencyjnym, częstość krwawień była także 
statystycznie istotnie niższa w trakcie profilaktyki 
z użyciem emicizumabu niż podczas wcześniejszego 
doraźnego leczenia czynnikami omijającymi (urocz-
niona częstość krwawień, 1,7 epizodu [95% CI, 0,7–
4,1] wobec 21,6 epizodu [95% CI, 15,4–30,2]); odpo-
wiada to różnicy wynoszącej 92% (p < 0,001) (ryc. S3 
w załączniku uzupełniającym).

W grupie otrzymującej profilaktycznie emi-
cizumab w porównaniu z grupą nieotrzymującą 
profilaktyki (grupa A wobec grupy B) skorygowa-
ne średnie odnotowanych różnic po 25 tygodniach 
oraz klinicznie istotnych różnic określonych na 
podstawie dostępnego piśmiennictwa wyniosły od-
powiednio: ocena w podskali zdrowia fizycznego 

końcowego dotyczącego skuteczności oraz parame-
trów klinicznych. Określono, że grupa 51 chorych, 
przy odsetku chorych przedwcześnie wycofanych 
z badania wynoszącym 10% w grupie kontrolnej, 
pozwoliłaby na uzyskanie ponad 95% mocy staty-
stycznej przy dwustronnym poziomie istotności 
wynoszącym 0,05 do wykrycia wielkości efektu 4/18 
= 0,22 (hipoteza zerowa: stosunek częstości występo-
wania = 1). Dla wszystkich punktów końcowych do-
tyczących krwawień porównania częstości krwawień 
w grupach A i B oraz porównania u poszczególnych 
chorych wykonano przy użyciu modelu ujemnej 
regresji dwumianowej, aby określić częstość krwa-
wień na dobę, którą przekładano na roczną częstość 
krwawień. Punkty końcowe dotyczące HRQoL oraz 
stanu zdrowia analizowano z użyciem analizy kowa-
riancji. Błąd I typu dla drugorzędowych punktów 
końcowych kontrolowano z zastosowaniem sche-
matu hierarchicznego testowania. Do wszystkich 
analiz punktów końcowych dotyczących skuteczno-
ści oraz odpowiadających im analiz bezpieczeństwa 
włączono jedynie okres bez profilaktyki z grupy B. 
W przypadku punktów końcowych dotyczących 
porównań u poszczególnych chorych uwzględniono 
wyłącznie pacjentów, którzy uczestniczyli w bada-
niu nieinterwencyjnym, tak aby analizować jedynie 
prospektywne dane, obejmujące te same szczegóły 
dotyczące krwawień i stosowanych leków przed te-
rapią emicizumabem i w czasie jej trwania. Dodat-
kowe analizy umożliwiające wszechstronną ocenę 
skuteczności i bezpieczeństwa emicizumabu prze-
prowadzono z uwzględnieniem wszystkich danych 
zebranych w trakcie profilaktycznego stosowania 
emicizumabu.

wyniki
BADANA POPULACJA

Wszyscy chorzy włączeni do badania (n = 109) byli 
płci męskiej; mediana wieku wynosiła 28 lat (za-
kres, 12–75). U wszystkich rozpoznano hemofilię A  
z obecnością inhibitorów czynnika VIII (tab. 1 i tab. 
S1 w załączniku uzupełniającym). U większości 
stwierdzano ciężką postać hemofilii, u 7 spośród 109 
pacjentów rozpoznano wcześniej hemofilię łagodną 
lub umiarkowaną. Chorzy, którzy wcześniej otrzy-
mywali doraźnie lub profilaktycznie czynniki omi-
jające, mogli być włączani do grupy D, jednak w cza-
sie odcięcia danych u wszystkich 7 osób w grupie D 
stosowano doraźnie czynniki omijające. Odsetki 
pacjentów, u których wywoływano wcześniej tole-
rancję immunologiczną, wynosiły: 40% w grupie A, 
39% w grupie B, 67% w grupie C i 43% w grupie D.  
U większości chorych (70%) stwierdzano zajęcie 
stawów docelowych, przy czym u 49% więcej niż 
jednego stawu docelowego. Mediana ekspozycji 
na leczenie emicizumabem wyniosła ogółem 24,0 
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kwestionariusza Haem-A-QoL, 21,6 pkt (95% CI, 
7,9–35,2; p = 0,003) i 10 pkt; całkowita ocena w kwe-
stionariuszu Haem-A-QoL, 14,0 pkt (95% CI, 
5,6–22,4; p = 0,002) i 7 pkt; ocena na wizualnej skali 
analogowej EQ-5D-5L, –9,7 pkt (95% CI, od –17,6 do 
–1,8; p = 0,02) i 7 pkt; ocena wskaźnika przydatności 
EQ-5D-5L, –0,16 pkt (95% CI, od –0,25 do –0,07;  
p = 0,001) i 0,07 pkt. Zaobserwowane różnice mię-
dzy tymi dwiema grupami wskazują na statystycznie 
istotne korzyści z profilaktycznego podawania emi-
cizumabu w zakresie HRQoL oraz stanu zdrowia.

BEZPIECZEŃSTWO

U 103 chorych otrzymujących profilaktycznie emi-
cizumab odnotowano łącznie 198 zdarzeń niepożą-

danych. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi 
były reakcje w miejscu wstrzyknięcia – wystąpiło 
ich 28 u 15 chorych (15%) (tab. 2). Wszystkie miały 
łagodny przebieg i ustąpiły, z wyjątkiem 1 umiarko-
wanego zdarzenia (krwiak w miejscu wstrzyknięcia), 
które pojawiło się w 2 dniu badania i ustąpiło w dniu 
28. Zdarzenia niepożądane odnotowano u propor-
cjonalnie mniejszej liczby chorych w grupach B i D 
niż w grupach A i C, jednak okres obserwacji w gru-
pach B i D był krótszy. Zgłoszono łącznie 12 cięż-
kich działań niepożądanych u 9 chorych (9%) (tab. 
S3 w załączniku uzupełniającym). Mikroangiopatię 
zakrzepową (u 2 pacjentów) oraz zakrzepicę zatoki 
jamistej i martwicę skóry w związku z zapaleniem 
żył powierzchniowych (każde zdarzenie u 1 chore-

Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych.*

Cecha

Grupa A: 
profilaktyka 
z użyciem 

emicizumabu 
(n = 35)

Grupa B:  
bez 

profilaktyki  
(n = 18)

Grupa C: 
profilaktyka 
z użyciem 

emicizumabu 
(n = 49)

Grupa D: 
profilaktyka 
z użyciem 

emicizumabu 
(n = 7)

Łącznie  
(n = 109)

Wiek

Mediana – lata 38,0 35,5 17,0 26,0 28,0

Zakres – lata 12–68 13–65 12–75 19–49 12–75

< 18 lat – n (%) 4 (11) 2 (11) 26 (53) 0 32 (29)

Nasilenie hemofilii na początku badania – n (%)

Łagodna 2 (6) 0 1 (2) 0 3 (3)

Umiarkowana 2 (6) 0 1 (2) 1 (14) 4 (4)

Ciężka 31 (89) 18 (100) 47 (96) 6 (86) 102 (94)

≥ 9 epizodów krwawień w ciągu 24 
tygodni przed włączeniem do ba-
dania – n (%)

24 (69) 13 (72) 26 (53) 3 (43) 66 (61)

Krwawienia do stawów docelowych†

Tak – n (%) 25 (71) 13 (72) 34 (69) 4 (57) 76 (70)

> 1 – n / całkowita liczba (%) 18/25 (72) 10/13 (77) 24/34 (71) 1/4 (25) 53/76 (70)

Najwyższe wcześniejsze miano inhibitorów czynnika VIII

Liczba chorych z dostępnymi danymi‡ 32 16 47 6 101

Mediana – jednostki Bethesda/ml 84,5 102,0 309,0 240,0 180,0

Zakres – jednostki Bethesda/ml 5–1570 18–4500 11–5000 28–2125 5–5000

Wcześniejsza indukcja tolerancji  
immunologicznej – n (%)

14 (40) 7 (39) 33 (67) 3 (43) 57 (52)

*  Chorych, którzy przed kwalifikacją do badania otrzymywali doraźnie czynniki omijające, przydzielano losowo w stosunku 2:1 do grupy przyj-
mującej profilaktycznie podskórnie emicizumab (grupa A) lub do grupy bez profilaktyki z użyciem emicizumabu (grupa B). Pacjentów, któ-
rzy wcześniej otrzymywali profilaktycznie czynniki omijające, włączono do grupy C, leczonej profilaktycznie emicizumabem. Grupa D (także 
otrzymująca profilaktycznie emicizumab) obejmowała chorych niekwalifikujących się do grupy A, B ani C przed zamknięciem rekrutacji do 
badania. Chorzy przydzieleni losowo do grupy B mogli otrzymywać profilaktycznie emicizumab po upływie co najmniej 24 tygodni badania 
(pozostawali oni w grupie B) (ryc. S1 i S2 w załączniku uzupełniającym). Uczestnicy przyjmujący emicizumab nadal byli leczeni doraźnie 
koncentratami omijającymi w przypadku krwawień przełomowych, w zależności od potrzeb. Informacje dotyczące wcześniejszego doraźne-
go i profilaktycznego stosowania leków zwiększających krzepliwość przedstawiono w tab. S1 w załączniku uzupełniającym.

† Wszystkie wartości na podstawie elektronicznych kart obserwacji, nie zaś danych z badania nieinterwencyjnego.
‡ U wszystkich chorych z dostępnymi danymi miana inhibitorów czynnika VIII wynosiły co najmniej 5 jednostek Bethesda/ml.
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as serious or nonserious during the course of the 
trial. Efficacy and safety end points were reported 
only as adverse events. Because efficacy and safety 
end points could also be serious adverse events, 
these events were not reported as serious adverse 
events on the serious-adverse-event form to the 
sponsor and consequently were not reported in an 
expedited manner to the competent authorities.

Statistical Analysis

The trial had a planned enrollment of at least 
290 patients per treatment group undergoing ab-
lation across 114 international sites. Calculations 
were performed with the use of nQuery Advisor, 
version 7.0 (Statistical Solutions). The trial was 
exploratory because the sample required to pro-
vide sufficient power to establish formal nonin-
feriority with an acceptable upper limit of the 95% 
confidence interval (e.g., 1.5) would have made the 
trial unfeasible (>2000 patients per group). On the 
basis of multiple scenarios, it was decided that a 
minimum of 290 patients who could be evaluated 
per treatment group would be enough to provide 
clinically meaningful information. Under the as-
sumption of no difference in absolute rates of 
major bleeding events between the two treatment 
groups, the chosen total sample of 580 would pro-
duce a confidence interval for the difference be-
tween dabigatran and warfarin with an upper 
limit of 2.48%, if the absolute rate of major 
bleeding events were 0.59%. If the absolute rate 
of major bleeding events were 4.55%, the upper 
limit of the confidence interval of the difference 
would have been 4.98%.32 To minimize any poten-
tial bias, a central randomization strategy using 
computer-generated sequences was implemented 
through an interactive computerized response 
system.

To provide a statistical framework to identify 
differences between the treatment groups, nom-
inal P values were determined. The primary and 
secondary end point analyses were based on the 
ablation set. The ablation set included all ran-
domly assigned patients who had taken at least 
one dose of trial drug and who had undergone 
the ablation procedure. Point estimates for the 
incidence of major bleeding events and their two-
sided 95% confidence intervals, based on the nor-
mal approximation of independent binomial dis-
tribution without stratification, were determined. 
The risk difference between dabigatran and war-
farin was calculated, and the two-sided 95% con-

fidence interval and corresponding P value were 
estimated. In general, adverse events were ana-
lyzed descriptively. The treated set (all randomly 
assigned patients who had taken ≥1 dose of trial 
drug) were included in the safety analysis, and the 
summaries were based on the actual treatment 
received. Statistical analysis and reporting of ad-
verse events concentrated on events that emerged 
during treatment.

R esult s

Trial Participants

The trial enrolled 704 patients across 104 sites in 
11 countries from April 2015 through July 2016, 
of whom 678 patients underwent randomization. 
The ablation set included 635 patients (317 in the 
dabigatran group and 318 in the warfarin group) 
(Fig. 1). Demographic and clinical characteris-
tics were well balanced between the treatment 
groups at baseline (Table 1). Dabigatran adher-
ence was calculated on the basis of the number 
of capsules taken; nonadherence was recorded 
when adherence was not between 80% and 120% 
of the expected dose. Warfarin adherence was 
monitored with the use of the INR. The mean ad-
herence with dabigatran was 97.6%, and patients 
receiving INR-adjusted warfarin were within the 
guideline-defined target INR range (2.0 to 3.0) 
for 66% of the time overall. The majority of pa-
tients (86.1% in the dabigatran group and 84.3% 
in the warfarin group) received trial medication 
for at least 8 weeks after ablation, and more than 
98% received trial medication for at least 6 weeks, 
with no meaningful difference between the treat-
ment groups (Table S1 in the Supplementary Ap-
pendix).

Primary End Point

There were 27 patients overall with adjudicated 
major bleeding events during and up to 8 weeks 
after ablation. The percentage of patients with 
major bleeding events was significantly lower in 
the dabigatran group than in the warfarin group 
(5 patients [1.6%] vs. 22 patients [6.9%]; abso-
lute risk difference, –5.3 percentage points; 95% 
confidence interval [CI], –8.4 to –2.2; P<0.001). 
The relative risk reduction versus warfarin was 
77.2%. The robustness of the primary end point 
was supported by a Cox proportional-hazards 
analysis showing a hazard ratio of 0.22 for dabi-
gatran versus warfarin (95% CI, 0.08 to 0.59) 
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Rycina 1. Urooczniona częstość krwawień w grupach A, B i C. 
Urocznioną częstość krwawień obliczono przy użyciu modelu ujemnej regresji dwumianowej. Chorzy w grupach A i B otrzy-
mywali wcześniej doraźnie czynniki omijające; pacjenci w grupie C przyjmowali wcześniej profilaktycznie czynniki omijające. 
Do analizy nie włączono uczestników z grupy D ze względu na krótki okres obserwacji w czasie odcięcia danych.

go) odnotowano u osób, które przed wystąpieniem 
zdarzenia otrzymywały wielokrotne infuzje APCC 
w trakcie profilaktyki z użyciem emicizumabu 
(szczegółowe dane przedstawiono w części Results 
w załączniku uzupełniającym). Oba epizody mi-
kroangiopatii zakrzepowej ustąpiły po przerwaniu 
leczenia APCC, a żaden z chorych, u których do-
szło do zakrzepicy, nie wymagał leczenia przeciw-
zakrzepowego. U 2 pacjentów (1 z mikroangiopatią 
zakrzepową i 1 z zakrzepicą) ponownie zastosowano 
emicizumab.

Po odcięciu danych do głównej analizy mikroan-
giopatia zakrzepowa wystąpiła jeszcze u 1 chorego,  
5 dni po wcześniejszej dawce emicizumabu i po  
4 kolejnych dniach podawania APCC z powodu 
krwawienia z odbytu; krwawienie to nawraca-
ło i ostatecznie doprowadziło do zgonu pacjenta. 
W ocenie badacza w czasie zgonu mikroangiopatia 
zakrzepowa już ustępowała.

Spośród 104 chorych otrzymujących profilak-
tycznie emicizumab u 28 (27%) zastosowano APCC, 
u 34 (33%) rekombinowany czynnik VIIa, a u 13 
(12%) oba koncentraty omijające (tab. S4 w załączni-
ku uzupełniającym). Rekombinowany czynnik VIIa 

podawano w różnych dawkach, choć epizody lecze-
nia trwały zwykle 1 dobę. W większości przypadków 
APCC podawano w dawce poniżej 100 j./kg przez  
1 dobę; w niewielkiej liczbie epizodów leczenia za-
stosowano średnie dawki ponad 100 j./kg/dobę i czas 
trwania terapii przekraczający 1 dobę (19 epizodów 
leczenia) (tab. S5 w załączniku uzupełniającym). 
U wszystkich 5 chorych, u których wystąpiła mi-
kroangiopatia zakrzepowa lub zakrzepica, pojawiły 
się one po zastosowaniu APCC w średniej dawce 
przekraczającej 100 j./kg/dobę przy czasie leczenia 
dłuższym niż 1 doba (zob. część Wyniki w załączniku 
uzupełniającym). Nie obserwowano zdarzeń po za-
stosowaniu terapii APCC trwającej 1 dobę, samego 
rekombinowanego czynnika VIIa (nawet w dużych 
dawkach) ani samej profilaktyki z użyciem emici-
zumabu. Podawanie emicizumabu nie wpływało na 
zmianę stężenia d-dimeru ani fragmentu protrombi-
ny 1.2.

ZMIENNE DOTYCZĄCE FARMAKOKINETYKI  
I IMMUNOGENNOŚCI

Średnie najmniejsze stężenia emicizumabu w oso-
czu wynoszące ponad 50 μg/ml zanotowano po 
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as serious or nonserious during the course of the 
trial. Efficacy and safety end points were reported 
only as adverse events. Because efficacy and safety 
end points could also be serious adverse events, 
these events were not reported as serious adverse 
events on the serious-adverse-event form to the 
sponsor and consequently were not reported in an 
expedited manner to the competent authorities.

Statistical Analysis

The trial had a planned enrollment of at least 
290 patients per treatment group undergoing ab-
lation across 114 international sites. Calculations 
were performed with the use of nQuery Advisor, 
version 7.0 (Statistical Solutions). The trial was 
exploratory because the sample required to pro-
vide sufficient power to establish formal nonin-
feriority with an acceptable upper limit of the 95% 
confidence interval (e.g., 1.5) would have made the 
trial unfeasible (>2000 patients per group). On the 
basis of multiple scenarios, it was decided that a 
minimum of 290 patients who could be evaluated 
per treatment group would be enough to provide 
clinically meaningful information. Under the as-
sumption of no difference in absolute rates of 
major bleeding events between the two treatment 
groups, the chosen total sample of 580 would pro-
duce a confidence interval for the difference be-
tween dabigatran and warfarin with an upper 
limit of 2.48%, if the absolute rate of major 
bleeding events were 0.59%. If the absolute rate 
of major bleeding events were 4.55%, the upper 
limit of the confidence interval of the difference 
would have been 4.98%.32 To minimize any poten-
tial bias, a central randomization strategy using 
computer-generated sequences was implemented 
through an interactive computerized response 
system.

To provide a statistical framework to identify 
differences between the treatment groups, nom-
inal P values were determined. The primary and 
secondary end point analyses were based on the 
ablation set. The ablation set included all ran-
domly assigned patients who had taken at least 
one dose of trial drug and who had undergone 
the ablation procedure. Point estimates for the 
incidence of major bleeding events and their two-
sided 95% confidence intervals, based on the nor-
mal approximation of independent binomial dis-
tribution without stratification, were determined. 
The risk difference between dabigatran and war-
farin was calculated, and the two-sided 95% con-

fidence interval and corresponding P value were 
estimated. In general, adverse events were ana-
lyzed descriptively. The treated set (all randomly 
assigned patients who had taken ≥1 dose of trial 
drug) were included in the safety analysis, and the 
summaries were based on the actual treatment 
received. Statistical analysis and reporting of ad-
verse events concentrated on events that emerged 
during treatment.

R esult s

Trial Participants

The trial enrolled 704 patients across 104 sites in 
11 countries from April 2015 through July 2016, 
of whom 678 patients underwent randomization. 
The ablation set included 635 patients (317 in the 
dabigatran group and 318 in the warfarin group) 
(Fig. 1). Demographic and clinical characteris-
tics were well balanced between the treatment 
groups at baseline (Table 1). Dabigatran adher-
ence was calculated on the basis of the number 
of capsules taken; nonadherence was recorded 
when adherence was not between 80% and 120% 
of the expected dose. Warfarin adherence was 
monitored with the use of the INR. The mean ad-
herence with dabigatran was 97.6%, and patients 
receiving INR-adjusted warfarin were within the 
guideline-defined target INR range (2.0 to 3.0) 
for 66% of the time overall. The majority of pa-
tients (86.1% in the dabigatran group and 84.3% 
in the warfarin group) received trial medication 
for at least 8 weeks after ablation, and more than 
98% received trial medication for at least 6 weeks, 
with no meaningful difference between the treat-
ment groups (Table S1 in the Supplementary Ap-
pendix).

Primary End Point

There were 27 patients overall with adjudicated 
major bleeding events during and up to 8 weeks 
after ablation. The percentage of patients with 
major bleeding events was significantly lower in 
the dabigatran group than in the warfarin group 
(5 patients [1.6%] vs. 22 patients [6.9%]; abso-
lute risk difference, –5.3 percentage points; 95% 
confidence interval [CI], –8.4 to –2.2; P<0.001). 
The relative risk reduction versus warfarin was 
77.2%. The robustness of the primary end point 
was supported by a Cox proportional-hazards 
analysis showing a hazard ratio of 0.22 for dabi-
gatran versus warfarin (95% CI, 0.08 to 0.59) 

podaniu 4 dawek nasycających po 3,0 mg/kg/ty-
dzień; utrzymywały się one na tym poziomie przez 
cały okres badania przy dawce podtrzymującej 1,5 
mg/kg/tydzień (ryc. 3). U żadnego chorego nie 
odnotowano obecności przeciwciał skierowanych 
przeciwko emicizumabowi, jednak u 2 uczestni-
ków profile farmakokinetyczne wskazywały na 
zmniejszającą się ekspozycję na emicizumab, co 
mogło oznaczać rozwój przeciwciał przeciwko le-
kowi (ryc. S7 w załączniku uzupełniającym). Po 24 
tygodniach leczenia emicizumabem u większości 
pacjentów miana przeciwciał skierowanych prze-
ciwko czynnikowi VIII pozostawały na tym samym 
poziomie lub wykazywały tendencję do zmniejsza-
nia się z upływem czasu.

dyskusja
W badaniu HAVEN 1 wykazano, że profilaktyczne 
podawanie emicizumabu podskórnie 1 raz/tydzień 
chorym na hemofilię A z obecnością inhibitorów 
czynnika VIII zmniejsza częstość krwawień o 87% 
w porównaniu z niestosowaniem profilaktyki. Wy-
niki te zostały dodatkowo potwierdzone poprzez 
uzyskanie istotnie mniejszej częstości w zakresie in-
nych punktów końcowych dotyczących krwawienia 
(spontaniczne krwawienia, krwawienia dostawowe 
i krwawienia do stawów docelowych, a także krwa-
wienia ogółem) w grupie otrzymującej profilaktycz-
nie emicizumab w porównaniu z grupą bez profilak-
tyki. Łącznie u 63% chorych przydzielonych losowo 
do grupy otrzymującej profilaktycznie emicizumab 
nie obserwowano w trakcie badania żadnych epizo-
dów krwawienia. Te pozytywne wyniki potwierdzają 
rezultaty wcześniejszego badania fazy 1 [8]. Epizody 
mikroangiopatii zakrzepowej i zakrzepicy, rozpo-
znane podczas badania u 5 pacjentów, wiązały się 
z zastosowaniem wysokich skumulowanych dawek 
APCC w leczeniu krwawień przełomowych w trak-
cie profilaktycznego podawania emicizumabu.

Prospektywne porównania przeprowadzone 
u poszczególnych chorych wykazały, że profilak-
tyczne podawanie emicizumabu zmniejsza częstość 
krwawień o 79% w stosunku do wcześniejszej pro-
filaktyki z użyciem czynników  omijających. To 
wyraźne zmniejszenie częstości krwawień w trakcie 
profilaktyki z użyciem emicizumabu w porównaniu 
z niestosowaniem profilaktyki przekładało się na sta-
tystycznie istotne korzyści dotyczące HRQoL oraz 
ogólnego stanu zdrowia [13–15].

Epizody mikroangiopatii zakrzepowej i zakrze-
picy wystąpiły po zastosowaniu APCC w średnich 
dawkach przekraczających 100 j./kg/dobę podawa-
nych dłużej niż 1 dobę w trakcie profilaktyki z uży-
ciem emicizumabu; nie zaobserwowano epizodów 
zakrzepowych w trakcie profilaktycznego podawa-
nia samego emicizumabu ani przy jednoczesnym 
stosowaniu APCC tylko przez 1 dobę czy też przy 
jednoczesnym podawaniu rekombinowanego czyn-
nika VIIa (bez APCC). Nie zanotowano też wzro-
stu stężenia d-dimeru ani fragmentu protrombiny 
1.2 w czasie, co sugeruje brak istotnego zwiększenia 
ryzyka zakrzepowo-zatorowego w związku z pro-
filaktycznym podawaniem samego emicizumabu. 
Dwa epizody mikroangiopatii zakrzepowej ustąpiły 
całkowicie (trzeci chory zmarł z powodu krwawie-
nia z odbytnicy po przeprowadzeniu analizy głów-
nej), a epizody zakrzepicy nie wymagały leczenia 
przeciwzakrzepowego. Epizody te ustąpiły przy 
utrzymującej się obecności emicizumabu w osoczu 
(ze względu na jego długi okres półtrwania [16]),  
a u 2 pacjentów, u których ponownie zastosowano 
profilaktycznie emicizumab, nie obserwowano na-
wrotu mikroangiopatii zakrzepowej ani zakrzepicy.

We wcześniejszych badaniach in vitro i in vivo ob-
serwowano synergistyczne wytwarzanie trombiny po 
zastosowaniu APCC w skojarzeniu z emicizumabem 
[17]. APCC, podobnie jak inne aktywowane i nieak-
tywowane czynniki krzepnięcia, które ze względu na 
okresy półtrwania wynoszące nawet 60 godzin mogą 

Tabela 2. Zdarzenia niepożądane u chorych otrzymujących profilaktycznie emicizumab w poszczególnych 
grupach.*

Zdarzenie
Grupa A  
(n = 34)

Grupa B  
(n = 13)†

Grupa C  
(n = 49)

Grupa D  
(n = 7)

Łącznie  
(n = 103)

liczba chorych (odsetek)

Reakcja w miejscu wstrzyknięcia 8 (24) 1 (8) 5 (10) 1 (14) 15 (15)

Ból głowy 3 (9) 1 (8) 6 (12) 2 (29) 12 (12)

Zmęczenie 3 (9) 1 (8) 2 (4) 0 6 (6)

Zakażenie górnych dróg oddechowych 7 (21) 0 2 (4) 0 9 (9)

Ból stawów 2 (6) 1 (8) 3 (6) 0 6 (6)

* Przedstawiono zdarzenia, które wystąpiły u co najmniej 5% wszystkich chorych otrzymujących profilaktycznie emicizumab.
† Dane dotyczą jedynie okresu profilaktycznego podawania emicizumabu.
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akumulować się po wielokrotnym podaniu, dostarcza 
substratów do tworzenia pod wpływem emicizumabu 
wewnątrzpochodnego kompleksu tenazy [18]. Mimo 
niewielkiej liczby danych na ten temat wydaje się, że 
skojarzone podawanie APCC i profilaktyki z użyciem 
emicizumabu jest związane z istotnym ryzykiem wy-
stąpienia działań toksycznych. Może to ograniczyć 
przydatność czynnika omijającego u chorych, u któ-
rych w trakcie profilaktycznego podawania emicizu-
mabu występują krwawienia.

U żadnego pacjenta nie wykazano obecności 
przeciwciał skierowanych przeciwko lekowi, jednak 
u 2 chorych profile farmakokinetyczne wskazywały 
na zmniejszające się stężenia emicizumabu, co mo-
gło oznaczać rozwój przeciwciał przeciwko lekowi. 
U 1 uczestnika nie stwierdzono w trakcie profilak-
tycznego podawania emicizumabu żadnego epizodu 
krwawienia, drugi jest w trakcie obserwacji po zwięk-
szeniu dawki emicizumabu krótko przed analizą 
główną. Obaj chorzy nadal uczestniczyli w badaniu; 
dłuższa obserwacja pozwoli uzyskać bardziej szcze-
gółowe dane dotyczące skuteczności i farmakokine-
tyki emicizumabu u tych pacjentów.

Średnie najniższe stężenia emicizumabu w oso-
czu po 4 tygodniach stosowania dawki nasycającej 
były stabilne i utrzymywały się przez cały okres ba-
dania przy cotygodniowym podawaniu w ramach le-
czenia podtrzymującego. Oczekuje się, że najmniej-
sze stężenia emicizumabu obserwowane w badaniu 
(> 50 μg/ml) przy zastosowaniu opisanego schematu 
leczenia (wcześniej niestosowanego w badaniach, 
a ustalonego na podstawie modelowania farmako-
kinetycznego i farmakodynamicznego) pozwolą na 
zmniejszenie częstości krwawień do zera u co naj-
mniej 50% chorych [19].

Ograniczenia badania obejmują jego otwarty 
charakter, który mógł wpłynąć na wyniki w zakresie 
punktów końcowych dotyczących HRQoL i ogólne-
go stanu zdrowia. Niemniej zgodność tych wyników 
z pozytywnymi rezultatami dotyczącymi pierwszo-
rzędowego i drugorzędowych punktów końcowych 
prawdopodobnie odzwierciedla rzeczywiste różnice 
pomiędzy chorymi przydzielonymi losowo do grup 
terapeutycznych. Należy także uwzględnić błędy 
związane z kwalifikacją pacjentów do grup C i D. 
W czasie rekrutacji do badania u uczestników stwier-
dzano odpowiednio co najmniej 6 i 2 epizody krwa-
wienia w trakcie poprzedzających 24 tygodni profi-
laktycznego oraz doraźnego leczenia koncentratami 
omijającymi. W związku z tym chorzy ci mogli wy-
kazywać w trakcie badania istotniejsze zmniejszenie 
liczby epizodów krwawień niż pacjenci z mniejszą 
częstością krwawień przed rozpoczęciem badania. 
Trzeba też podkreślić, że w przypadku niektórych 
uczestników (w grupach C i D) okres obserwacji 
trwał krócej niż 24 tygodnie; mimo to u wszystkich 
losowo przydzielonych chorych okres obserwacji 

dotyczący pierwszorzędowego i drugorzędowych 
punktów końcowych wynosił co najmniej 24 tygo-
dnie, a w badaniu fazy 1 wykazano utrzymywanie się 
efektu leczniczego nawet przez 2 lata [20].

Podsumowując, u chorych na hemofilię A z obec-
nością inhibitorów czynnika VIII profilaktyczne po-
dawanie emicizumabu statystycznie istotnie zmniej-
szało częstość występowania epizodów krwawienia 
w porównaniu z niestosowaniem profilaktyki lub 
wcześniejszą profilaktyką z użyciem czynników omi-
jających, a także poprawiało HRQoL. Emicizumab 
stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu wyłącznie 
z rekombinowanym czynnikiem VIIa okazał się bez-
pieczny. Mikroangiopatia zakrzepowa lub zakrzepica 
wystąpiły tylko u chorych, którzy otrzymali wysokie 
skumulowane dawki APCC w leczeniu krwawień 
przełomowych w trakcie profilaktyki z użyciem emi-
cizumabu. Dlatego przydatność tego czynnika omija-
jącego u pacjentów z epizodami krwawienia w trakcie 
profilaktycznego podawania emicizumabu może być 
ograniczona. Profilaktyczne podskórne podawanie 
emicizumabu 1 raz/tydzień może stanowić opcję tera-
peutyczną u chorych na hemofilię A powikłaną wystę-
powaniem inhibitorów czynnika VIII.

Badanie sfinansowane przez firmy F. Hoffmann-La 
Roche i Chugai Pharmaceutical.

Dr Oldenburg zgłasza otrzymanie wynagrodzeń za 
prace w komitecie doradczym od firmy Genentech. Dr 
Mahlangu zgłasza otrzymanie grantu oraz wynagrodzeń 
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Rycina 3. Najniższe zaobserwowane stężenia emicizumabu w osoczu 
w czasie w trakcie podawania 1 raz/tydzień (102 chorych). 
Na podstawie modelowania farmakokinetycznego i farmakodyna-
micznego oczekiwano, że dawki emicizumabu wynoszące 1,5 mg/kg/
tydzień pozwolą uzyskać najmniejsze stężenia emicizumabu w osoczu 
wynoszące 45 μg/ml (linia przerywana). Słupki oznaczają odchylenia 
standardowe.
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as serious or nonserious during the course of the 
trial. Efficacy and safety end points were reported 
only as adverse events. Because efficacy and safety 
end points could also be serious adverse events, 
these events were not reported as serious adverse 
events on the serious-adverse-event form to the 
sponsor and consequently were not reported in an 
expedited manner to the competent authorities.

Statistical Analysis

The trial had a planned enrollment of at least 
290 patients per treatment group undergoing ab-
lation across 114 international sites. Calculations 
were performed with the use of nQuery Advisor, 
version 7.0 (Statistical Solutions). The trial was 
exploratory because the sample required to pro-
vide sufficient power to establish formal nonin-
feriority with an acceptable upper limit of the 95% 
confidence interval (e.g., 1.5) would have made the 
trial unfeasible (>2000 patients per group). On the 
basis of multiple scenarios, it was decided that a 
minimum of 290 patients who could be evaluated 
per treatment group would be enough to provide 
clinically meaningful information. Under the as-
sumption of no difference in absolute rates of 
major bleeding events between the two treatment 
groups, the chosen total sample of 580 would pro-
duce a confidence interval for the difference be-
tween dabigatran and warfarin with an upper 
limit of 2.48%, if the absolute rate of major 
bleeding events were 0.59%. If the absolute rate 
of major bleeding events were 4.55%, the upper 
limit of the confidence interval of the difference 
would have been 4.98%.32 To minimize any poten-
tial bias, a central randomization strategy using 
computer-generated sequences was implemented 
through an interactive computerized response 
system.

To provide a statistical framework to identify 
differences between the treatment groups, nom-
inal P values were determined. The primary and 
secondary end point analyses were based on the 
ablation set. The ablation set included all ran-
domly assigned patients who had taken at least 
one dose of trial drug and who had undergone 
the ablation procedure. Point estimates for the 
incidence of major bleeding events and their two-
sided 95% confidence intervals, based on the nor-
mal approximation of independent binomial dis-
tribution without stratification, were determined. 
The risk difference between dabigatran and war-
farin was calculated, and the two-sided 95% con-

fidence interval and corresponding P value were 
estimated. In general, adverse events were ana-
lyzed descriptively. The treated set (all randomly 
assigned patients who had taken ≥1 dose of trial 
drug) were included in the safety analysis, and the 
summaries were based on the actual treatment 
received. Statistical analysis and reporting of ad-
verse events concentrated on events that emerged 
during treatment.

R esult s

Trial Participants

The trial enrolled 704 patients across 104 sites in 
11 countries from April 2015 through July 2016, 
of whom 678 patients underwent randomization. 
The ablation set included 635 patients (317 in the 
dabigatran group and 318 in the warfarin group) 
(Fig. 1). Demographic and clinical characteris-
tics were well balanced between the treatment 
groups at baseline (Table 1). Dabigatran adher-
ence was calculated on the basis of the number 
of capsules taken; nonadherence was recorded 
when adherence was not between 80% and 120% 
of the expected dose. Warfarin adherence was 
monitored with the use of the INR. The mean ad-
herence with dabigatran was 97.6%, and patients 
receiving INR-adjusted warfarin were within the 
guideline-defined target INR range (2.0 to 3.0) 
for 66% of the time overall. The majority of pa-
tients (86.1% in the dabigatran group and 84.3% 
in the warfarin group) received trial medication 
for at least 8 weeks after ablation, and more than 
98% received trial medication for at least 6 weeks, 
with no meaningful difference between the treat-
ment groups (Table S1 in the Supplementary Ap-
pendix).

Primary End Point

There were 27 patients overall with adjudicated 
major bleeding events during and up to 8 weeks 
after ablation. The percentage of patients with 
major bleeding events was significantly lower in 
the dabigatran group than in the warfarin group 
(5 patients [1.6%] vs. 22 patients [6.9%]; abso-
lute risk difference, –5.3 percentage points; 95% 
confidence interval [CI], –8.4 to –2.2; P<0.001). 
The relative risk reduction versus warfarin was 
77.2%. The robustness of the primary end point 
was supported by a Cox proportional-hazards 
analysis showing a hazard ratio of 0.22 for dabi-
gatran versus warfarin (95% CI, 0.08 to 0.59) 
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