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≥16 i <40 tygodni 

w BORA

384 (86%) pacjentów

zakończyło badanie

Benralizumab 
30 mg Q4W*

Benralizumab
30 mg Q8W

Badania poprzedzające : podwójne zaślepione Badanie przedłużone :podwójnie zaślepione Badanie przedłużone: otwarte badanie

Zintegrowana analiza: benralizumab do 5 lat (n=446)

FAS- pełny zestaw do analizy; Q4W*- co 4 tygodnie- niezarejestrowany schemat dawkowania benralizumabu; Q8W-co 8 tygodni (pierwsze 3 dawki Q4W); R-randomizacja 1:1. a Kwalifikujący się pacjenci przeszli 
z poprzedniego badania do BORA podczas wizyty EOT w poprzednim badaniu; b n = 1 pacjent włączony do MELTEMI, ale nie otrzymywał terapii badanym lekiem. C Obejmuje pacjentów, którzy przerwali 
leczenie w badaniu MELTEMI, ale uczestniczyli we wszystkich wizytach w ramach badania.
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Charakterystyka chorych (FAS, n=446)

Benra

Q4W*
(N=150)

Benra

Q8W
(N=159)

PBO/Q4W*
(N=70)

PBO/Q8W
(N=67)

Czas trwania terapii [lata], średnia

(SD)
3.9 (0.9) 3.7 (0.9) 3.0 (0.9) 3.1 (0.8)

Czas trwania terapii , n (%)a

≥2 lat 147 (98.0) 157 (98.7) 60 (85.7) 62 (92.5)

≥3 lat 132 (88.0) 128 (80.5) 36 (51.4) 38 (56.7)

≥4 lat 63 (42.0) 63 (39.6) 17 (24.3) 14 (20.9)

≥5 lat 25 (16.7) 23 (14.5) 0 0

Całkowity czas  trwania terapii 

(pacjento-lata)
577.5 589.8 206.8 207.2

ACQ-6 

BORA (ostatnia wizyta), n (%)

Bez dobrej kontroli (≥1.5) 61 (40.7) 56 (35.2) 25 (35.7) 28 (41.8)

Częściowa/dobra kontrola (<1.5) 89 (59.3) 103 (64.8) 45 (64.3) 39 (58.2)

Stosowanie dGKS

Stan wyjściowy, n (%) 55 (36.7) 51 (32.1) 23 (32.9) 24 (35.8)

MELTEMI wyjściowo, n (%) 26 (17.3) 23 (14.5) 16 (22.9) 16 (23.9)

▪ Charakterystyka wyjściowa była 
podobna we wszystkich grupach 
terapeutycznych

▪ Średni wiek (SD): 51,5 (11,8) lat 
▪ Płeć: 284 (64%) żeńska
▪ Średni czas trwania leczenia: ≥3 lata 

w każdej grupie 
▪ Spośród pacjentów rozpoczynających 

leczenie benralizumabem na początku 
leczenia 16% było w trakcie leczenia 
przez ≥5 lat

▪ Częstość występowania zdarzeń 
niepożądanych była zgodna z 
wcześniejszymi badaniami 
benralizumabu

ACQ-6- Kwestionariusz Kontroli Astmy 6-punktowy; benra,-benralizumab; FAS-pełny zestaw do analizy; dGKS-doustne kortykosteroidy; PBO-placebo; *Q4W-co 4 tygodnie;- dawkowanie nieazarejestrowane Q8W-
co 8 tygodni (po 3 dawkach co 4 tygodnie); SD-odchylenie standardowe; a Okres terapii  zdefiniowano jako czas od pierwszej do ostatniej dawki benralizumabu

MELTEMI

Korn S, i wsp. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05
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Profil bezpieczeństwa benralizumabu był zgodny z poprzednimi 

badaniami (FAS, n=446)

Poprzednie badania Badania kontynuacyjnea

Parametr

Placebo
(n=137)

[Exp=124]b

Benra Q4W*
(n=150)

[Exp=135]b

Benra Q8W
(n=159)

[Exp=146]b

Benra Q4W*
(n=150)

[Exp=443]b

Benra Q8W
(n=159)

[Exp=444]b

PBO/Q4W*
(n=70)

[Exp=207]b

PBO/Q8W
(n=67)

[Exp=207]b

Jakiekolwiek działanie niepożądane, n (ER) 111 (89.4) 104 (77.1) 115 (78.7) 139 (31.4) 136 (30.7) 67 (32.4) 59 (28.5)

AEs ER ≥5 na 100 pacjento-lat, n (ER)c

Zapalenie jamy nowsowo-gardłowej 27 (21.7) 26 (19.3) 26 (17.8) 49 (11.1) 53 (11.9) 24 (11.6) 25 (12.1)

Astma 33 (26.6) 27 (20) 15 (10.3) 23 (5.2) 33 (7.4) 10 (4.8) 9 (4.3)

Zapalenie oskrzeli 24 (19.3) 8 (5.9) 14 (9.6) 14 (3.2) 19 (4.3) 14 (6.8) 13 (6.3)

Ból głowy 9 (7.2) 17 (12.6) 12 (8.2) 28 (6.3) 22 (5.0) 11 (5.3) 8 (3.9)

Infekcje wirusowe górnych dróg 

oddechowych
0 5 (3.7) 4 (2.7) 19 (4.3) 17 (3.8) 11 (5.3) 5 (2.4)

Zapalenie zatok 14 (11.3) 6 (4.5) 7 (4.8) 15 (3.4) 11 (2.5) 8 (3.9) 9 (4.3)

Infekcje górnych dróg oddechowych 8 (6.4) 12 (8.9) 11 (7.5) 16 (3.6) 7 (1.6) 3 (1.5) 3 (1.5)

Pacjenci z jakimkolwiek ciężkim działaniem 

niepożądanym, n (ER)c 14 (11.3) 13 (9.6) 13 (8.9) 37 (8.4) 37 (8.3) 16 (7.7) 13 (6.3)

Ciężkie infekcje, n (ER)c 1 (0.8) 1 (0.7) 3 (2.0) 7 (1.6) 5 (1.1) 4 (1.9) 4 (1.9)

Reakcje z nadwrażliwości , n (ER)c 14 (11.3) 11 (8.2) 10 (6.9) 21 (4.8) 23 (5.2) 12 (5.8) 12 (5.8)

Jakiekolwiek nowotwory, n (ER)c,d 0 0 0 3 (0.7) 3 (0.7) 1 (0.5) 1 (0.5)

benra,- benralizumab; ER- częstość zdarzeń na 100 pacjento-lat; exp-ekspozycja; PBO-placebo; Q4W*- co 4 tygodnie, dakownanie niezarejestrowane;  Q8W- co 8 tygodni; a Badania rozszerzone obejmują czas trwania leczenia w przedłużeniu z podwójnie 
ślepą próbą BORA, jak również w otwartym przedłużeniu MELTEMI. b Całkowita ekspozycja w latach u pacjentów w grupie leczonej i okresie badania.  C Wskaźnik ER określa  liczbę pacjentów z AE podzieloną przez całkowitą ekspozycję w trakcie leczenia w 
okresie czasu wśród wszystkich pacjentów w danej grupie leczenia pomnożoną przez 100. d Nowotwory  złośliwe i nieokreślone, w tym torbiele i polipy.

MELTEMI

Korn S, i wsp. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05
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5Całkowita deplecja eozynofilów nie wpływa na profil bezpieczeństwa 

benralizumabu

Korn S, i wsp. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05PL-8220    Expiration Date: 10/29/2022
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Benralizumab redukuje  coraz bardziej częstość zaostrzeń z upływem 

czasu (pacjenci z eozynofilią >300 kom/ μl]

Benra- benralizumab; bEOS-eozynofile we krwi [komórki / μl]; HD ICS- kortykosteroidy wziewne w dużych dawkach; Q8W-co 8 tygodni. B Roczny wskaźnik zaostrzeń zdefiniowany jako 365,25 x całkowita liczba 
zaostrzeń/całkowity czas trwania obserwacji w trakcie leczenia w grupie leczenia i przedziale czasowym (dni). C Placebo obejmuje n = 49 pacjentów w grupie placebo / benra co 4 tygodnie i n = 42 pacjentów w 
grupie placebo / benra co 4 tygodnie podczas badań rozszerzonych (BORA i MELTEMI).

Korn S, i wsp. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05
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Benra Q8W Placebo/benra Q8W

Pacjenci (N) 110 91 110 91 110 42 110 41 93 38 45 24

Całkowita liczba lat w follow-up 97 81 110 42 103 40 64 32 26 14

Placeboc

https://conference.thoracic.org/program/abstract-search.php?sid=P5837

MELTEMI

PL-8220    Expiration Date: 10/29/2022

https://doi.org/10.1016/


• Benralizumab was well-tolerated and the long-term safety profile was 

consistent with previous phase 3 studies

– Adverse events and serious adverse events did not increase over time 

– Serious infection, hypersensitivity, immunogenicity, and malignancy rates were low 

and similar across all groups; there were no new safety signals and no deaths in the 

on-treatment 

Podsumowanie

✓ Benralizumab był dobrze tolerowany w obserwacji 5-letniej, a długoterminowy profil bezpieczeństwa był 
zgodny z wcześniejszymi badaniami III fazy.

✓ Zdarzenia niepożądane i ciężkie zdarzenia niepożądane nie nasilały się w czasie. 

✓ Częstość ciężkich infekcji, nadwrażliwości, immunogenności i nowotworów były niskie i podobne we 
wszystkich grupach; nie było nowych sygnałów dotyczących profilu bezpieczeństwa ani nie 
odnotowano  zgonów.

✓ W przypadku pacjentów z eozynofilią ≥300 komórek/μl otrzymujących benralizumab co 8 tygodni roczne 
wskaźniki zaostrzeń utrzymywały się na niskim poziomie w czasie  5-letniego okresu leczenia.

✓ Wśród pacjentów przyjmujących benralizumab Q8W w każdym roku 5-letniego okresu leczenia co 
najmniej 75% pacjentów miało zero zaostrzeń

Korn S i wsp. The Journal of Allergy and Clinical Immunology In Practice (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2021.07.05
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