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PRO-E2 to badanie prowadzone „w realnym świecie”, porównujące 
stosowanie NOMAC-E2 i COC zawierających lewonorgestrel1

Schemat badania
Międzynarodowe, duże, prospektywne, 
nieinterwencyjne badanie kohortowe

12 krajów
Australia, Europa oraz Ameryka Łacińska

Kohorty
NOMAC-E2 i COC zawierające lewonorgestrel

Użytkowniczki
„Kobiety rozpoczynające stosowanie” (kobiety, które po raz pierwszy zaczną stosować COC) 
oraz „Kobiety wznawiające stosowanie” (kobiety, które ponownie zaczną stosować ten sam 
albo inny COC po przerwie w stosowaniu wynoszącej minimum dwa miesiące)

Liczebność próby
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COC – złożone doustne środki antykoncepcyjne 
(combined oral contraceptive)

E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol acetate)
KL – kobietolata

Zgromadzono dane pochodzące z obserwacji 
144 901 KL
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Punkty końcowe badania PRO-E21

Pierwszorzędowy punkt końcowy

ŻChZZ (w szczególności zakrzepica żył głębokich 
kończyn dolnych oraz zator płucny)*

Drugorzędowe punkty końcowe

Wszystkie rodzaje ŻChZZ
Tętnicza choroba zakrzepowo-
zatorowa
Zaburzenia depresyjne
Kamica
Nieswoiste zapalenie jelit
Płodność w ujęciu krótko-
i długoterminowym

Schemat wykorzystania leku
Wyniki dotyczące zajścia w ciążę
Zmiana masy ciała
Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych
Trądzik
Ciężkie zdarzenia niepożądane

ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

W oparciu o wniosek europejskich organów regulacyjnych pierwszorzędowe punkty końcowe badania o szczególnym 
znaczeniu dotyczyły określonych typów ŻChZZ

• Z wykluczeniem: kobiet będących w ciąży w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających rozpoczęcie leczenia, kobiet ze stwierdzoną 
w wywiadzie chorobą nowotworową/leczeniem chemioterapeutycznym 
albo zwiększonym ryzykiem genetycznym wystąpienia ŻChZZ (np. 
czynnik V Leiden, niedobór białka S albo C)
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Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych 
i zatorowości płucnej było porównywalne dla obu grup – stosującej 
NOMAC-E2 i stosującej COC-LNG1

Pierwszorzędowy punkt końcowy: Zdarzenia ŻChZZ (z wyjątkiem kobiet z określonymi wcześniej czynnikami ryzyka występującymi w punkcie 
początkowym)*

BMI – wskaźnik masy ciała (body mass index)
CI – przedział ufności (confidence interval)
COC – złożone doustne środki antykoncepcyjne 

(combined oral contraceptive)
COC-LNG – złożony doustny środek antykoncepcyjny 

zawierający lewonorgestrel (COC containing 

levonorgestrel)
ZŻG – zakrzepica żył głębokich
E2 – 17β-estradiol
HC – hormonalny środek antykoncepcyjny (hormonal 

contraceptive)
HR – współczynnik ryzyka (hazard ratio)

NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol acetate)
OHC – inny hormonalny środek antykoncepcyjny (other 

hormonal contraceptive)
ZP – zatorowość płucna
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
KL – kobietolata

NOMAC-E2 względem COC-LNG

HRcrude: 0,65, CI 95%: 0,28 - 1,48
HRadj:† 0,59, CI 95%: 0,25 - 1,35

† Współczynnik ryzyka skorygowany o wiek, BMI, 
aktualny czas stosowania 

HC, występowanie ŻChZZ w rodzinie

Zd
ar

ze
ni

a/
10

00
0

KL

NOMAC-E2 COC-LNG COCother OHC Kobiety 
stosujące 
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*Kobiety będące w ciąży w okresie trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie leczenia, kobiety ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą nowotworową/leczeniem chemioterapeutycznym 
albo zwiększonym ryzykiem genetycznym wystąpienia ŻChZZ (np. czynnik V Leiden, niedobór białka S albo C)
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Częstość występowania na 10 000 KL, z 95% przedziałami ufności



W trakcie udziału w badania masa ciała kobiet stosujących 
NOMAC-E2 nie zwiększyła się bardziej niż masa ciała kobiet 
stosujących COC-LNG1

COC – złożone doustne środki antykoncepcyjne (combined oral contraceptive)
COC-LNG – złożony doustny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel (COC containing 

levonorgestrel)
E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol acetate)
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Zwiększenie masy ciała wraz z wiekiem jest 
częste u kobiet w wieku rozrodczym, niezależnie 
od ich wyborów dotyczących antykoncepcji2

NOMAC-E2 COC-LNG

6 miesięcy 13 656 16 283

12 miesięcy 11 359 13 822

24 miesiące 7 799 8 931

Liczba kobiet stosujących NOMAC-E2 
i COC-LNG (kobiety stale stosujące daną 
antykoncepcję według kohorty)

Procentowa zmiana masy ciała w stosunku do wartości w punkcie początkowym

1. PRO-E2, Ostateczne sprawozdanie z badania, kwiecień 2021 r. 
2. Westhoff C et al. Obstet Gynecol 2012; 119(5): 989–99.
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Poprawa w zakresie oceny dotyczącej nasilenia objawów 
trądziku w grupie stosującej NOMAC-E2 była podobna do 
poprawy w grupie kobiet stosujących COC-LNG1
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W punkcie początkowym badania zadano dwa pytania 
dotyczące trądziku:  

1) „Czy obecnie występuje u Pani trądzik?” oraz 

2) „Czy trądzik ma znaczący wpływ na Pani samoocenę?”.

Wyższy wynik w ocenie dotyczącej trądziku oznacza lepszą 
kondycję skóry

NOMAC-E2 COC-LNG

6 miesięcy 13 794 16 517

12 miesięcy 11 495 14 044

24 miesiące 7 900 9 092

Liczba kobiet stosujących NOMAC-E2 
i COC-LNG (kobiety stale stosujące daną 
antykoncepcję według kohorty)

Poprawa w zakresie oceny nasilenia objawów trądziku

COC-LNG – złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel (combined oral 
contraceptives containing levonorgestrel)

E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol acetate)
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Ryzyko wystąpienie zaburzeń depresyjnych w grupie 
stosującej NOMAC-E2 było podobne do ryzyka w grupie 
COC-LNG1

COC – złożone doustne środki 
antykoncepcyjne (combined oral 
contraceptive)

COC-LNG – złożony doustny środek 
antykoncepcyjny zawierający 

lewonorgestrel (COC containing 
levonorgestrel)

E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol 

acetate)

OHC – inny hormonalny środek 
antykoncepcyjny (other hormonal 
contraceptive)

KL – kobietolata

Depresja jest potencjalnym działaniem 
niepożądanym hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych2
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Rozpoznanie albo zaostrzenie występujących wcześniej zburzeń 
depresyjnych

1. PRO-E2, Ostateczne sprawozdanie z badania, kwiecień 2021 r. 
2. Skovlund CW et al. JAMA Psychiatry 2016; 73(11): 1154–62.

Częstość występowania na 10 000 KL, z 95% przedziałami ufności



Ryzyko zajścia w niechcianą ciążę było w sposób statystycznie istotny niższe 
w grupie kobiet stosujących NOMAC-E2 w porównaniu z grupą stosującą COC-
LNG1

Niechciane ciąże – „niepowodzenia w zapobieganiu ciąży”
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NOMAC-E2 COC-LNG COCother OHC

n=19
7339 KL

n=6
2154 KL

Nienakładanie się przedziałów ufności 
wskazuje na statystycznie istotną różnicę 
(p<0,0001)

COC – złożone doustne środki 
antykoncepcyjne (combined oral 
contraceptive)

COC-LNG – złożony doustny środek 
antykoncepcyjny zawierający 

lewonorgestrel (COC containing 
levonorgestrel)

E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol 

acetate)

OHC – inny hormonalny środek 
antykoncepcyjny (other hormonal 
contraceptive)

KL – kobietolata 1. PRO-E2, Ostateczne sprawozdanie z badania, kwiecień 2021 r. 

Częstość występowania na 100 KL z 95% przedziałami ufności



Niższy odsetek niechcianych ciąż był bardziej widoczny 
u kobiet w wieku <35 lat1

COC – złożone doustne środki 
antykoncepcyjne (combined oral 
contraceptive)

COC-LNG – złożony doustny środek 
antykoncepcyjny zawierający 

lewonorgestrel (COC containing 
levonorgestrel)

E2 – 17β-estradiol
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol 

acetate)

OHC – inny hormonalny środek 
antykoncepcyjny (other hormonal 
contraceptive)

KL – kobietolata

Kobiety w wieku <35 lat

W porównaniu z COC-LNG, stosowanie NOMAC-E2 okazało się szczególnie skuteczne w zapobieganiu 
niechcianej ciąży wśród kobiet z niższych grup wiekowych
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Częstość występowania na 100 KL z 95% przedziałami ufności

Kobiety w wieku ≥35 lat



• W kohorcie stosującej NOMAC-E2 nie wzrosło ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych 
ani zatorowości płucnej
- Granica równoważności dla współczynnika ryzyka na poziomie 1,5 została spełniona
- Współczynnik ryzyka skorygowany o wiek, BMI, aktualny czas stosowania COC, występowanie ŻChZZ w rodzinie wynosił 

0,59 (95% CI: 0,25–1,35)
- Stosowanie NOMAC-E2 nie wiążę się z wyższym ryzykiem wystąpienia ŻChZZ, niż w przypadku innych COC

• Kobiety stosujące NOMAC-E2 nie są bardziej narażone na wystąpienie CZN, zaburzeń depresyjnych, 
zmianę masy ciała albo zmiany trądzikowe w porównaniu z kobietami stosującymi COC-LNG

• Ryzyko zajścia w ciążę było w sposób statystycznie istotny niższe w grupie kobiet stosujących NOMAC-E2 
w porównaniu z grupą stosującą COC-LNG

BMI – wskaźnik masy ciała (body mass 
index)
CI – przedział ufności (confidence interval)
COC – złożone doustne środki 

antykoncepcyjne (combined oral 
contraceptive)

COC-LNG – złożony doustny środek 

antykoncepcyjny zawierający 
lewonorgestrel (COC containing 
levonorgestrel)

ZŻG – zakrzepica żył głębokich
E2 – 17β-estradiol
HR – współczynnik ryzyka (hazard ratio)
NOMAC – octan nomegestrolu (nomegestrol 

acetate)
ZP – zatorowość płucna
CZN – ciężkie zdarzenie niepożądane
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-

zatorowa

1 0 1 4 9 8,
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Podsumowanie1
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