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Protokół nr 2/2012  
z posiedzenia Rady Konsultacyjnej  

w dniu 23 stycznia 2012 roku 
w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Rady Konsultacyjnej (Rada): 

        

      (udział w posiedzeniu od pkt. 6.2 porządku obrad) 

         

        

        

             

       

         

Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM): 

            
   

          

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

    (Dział Programów Zdrowotnych OT)   

  (Dział Obsługi Rady Konsultacyjnej RK) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

   (Dział Kwalifikacji Technologii Medycznych w Wydziale do Spraw Systemów 
Ochrony Zdrowia - DS) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

       

   (Dział Rekomendacji w Biurze Prezesa - BP) 

   (Dział Weryfikacji Technologii Medycznych DS) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 
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   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

     

Zaproszeni eksperci: 

        - uczestnictwo w formie 
połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 4 porządku obrad. 

          
     -  uczestnictwo w z zakresie pkt. 5 porządku obrad. 

        - uczestnictwo w formie 
połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 7 porządku obrad. 

         -  uczestnictwo w formie 
połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 8 porządku obrad. 

        - uczestnictwo w formie połączenia 
telekonferencyjnego w zakresie pkt. 9 porządku obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przebieg posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

Posiedzenie o godzinie 10:00 otworzył    .  

Rada w drodze głosowania przyjęła jednogłośnie propozycję porządku posiedzenia 
przedstawioną przez  . 

2. Omówienie tematów na kolejne posiedzenia Rady. 

Rada omówiła tematy mające być przedmiotem jej obrad na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. 

3. Omówienie konfliktu  interesów członków Rady. 

  zgłosił konflikt interesów dotyczący Rosuvastatiny w wyniku czego, w drodze 
głosowania został wyłączony z dyskusji i głosowania nad tematem dotyczącym leku Zaranta. 

4. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku Zaranta 
(Rosuvastatin) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: pierwotna 
hipercholesterolemia (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej 
hipercholesterolemii). 

4.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr  2 do protokołu 
   przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-433-13). 

4.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawił w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 
stanowisko dotyczące omawianego tematu, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

4.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     
tematu, stanowiącego  załącznik nr  4 do protokołu. 
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4.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (6 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie leku „Zaranta” (rosuvastatinum) we 
wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej 
heterozygotycznej hipercholesterolemii), jako świadczenia gwarantowanego z odpłatnością 
30% limitu finansowania.  

5. Przygotowanie stanowisk w sprawach:  

1) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Advagraf 
(Tacrolimus) lub jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych we wskazaniu: 
profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub 
wątroby oraz leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na 
terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów; 

2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Prograf 
(Tacrolimus) lub jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych we wskazaniu: 
profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, 
wątroby lub serca oraz leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu allogenicznego 
opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi. 

5.1. Przedstawienie tematów. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załączniki nr nr 5 i 6 do protokołu 
  przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportów (Nr Nr AOTM-OT-0356 

oraz AOTM-OT-0357). 

5.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawiła w trakcie posiedzenia, stanowiska dotyczące omawianych 
tematów, stanowiące załączniki nr nr  7 i 8 do protokołu. 

5.3. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych    
tematów, stanowiących  załączniki  nr nr  9 i 10 do protokołu. 

5.4. Dyskusja i ustalenia. 

5.4.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne pozostawienie dotychczasowego sposobu i poziomu 
finansowania świadczenia gwarantowanego „Profilaktyka odrzucenia przeszczepu 
u biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub wątroby oraz leczenie w przypadkach 
odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi 
produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów przy wykorzystaniu produktu leczniczego 
takrolimus (Advagraf®)”. Rada uważa za zasadne umieszczenie preparatów zawierających 
takrolimus, w tym Advagraf, w oddzielnej grupie limitowej niż cyklosporyna. Ponadto Rada 
proponuje podjęcie działań, mających na celu ujednolicenie dopłaty pacjenta za lek bez 
względu na jego dawkę (tj. opłatę ryczałtową, bez względu na dawkę, bez dopłaty). 

5.4.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne pozostawienie dotychczasowego sposobu i poziomu 
finansowania świadczenia gwarantowanego „Profilaktyka odrzucenia przeszczepu 
u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, wątroby lub serca oraz leczenie 
w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi 
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immunosupresyjnymi produktami leczniczymi przy wykorzystaniu produktu leczniczego 
takrolimus (Prograf®)” Rada uważa za zasadne umieszczenie preparatów zawierających 
takrolimus, w tym Prograf, w oddzielnej grupie limitowej niż cyklosporyna. Ponadto Rada 
proponuje podjęcie działań, mających na celu ujednolicenie dopłaty pacjenta za lek bez 
względu na jego dawkę (tj. opłatę ryczałtową, bez względu na dawkę, bez dopłaty). 

6. Przygotowanie opinii o programach zdrowotnych: 

1)  „Program Zdrowotny „Szczepienie profilaktyczne dzieci w wieku do 3 lat przeciwko 
pneumokokom zamieszkałych na terenie Radomia wytypowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radomiu” (Miasto Radom), 

2) „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2011 – 2013” 
(Gmina Zebrzydowice), 

3) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka 
zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz” (Gmina Wojnicz), 

4) „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom” (Miasto Płock). 

6.1. Przedstawienie tematów. 

W  trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 11 do protokołu  
 przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportów (Nr Nr AOTM-OT-441-101/2011,  

AOTM-OT-441-87/2011, AOTM-OT-441-97/2011 oraz AOTM-OT-441-95/2011).   

   6.2. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych     
tematów, stanowiących  załączniki  nr nr 12, 13, 14 i 15 do protokołu. 

6.3.  Dyskusja i ustalenia. 

6.3.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie „Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Gminy 
Wojnicz”.  

6.3.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie „Program Zdrowotny 
„Szczepienie profilaktyczne dzieci w wieku do 3 lat przeciwko pneumokokom zamieszkałych 
na terenie Radomia wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu”.  

6.3.3. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie „Program profilaktycznych 
szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2011 – 2013”.  

6.3.4. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie „Program profilaktycznych 
szczepień przeciwko pneumokokom”.  

7. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania wyrobu medycznego 
Versatis (Lidokainum) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: objawowe leczenie 
bólu neuropatycznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia 
półpaścowa, PHN). 
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7.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 16 do protokołu  
   przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-DS-DKTM-

433-01-2011). 

7.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawił w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 
swoje stanowisko dotyczące omawianego tematu. 

7.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

    najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego   
tematu, stanowiącego  załącznik nr  17 do protokołu. 

7.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za niezasadne zakwalifikowanie produktu leczniczego „Versatis” 
(lidokainum) 5% plaster leczniczy we wskazaniu: objawowe leczenie bólu neuropatycznego, 
związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia półpaścowa, ang. 
post herpetic neuralgia, PHN), jako świadczenia gwarantowanego.  

8. Przygotowanie stanowisk w sprawach:  

3) usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej Trisenox we wskazaniu: indukcja remisji i 
konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się 
translokacją t (15;17) i (lub) obecnością genu po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie 
choroby – z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach chemioterapii 
niestandardowej; 

4) usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej Ofatumumab we wskazaniu: leczenie przewlekłej 
białaczki limfocytowej (PBL) opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem – z wykazu 
świadczeń gwarantowanych w ramach chemioterapii niestandardowej;. 

8.1. Przedstawienie tematu nr 1). 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 18 do protokołu 
   przedstawił najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-431-7). 

8.2. Przedstawienie tematu nr 2). 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 19 do protokołu 
   przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-431-11/2011). 

8.3. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

   przedstawił w trakcie posiedzenia, stanowiska dotyczące omawianych 
tematów, stanowiące załączniki nr nr  20 i 21 do protokołu. 

8.4. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych    
tematów, stanowiących  załączniki  nr nr  22 i 23 do protokołu. 

8.5. Dyskusja i ustalenia. 

8.5.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (5 głosów za, 
2 głosy przeciw), przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie świadczenia gwarantowanego „Podanie 
ofatumumabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) opornej 
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na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem” z wykazu świadczeń gwarantowanych 
realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej. 

8.5.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie świadczenia gwarantowanego „Podanie 
trójtlenku arsenu we wskazaniu: indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki 
promielocytowej (ang. Acute Pro-Myelocytic Leucaemia – APL) u dorosłych pacjentów, 
charakteryzującej się translokacją t (15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa (ang. Pro-
Myelocytic Leucaemia/Retinoic-Acid Receptor-alpha) po niepowodzeniu leczenia lub 
w nawrocie choroby” z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach 
programu chemioterapii niestandardowej. Jednocześnie Rada proponuje zmianę sposobu 
finansowania trójtlenku arsenu w powyższym wskazaniu, poprzez wpisanie do katalogu 
substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów, pod warunkiem 
znacznego obniżenia ceny leku. 

9. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku Firmagon 
(Degareliks) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu:  hormonozależny rak gruczołu 
krokowego. 

9.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 24 do protokołu  
   przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-

433-14). 

9.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawiła w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie 
telekonferencyjne swoje stanowisko dotyczące omawianego tematu. 

9.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

    najistotniejsze  elementy stanowiska dotyczącego omawianego   
tematu, stanowiącego  załącznik nr  25 do protokołu. 

9.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie leku „Firmagon” (degareliks 
w postaci octanu) we wskazaniu hormonozależny rak gruczołu krokowego, jako świadczenia 
gwarantowanego, pod warunkiem ustalenia ceny na poziomie zbliżonym do cen agonistów 
LHRH.  

10. Zakończenie posiedzenia. 

   zakończył posiedzenie Rady o godzinie 15:30. 

 

Protokół zatwierdził: 

 
…………………………………………………………. 

       
    

Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 









Zaranta ®

(rozuwastatyna)
w leczeniu pacjentów z pierwotn ą 

hip ercholesterolemi ą (typu IIa, 
z wył ączeniem rodzinnej heterozygotycznej 

hipercholesterolemii)

        

       
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dnia 23 stycznia 2012 r.

hipercholesterolemii)



Problem Decyzyjny

Problem decyzyjny dotyczy przygotowania oceny raportu ws. oceny leku oraz
stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie finansowania produktu
leczniczego Zaranta ® (rozuwastatyna) tabletki powlekane: 5 mg 10 mg, 20 mg,
40 mg (opakowania po 28 szt.) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia
(typu IIa, z wył ączeniem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii)
• w ramach wykazu leków uzupełniaj ących wydawanych z odpłatno ścią 

30% limitu finansowania.30% limitu finansowania.

Podstawa prawna to art. 31i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

Ocenę przedmiotowej technologii medycznej przeprowadzono na zlecenie
Ministra Zdrowia (pismo z dnia 30.11.2011 r., znak: MZ PLE-460-8152-
56/JM/11).

Termin ustawowy wydania stanowiska to 29 stycze ń 2012 r.

AOTM-OT-433-13 Zaranta®
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Stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM (1)

Stanowisko Rady Treść stanowiska

Nr 29/10/2010 
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasadności 
zakwalifikowania leku rozuwastatyna 

(Crestor ®) w leczeniu pierwotnej 

RK uznaje za zasadne zakwalifikowanie leku 
rosuvastatinum (Crestor ®) w leczeniu pierwotnej 
hipercholesterolemii (typu II a, w tym rodzinnej 

hipercholesterolemii) jako świadczenia 
gwarantowanego, finansowanego w ramach wykazu 

leków refundowanych.

Uzasadnienie: Skrajnie ryzyko wystąpienia schorzeń (Crestor ) w leczeniu pierwotnej 
hipercholesterolemii (typu IIa, w 
tym rodzinna heterozygotyczna 

hipercholesterolemia) lub 
mieszanej dyslipidemii (typu IIb) 
oraz rodzinnej homozygotycznej 

hipercholesterolemii, jako 
świadczenia gwarantowanego

Uzasadnienie: Skrajnie ryzyko wystąpienia schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego pacjentów z genetycznie 

uwarunkowaną hipercholesterolemią powoduje, Ŝe 
finansowanie rozuwastatyny ze środków publicznych w 

tych populacjach jest akceptowalne. Jednocześnie, 
Radzie nie przedstawiono przekonywujących danych na 

wystarczające bezpieczeństwo stosowania 
rozuwastatyny w szerokiej populacji pacjentów z 

hipercholesterolemią o dowolnym podłoŜu, stąd nie jest 
obecnie uzasadnione finansowanie rozuwastatyny ze 
środków publicznych w tych populacjach pacjentów.

AOTM-OT-433-13 Zaranta®



Stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM  (2)
Stanowisko Treść stanowiska Rady Konsultacyjnej (RK)

Nr 76/23/2010 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie zasadności zakwalifikowania leku 
rosuvastatin (Rosucard ®) we wskazaniach:
pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa 

bez heterozygotycznej 
hipercholesterolemii rodzinnej) lub 

mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako 
leczenie dodatkowe do diety , gdy 

RK uznaje za zasadne zakwalifikowanie , jako 
świadczenia gwarantowanego, leku Rosucard ®

(rosuvastatin) w leczeniu hipercholesterolemii 
pierwotnej.

Uzasadnienie: Radzie nie przedstawiono 
przekonywujących danych na wystarczające 

AOTM-OT-433-13 Zaranta®

stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych sposobów leczenia 

(np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy 
ciała) jest niewystarczające oraz rodzinna 
homozygotyczna hipercholesterolemia 

jako leczenie dodatkowe do diety i innych 
sposobów leczenia zmniejszającego 

stęŜenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli 
inne sposoby leczenia są niewłaściwe, jako 

świadczenia gwarantowanego

przekonywujących danych na wystarczające 
bezpieczeństwo stosowania rozuwastatyny w 

szerokiej populacji pacjentów z hipercholesterolemią 
o dowolnym podłoŜu, stąd Rada uznała za 

uzasadnione finansowanie rozuwastatyny w 
przypadkach hipercholesterolemii pierwotnej.

Ponadto w 2010 r. RK wydała stanowisko dotyczące zasadno ści usuni ęcia świadczenia „Ezetrol
(ezetymib)” z wykazu świadczeń gwarantowanych.
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Problem zdrowotny
ICD-10: E78.0 Czysta hipercholesterolemia
Hipercholesterolemia to zwięk szone st ęŜenie cholesterolu LDL (LDL-C) ≥ 115 mg/dl (≥ 3
mmol/l) oraz cholesterolu całkowitego ≥ 190 mg/dl (≥ 5 mmol/l) w osoczu wg zaleceń
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC). Cel leczenia to zmniejszenie ryzyka sercowo-
naczyniowego.

Epidemiologia: stęŜenie LDL-C ≥ 3,0 mmol/l występuje u blisko 60% dorosłych Polaków .

Hipercholesterolemia: dzieli się na:
� Pierwotn ą (styl Ŝycia i uwarunkowanie genetyczne), np. rodzinna hetero- i homozygotyczna;
� Wtórną (będącą objawem innych chorób lub następstwem stosowanych leków).

5

� Wtórną (będącą objawem innych chorób lub następstwem stosowanych leków).

Leczenie: w zaleŜności od ustalonego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego stosuje się:
• Dietę,
• Farmakoterapię:

- statyny (atorwastatyna, fluwastatyna, lowastatyna, prawastatyna, simwastatyna, rozuwastatyna ) 
leki z wyboru; 

- Ŝywice jonowymienne (kolestypol, cholestyramina, kolesewelam) stosowane w sytuacjach 
przeciwwskazań, nietolerancji lub nieskuteczności leczenia statynami; 

- inhibitor wchłaniania cholesterolu – ezetymib stosowany jako monoterapia w przypadku 
nietolerancji statyn lub jako leczenie skojarzone ze statyną u osób z cięŜką hipercholesterolemią; 

- kwas nikotynowy.

• Inne (afereza LDL – pozaustrojowe usuwanie LDL-C w rodzinnej hipercholesterolemii
homozygotycznej). AOTM-OT-433-13 Zaranta®



Populacja
Wg ekspertów klinicznych

•

• rodzinna hipercholesterolemia (defekt receptora dla
LDL, defekt apolipoproteiny B) występuje z częstością 1-2 przypadków na 500 osób, co
pozwala oszacować, iŜ w populacji polskiej dotyczy ok. 75-150 tys. osób.

* ekspert zgłosił konflikt interesów.

Wg analizy wpływu na bud Ŝet dostarczonej przez podmiot odpowiedzialny 

6

Wg analizy wpływu na bud Ŝet dostarczonej przez podmiot odpowiedzialny 
(chorzy na pierwotn ą hipercholesterolemię – wszyscy chorzy, u których produkt Zaranta®

moŜe być zastosowany – obliczenia na podstawie danych sprzedaŜowych V.09-IV.10 r.)

AOTM-OT-433-13 Zaranta®

Liczba pacjentów 
rozpoczynających leczenie

Kolejne lata BIA

2012 r. 2013 r. 2014 r.

Wariant minimalny       

Wariant najbardziej 
prawdopodobny

      

Wariant maksymalny       



Wskazanie rejestracyjne

Zaranta® (rozuwastatyna) jest wskazana w leczeniu pacjentów z:

• pierwotn ą hipercholesterolemią  u dorosłych, młodzieŜy i dzieci w wieku 
10 lat i starszych (typu IIa, z wyłą czeniem rodzinnej heterozygotycznej 
hipercholesterolemii) lub mieszaną dyslipidemią (typu IIb) jako leczenie 
dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych 
sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 
niewystarczające (modyfikacja ChPL z dnia 31.12.2011 r.).

• rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią jako leczenie dodatkowe do • rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią jako leczenie dodatkowe do 
diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stęŜenie lipidów (np. 
afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

• zapobieganie duŜym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z 
wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, jako 
dodatek do działań mających na celu redukcję pozostałych czynników 
ryzyka (dodane do ChPL z dnia 31.12.2011 r.).

Produkt leczniczy posiada rejestrację polską (2010 r.).

7
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Interwencja Zaranta ® (rozuwastatyna)
Posta ć tabletki powlekane

Mechanizm 
działania

inhibitor reduktazy HMG-CoA : zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni 
komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL oraz hamuje 
wytwarzanie VLDL w wątrobie → zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Dawka i 
podawanie

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia powinno się stosować dietę. 
Dawka początkowa: 5 lub 10 mg/dob ę doustnie (wcześniej nieleczeni i leczeni 
statynami) ustalana indywidualnie. 
Po 4 tyg. leczenia dawkę moŜna zwiększyć; 40 mg jedynie u pacjentów z cięŜką 
hipercholesterolemią (szczególnie z rodzinną hipercholesterolemią), gdy nie uzyskano 
celu terapii po 20 mg oraz zapewniono kontrolę specjalisty.

ogólne:
•nadwraŜliwość na ROZ lub na

dla dawki 40 mg (czynniki predysponujące do 
występowania miopatii lub rabdomiolizy): 

8AOTM-OT-433-13 Zaranta®

Przeciw-
wskazania

•nadwraŜliwość na ROZ lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą,
•czynna choroba wątroby, w tym z
niewyjaśnioną, trwale zwiększoną
aktywnością aminotransferaz w
surowicy i ponad 3 krotne zwiększenie
1 z nich powyŜej GGN,
•cięŜkie zaburzenia czynności nerek
(klirens kreatyniny <30 ml/min),
•miopatia,
•jednoczesne leczenie cyklosporyną,
•ciąŜa, okres karmienia piersią i wiek
rozrodczy, gdy nie stosuje się
skutecznych metod zapobiegania ciąŜy.

•umiarkowane zaburzenia czynności nerek
(klirens kreatyniny <60 ml/min),
•niedoczynność tarczycy,
•genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u
pacjenta lub członków jego rodziny,
•wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po
zastosowaniu innej statyny lub fibratu,
•naduŜywanie alkoholu,
•sytuacje, w których moŜe dojść do
zwiększenia stęŜenia substancji czynnej w
osoczu,
•pochodzenie azjatyckie,
•jednoczesne stosowanie leków z grupy
fibratów.



Komparatory
Statyna Atorwastatyna (Atoris ®)* Simwastatyna (Zocor ®)
Posta ć tabletki powlekane

Dawki 10, 20, 40 mg 
(30, 60, 80 mg – brak refundacji)

10, 20, 40, 80 mg

•jednocześnie z zalecaną dietą w 
pierwotnej hipercholesterolemii, w 
tym rodzinnej (heterozygotycznej) 
lub hiperlipidemii mieszanej (typ 
IIa lub IIb wg Fredricksona), jeśli 
dieta oraz inne środki 
niefarmakologiczne nie były 

•w pierwotnej hipercholesterolemii lub 
mieszanej dyslipidemii , jako uzupełnienie 
diety, kiedy reakcja na dietę lub inne 
niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia 
fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 
niewystarczająca;

•w rodzinnej homozygotycznej 
hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i 

Rejestracja

niefarmakologiczne nie były 
wystarczająco skuteczne;

• w homozygotycznej 
hipercholesterolemii rodzinnej , 
jako leczenie wspomagające inne 
leczenie hipolipemizujące (tj. afereza 
LDL) lub w przypadkach, gdy metody 
te nie są dostępne.

Zalecenia ogólne: przed 
rozpoczęciem leczenia naleŜy 
wykluczyć wtórne przyczyny 
hipercholesterolemii.

hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i 
innego leczenia obniŜającego stęŜenie lipidów 
(np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest 
niewłaściwe lub niedostępne.

•w zmniejszeniu zachorowa ń i umieralno ści 
na ChSN u pacjentów z jawną miaŜdŜycą 
naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub 
podwyŜszonym stęŜeniem cholesterolu, jako 
leczenie wspomagające, mające na celu 
skorygowanie innych czynników ryzyka lub 
uzupełnienie innej terapii zapobiegającej 
chorobom serca.

Refundacja Poziom odpłatno ści 30% 

AOTM-OT-433-13 Zaranta® 9

*lek generyczny najczęściej sprzedawany w okresie 02-04.2011 r.; lek oryginalny Sortis® – brak refundacji.



Dotychczasowe finansowanie

Aktualnie rozuwastatyna
nie jest finansowana ze środków publicznych w Polsce.

Statyna
Liczba DDD w 
opakowaniu

Cena detaliczna*/DDD dla 
produktów rozuwastatyny z 

wyj ątkiem Zaranty ®

Cena detaliczna*/DDD dla 
Zaranta ®

14 0,98-1,50 0,91
15 1,02-1,67 -
28 0,60-0,93 0,65
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Rozuwastatyna

28 0,60-0,93 0,65
30 0,84 -
42 0,40 -
56 0,44-0,63 0,57
60 0,62-0,86 -
84 0,30 -
112 0,34-0,51 0,30
120 0,79 -

* Portal Medycyna Praktyczna, Baza leków, http://bazalekow.mp.pl/leki/items.html (ostatni dostęp 10.01.2012)



Statyna
Liczba DDD 

w opak.
Limit 

refundacji
Cena 

detaliczna/DDD
Refundacja 
NFZ/DDD

Dopłata 
pacjenta/DDD

Atorwastatyna

15 10,46 (8,93a) 0,60-1,20 0,49 (0,42a) 0,18-0,71
30 20,91 (16,76b) 0,56 -1,16 0,49 (0,39b) 0,17-0,67
45 31,37 0,86-1,14 0,49 0,37-0,65
60 31,39-41,82 0,52-0,80 0,37-0,49 0,16-0,31
90 57,89-70,60 0,64-0,78 0,45-0,49 0,19-0,30

120 59,04 0,49 0,34 0,15
180 124,29 0,69 0,48 0,21
9,3 6,51 (6,25c) 0,67-2,45 0,49 (0,47c) 0,20-1,97
10 6,97 (6,51d) 0,65-1,08 0,49 (0,46d) 0,20-0,59

18,7 12,19-13,01 0,65-1,31 0,49 (0,48e) 0,21-0,82
Simwastatyna 20 12,33-13,94 0,71-1,11 0,49 (0,43f i 0,45g) 0,19-0,62

37,3 26,02 (24,01h) 0,64-1,08 0,49 (0,45h) 0,19-0,59
40 22,50-27,88 0,56-0,84 0,39-0,49 0,17-0,35

74,7 52,04 1,14 0,49 0,65

Fluwastatyna
9,3 6,51 3,19 0,49 2,70

18,7 13,01 2,29 0,49 1,80
37,3 26,02 1,66 0,49 1,18

Lowastatyna
6,7 4,65 2,82 0,49 2,33

12,4 8,67 1,41-2,06 0,49 0,92-1,57

Wyjątki podano w nawiasach: a Storvas® 30tabl.x10mg, b Storvas ® 30tabl.x20mg, c Simvagen ® 28tabl. 10mg, 
dSimvagamma® 30tabl.x10mg, e Simvagen® 28tabl.x20mg, f Simvagamma® 30tabl.x20mg, g Simvastatin®

30tabl.x20mg, h Simvachol®/Simvagen® 28 tabl.x40mg.
AOTM-OT-433-13 Zaranta®



Dawki
Liczba DDD 

w opak.
Limit 

refundacyjny
Cena 

detaliczna*/DDD
Refundacja 
NFZ/DDD

Dopłata 
pacjenta/DDD

Torvalipin
(30 tabl.)

20mg 30 20,91 0,70 0,49 0,21

Zaranta ® 

(28 tabl.)

5 mg 14
10 mg 28
20 mg 56
40 mg 112

Przewidywane finansowanie
Wyniki – kalkulator_limity_odplatnosci (20.01.2012 r.)

*Cena wyliczona jako suma ceny hurtowej (na podstawie ceny zbytu netto podanej przez producenta: 13,58; 
22,50; 41,20; 64,01 PLN; 7% marŜy hurtowej i 8% VAT) i marŜy detalicznej. 
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22,50; 41,20; 64,01 PLN; 7% marŜy hurtowej i 8% VAT) i marŜy detalicznej. 

Ocenione 
statyny

Dawki
Liczba DDD 

w opak.
Limit 

refundacyjny
Cena 

detaliczna*/DDD
Refundacja 
NFZ/DDD

Dopłata 
pacjenta/DDD

Crestor ®

(28 tabl.)

5 mg 14
10 mg 28
20 mg 56
40 mg 112

Rosucard ® 

(30 tabl.)

10 mg 30
20 mg 60
40 mg 120

*wyliczono jak powyŜej (w tym w oparciu o proponowane przez producenta ceny po umieszczeniu w 
wykazanie produktu Crestor®      oraz Rosucard®:    



Efektywno ść kliniczna
Cel: ocena efektów klinicznych (skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa)
produktu leczniczego Zaranta® (rozuwastatyna) stosowanego w leczeniu pierwotnej
hipercholesterolemii (typu IIa, z wył ączeniem rodzinnej heterozygotycznej
hipercholesterolemii) względem wybranych komparatorów (placebo, atorwastatyny oraz
symwastatyny).

Interwencja: rozuwastatyna (ROZ)*,

Komparatory: atorwastatyna (ATO)*, symwastatyna (SYM)*, placebo (PLC).

Punkty ko ńcowe : ryzyko zgonu ogółem, ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, ryzyko
zachorowania na chorobę sercowo-naczyniową, konieczność zabiegu rewaskularyzacji,
obniŜenie stęŜenia TC oraz frakcji LDL-C oraz bezpieczeństwo, tj.: ryzyko wystąpieniaobniŜenie stęŜenia TC oraz frakcji LDL-C oraz bezpieczeństwo, tj.: ryzyko wystąpienia
poszczególnych działań niepoŜądanych (DN) i DN bezpośrednio związanych z
zastosowanym leczeniem, rezygnacji z udziału w badaniu z powodu wystąpienia
określonych DN, wystąpienia zgonu z powodu DN związanych z zastosowanym
leczeniem).

Autorzy analizy: Centrum HTA, Kraków, 2011.

*w monoterapii.
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AEK załączona do wniosku podmiotu odpowiedzialnego spełnia w większości Wytyczne 
Oceny Technologii Medycznych, naleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe:

• Badania obejmowały szersz ą populację pacjentów (głównie chorych na pierwotną 
hipercholesterolemię typu IIa i IIb//hipercholesterolemię), niŜ  ta, która dotyczyła niniejszego 
problemu decyzyjnego . Tylko   dot. pacjentów z rodzinną homozygotyczną 
hipercholesterolemią (ROZ 80 mg - niezarejestrowana w Polsce), a w większości badań 
obejmujących szerszą populację pacjentów wyłączano chorych z hipercholesterolemią 
rodzinną/homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią. W badaniach obejmujących 
populację pacjentów zagroŜonych chorobą układu krąŜenia (  podano tylko średnią i SD 
poziomu LDL-C dla całej włączonej populacji ( – brak danych), dlatego teŜ nie 

Efektywno ść kliniczna 
Ocena wiarygodno ści

poziomu LDL-C dla całej włączonej populacji ( – brak danych), dlatego teŜ nie 
wiadomo jaki odsetek tych pacjentów odpowiada problemowi decyzyjnemu. 

• Pierwszorzędowe punkty końcowe oceniono jedynie w badaniach obejmujących populację 
pacjentów zagroŜonych chorobą układu krąŜenia (4 ), w pozostałych badaniach 
analizowano drugorzędowe punkty końcowe (surogaty).

•             
      

• Nie rozwaŜono moŜliwości przeprowadzenia metaanalizy w oparciu o równowaŜne dawki ROZ 
i komparatorów, które to rozwiązanie wykorzystano w AE. 

•           
( y   y j   y )
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Efektywno ść kliniczna
Wyniki (1)

W populacji pacjentów głównie z pierwotną hipercholesterolemią IIa i
IIb/hipercholesterolemią:
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Efektywno ść kliniczna
Wyniki (2)
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Bezpiecze ństwo
Wyniki (1)
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Bezpiecze ństwo
Wyniki (2) 
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Bezpiecze ństwo
Wyniki (3) – Charakterystyka Produktu Leczniczego Zaran ta®

Często 
(≥1/100 do <1/10)

Niezbyt cz ęsto 
(≥1/1000 do <1/100)

Rzadko 
(≥1/10 tys. do <1/1000)

Bardzo rzadko 
(<1/10 000)

Nieznana

• cukrzyca*
• zawroty głowy, 

ból głowy;
• zaparcia, ból 

brzucha, 
• świąd, wysypka, 

pokrzywka.

• zapalenie trzustki,
• reakcje 

nadwraŜliwości (w 
tym obrzęk 
naczynioruchowy);

• miopatia (w tym 
zapalenie mięśni), 

• Ŝółtaczka, 
zapalenie 
wątroby;

• polineuropatia, 
zaniki pamięci;

• kaszel, 
duszność

• biegunka;
• zespół 

Stevensa-
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nudności;
• ból mięśni,
• osłabienie.

zapalenie mięśni), 
rabdomioliza;

• podwyŜszone 
stęŜenie 
aminotransferaz.

zaniki pamięci;
• ból stawów,
• hematuria.

Stevensa-
Jonsona;

• obrzęki 

*w badaniu JUPITER, głównie wśród pacjentów ze stęŜeniem glukozy na czczo pomiędzy 5,6-6,9 mmol/l.

Obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego i stwierdzano 
zwiększenie aktywno ści CK zaleŜne od zastosowanej dawki (w większości łagodne, 
bezobjawowe i przemijające). 

Po dawce 40 mg cz ęściej występowała rabdomioliza, cięŜ kie działania niepo Ŝądane ze 
strony nerek i w ątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz).



Analiza ekonomiczna

Cel: ocena zasadności ekonomicznej dla stosowania ROZ (Zaranta®) w leczeniu
pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej
hipercholesterolemii), w odniesieniu do terapii ATO lub SYM.
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Autorzy analizy: Centrum HTA, Kraków, 2011.
AOTM-OT-433-13 Zaranta®

Cena detaliczna 
brutto [PLN]

Zaranta ® 5 mg Zaranta ® 10 mg Zaranta ® 20 mg Zaranta ® 40 mg

Brak refundacji

Refundacja - w 2011 r.



Analiza ekonomiczna
Ocena wiarygodno ści 

AE załączona do wniosku producenta spełnia Wytyczne HTA, naleŜy mieć jednak na
uwadze, Ŝe przyjęto w niej załoŜenia, stanowiące ograniczenia przeprowadzonych
obliczeń:
•

•
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•

•

j j j j
• w dniu 01.01.2012 r. weszły w Ŝycie nowe obwieszczenia MZ dotyczące wykazów

leków refundowanych.
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Analiza ekonomiczna
Wyniki analizy minimalizacji kosztów (1)
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nd – nie dotyczy.



Analiza ekonomiczna
Wyniki analizy minimalizacji kosztów (2)
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Analiza wpływu na bud Ŝet

Cel: ocena wpływu na system ochrony zdrowia podjęcia decyzji o
współfinansowaniu ze środków publicznych, w ramach listy uzupełniaj ącej leków
refundowanych z kategori ą refundacyjn ą 70% (leki wydawane po wniesieniu
opłaty w wysokości 30% ceny leku do wysokości ustalonego limitu), stosowania
produktu leczniczego Zaranta® (rozuwastatyna) w terapii pierwotnej
hipercholesterolemii (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej
hipercholesterolemii).
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Analiza wpływu na bud Ŝet
Ocena wiarygodno ści

BIA złoŜona wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków publicznych jest zgodna z
Wytycznymi HTA, jednak naleŜy mieć na uwadze:
• Nieścisłości związane z określeniem populacji, które jednak wydaje się, iŜ nie wpłyną

na zwiększenie oszacowanej populacji, co najwyŜej mogą
przez niniejszy produkt większej części rynku ROZ

25

•

• w dniu 01.01.2012 r. weszły w Ŝycie nowe obwieszczenia MZ dotyczące wykazów
leków refundowanych.

AOTM-OT-433-13 Zaranta®



Analiza wpływu na bud Ŝet 

Rok
Całkowite nakłady 

[mln PLN]
ATO SYM ROZ* Zaranta ® Suma

Perspektywa płatnika publicznego

1
Scenariusz nowy

Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny

2
Scenariusz nowy

Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny

Scenariusz nowy
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3
Scenariusz nowy

Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny , , , ,

Perspektywa pacjenta

1
Scenariusz nowy

Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny

2
Scenariusz nowy

Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny

3

Scenariusz nowy
Scenariusz istniejący
Koszt inkrementalny   



Rekomendacje
Kraj Organizacja

Rok 
wydania

Rodzaj 
rekomendacji

Uwagi

Rekomendacje kliniczne
Finlandia FMS 2011

pozytywna w hipercholesterolemii (łącznie z rodzinną)
Europa ESC/EAS 2011
Francja Prescrire 2004 negatywna „nic nowego”; wskazania rejestracyjne 

Rekomendacje dotycz ące finansowania ze środków publicznych produktu Crestor ®

• dla 5 mg – niefinansowanie (jako terapii 
nieefektywnej kosztowo);

• dla 10 mg – finansowanie kontynuowane 
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Szwecja TLV 2011
pozytywna z 

ograniczeniami

• dla 10 mg – finansowanie kontynuowane 
z ograniczeniem (gdy tańsze opcje 

terapeutyczne nie zapewniły osiągnięcia 
celu terapeutycznego);

• dla 20-40 mg – finansowanie 
ograniczone do pacjentów wymagających 

znacznego obniŜenia poziomu LDL-C.

Wielka 
Brytania 

ELMMB 2010 negatywna
ograniczenia dla 40 mg i wysokie koszty 

leku oryginalnego
Francja HAS 2009

pozytywna

w hipercholesterolemii
Australia PBAC 2006 w hipercholesterolemii (łącznie z rodzinną)
Holandia CVZ 2003

w hipercholesterolemii
Szkocja SMC 2003



Finansowanie w innych krajach

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez podmiot odpowiedzialny
produkt leczniczy Zaranta® nie jest refundowany ze środków
publicznych w krajach europejskich, w których dopuszczono go do
obrotu:
• Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, Estonia (dawka 5 mg nie jest

dostępna w obrocie),

AOTM-OT-433-13 Zaranta®

28

dostępna w obrocie),
• Litwa, Bułgaria (dawka 5 i 40 mg nie są dostępne w obrocie)
• Łotwa (dawki 5-40 mg nie są dostępne w obrocie).



Opinie ekspertów
Ekspert Stanowisko

 

  
+

Skuteczność statyn (w tym ROZ) u chorych z pierwotną hipercholesterolemią
została wykazana wielokrotnie. Z tego względu SIM i ATO są finansowane ze
środków publicznych.

  
+

W Polsce najsłabiej kontrolowana jest hipercholesterolemia. Odsetek chorych
u których wartości ustalone zgodnie z rekomendacją ESC (100 i 70 mg/dl) są
osiągnięte – naleŜą do najniŜszych w Europie. „Ogromne koszty
wydatkowane przez Państwo na met. rewaskularyzacyjne są „marnowane” !!
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wydatkowane przez Państwo na met. rewaskularyzacyjne są „marnowane” !!
– przez niewłaściwą farmakoterapię lub jej brak.”.

  
+

We wskazaniu: rodzinna hipercholesterolemia (FH) oraz prewencja wtórna
choroby niedokrwiennej serca u pacjentów, którzy nie osiągnęli docelowych
poziomów cholesterolu LDL (< 70 mg/dl; 1,8 mmol/L) po innych statynach.
Silna statyna jaką jest ROZ w duŜej dawce, w monoterapii i ew. w połączeniu
z ezetymibem i/lub lekiem wiąŜącym kwas Ŝółciowe, umoŜliwia u pacjentów z
FH albo osiągnąć cel terapeutyczny dla cholesterolu LDL (LDL-C) < 100
mg/dl, albo bardzo zbliŜyć się do niego. Im niŜsze stęŜenie cholesterolu LDL,
tym mniejsze zagroŜenie epizodem sercowo-naczyniowym. Osiągnięcie
niskiego celu dla stęŜenia cholesterolu LDL u pacjentów z prewencji wtórnej
wiąŜe się ze zmniejszeniem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz z
zahamowaniem progresji zmian miaŜdŜycowych.

AOTM-OT-433-13 Zaranta®*Ekspert zgłosił konflikt interesów.



Argumenty przeciwko finansowaniu

„Dla wszystkich pacjentów z hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią. Ewentualnie 
moŜna zastosować kryteria podobne jak dla innych statyn.”.

Argumenty za finansowaniem

• inne leki z grupy statyn są finansowane ze środków publicznych;

• ROZ jest najsilniejszą statyną dostępną w Polsce;

• ROZ nie ustępuje innym statynom pod względem korzystnego wpływu na profil lipidowy,
niektóre badania (np. JUPITER) dowodzą jej większej skuteczności w redukcji ryzyka

Opinie ekspertów

niektóre badania (np. JUPITER) dowodzą jej większej skuteczności w redukcji ryzyka
sercowo-naczyniowego;

• „hipercholesterolemia jest (obok palenia papierosów) najpowaŜniejszym czynnikiem ryzyka
(modyfikowalnym) chorób układu krąŜenia. Nieleczona całkowicie „niweluje” korzystne
efekty kosztowych technik rewaskularyzacyjnych (CABG, PCI). Stanowi podstawowy cel
terapeutyczny w wtórnej i pierwotnej prewencji”.

�dla pacjentów z cięŜką hipercholesterolemią, w szczególnoś ci postacie genetycznie
uwarunkowane tj. rodzinna hipercholesterolemia i rodzinny defekt apolipoproteiny B z tego
względu. MoŜna rozwaŜyć: w prewencji wtórnej, gdy leczenie innymi statynami nie
umoŜliwia osiągnięcia celu dla stęŜenia cholesterolu LDL.

�
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• W ramach przeglądu systematycznego przedstawiono odnalezione badania
kliniczne dot. zastosowania ROZ jednak nie odnaleziono Ŝadnych badań
klinicznych dot. jedynie populacji pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią
typu IIa: skuteczno ść i bezpiecze ństwo ROZ wydaje si ę dobrze
udokumentowane . Niektóre z badań mają ograniczenia metodologiczne, które
opisano w ramach analizy. Metaanalizę wyników badań przeprowadzono
jedynie w przypadku, gdy badania były wystarczająco homogeniczne odnośnie
metod przeprowadzenia oraz gdy zawierały wszystkie potrzebne do agregacji
dane (np. SD czy SE).

• Z uwagi na przyjęty stosunek dawek zapewniający równą skuteczność kliniczną

Komentarz producenta

AOTM-OT-433-13 Zaranta®
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• Z uwagi na przyjęty stosunek dawek zapewniający równą skuteczność kliniczną
ROZ i SYM, nie było mo Ŝliwe porównanie w ramach przeprowadzonej
analizy minimalizacji kosztów ROZ w dawce 20 i 40 mg oraz SYM:
maksymalną stosowaną dawką SYM jest dawka 80 mg. Obliczone dawki
równowaŜne ATO i SYM zaokrąglono do dawek będących wielokrotnością 10
mg – preparaty w formie tabletek powlekanych nie powinny być dzielone.

• Miesięczne dane sprzeda Ŝowe IMS (wyraŜone liczbą sprzedanych DDD) za
okres IV.2009-IV.2011 r. sugeruj ą spadek sprzeda Ŝy lowastatyny oraz
fluwastatyny (jak zało Ŝono w analizie) oraz niewielki udział prawastatyny,
nie stanowi to ograniczenia analizy . W BIA wzięto pod uwagę całą populację
chorych u których Zaranta® moŜe być stosowana.



Podsumowanie Zaranta ® (podstawa prawna art. 31i ust 1 i 4)

Efektywno ść kliniczna 

Analiza ekonomiczna

Wpływ na budŜe t
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Dziękuję za uwagę
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Dziękuję za uwagę





























Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców 
allogenicznych przeszczepów nerek lub w ątroby oraz 

leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu 
allogenicznego opornego na terapie innymi 

immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u 
dorosłych pacjentów przy wykorzystaniu produktu 

leczniczego takrolimus (Advagraf ®)

Anna Korecka-Polak

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r.



• Zlecenie MZ z dnia 29.03.2010 r., pismo znak MZ-PLE-460-8365-232/GB/10 ,
na podstawie art. 31e ust. 1, art. 31f ust. 5 oraz art. 31h Ustawy

• Pismo z dnia 23.09.2011, znak MZ-PLA-460-12508-6/GB/11 - zgoda na ograniczenie
zakresu analizy do skróconej analizy efektywno ści klinicznej i bezpiecze ństwa

• W dniu 01.12.2011 r. firma Astellas Pharma Sp. z o.o. dostarczyła analiz ę kliniczn ą

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ :

Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub
wątroby oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego

Problem decyzyjny

wątroby oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego
na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów
przy wykorzystaniu produktu leczniczego takrolimus (Advagraf ®)

• Wskazanie rejestracyjne :

Profilaktyka odrzucania przeszczepu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów
nerki lub w ątroby.

Leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na terapi ę

innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów.



• Przeszczepienie nerki przywraca prawidłow ą homeostaz ę wewnątrzustrojow ą i czynno ść
wewnątrzwydzielnicz ą oraz zapewnia lepsz ą jakość życia w porównaniu z dializoterapi ą,
dlatego jest metod ą z wyboru w leczeniu schyłkowej niewydolno ści nerek.

• Przeszczepienie wątroby stało si ę obecnie standardow ą metod ą leczenia zarówno
niewydolno ści tego narz ądu, spowodowanej przewlekłymi jej schorzeniami, jak i niektórych
wrodzonych wad metabolicznych, pierwotnego raka w ątroby oraz ostrej niewydolno ści
wątroby .

Problem zdrowotny

wątroby .

• W Polsce wykonano wg rejestru Poltransplantu w 2010 roku 999 przeszczepów nerek, 237
przeszczepów w ątroby i 79 przeszczepów serca.

• Wg stanowiska eksperckiego co roku b ędzie przybywało około 1300-1500
nowych biorców przeszczepów , z których około 80% otrzyma de novo takrolimus.
Wskazania do stosowania Advagrafu ® są takie same jak do Prografu ® (oba są
takrolimusem). W Polsce około 20-50% (w zależności od o środka transplantacyjnego)
otrzymuje Advagraf ®.



Advagraf ® (takrolimus)

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory kalcyneuryny, kod ATC: L04AD02

Posta ć farmaceutyczna: kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu , twarde

Zarejestrowane dawki: 0,5 mg, 1mg, 3 mg, 5 mg

Mechanizm działania:

• W działaniu takrolimusu po średniczy wi ązanie z białkiem cytozolu (FKBP12). Kompleks
FKBP12-takrolimus swoi ście i kompetycyjnie wi ąże się z kalcyneuryn ą i ją hamuje, co
prowadzi do zale żnego od wapnia zahamowania dróg przesyłania sygnału dla komórek T,
zapobiegaj ąc w ten sposób transkrypcji i aktywacji genów limfokin.

• Advagraf ® w postaci o przedłu żonym uwalnianiu takrolimusu ma przedłu żony profil

Interwencja

• Advagraf ® w postaci o przedłu żonym uwalnianiu takrolimusu ma przedłu żony profil
wchłaniania i maksymalne st ężenie we krwi wyst ępuje średnio po około 2 godzinach.

Dawkowanie:

Advagraf jest doustn ą postaci ą farmaceutyczn ą takrolimusu do stosowania raz na dob ę.

Profilaktyka odrzucania przeszczepu nerki lub w ątroby:

• Leczenie nale ży rozpocz ąć od dawki: przeszczepienie nerki - 0,20 do 0,30 mg/kg mc./dob ę,
przeszczepienie w ątroby - od dawki 0,10 do 0,20 mg/kg mc./dob ę, podawanej raz na dob ę,
rano. Zazwyczaj dawki produktu Advagraf zmniejsza si ę w okresie po przeszczepieniu.

Leczenie w odrzucaniu przeszczepu allogenicznego:

• W epizodach odrzucania stosowano zwi ększone dawki takrolimusu, uzupełniaj ące leczenie
kortykosteroidami oraz wprowadzono krótkotrwałe podawanie przeciwciał mono-
/poliklonalnych.



Leki immunosupresyjne dost ępne w Polsce:

Leki hamuj ące produkcj ę cytokin bior ących udział w aktywacji i klonalnej ekspansji komórek:
• inhibitory kalcyneuryny (CNI): cyklosporyna (CsA) – Neoral, takrolimus (TAC) – Prograf,

takrolimus o przedłu żonym uwalnianiu – Advagraf ;
• inhibitory mTOR: syrolimus (SRL) - Rapamune, everolimus (EVERL) – Certican;
• glikokortykosteroidy (GS): prednizon – Encorton, prednizolon – Fenicort, Solupred,

metylprednizolon (MP) – Solumedrol, Medrol, Metypred;

Leki hamuj ące podziały komórkowe :
• nieselektywne – azatiopryna (AZA) – Imuran;

Interwencja

• selektywne – mykofenolan mofetylu (MMF) – CellCept, mykofenolan sodu (MPS) –
Myfortic;

Preparaty biologiczne:
• Powoduj ące deplecj ę limfocytów
• Przeciwciała poliklonalne – globuliny antytymocytarne lub anty-limfocytarne

Przeciwciała monoklonalne:
• anty-CD3 – OKT3 (mysie) /tylko w imporcie docelowym/
• anty-CD52 (IL-2R) skierowane przeciwko ła ńcuchowi alfa recep-tora dla IL-2
• Niepowoduj ące deplecji limfocytów:
• anty-CD25 (IL-2RA), antyCD20

Leki i procedury ponadstandardowe: ludzkie globuliny poliwalentne; plazmafereza,
immunoadsorpcja



          
  

Argumenty za finansowaniem:

• podawanie leku raz na dob ę ma poprawi ć dostosowanie si ę pacjenta do zalece ń lekarza
(compliance) – nieregularne przyjmowanie leku jedn ą z przyczyn utraty przeszczepu;

• dzięki przedłu żonemu uwalnianiu takrolimusu obni żenie stężenia maksymalnego,

Stanowiska polskich ekspertów 

• dzięki przedłu żonemu uwalnianiu takrolimusu obni żenie stężenia maksymalnego,
bezpośrednio zwi ązanego z nefro- i neurotoksyczno ścią;

• Advagraf i Prograf uznane przez FDA i EMA za biorównowa żne;

• w badaniach RCT skuteczno ść Advagrafu i Prografu porównywalna;

• takrolimus jest podstawowym lekiem immunosupresyjnym.

Argumenty przeciw finansowaniu:

• zamiana Prografu na Advagraf (1:1) w wielu badaniach wykazała ni ższą ekspozycj ę na lek,
zwłaszcza we wczesnym okresie po transplantacji – potrzeba wy ższego dawkowania

• brak bada ń wykazuj ących popraw ę compliance przy stosowaniu Advagrafu

Dodatkowa uwaga:

Takrolimus i cyklosporyna powinny znajdowa ć się w oddzielnych grupach limitowych



Interwencje podlegaj ące wcześniej ocenie w AOTM

Data i nr 
stanowiska

Preparat Wskazanie Rekomendacja

Stanowisko 
RK nr 
101/2011 z 
21.11.2011 r.

mykofenolan
mofetylu
(m.in. 
CellCept ®)

profilaktyka ostrego 
odrzucania 
przeszczepu u 
pacjentów, którzy 
otrzymali 
allogeniczny 
przeszczep nerki, 

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
utrzymanie sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego „Profilaktyka ostrego 
odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy 
otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, serca 
lub w ątroby, przy wykorzystaniu produktów 
leczniczych zawieraj ących substancj ę czynn ą 
mofetili mycophenolas (m.in. CellCept ®)” oraz przeszczep nerki, 

serca lub w ątroby
mofetili mycophenolas (m.in. CellCept ®)” oraz 
wprowadzenie proponowanych przez Rad ę 
nowych grup limitowych.

Stanowisko 
RK nr 
102/2011 z 
21.11.2011 r.

syrolimus  
(Rapamune ®)

profilaktyka 
odrzucenia 
przeszczepu u 
dorosłych biorców 
allogenicznych 
przeszczepów nerek, 
obarczonych małym 
lub umiarkowanym 
ryzykiem 
immunologicznym 
odrzucenia

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
utrzymanie sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego „Profilaktyka odrzucenia 
przeszczepu u dorosłych biorców 
allogenicznych przeszczepów nerek, 
obarczonych małym lub umiarkowanym 
ryzykiem immunologicznym odrzucenia, przy 
wykorzystaniu produktów leczniczych 
zawieraj ących substancj ę czynn ą syrolimus 
(Rapamune®)” oraz wprowadzenie 
proponowanych przez Rad ę nowych grup 
limitowych.



Interwencje podlegaj ące wcześniej ocenie w AOTM

Data i nr 
stanowiska

Preparat Wskazanie Rekomendacja

Stanowisko 
RK
nr 105/2011 
z dnia 
5.12.2011 r.

ewerolimus
(Certican ®)

Profilaktyka 
odrzucenia narz ądu 
u dorosłych
biorców 
allogenicznych 
przeszczepów nerek 
lub serca, u których
istnieje małe lub 

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
pozostawienie dotychczasowego sposobu 
finansowania świadczenia gwarantowanego 
„Profilaktyka odrzucenia narz ądu u dorosłych 
biorców alogenicznych przeszczepów nerek lub 
serca, u których istnieje małe lub umiarkowane 
ryzyko immunologiczne odrzucenia, przy 
wykorzystaniu produktów leczniczych 5.12.2011 r. istnieje małe lub 

umiarkowane ryzyko 
immunologiczne 
odrzucenia

wykorzystaniu produktów leczniczych 
zawieraj ących substancje czynn ą

ewerolimus (Certican®)” oraz utworzenie 
wspólnej grupy limitowej dla inhibitorów mTOR .

Stanowisko 
RK
nr 104/2011 
z dnia 
5.12.2011 r.

mykofenolan
sodu 
(Myfortic ®)

Profilaktyka ostrego 
odrzucenia 
przeszczepu
u dorosłych 
pacjentów, którzy 
otrzymali 
allogeniczny 
przeszczep
nerki

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
pozostawienie dotychczasowego sposobu 
finansowania świadczenia gwarantowanego 
„Profilaktyka ostrego odrzucenia przeszczepu u 
dorosłych pacjentów, którzy otrzymali 
allogeniczny przeszczep nerki przy 
wykorzystaniu produktu leczniczego acidum
mycophenolicum (Myfortic®)” oraz utworzenie 
wspólnej grupy limitowej dla mykofenolanów.



Rekomendacje kliniczne i finansowe

Kraj Organizacja Rok
Profilaktyka odrzucania 

przeszczepu
Leczenie 

odrzucania 
przeszczepu

Uwagi
nerki w ątroby

kl
in

ic
zn

e

Polska PTT 2010 tak
Europa EAU 2009 tak tak

Francja Prescrire
2010 (tak) (tak) (tak)

„nic nowego” 
-dawka 3 mg

2008 tak tak tak
„by ć może
użyteczne”

Rekomendowany ogólnie TAC, 
USA KDIGO 2009

Rekomendowany ogólnie TAC, 
nie odniesiono si ę do preparatu 

Advagraf
Kanada BC Transpl 2011 tak tak tak

fin
an

so
w

e

UK
AWMSG

2011 tak tak nie
2009 nie nie nie niewystarczaj ące dane dot. 

efektywno ści kosztowej2008 nie nie nie
SMC 2007 tak tak

Francja HAS
2009 tak tak tak
2008 tak tak

Kanada CED 2010 nie nie
brak terapeutycznej lub 

kosztowej korzy ści wzgl ędem 
opcji alternatywnych



Refundacja w innych krajach

Kraj
Poziom refundacji preparatu Advagraf

0,5 mg 30 kaps. 1 mg 30 kaps 3 mg 30 kaps 5 mg 30 kaps

Austria 100% - - 100%

Czechy 80,94% - - 85,50%

Francja 100% 100% 100% 100%

Grecja 75% 75% - 75%Grecja 75% 75% - 75%

Hiszpania 90-100% 90-100% 90-100% 90-100%

Litwa 100% - - 100%

Łotwa - - - 100%

Słowacja 100% - 83,20% 100%

Słowenia 100% 100% - 100%

Włochy 100% - - 100%



• Advagraf ® w profilaktyce odrzucania
przeszczepionego narz ądu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerki
lub w ątroby. Przegl ąd systematyczny. Wersja 1.0. luty 2011

• Cel: porównawcza analiza skuteczno ści i bezpiecze ństwa takrolimusu o przedłu żonym
uwalnianiu (Advagraf ®: TAC QD) z takrolimusem o standardowym uwalnianiu (Prograf®:
TAC BID) oraz z cyklosporyn ą w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narz ądu u
dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerki lub w ątroby.

• Włączone badania :

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

• Włączone badania :

Przeszczepienie nerki: TAC QD vs CsA: Silva 2007

TAC QD vs TAC BID: Kramer 2010, Włodarczyk 2009, Silva 2007

Przeszczepienie w ątroby: TAC QD vs CsA: porównanie po średnie Trunecka 2010
vs Fung 1991 i Shenoy 2008

TAC QD vs TAC BID: Trunecka 2010

• Główne ograniczenia:

- Uwzgl ędniono tylko jedno wskazanie, tj. profilaktyk ę odrzucania przeszczepu nerki lub
wątroby. Nie uwzgl ędniono leczenia w przypadkach odrzucenia przeszczepu.

- Nie uwzgl ędniono wyników bada ń dotycz ących konwersji z Prografu na Advagraf.



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 
Ostre odrzucanie przeszczepu nerki potwierdzone biopsj ą – TAC QD vs CsA

Punkt ko ńcowy Okres 
obserw

Publika
cja

% pacjentów
OR [95%CI]

RD/NNT 
[95%CI]TAC QD CsA ME

Przeżycie pacjentów rok

Silva 
2007

98,6 97,6 1,70 [0,40; 7,20] -

Przeżycie przeszczepionego narz ądu rok 96,7 95,7 1,31 [0,48; 3,59] -

Ostre odrzucanie przeszczepionego 
narządu potwierdzone biopsj ą - lokalnie

6 m-cy 7,9 11,8 0,65 [0,34; 1,23] -

rok 10,3 13,7 0,72 [0,40; 1,30] -

Ostre odrzucanie przeszczepionego 
narządu potwierdzone biopsj ą - centralnie

rok 4,8 7,0 0,67 [0,29; 1,56] -

TAC QD vs TAC BID:
nie zaobserwowano istotnych statystycznie ró żnic dla punktów ko ńcowych:
•przeżycie pacjentów,
•przeżycie przeszczepionego narz ądu,
•ostre odrzucanie przeszczepionego narz ądu potwierdzone biopsj ą,
•ostre odrzucanie przeszczepionego narz ądu potwierdzone biopsj ą - centralnie,
•ostre odrzucanie przeszczepionego narz ądu

narządu potwierdzone biopsj ą - centralnie
rok 4,8 7,0 0,67 [0,29; 1,56] -



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Efektywno ść kliniczna takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu wątroby – TAC QD vs CsA

Punkt ko ńcowy
Badania wł ączone do 

porównania po średniego 
z Trunecka 2010

Postać 
CsA

Porównanie po średnie TAC QD vs CsA

OR [95%CI] RD/NNT [95%CI]

Przeżycie pacjentów rok

Fung 1991 i Shenoy 2008 nME/ME 2,43 [0,68; 8,62] -

Fung 1991 nME 3,03 [0,67; 13,71] -

Shenoy 2008 ME 1,52 [0,21; 10,69] -

Przeżycie przeszczep.
narządu

rok Fung 1991 nME 3,92 [1,01; 15,27]
RD: 0,20 [0,02; 0,28]

NNT: 5 [3; 50]narządu NNT: 5 [3; 50]

Ostre odrzucanie 
przeszczep. narz ądu

rok Shenoy 2008 ME 1,36 [0,39; 4,68] -

Punkt ko ńcowy
Publika

cja
% pacjentów

OR [95%CI]
RD/NNT 
[95%CI]TAC QD TAC BID

Przeżycie pacjentów rok
Trunecka

2010

89,2 90,8 0,97 [0,54; 1,75] -

Przeżycie przeszczep. narz ądu rok 85,3 85,6 0,98 [0,59; 1,64] -

Ostre odrzucanie przeszczep. narz ądu rok 29,5 26,9 1,14 [0,76; 1,70] -

Efektywno ść kliniczna takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu wątroby – TAC QD vs TAC BID



Najczęstsze działania niepo żądane wg ChPL:

• Do najczęściej zgłaszanych działań niepo żądanych (wyst ępuj ących u > 10% pacjentów)
należą drżenie mi ęśniowe, zaburzenie czynno ści nerek, hiperglikemia, cukrzyca,
hiperkaliemia, zaka żenia, nadci śnienie t ętnicze i bezsenno ść.

• Obserwowano przypadki błędnego stosowania leku , w tym nieumy ślną, niezamierzon ą lub
nienadzorowan ą przez lekarza zamianę produktu leczniczego zawieraj ącego takrolimus o
szybkim lub przedłu żonym uwalnianiu na inny produkt leczniczy zawieraj ący takrolimus.
W związku z nimi zgłaszano szereg przypadków odrzucania przeszczepionego narz ądu.

Informacje z analizy producenta – wyniki bada ń RCT

TAC QD vs CsA (Silva 2007):

Analiza bezpiecze ństwa

TAC QD vs CsA (Silva 2007):

- różnice w profilu bezpiecze ństwa

• niższy odsetek pacjentów w gr. TAC QD: zakrzepica przetoki t ętniczo- żylnej, nadmierne
owłosienie, hirsutyzm, hiperlipidemia, wodonercze, przerost dzi ąseł, obrz ęk obwodowy;

• wyższy odsetek pacjentów w gr. TAC QD: cukrzyca, dr żenia, hipotonia ortostatyczna,
biegunka, nie żyt żołądka i jelit, łysienie, zapalenie zatok

TAC QD vs TAC BID (Kramer 2010, Włodarczyk 2009, Silva 2007, Trunecka 2010):

- dla wi ększości ocenianych działa ń niepo żądanych nie zaobserwowano istotnych
statystycznie różnic

- spośród kilkunastu działa ń niepo żądanych, które ró żniły si ę częstością wyst ępowania w
rocznym okresie obserwacji u pacjentów po przeszczepieniu nerki, wi ększość wyst ępowała
częściej w grupie TAC QD.



Grupy limitowe

Nazwa i 
postać

Dawka 
leku

Opak. Grupa limitowa
Urzęd. 
cena 
zbytu

Cena 
detal.

Limit 
finans

.

Wskazania 
obj ęte 
refund.

Odpłat
ność

Dopłata

Advagraf, 
kaps. o 

przedłu żo
nym

0,5 
mg

30 kaps 100,2 119,53 86,38 36,35

1 mg 30 kaps 146,2 172,76 172,76 3,20

5 mg 30 kaps 995,16 1096,87 863,8 236,27

Aktualny stan finansowania ze środków publicznych w Polsce - takrolimus

nym
uwalnianiu, 

twarde Leki 
przeciwnowotworo

we i immunomo
duluj ące - leki 

immunosupresyjne
- inhibitory 

kalcyneuryny

139.0 
takroli
mus

Stan po 
przeszczep
ie narz ądu 
unaczynion

ego bądź 
szpiku

ryczałt

3 mg 30 kaps 592,73 658,45 518,28 143,37

Cidimus, 
kaps. 

twarde

0,5 
mg

30 kaps 74,41 91,94 86,38 8,76

5 mg 30 kaps 729 812,08 812,08 3,20

1 mg 30 kaps 140,4 166,55 166,55 3,20

Prograf, 
kaps. 

twarde

1 mg 30 kaps 146,2 172,76 172,76 3,20

5 mg 30 kaps 743,64 827,76 827,76 3,20

0,5 
mg

30 kaps 74,41 91,94 86,38 8,76



Grupy limitowe
Aktualny stan finansowania ze środków publicznych w Polsce - cyklosporyna

Nazwa i 
posta ć

Dawka 
leku

Opak. Grupa limitowa
Urzęd. 
cena 
zbytu

Cena 
detal.

Limit 
finans.

Wskazania 
objęte 
refund.

Odpłat
ność

Dopłat
a

Equoral, 
kaps. 

elastycz.

25 mg 50 kaps.

Leki 

137.1 - CsA do 
stosowania 

doustn.- stałe 
postacie 

farmaceutycz.

60,92 77,34 77,34 3,20

50 mg 50 kaps. 122,36 147,08 147,08 3,20

100 mg 50 kaps. 286,2 326,39 326,39 3,20

138.2 - CsA do 
Leki 

przeciwnowo
tworowe i 

immunomod
uluj ące - leki 
immunosupr

esyjne -
inhibitory 

kalcyneuryny

We 
wszystkich 

zarejestrowa
nych 

wskazaniach 
na dzień 
wydania 
decyzji

ryczałt

Equoral, 
roztwór 
doustny

100 
mg/ml

50 ml
stosowania 

doustn. - płynne 
postacie 

farmaceutycz.

286,2 326,39 326,39 3,20

Sandimmun 
Neoral, 
kaps. 

elastycz.

25 mg 50 kaps. 137.1 - CsA do 
stosowania 

doustn.- stałe 
postacie 

farmaceutycz.

104,72 124,21 81,6 45,81

50 mg 50 kaps. 210,86 241,78 163,2 81,78

100 mg 50 kaps. 408,73 457,49 326,39 134,3

10 mg 60 kaps. 50,38 61,93 39,17 25,96

Sandimmun 
Neoral, 
roztwór 
doustny

100 
mg/ml

50 ml

138.2 - CsA do 
stosowania 

doustn. - płynne 
postacie 

farmaceutycz.

398,08 446,1 326,39 122,91



• Wyniki bada ń RCT wskazuj ą na porównywaln ą skuteczno ść takrolimusu o przedłu żonym
uwalnianiu (TAC QD – Advagraf ®) i takrolimusu o standardowym uwalnianiu (TAC BID -
Prograf ®) u pacjentów po przeszczepieniu nerki lub w ątroby oraz na porównywaln ą

skuteczno ść takrolimusu o przedłu żonym uwalnianiu ( TAC QD – Advagraf ®) i
cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerk i (nie odnaleziono bada ń dotycz ących
pacjentów po przeszczepieniu w ątroby):

• TAC QD i cyklosporyna ró żnią się profilem bezpiecze ństwa.

• Profil bezpiecze ństwa TAC QD i TAC BID są porównywalne , choć istniej ą pewne różnice ,

Podsumowanie

• Profil bezpiecze ństwa TAC QD i TAC BID są porównywalne , choć istniej ą pewne różnice ,
głównie u pacjentów po przeszczepieniu nerki (cz ęstsze niektóre działania niepo żądane).

• Według stanowisk eksperckich z 21.10.2011 r. i 27.12. 2011 r. takrolimus i cyklosporyna
powinny znajdowa ć się w oddzielnych grupach limitowych .

• Od 1.01.2012 r. inhibitory kalcyneuryny znajduj ą się w nast ępuj ących grupach limitowych:
Leki przeciwnowotworowe i immunomoduluj ące - leki immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny:

139.0 – takrolimus

137.1 – cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postaci e farmaceutyczne

138.2 - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne



Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców 
allogenicznych przeszczepów nerek, w ątroby lub 

serca oraz leczenie w przypadkach odrzucenia 
przeszczepu allogenicznego opornego na terapie 

innymi immunosupresyjnymi produktami 
leczniczymi przy wykorzystaniu produktu 

leczniczego takrolimus (Prograf ®)leczniczego takrolimus (Prograf )

Anna Korecka-Polak

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r.



• Zlecenie MZ z dnia 29.03.2010 r., pismo znak MZ-PLE-460-8365-232/GB/10 ,
na podstawie art. 31e ust. 1, art. 31f ust. 5 oraz art. 31h Ustawy.

• Pismo z dnia 23.09.2011, znak MZ-PLA-460-12508-6/GB/11 - zgoda na ograniczenie
zakresu analizy do skróconej analizy efektywno ści klinicznej i bezpiecze ństwa.

• W dniu 01.12.2011 r. firma Astellas Pharma Sp. z o.o. dostarczyła analiz ę kliniczn ą.

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ :

Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek,
wątroby lub serca oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego

Problem decyzyjny

wątroby lub serca oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego
opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi.

• Wskazanie rejestracyjne : 

- Profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów w ątroby, 
nerki lub serca.

- Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu allogenicznego, opornych na terapi ę 
innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi.



• Przeszczepienie nerki przywraca prawidłow ą homeostaz ę wewnątrzustrojow ą i czynno ść
wewnątrzwydzielnicz ą oraz zapewnia lepsz ą jakość życia w porównaniu z dializoterapi ą,
dlatego jest metod ą z wyboru w leczeniu schyłkowej niewydolno ści nerek.

• Przeszczepienie wątroby stało si ę obecnie standardow ą metod ą leczenia zarówno
niewydolno ści tego narz ądu, spowodowanej przewlekłymi jej schorzeniami, jak i niektórych
wrodzonych wad metabolicznych, pierwotnego raka w ątroby oraz ostrej niewydolno ści
wątroby.

• Transplantacja serca stanowi opcj ę leczenia pacjentów ze schyłkow ą niewydolno ścią serca,

Problem zdrowotny

• Transplantacja serca stanowi opcj ę leczenia pacjentów ze schyłkow ą niewydolno ścią serca,
choroba wie ńcow ą, zaburzeniami rytmu serca, a tak że pacjentów z grupy podwy ższonego
ryzyka zgonu lub z nadmiernymi objawami pomimo optymalnego stosowania leków i
urządzeń medycznych.

• Przeszczepienie serca mo że być równie ż wskazane u pacjentów, których nie mo żna
odł ączyć od aparatury wspomagaj ącej prac ę serca po przebytym zawale lub operacji
kardiochirurgicznej.

• W Polsce wykonano wg rejestru Poltransplantu w 2010 roku 999 przeszczepów nerek,
237 przeszczepów wątroby i 79 przeszczepów serca.

• Wg stanowiska eksperckiego co roku b ędzie przybywało około 1 300-1500
nowych biorców przeszczepów , z których około 80% otrzyma de novo Prograf ®.



Prograf® (takrolimus)

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory kalcyneuryny, kod ATC: L04AD02
Zarejestrowane dawki: (Rp): kapsułki, twarde: 0,5 mg, 1mg, 5 mg; (Lz): koncentrat do

sporz ądzania roztworu do infuzji: 5 mg/ml

Mechanizm działania:
W działaniu takrolimusu po średniczy wi ązanie z białkiem cytozolu (FKBP12). Kompleks
FKBP12-takrolimus swoi ście i kompetycyjnie wi ąże się z kalcyneuryn ą i ją hamuje, co
prowadzi do zale żnego od wapnia zahamowania dróg przesyłania sygnału dla komórek T,
zapobiegaj ąc w ten sposób transkrypcji i aktywacji genów limfokin.

Dawkowanie :

Interwencja

Dawkowanie :
Doustne leczenie produktem Prograf nale ży rozpocz ąć od dawki podawanej w dwóch dawkach

podzielonych (np. rano i wieczorem):
- dorośli : przeszczepienie nerki - 0,20 do 0,30 mg/kg mc/dob ę, przeszczepienie w ątroby - 0,10

0,20 mg/kg mc/dob ę; przeszczepienie serca - 0,075 mg/kg mc/dob ę (po indukcji
przeciwciałami)

- dzieci i młodzie ż: przeszczepienie nerki lub w ątroby 0,30 mg/kg mc/dob ę; przeszczepienie
serca - 0,10 do 0,30 mg/kg mc/dob ę,

Jeśli kliniczny stan pacjenta nie pozwala na doustne podawanie dawki, pocz ątkow ą dawkę
należy podawa ć w ci ągłym wlewie do żylnym przez 24 godziny:

- dorośli: przeszczepienie nerki - 0,05 do 0,10 mg/kg mc/dob ę, przeszczepienie w ątroby - 0,01
do 0,05 mg/kg mc/dob ę, przeszczepienie serca - 0,01 do 0,02 mg/kg mc/dob ę

- dzieci i młodzie ż: przeszczepienie nerki - 0,075 do 0,100 mg/kg mc/dob ę, przeszczepienie
wątroby - 0,05 mg/kg mc/dob ę; serca - 0,03 do 0,05 mg/kg mc/dob ę



Leki immunosupresyjne dost ępne w Polsce:

Leki hamuj ące produkcj ę cytokin bior ących udział w aktywacji i klonalnej ekspansji komórek:
• inhibitory kalcyneuryny (CNI): cyklosporyna (CsA) – Neoral, takrolimus (TAC) – Prograf ,

takrolimus o przedłu żonym uwalnianiu – Advagraf;
• inhibitory mTOR: syrolimus (SRL) - Rapamune, everolimus (EVERL) – Certican;
• glikokortykosteroidy (GS): prednizon – Encorton, prednizolon – Fenicort, Solupred,

metylprednizolon (MP) – Solumedrol, Medrol, Metypred;

Leki hamuj ące podziały komórkowe :
• nieselektywne – azatiopryna (AZA) – Imuran;

Interwencja

• selektywne – mykofenolan mofetylu (MMF) – CellCept, mykofenolan sodu (MPS) –
Myfortic;

Preparaty biologiczne:
• Powoduj ące deplecj ę limfocytów
• Przeciwciała poliklonalne – globuliny antytymocytarne lub anty-limfocytarne

Przeciwciała monoklonalne:
• anty-CD3 – OKT3 (mysie) /tylko w imporcie docelowym/
• anty-CD52 (IL-2R) skierowane przeciwko ła ńcuchowi alfa recep-tora dla IL-2
• Niepowoduj ące deplecji limfocytów:
• anty-CD25 (IL-2RA), antyCD20

Leki i procedury ponadstandardowe: ludzkie globuliny poliwalentne; plazmafereza,
immunoadsorpcja



          
  

Argumenty za finansowaniem:

• najcz ęściej stosowany lek immunosupresyjny;

• wg rekomendacji KDIGO 2009 lek pierwszego wyboru u biorców przeszczepu nerki;

• silny lek immunosupresyjny zalecany u biorców podwy ższonego ryzyka

Stanowiska polskich ekspertów 

• silny lek immunosupresyjny zalecany u biorców podwy ższonego ryzyka
immunologicznego;

• mniejsza cz ęstość ostrego odrzucania przeszczepu w porównaniu do cyklosporyny;

• w przypadku przeszczepienia nerki koszt skutecznego leczenia immunosupresyjnego jest
niższy od kosztów leczenia w programie dializ;

Argumenty przeciw finansowaniu:

wg ekspertów nie ma takich argumentów.

Dodatkowa uwaga:

Takrolimus i cyklosporyna powinny znajdowa ć się w oddzielnych grupach limitowych.

---------------------------------------------



Interwencje podlegaj ące wcześniej ocenie w AOTM

Data i nr 
stanowiska

Preparat Wskazanie Rekomendacja

Stanowisko 
RK nr 
101/2011 z 
21.11.2011 r.

mykofenolan
mofetylu
(m.in. 
CellCept ®)

profilaktyka ostrego 
odrzucania 
przeszczepu u 
pacjentów, którzy 
otrzymali 
allogeniczny 
przeszczep nerki, 

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
utrzymanie sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego „Profilaktyka ostrego 
odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy 
otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, serca 
lub w ątroby, przy wykorzystaniu produktów 
leczniczych zawieraj ących substancj ę czynn ą 
mofetili mycophenolas (m.in. CellCept ®)” oraz przeszczep nerki, 

serca lub w ątroby
mofetili mycophenolas (m.in. CellCept ®)” oraz 
wprowadzenie proponowanych przez Rad ę 
nowych grup limitowych.

Stanowisko 
RK nr 
102/2011 z 
21.11.2011 r.

syrolimus  
(Rapamune ®)

profilaktyka 
odrzucenia 
przeszczepu u 
dorosłych biorców 
allogenicznych 
przeszczepów nerek, 
obarczonych małym 
lub umiarkowanym 
ryzykiem 
immunologicznym 
odrzucenia

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
utrzymanie sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego „Profilaktyka odrzucenia 
przeszczepu u dorosłych biorców 
allogenicznych przeszczepów nerek, 
obarczonych małym lub umiarkowanym 
ryzykiem immunologicznym odrzucenia, przy 
wykorzystaniu produktów leczniczych 
zawieraj ących substancj ę czynn ą syrolimus 
(Rapamune®)” oraz wprowadzenie 
proponowanych przez Rad ę nowych grup 
limitowych.



Interwencje podlegaj ące wcześniej ocenie w AOTM

Data i nr 
stanowiska

Preparat Wskazanie Rekomendacja

Stanowisko 
RK
nr 105/2011 
z dnia 
5.12.2011 r.

ewerolimus
(Certican ®)

Profilaktyka 
odrzucenia narz ądu 
u dorosłych
biorców 
allogenicznych 
przeszczepów nerek 
lub serca, u których
istnieje małe lub 

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
pozostawienie dotychczasowego sposobu 
finansowania świadczenia gwarantowanego 
„Profilaktyka odrzucenia narz ądu u dorosłych 
biorców alogenicznych przeszczepów nerek lub 
serca, u których istnieje małe lub umiarkowane 
ryzyko immunologiczne odrzucenia, przy 
wykorzystaniu produktów leczniczych 5.12.2011 r. istnieje małe lub 

umiarkowane ryzyko 
immunologiczne 
odrzucenia

wykorzystaniu produktów leczniczych 
zawieraj ących substancje czynn ą

ewerolimus (Certican®)” oraz utworzenie 
wspólnej grupy limitowej dla inhibitorów mTOR .

Stanowisko 
RK
nr 104/2011 
z dnia 
5.12.2011 r.

mykofenolan
sodu 
(Myfortic ®)

Profilaktyka ostrego 
odrzucenia 
przeszczepu
u dorosłych 
pacjentów, którzy 
otrzymali 
allogeniczny 
przeszczep
nerki

Rada Konsultacyjna uwa ża za zasadne 
pozostawienie dotychczasowego sposobu 
finansowania świadczenia gwarantowanego 
„Profilaktyka ostrego odrzucenia przeszczepu u 
dorosłych pacjentów, którzy otrzymali 
allogeniczny przeszczep nerki przy 
wykorzystaniu produktu leczniczego acidum
mycophenolicum (Myfortic®)” oraz utworzenie 
wspólnej grupy limitowej dla mykofenolanów.



Rekomendacje kliniczne i finansowe

Kraj Instytucja Rok
Profilaktyka odrzucania 

przeszczepu
Leczenie 

odrzucania 
przeszczepu

Uwagi
nerki w ątroby serca

R
ek

om
en

da
cj

e 
kl

in
ic

zn
e

Polska PTT 2010 tak tak tak tak
Europa EAU 2009 tak tak

UK RA 2011 tak

Francja Prescrire

2007 (tak)
„by ć może użyteczny”

1998 (tak)

1997 (tak) (tak)
przy nieskuteczno ści/ 

nietolerancji CsA

USA
KDIGO 2009 tak
ISHLT 2010 tak tak

R
ek

om
en

da
cj

e 
kl

in
ic

zn
e

USA ISHLT 2010 tak tak
AST i ASTS 2009 tak tak

Kanada
BC Transpl 2011 tak tak tak tak

CCS 2008 tak tak

R
ek

om
en

da
cj

e 
fin

an
so

w
e

UK

NICE
2006 tak tak

ogólnie TAC
dzieci

2004 tak tak doro śli
SMC 2007 (tak) gdy nie mo żna zastosowa ć CsA

ELMMB 2012 tak ogólnie TAC
Lincolnshire 2011 (tak) (tak) ogólnie TAC, shared care

Francja HAS
2008 tak tak tak tak
2007 tak tak
2002 tak tak

Australia PBAC
2007 tak
2001 tak tak



Refundacja w innych krajach

Kraj
Poziom refundacji preparatu Prograf

0,5 mg 30 kaps. 1 mg 30 kaps 5 mg 30 kaps

Bułgaria 100% - 100%

Czechy 100% - 100%

Grecja 100% 100% 100%

Hiszpania 90-100% 90-100% 90-100%

Lichtenstein 90% 90% 90%Lichtenstein 90% 90% 90%

Słowacja - - 100%

Słowenia - - 100%

Szwajcaria 90% 90% 90%

Węgry 100% 100% 100%

Włochy
Refundacja do ceny 

najtańszego leku 
generycznego

-
Refundacja do ceny 

najtańszego leku 
generycznego



•     Prograf ® w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narz ądu u biorców 
allogenicznych przeszczepów nerki, w ątroby lub serca. Przegl ąd systematyczny. Cz ęść 1. 
Przeszczepienie nerki. Cz ęść 2. Przeszczepienie w ątroby. Cz ęść 3. Przeszczepienie serca. 
Wersja 1.0.       maj 2011

• Cel: porównawcza analiza skuteczno ści i bezpieczeń stwa takrolimusu o standardowym
uwalnianiu (Prograf ®, TAC BID) z: cyklosporyn ą stosowan ą u dzieci i dorosłych w profilaktyce
odrzucania przeszczepionego narz ąd u biorców allogenicznych przeszczepów nerki, w ątroby
lub serca; takrolimusem o przedłu żonym uwalnianiu (Advagraf ®: TAC QD) stosowanym u
dorosłych w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narz ądu u biorcow allogenicznych
przeszczepów nerki lub wątroby .

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

przeszczepów nerki lub wątroby .

• Włączone badania:

Przeszczepienie nerki: TAC BID vs CsA: 29 RCT, 1 obserwacyjne
TAC BID vs TAC QD: 3 RCT

Przeszczepienie w ątroby: TAC BID vs CsA: 21 RCT, 2 obserwacyjne
TAC BID vs TAC QD: 1 RCT

Przeszczepienie serca: TAC BID vs CsA: 11 RCT, 2 obserwacyjne

• Główne ograniczenia:

- Uwzględniono tylko jedno wskazanie, tj. profilaktyk ę odrzucania przeszczepu nerki, w ątroby
lub serca. Nie uwzgl ędniono leczenia w przypadkach odrzucenia przeszczepu.
- Porównanie TAC BID vs CsA miało by ć przeprowadzono zarówno w populacji dorosłych jak
i dzieci - nieliczne badania dotycz ące dzieci, zazwyczaj wyniki niewyodr ębnione.



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 
Ostre odrzucanie przeszczepu nerki potwierdzone biopsj ą – TAC BID vs CsA

Okres
obser
wacji

Badanie (publikacja)
Postać 

CsA
% pacjentów

OR [95%CI] RD [95%CI]
NNT 

[95%CI]TAC BID CsA

6 m-cy Metaanaliza (9 RCT) ME 13,8 20,8 0,59 [0,39; 0,87] -0,0 6 [-0,11; -0,005] 17 [10; 200]

1 rok

Metaanaliza (9 RCT) ME 18,5 31,3 0,52 [0,40; 0,67] -0,09 [-0,14; -0,03] 12 [8; 34]

Metaanaliza (3 RCT) nME/ ME 12,1 22,3 0,52 [0,38; 0,71] -0,06 [-0,14; 0,01] 17 [8; 100]

Metaanaliza (13 RCT) ogółem 17,5 29,9 0,52 [0,43; 0,62] -0,09 [-0,13; -0,04] 12 [8; 25]

2 lata Metaanaliza (4 RCT) ME 18,7 31,5 0,65 [0,38; 1,11] - -

3 lata Metaanaliza (3 RCT) ME 19,8 30,8 0,60 [0,40; 0,90] -0,09 [-0,17; -0,02] -

6 lata Cheung 2006 
(Cheung 2009)

ME 18,4 42,1 0,31 [0,11; 0,88] -0,24 [-0,44; -0,04] 5 [3; 25]

a 73 m-ce; ME – mikroemulsja; nME – postać standardowa CsA

TAC BID vs CsA :
Przeżycie pacjentów: brak istotnych statystycznie ró żnic;
Przeżycie przeszczepionego narz ądu:
- wyższy odsetek pacjentów: 6-mies. i 6-letnie;
- brak istotnych statystycznie ró żnic: roczne, 1,5-roczne, 2-letnie, 3–letnie, 4-letnie, 5-letnie.

TAC BID vs TAC QD:
brak istotnych statystycznie ró żnic: przeż ycie pacjentów, prze życie przeszczepionego narz ądu, ostre
odrzucanie przeszczepionego narz ądu - ogółem, - potwierdzone biopsj ą.



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Ostre odrzucanie przeszczepu wątroby potwierdzone biopsj ą – TAC BID vs CsA

Okres
obserwacji

Badanie (publikacja)
Postać

CsA
% pacjentów

OR [95%CI] RD [95%CI]
NNT 

[95%CI]TAC BID CsA
3 m-ce Metaanaliza (4 RCT) ME 26,3 30,1 0,83 [0,40; 1,72] - -
6 m-cy Metaanaliza (3 RCT) ME 34,1 38,3 0,83 [0,62; 1,12] - -

rok
Metaanaliza (4 RCT) ME 28,2 33,1 0,80 [0,58; 1,10] - -

Metaanaliza (5 RCT) ogółem 41,0 47,5 0,75 [0,62; 0,91]
-0,07 

[-0,11;-0,02]
15

[10; 50]

2 lata
Neuhaus 1994 

(Bechstein 1996)
nME/ 
ME

42,0 50,6 0,71 [0,50; 1,00]
-0,09

[-0,17; 0,00]
4

[3; 7]

3 lata Metaanaliza (3 RCT) nME 65,3 72,1 0,69 [0,52; 0,91]
-0,07 

[-0,12;-0,02]
15 

[9; 50]
4 lata Fischer 2004 ME 24,5 34,0 0,58 [0,24; 1,38] - -

5 lat
US Multicenter Group 
1994 (Wiesner 1998)

nME 90,1 95,5 0,43 [0,21; 0,87]
-0,05 

[-0,10;-0,01]
20

[10; 100]

TAC BID vs CsA : Przeżycie pacjentów:
•statyst. istotny wy ższy odsetek pacjentów: roczne (1 z 11 badań i metaanaliza), 3-letnie (metaanaliza)
•brak istotnych statyst. ró żnic: 3-mies, 6-mies, 1,5-roczne, 2-letnie, 2,5-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 8-letnie;

Przeżycie przeszczepionego narz ądu: brak istotnych statyst. ró żnic w wi ększości badań ;

TAC BID vs TAC QD:
brak istotnych statyst. różnic: prze życie pacjentów, prze życie przeszczepionego narz ądu, ostre
odrzucanie przeszczepionego narz ądu.

ME – mikroemulsja; nME – postać standardowa CsA



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Ostre odrzucanie przeszczepu serca potwierdzone biopsj ą –– TAC BID vs CsA

Stopień
Okres

obserwacji
Publikacja

Postać
CsA

% pacjentów
OR [95%CI] RD [95%CI]

NNT 
[95%CI]TAC BID CsA

stopnia
≥ 1B

3 m-ce
Wang 2004 ME

9,1 40,0 0,15 [0,01; 1,68] -

9,1 60,0 0,07 [0,01; 0,75]
-0,51 

[-0,86;-0,16]
2 [2; 7]6 m-cy

3 lata Wang 2008 ME 8,0 16,7 0,43 [0,07; 2,63] -

stopnia
3 m-ce

Pollock-
BarZiv 2005

ME 60,0 33,3 3,00 [0,20;45,24] -
stopnia
≥ 3A

11-12 m-cy
Metaanaliza ME 24,6 33,3 1,22 [0,14; 10,69] -

Metaanaliza ogółem 23,5 29,9 1,00 [0,28; 3,58] -

wszyst
kie 

stopnie
11-12 m-cy Metaanaliza ogółem 44,9 63,4 0,45 [0,30; 0,70]

-0,19
[-0,28;-0,09]

6 [4; 12]

TAC BID vs CsA

Przeżycie pacjentów: brak istotnych statystycznie ró żnic.

ME – mikroemulsja; nME – postać standardowa CsA



Najczęstsze działania niepo żądane wg ChPL:

bardzo cz ęsto (≥1/10): drżenie mi ęśniowe, ból głowy, biegunka, nudno ści, zaburzenie
czynno ści nerek, hiperglikemia, cukrzyca, hiperkaliemia, nadci śnienie, bezsenno ść;

zwiększone ryzyko: zakażenia (wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego, pierwotniakowego),
wyst ąpienia nowotworów zło śliwych.

Informacje z analizy producenta – wyniki bada ń RCT

TAC BID vs CsA:

Analiza bezpiecze ństwa

- różnice w profilu bezpiecze ństwa, m.in. cz ęściej – cukrzyca, dr żenia; rzadziej – hirsutyzm i
hipercholesterolemia.

TAC BID vs TAC QD:

- dla wi ększości ocenianych działa ń niepo żądanych nie zaobserwowano istotnych
statystycznie różnic;

- spośród kilkunastu działa ń niepo żądanych, które ró żniły si ę częstością wyst ępowania w
rocznym okresie obserwacji, wi ększość wyst ępowała rzadziej w grupie TAC BID.



Analiza bezpiecze ństwa – informacje  z innych 
źródeł 

Przegl ąd głównych nieimmunologicznych działa ń niepo żądanych zwi ązanych z długoterminow ą

immunosupresj ą podtrzymuj ącą u pacjentów po przeszczepieniu serca (wg Dandel 2010)

ADR CsA TAC AZA MMF EVERL SRL GS

Nefrotoksycz-
ność 

Tak Tak Nie

Nie 
(nefroprotekcyjny

w schematach
z CNI)

Nie (wzmacnia 
nefrotokstyczne
działanie CsA)

Nie (wzmacnia 
nefrotokstyczne
działanie CsA)

Nie

Neurotoksycz-
ność 

Tak Tak
Nieistot

ne 
Nieistotne Nieistotne Nieistotne 

Labilno ść 
emocjonal

na

Diabetogenno ść 
Tak 

(<TAC)
Tak Nie Nie

Możliwe w 
wyższych 
dawkach

Możliwe w 
wyższych 
dawkach

Tak

Hiperlipidemia Tak
Tak 

(<CsA)
Nie Nie Tak Tak (poważ ne) Tak

Nadci śnienie Tak
Tak 

(<CsA)
Nie Nie Tak Tak Tak



Grupy limitowe

Nazwa i 
postać

Dawka 
leku

Opak. Grupa limitowa
Urzęd. 
cena 
zbytu

Cena 
detal.

Limit 
finans

Wskazania 
obj ęte 
refund.

Odpłat
ność

Dopłata

Advagraf, 
kaps. o 

przedłu żo
nym

uwalnianiu, 

0,5 
mg

30 kaps 100,2 119,53 86,38 36,35

1 mg 30 kaps 146,2 172,76 172,76 3,20

5 mg 30 kaps 995,16 1096,87 863,8 236,27

Aktualny stan finansowania ze środków publicznych w Polsce - takrolimus

uwalnianiu, 
twarde Leki 

przeciwnowotworo
we i immunomo
duluj ące - leki 

immunosupresyjne
- inhibitory 

kalcyneuryny

139.0 
takroli
mus

Stan po 
przeszczep
ie narz ądu 
unaczynion

ego bądź 
szpiku

ryczałt

3 mg 30 kaps 592,73 658,45 518,28 143,37

Cidimus, 
kaps. 

twarde

0,5 
mg

30 kaps 74,41 91,94 86,38 8,76

5 mg 30 kaps 729 812,08 812,08 3,20

1 mg 30 kaps 140,4 166,55 166,55 3,20

Prograf, 
kaps. 

twarde

1 mg 30 kaps 146,2 172,76 172,76 3,20

5 mg 30 kaps 743,64 827,76 827,76 3,20

0,5 
mg

30 kaps 74,41 91,94 86,38 8,76



Grupy limitowe
Aktualny stan finansowania ze środków publicznych w Polsce - cyklosporyna

Nazwa i 
posta ć

Dawka 
leku

Opak. Grupa limitowa
Urzęd. 
cena 
zbytu

Cena 
detal.

Limit 
finans.

Wskazania 
objęte 
refund.

Odpłat
ność

Dopłat
a

Equoral, 
kaps. 

elastycz.

25 mg 50 kaps.

Leki 

137.1 - CsA do 
stosowania 

doustn.- stałe 
postacie 

farmaceutycz.

60,92 77,34 77,34 3,20

50 mg 50 kaps. 122,36 147,08 147,08 3,20

100 mg 50 kaps. 286,2 326,39 326,39 3,20

138.2 - CsA do 
Leki 

przeciwnowo
tworowe i 

immunomod
uluj ące - leki 
immunosupr

esyjne -
inhibitory 

kalcyneuryny

We 
wszystkich 

zarejestrowa
nych 

wskazaniach 
na dzień 
wydania 
decyzji

ryczałt

Equoral, 
roztwór 
doustny

100 
mg/ml

50 ml
stosowania 

doustn. - płynne 
postacie 

farmaceutycz.

286,2 326,39 326,39 3,20

Sandimmun 
Neoral, 
kaps. 

elastycz.

25 mg 50 kaps. 137.1 - CsA do 
stosowania 

doustn.- stałe 
postacie 

farmaceutycz.

104,72 124,21 81,6 45,81

50 mg 50 kaps. 210,86 241,78 163,2 81,78

100 mg 50 kaps. 408,73 457,49 326,39 134,3

10 mg 60 kaps. 50,38 61,93 39,17 25,96

Sandimmun 
Neoral, 
roztwór 
doustny

100 
mg/ml

50 ml

138.2 - CsA do 
stosowania 

doustn. - płynne 
postacie 

farmaceutycz.

398,08 446,1 326,39 122,91



• Wyniki bada ń RCT i odnalezione przegl ądy wskazuj ą na większą skuteczno ść kliniczn ą
takrolimusu o standardowym uwalnianiu (Prograf ®) w porównaniu do cyklosporyny w
profilaktyce odrzucania przeszczepu.

• Takrolimus i cyklosporyna ró żnią się profilem bezpiecze ństwa , m.in. takrolimus cz ęściej
powoduje rozwój cukrzycy potransplantacyjnej, natomiast rzadziej hiperlipidemi ę.

• Skuteczno ść i profil bezpiecze ństwa takrolimusu o standardowym uwalnianiu ( TAC BID -
Prograf ®) i o przedłu żonym uwalnianiu (TAC QD – Advagraf ®) są porównywalne , choć
istniej ą pewne różnice w bezpiecze ństwie .

Podsumowanie

istniej ą pewne różnice w bezpiecze ństwie .

• Według stanowisk eksperckich z 21.10.2011 r. i 27.12. 2011 r. takrolimus i cyklosporyna
powinny znajdowa ć się w oddzielnych grupach limitowych .

• Od 1.01.2012 r. inhibitory kalcyneuryny znajduj ą się w nast ępuj ących grupach limitowych:
Leki przeciwnowotworowe i immunomoduluj ące - leki immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny:

139.0 - takrolimus

137.1 - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postaci e farmaceutyczne

138.2 - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne







































































Programy profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych  

  

Dział Programów Zdrowotnych, WOT  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

 

Warszawa, 23.01.2012 r. 



                          

Programy jst - problem decyzyjny 
Nr programu, 

wnioskodawca 

Ust. 

termin 

wyd. 

opinii 

Zakres programu 

(populacja, interwencja) 

P328, miasto 

Radom, woj. 

mazowieckie 

2011-2013 

08.09.11 P: ok. 306 dzieci urodzonych w latach 2009–2011 (2 latki) 

zamieszkałych na terenie gminy miasta Radomia, z rodzin 

ubogich wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomiu.  

I:szczepienie przeciwko pneumokokom 

P336, gmina 

Zebrzydowice, 

woj. śląskie 

2011-2013 

24.09.11 

 

P: 3-latki; w 2011 r. – 153 dzieci ur. w 2008 r., w 2012 r. – 161 

dzieci ur. w 2009 r., w 2013 r. – 135 dzieci ur. w 2010 r. 

I:szczepienie przeciwko pneumokokom 

P338, gmina 

Wojnicz, woj. 

małopolskie 

2011 

29.09.11 P: 120 dzieci – wcześniaki ur. w 2008 r. oraz 2-latki 

zamieszkałe na terenie gminy Wojnicz.  

I:Prevenar 13 

P342, miasto 

Płock, woj. 

mazowieckie 

2011-2015 

15.10.11 P: dzieci w wieku od 12 do 23 m.ż. zamieszkałe na terenie 

miasta Płocka, nienależące do grupy podwyższonego ryzyka 

zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które 

dotąd nie zostały uodpornione przeciwko pneumokokom.  

I:szczepionka skoniugowana 13-walentna przeciwko 

zakażeniom pneumokokowym  



Warszawa, 23.01.2012                        3 

Problem zdrowotny – Streptococcus 

pneumoniae 
• Infekcje układu oddechowego – 3. przyczyna zgonów dzieci poniżej 5. r.ż. 

• Streptococcus pneumoniae – przyczyna zakażeń dróg oddechowych (zapalenia 

płuc, ropnego zapalenia ucha środkowego i zatok obocznych nosa), jak  

i pneumokokowych zakażeń inwazyjnych (IPD): bakteriemie, posocznice, zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia wsierdzia i masywne zapalenie otrzewnej  

u osób po splenektomii 

• Zapadalność na IPD największa u młodszych dzieci i u osób po 75 r.ż. 

• Śmiertelność dzieci z zapaleniem opon mózgowych w wyniku IPD – 20%,  

z zapaleniem płuc i bakteriemią – 7%; zapalenie opon mózgowych ma neurologiczne 

następstwa u 26% przeżywających dzieci 

• Od 1977 r. narastający rozwój szczepów S. pneumoniae antybiotykoopornych 

• Dane epidemiologiczne dla Polski: wg polskich badań epidemiologicznych – 

zapadalność na IPD dzieci 0-2 r.ż. 19/100 000, 0-5 r.ż. – 17,6/100 000,  

2-5 r.ż – 15,8/100 000; wg danych WHO wskaźniki wyższe 25 razy (rocznie 11 666-

14 565 zachorowań wśród dzieci, z tego 28-71 zgonów) 

• W badaniu Patrzałek 2010 (badanie epidemiologiczne, obserwacyjne): szczepienie 

PCV-7 2+1 dawki, pierwsza dawka w 3-4 m.ż.; wyniki: spadek hospitalizacji z powodu 

radiologicznie potwierdzonego zapalenia płuc z 41-32/1000 (2004-5) do 15-13,5/1000 

(2007-8) u dzieci 0-1 r.ż. i z 6-11/1000 (2004-5) do 4,73-3,85/1000 (2007-8) dzieci 2-

4 r.ż. 
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Szczepienia – Streptococcus 

pneumoniae 
• Dwa typy szczepionek przeciwko S. pneumoniae: 

– polisacharydowa; PPV (pneumococcal polysaccharide vaccine), pokrywająca 23 

serotypy pneumokoków (dzieci >2 r.ż. i dorośli) 

– sprzężona z białkiem; PCV (pneumococcal conjugate vaccine; w Polsce: 7-,  

10- lub 13-walentna) (dzieci do 5 r.ż.) 

• Dzieci <2. r.ż. nie odpowiadają syntezą przeciwciał na antygeny węglowodanowe, więc 

niezbędna jest dla nich szczepionka zawierająca antygeny polisacharydowe sprzężone  

z białkiem (PCV) 

• Serotypy zawarte w PCV-7 odpowiadają za 89–93% IPD u dzieci <2. r.ż. w USA,  

a w Europie za 71–86% IPD  

• Powszechne szczepienie dzieci zapobiega zakażeniom i ich powikłaniom; oddziałuje też 

krzyżowo na zakażenia serotypami nie pokrywanymi bezpośrednio przez szczepionkę. 

Zmniejszając liczbę zakażeń, zapobiega konieczności ich leczenia za pomocą 

antybiotyków, a więc przeciwdziała rozwojowi antybiotykooporności S. pneumoniae. 

Indukuje też odporność zbiorową (herd immunity), czyli zapobiega zakażeniom u osób 

starszych. W publikacji Patrzałek 2010 jest mowa o tym, że w roku 2004, przed 

szczepieniami dzieci w wieku 0-4 r.ż., wskaźnik zachorowań u osób powyżej 65 r.ż. wynosił 

średnio 18,41/1000. W 2007 roku był wyższy – 20,48/1000, następnie w 2008 roku spadł do 

16,91/1000. U osób w wieku 50-64 r.ż. w latach 2004-2005 wyniósł średnio 4,29/1000, w 

latach 2007-2008 4,60/1000. Najniższy wskaźnik zachorowań odnotowano w grupie osób w 

wieku 30-49 r.ż. – w latach 2004-2005 wyniósł średnio 1,60/1000, w 2007-2008 1,64/1000 
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Szczepienia przeciwko pneumokokom w Polsce 

Dostępne szczepionki – dla dzieci 2 m.ż.-5 r.ż zalecane:  

• szczepionka skoniugowana: PCV-7: Prevenar (Wyeth; ok. 340 zł), PCV-10: Synflorix (GSK); ok. 200 zł), 

PCV-13: Prevenar13 (Wyeth; ok. 340 zł); dawkowanie:  

– Początek w 1. r.ż. – 3 lub 2 dawki + 1 uzupełniająca (schemat 3+1 lub 2+1) 

– Początek 12-23 m.ż. – 2 dawki 

– Dzieci w wieku 24-59 m.ż. – 1 dawka 

Program Szczepień Ochronnych 2012: 

• szczepienia obowiązkowe w grupach szczególnego ryzyka medycznego: 

a) dzieci od 2 m.ż. do ukończenia 5 r.ż.: po urazie lub z wadą OUN, przebiegającymi z wyciekiem płynu 

mózgowo-rdzeniowego, zakażone HIV, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po 

przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu 

ślimakowego, 

b) dzieci od 2 m.ż. do ukończenia 5 r.ż. chorujące na: przewlekłe choroby serca, schorzenia immunologiczno-

hematologiczne, małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, asplenię 

wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, przewlekłą 

niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy, pierwotne zaburzenia odporności, choroby 

metaboliczne, w tym cukrzycę, przewlekłe choroby płuc, w tym astmę, 

c) dzieci od 2 m.ż. do ukończenia 12 m.ż. urodzone przed ukończeniem 37 t. ciąży lub urodzone z masą 

urodzeniową poniżej 2500 g. 

• Szczepienia zalecane, choć niefinansowane ze środków publicznych w populacji ogólnej dzieci 2 m.ż.-5 

r.ż. i u dzieci 2-5 lat z grup ryzyka, np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub  z chorobami 

przewlekłymi, w tym zaburzeniami odporności. Oceniane programy są zgodne z tymi zaleceniami, 

uzupełniają lukę w świadczeniach gwarantowanych. 

Szczepionki 23-walentne: 

- Pneumo 23 (Sanofi Pasteur) – 75 zł 

- Pneumovax 23 (MSD Polska) – 38 zł 



                          

Aktualny stan finansowania/aktualna praktyka – 

szczepionki przeciwko pneumokokom 

• W 2009 r. szczepienia dzieci <2 r.ż. PCV były włączone w programy szczepień w 90 

krajach: 

– PCV finansowana ze środków publicznych w 24 z 32 państw Europy (zrzeszonych  

w sieci EUVAC.NET); przy czym w 7 krajach Europy szczepi się tylko dzieci z grup 

ryzyka;  

– w 12 krajach europejskich schemat 3+1, w 11 – 2+1  

– w większości krajów PCV-7, w UK – PCV-13 (2+1 dawki) 

– najwięcej kompletnych cykli szczepień na 100 żywych urodzeń (2005-2007)  

w Belgii, UK, Francji, Grecji i Holandii 

– wskaźnik kompletnych wyszczepień w Polsce jest porównywalny z Czechami, 

Słowacją, Węgrami (Polska jako jedyna spośród tych państw oznaczona jest  

jako kraj bez szczepień w grupach ryzyka, co nie odpowiada stanowi aktualnemu – 

szczepienia przeciwpneumokokowe obowiązkowe w grupach wysokiego ryzyka,  

w populacji ogólnej zalecane, niefinansowane ze środków publicznych)  

– szczepienia rutynowe w USA, Australii, Kanadzie, N. Zelandii 

• W Polsce szczepienia dzieci zdrowych finansowane są przez samorządy, m.in. Kalisz, 

Kraków, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Wrocław, Suchedniów, Hażlach, Kolbuszowa, 

Jelenia Góra, Police, Oława, Bogatynia, Bochnia, Lublin, Puławy, Chełm, Rejowiec, 

Dębica, Kolbuszowa, Brzesk, Bogoria, Dobre Miasto, Jelcze-Laskowice, Kwilcza  

i Milanówek 
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Dotychczasowe opinie – szczepionki przeciw 

pneumokokom 
• Samorządowe programy zdrowotne z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

były już prezentowane Radzie Konsultacyjnej na posiedzeniach: 9/2010 w dniu 12 

kwietnia 2010 r. (opinia Prezesa AOTM nr 7/2010 z 12 kwietnia 2010 roku), 18/2010 w 

dniu 6 września 2010 r. (opinie Prezesa AOTM nr 38/2010, nr 39/2010 z 6 września 

2010 r.), 25/2010 w dniu 29 listopada 2010 r. (opinia Prezesa AOTM nr 60/2010 z 29 

listopada 2010 roku), 4/2011 w dniu 28 lutego 2011 r. (opinie Prezesa AOTM nr 

13/2011, nr 14/2011, nr 15/2011 z 28 lutego 2011 r.), 12/2011 w dniu 20 czerwca 2011 

r. (opinie Prezesa AOTM nr 33/2011, nr 34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/2011 z 20 

czerwca 2011 r.) , 18/2011 w dniu 5 września 2011 r. (opinie Prezesa AOTM nr 82/2011, 

nr 83/2011, nr 84/2011 z dnia 5 września 2011 r.) oraz 17 października 2011 r. (opinie 

Prezesa AOTM nr 154/2011, nr 155/2011, nr 156/2011, nr 157/2011). Wśród 19 

wydanych dotychczas opinii, trzy były negatywne, wszystkie opinie odnosiły się do 

programów opartych na szczepieniach przeciwko pneumokokom dzieci w wieku do 5 r.ż.  

• W wydanych opiniach podkreślano, że „Istnieje wiele wtórnych dowodów naukowych 

potwierdzających efektywność i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko pneumokokom, 

również u dzieci poniżej 2 roku życia. Szczepienia te są powszechnie akceptowane, 

zalecane przez ekspertów polskich i zagranicznych, finansowane w wielu krajach 

europejskich, i charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia 

kosztowej efektywności w systemach opieki zdrowotnej państw rozwiniętych. Rutynowe 

szczepienia dzieci do 2 lat 3-4 dawkami szczepionki skoniugowanej PCV (z ew. 

programem „catch-up” – zabezpieczania dzieci do lat 5 wg oddzielnego schematu) jest 

zalecane w wielu krajach i wydaje się obecnie standardem postępowania”. 
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Rekomendacje kliniczne zagraniczne-

szczepionki p/pneumokokom 

• USA: w 2010 roku Komitet ds. Chorób Zakaźnych Amerykańskiej Akademii 
Pediatrycznej (AAP) oraz Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień 
Ochronnych (ACIP) zalecają stosowanie szczepionki PCV13 u wszystkich 
dzieci w wieku 2-59 m.ż. oraz 60-71 m.ż. z grupy podwyższonego ryzyka 
zachorowania na choroby pneumokokowe (zarówno w przypadku braku 
wcześniejszego szczepienia PCV7 lub PCV13 oraz w przypadku 
niezakończonego cyklu szczepień PCV7 i PCV13) – 3+1: w 2-6 m.ż., 8 tyg. 
przerwy między dawkami, czwarta dawka w 12-15 m.ż. 

• UK: od 09.2006 obowiązkowe PCV-7 (obecnie PCV-13)  w 2. i 4. m.ż. + 
dawka uzupełniająca w 13. m.ż. (2+1 zamiast 3+1 dawek zalecanych przez 
producenta, na podstawie wyników badań wykazujących 84% efektywność 3 
dawek vs 98% efektywność 4 dawek) 

• Australia: powszechne szczepienie PCV-7 dzieci zdrowych 3 dawki: 2. 4. i 6. 
m.ż., dzieci aborygeńskich z okręgów o wysokiej zapadalności 3+1 dawki: 
j.w.+ w 18-24 m.ż., dzieci z grup ryzyka medycznego 4 dawki j.w.+ w 12 m.ż. 
+ doszczepianie PPV w 4-5 r.ż.; dzieci starsze wg. grup ryzyka 

• Kanada: powszechne szczepienie dzieci <2 r.ż. PCV-7 (3+1 dawki: w 2., 
4.,6. i 12-15 m.ż.), a dzieci z grup ryzyka dodatkowo w 24-59 m.ż.) 

• Belgia: rekomenduje się wprowadzenie powszechnego szczepienia dzieci do 
2 r.ż. PCV-7 w schemacie 2+1 dawki, z podaniami w 2., 3. i 15 m.ż. 
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Podsumowanie opinii ekspertów 

         

 

          

   

• Eksperci (opinie do pz P020): szczepienia są wskazane zwłaszcza w 

grupach wysokiego ryzyka. Eksperci odwołują się do zaleceń 

Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień 

Ochronnych. 

• Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych 

(Warszawa, 2.03.2010): konieczność pilnego wprowadzenia 

powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci do lat 2; do 

czasu wprowadzenia szczepień powszechnych – szczepienia w 

grupach ryzyka szczepionkami PCV-10 i PCV-13 



                          

Program jst – czas, populacja, koszty 
Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie 

populacji docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę, 

interwencja 

P328, miasto 

Radom, woj. 

mazowieckie 

2011-

2013 

ok. 306 dzieci ur. w latach 

2009–2011 (2 latki) 

zamieszkałych w Radomiu, 

z rodzin ubogich 

wytypowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomiu.  

Komentarz analityka: 

Według GUS w Radomiu w 

2009 r. urodziło się 2421 

dzieci, w 2010 r. – 2338.  

Budżet/rok: ok. 91 800 zł 

-koszt szczepionki - ok. 300 zł 

Komentarz analityka: 

Środki finansowe na szczepienia dzieci 

największego ryzyka wytypowanych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (w liczbie 306) w Radomiu 

zarezerwowane będą każdorazowo 

(rocznie?) w budżecie Miasta Radomia.  

Brak wyceny kosztów obsługi programu 

oraz akcji informacyjnej.  

P336, gmina 

Zebrzydowice, 

woj. śląskie 

 

2011-

2013 

3-latki; w 2011 r. – 153 

dzieci ur. w 2008 r., w 2012 

r. – 161 dzieci ur. w 2009 r., 

w 2013 r. – 135 dzieci ur. w 

2010 r.  

Komentarz analityka:  

100% dzieci uprawnionych 

ma być objętych programem 

Budżet na 3 lata: 25 940 zł 

W 2011 r. – 9 180 zł 

W 2012 r. – 9 660 zł 

W 2013 r. – 8 100 zł 

-orientacyjna cena szczepionki – 60 zł 

Komentarz analityka:  

PZ będzie finansowany ze środków 

gminy oraz innych (?) dostępnych źródeł. 

Brak wyceny kosztów obsługi programu 

oraz planowanej kampanii informacyjno-

edukacyjnej.  



                          

Program jst – czas, populacja, koszty 

Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie 

populacji docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P338, 

gmina 

Wojnicz, 

woj. 

małopolskie 

2011 120 dzieci – wcześniaki ur. w 

2008 r. oraz 2-latki 

zamieszkałe na terenie gminy. 

Komentarz analityka: 

populację PZ stanowią dzieci 

2 i 3-letnie. W 2008 r. w 

gminie urodziło się 156 dzieci, 

z czego 36 zostało 

zaszczepionych przez 

rodziców. Według GUS w 

2009 r. urodziło się 154 dzieci.  

Budżet: 24 000 zł, co daje 200 zł na 1 dziecko 

Komentarz analityka: 

PZ najprawdopodobniej finansowany ze środków 

gminy. Przedstawiono ilość urodzeń w 2008 r. 

oraz informacje, że dzieci z tego rocznika to 

wcześniaki. W 2011 r. niektóre z nich będą miały 

3 lata. Populację programu stanowią jednak 

także 2-latki.Budżet programu obejmuje tylko 

dzieci urodzone w 2008 r.  

P342, 

miasto 

Płock, woj. 

mazowieckie 

 

2011-

2015 

 

dzieci w wieku od 12 do 23 

m.ż. zamieszkałe w Płocku 

Komentarz analityka: 

Dzieci urodzone w 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 r. 

Według GUS w 2009 r. w 

Płocku urodziło się 1380 

dzieci; w 2010 r. – 1286 

dzieci.  

 

 

Budżet 5 letni: 1 800 000 zł 

Rocznie: 360 000 zł 

Udział 1 dziecka w PZ - 480 zł (zakup 2 dawek 

szczepionki, koszty organizacyjne). 

Komentarz analityka: 

PZ finansowany ze środków miasta Płock.  

Zakłada się 60% frekwencję tj. ok. 750 dzieci/rok 

W przypadku większej frekwencji miasto Płock 

podejmie działania w celu zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych. Badanie 

lekarskie, podanie szczepionki, sporządzanie 

dokumentacji med. są wykonywane w ramach 

świadczeń finansowanych przez NFZ . 
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Dziękuję za uwagę 



















































































Trisenox ® (trójtlenek arsenu)
ostra białaczka promielocytowa u dorosłych pacjentów, 

charakteryzuj ąca się translokacj ą t(15;17)
i (lub) obecnoś cią genu (ang. Pro-Myelotic Leucaemia –

APL/ Retinoic-Acid Receptor – alpha – PML/RAR alfa)
po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby 

     

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2011 r.



• Zlecenie MZ na podstawie art. 31 g ust. 1 Ustawy z dn. 04.03.2011r., MZ-PLE-460-
8365-393/GB/11

• usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej - podanie trójtlenku arsenu we 
wskazaniu leczenie indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki 
promielocytowej (APL) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się 
translokacją t(15; 17) i/lub obecno ścią genu PML/RAR-alfa po niepowodzeniu 
leczenia lub w nawrocie choroby - z wykazu świadczeń gwarantowanych 
realizowanych w ramach programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej.

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ: zgodne z rejestracyjnym

• Wskazanie rejestracyjne: dorośli pacjenci, indukcja remisji i konsolidacja ostrej 
białaczki promielocytowej, charakteryzującej się translokacją t (15; 17) i(lub) 
obecnością genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid Receptor – alpha –
PML/RAR-alfa) po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby.
Wcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii.

•              
  

• Dotychczasowe postępowanie w Agencji: n/d

Problem decyzyjny

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 2



Ostra białaczka promielocytowa
• wytwarzanie wadliwego receptora retinoidów -> zahamowanie dojrzewania na 
etapie promielocytu.
• w 90% przypadków występuje translokacja t(15;17) (q22;q12-21) i onkogen 
PML1/RARα.

Objawy:
• częste zaburzenia krzepnięcia o cechach krzepnięcia wewnątrznaczyniowego
• ziarnistości z rozpadających się promielocytów mają aktywność 
tromboblastyczną i indukują zespół DIC z wtórną fibrynolizą
• w szpiku >50% promielocyty, w których występują pałeczki Auera, często 
układające się w pęczki (tzw. fagoty)

Epidemiologia:
ca. 8% przypadków AML u dorosłych w Europie

Problem zdrowotny – definicja, podział, objawy, 
epidemiologia

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 3



• Choroba rzadka (ORPHA520)

Oszacowanie populacji
• AOTM: 16 – 27 osób (=> ICD-10 92.4: 2010 – 96, 2011 - 58; 

odsetek nawrotów – 28%)

• NFZ: 5 osób (liczba zgód: 2009 – 2, 2010 – 2, 2011 - 1)

• Autorzy raportu: 6 osób / rok (na podstawie szwedzkiego rejestru 
zapadalności na APL i danych z GUS)

• Orphanet: częstość zachorowań 8 / 100 000

Epidemiologia – oszacowanie populacji

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 4



• Data I rejestracji w Polsce:
EMA - 05.03.2002

• Opis interwencji Trisenox:

� koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, substancja czynna trójtlenek
arsenu (1 mg/ml).

� powoduje zmiany morfologiczne i fragmentacje DNA charakterystyczne dla 
apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB4.

� powoduje uszkodzenie lub degradację białka fuzji białaczki 
promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa).

• Inne technologie o podobnym wskazaniu klinicznym:

� komparatory: ATRA (tretynoina, kwas retinowy)

� Cytostatyki skojarzone z ATRA

Interwencja

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 5



Najskuteczniejszy lek w terapii rAPL (mol. i hem.), stosowany w indukcji (monoterapia) i konsolidacji 
(ATO+ATRA), ewentualnie także w terapii podtrzymującej. CR - ok. 80%, możliwa długotrwała CR molek.

Możliwe leczenie cytostatyczne, skojarzone z ATRA

Ekspert popiera stosowanie ATO w opornych i nawrotowych APL. Terapia ATO umożliwia wykonanie allo- lub
autoHSCT, dających szanse całkowitego wyleczenia choroby nowotworowej

         

Kosztowny -> finansowanie z pryw. pieniędzy niemożliwe. Należy finansować ze środków publ., ale po ↓ ceny.

Przy braku wrażliwości na transretinoidy należy zastosować ATO . Wobec wysokiej ceny należy finansować ze 
środków publicznych, gdyż jest to lek, który pozwala na uzyskanie kolejnej remisji choroby

           

ATO powinien być finansowany ze środków publ. u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu leczenia lub w rAPL
(ELN i NCCN). Przewidywana częstość zastosowania Trisenoxu w skali kraju - niska

Ocena leku oparta jest na opublikowanych badaniach klin. Wyniki badań w nawrotach oparte są na małych 
grupach (niski poziom siły dowodowej i rekomendacji)

Wysoka cena leku

Stanowiska polskich ekspertów 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 6



PUO-PTOK 2009
W razie utrzymywania się braku remisji, konieczność stosowania leczenia
alternatywnego, obecnie podawanie ATO.
Pierwszy nawrót lub 2−krotne pojawienie się onkogenu PML-RAR-α, należy rozważyć
zastosowanie leczenia ATO

NCCN 2011
W przypadku nawrotu: ATO±ATRA

BCSH 2006
ATO powinien być stosowany tylko u pacjentów z dodatnim PML-RAR-α.

LeukemiaNet 2009
powinno być ograniczone do przypadków z potwierdzonym PML-RAR-α schematy na
bazie ATO są obecnie uważane za I linię w leczeniu nawrotu APL.
dla pacjentów, u których nie można wykonać HSCT, dostępne opcje obejmują
powtarzające się cykle ATO lub/bez ATRA +/- chemioterapia

ESMO 2010
W nawrotowej APL, ATO może indukować remisję, nawet wśród pacjentów , którzy 
uodpornili się na ATRA. 

Rekomendacje i wytyczne post ępowania 
klinicznego – Polska i świat

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 7



Pharmaceutical Benefits Advisory Committee 2009
Rekomendacja: pozytywna we wskazaniu leczenie indukcyjne i 
konsolidacyjne nawrotów APL (obecność t(15:17) lub PML/RAR-α) u 
pacjentów, u których nie stosowano uprzednio ATO w indukcji.
Zalecenie wpisania ATO na listę PBS z uwagi na zapotrzebowanie 
kliniczne, na bazie niepewnej, ale akceptowalnej opłacalności w 
porównaniu z ATRA i intensywną chemioterapią.

Haute Autorité de Santé 2002
Zgoda na umieszczenie Trisenoxu w wykazie leków dopuszczonych do 
stosowania w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej

Rekomendacje dotyczą ce finansowania ze 
środków publicznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 8



• Analiza kliniczna jest niezgodna z Wytycznymi AOTM
· nie porównano efektywności eksperymentalnej z praktyczną
· nie podano stopnia zgodności między analitykami dokonującymi selekcji doniesień

• Technika analityczna: przegl ąd systematyczny

• Miary efektywnoś ci:
� parametry względne: RR, RB
� parametry bezwzględne: NNT, NNH.
� punkty końcowe: przeżycie całkowite (OS), śmiertelność, uzyskanie remisji 

całkowitej (CR), czas do uzyskania CR, uzyskanie remisji molekularnej, nawroty, 
przeżycie wolne od nawrotów (RFS)

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 9



Badanie Metodyka

Obserwacja

[mies.]

Indukcja Konsolidacja Ocena 

jakości

**
GB GK GB GK

Raffoux 2003 RCT 2* ATO ATO+ATRA ATO 10 ATO+ATRA 10 2

Niu 1999 nRCT 27,5*

ATO ATO+CT ATO 31 ATO+CT 11

5
ATO ATO+ATRA ATO 31 ATO+CT 5

Au 2003 nRCT 36 ATO ATRA+CT CT 21 CT lub BMT 19 6

Hu 1999 nRCT 40 ATO ATRA+CT ATO ± CT 32 ATRA+CT 14 8

Hu 2000 nRCT bd ATO ATRA+CT ATO 21, ATO+CT 11 ATRA+CT 8 7

Thomas 2005 nRCT 30 ATO ATRA+CT ATRA+CT 25 bd 50 3

Wang 2004 nRCT 36

ATO ATRA ATO+CT 25 ATO±CT 15

9
ATO ATO+ATRA ATO+CT 25 ATRA+CT 28

Thirugnanam 

2009

nRCT bd ATO ATO+ATRA ATO 20 ATO+ATRA±CT 13 8

Analiza efektywno ści klinicznej – wł ączone 
badania 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 10

*mediana
** Jadad dla RCT (maks. 5), NOS dla nRCT (maks. 9)



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 
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• Przeżycie całkowite

Badanie Okres obs GB GK IS

Raffoux 2003 24 59% 59% -

Au 2003 24 82% 23% +

Hu 1999 24 30% 30% nd

Hu 2000 1: 10, 2: 20, GK: 8 1: 66%, 2: 62% 37% p<0,05

Thomas 2005 24 77% 51% +

Thomas 2005: p. leczeni ATO w monoterapii wykazują lepszą przeżywalność w porównaniu z p. leczonymi 
ATRA+CT. IS nie podano.
Au 2003: Wyższe OS w grupie GB (w fazie indukcji ATO, w fazie konsolidacji CT)
Hu 2000: p. leczeni ATO mieli IS lepsze przeżycie w porównaniu do grupy ATRA+CT. Przeżycia uzyskane w 
podgrupach różniących się terapią w fazie konsolidującej są zbliżone.
Raffoux 2003: mediana okresu przeżycia - 21 mies. Szacowany 24-mies. OS - 59%. Nie wykazano IS różnic 
w przeżywalności pomiędzy grupami chorych leczonych ATO lub ATO w kombinacji z ATRA.



Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 12

• Śmiertelność

Badanie Okres obs GB GK RR [CI95%] NNT [CI95%]

Raffoux 2003 21 20% 10% 2,00 [0,30; 14,09] ns

Niu 1999 bd 9% bd bd

Niu 1999 bd 9% bd bd

Au 2003 36 9% 63% 0,15 [0,04; 0,49] 1,86 [1,34; 3,99]

Hu 1999 30 50% bd bd

Hu 2000 bd 16% bd bd bd

Thomas 2005 30 8% bd bd bd

Wang 2004 36 8% 33% 0,24 [0,06; 0,95] 3,95 [1,92; 141,60]

Wang 2004 36 8% 7% 0,75 [0,16; 3,47] ns

Thirugnanam 2009 bd 4% 21% 0,20 [0,02; 1,77] ns

W pojed. badaniach porównawczych wykazano IS redukcję śmiertelności w grupie ATO vs schematy 
jednoskładnikowe (ATRA/CT). Nie stwierdzono różnic pomiędzy schematami złożonymi zawierającymi ATO a 
monoterapią ATO, jak również pomiędzy monoterapią ATO a schematem ATRA+CT.



• Remisja całkowita (CR)

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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Badanie GB GK RB [CI95%] NNT [CI95%]

Raffoux 2003 80% 80% 1,00 [0,58; 1,71] ns

Niu 1999 84% 82% 1,03 [0,78; 1,63] ns

Niu 1999 84% 100% 0,90 [0,72; 1,73] ns

Au 2003 100% 47% 2,06 [1,41; 3,58] 1,90 [1,37; 3,18]

Hu 1999 91% 7,1% 12,69 [2,86; 71,39] 1,20 [1,07; 1,77]

Hu 2000 91% 25% 3,63 [1,51; 12,72] 1,52 [1,16; 3,45]

Thomas 2005 84% 90% 0,93 [0,72; 1,11] ns

Wang 2004 56% 20% 2,80 [1,11; 8,30] 2,78 [1,67; 24,33]

Wang 2004 56% 71% 0,78 [0,50; 1,18] ns

Thirugnanam 2009 95% 93% 0,88 [0,68; 1,22] ns

Schematy zawierające ATO okazały się IS skuteczniejsze od schematów nie zawierających ATO.
Nie zaobserwowano różnic pomiędzy monoterapią ATO a schematami zawierającymi ATO i CT lub ATRA.



• Czas do CR

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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Badanie GB GK p

Raffoux 2003 42 42 0,58

Niu 1999 30 35 bd

Niu 1999 30 39 bd

Hu 2000 I: 30, II: 35 39 bd

Thomas 2005 49 47 bd

Wang 2004 43 32 <0,05

Wang 2004 43 33 ns

Czas do uzyskania CR: wartości średnie w badaniach oscylowały w granicach od 30 - 59 dni.
W większości badań porównawczych nie wykazano różnic pomiędzy ATO a grupami kontrolnymi lub nie 
podano danych o IS. Jedynie w badaniu porównującym ATO z ATRA wykazano, że czas do uzyskania CR był 
znamiennie krótszy w grupie ATRA.



• Uzyskanie remisji molekularnej

Analiza efektywno ści klinicznej - wyniki
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Badanie GB GK RB [CI95%] NNT [CI95%]

Raffoux 2003 25% 13% 2,00 [0,31; 13,82] ns

Thomas 2005 38% bd nd nd

Thirugnanam 2009 86% 100% 0,88 [0,72; 1,07] ns

W badaniach nRCT remisję molekularną uzyskało od 38% do 100% pacjentów z remisją całkowitą po 
monoterapii ATO.
W badaniu RCT (N=20) remisję molekularną uzyskało 25% pacjentów leczonych monoterapią ATO oraz 
13% pacjentów leczonych kombinacją ATO + ATRA. Różnica nie była istotna statystycznie.
Thomas 2005: wyniki tylko dla grupy ATO -> nie ma możliwości porównania obu schematów.
Raffoux 2003: remisję molekularną stwierdzono u 2 pacjentów z grupy ATO i 1 z grupy ATO + ATRA.
Thirugnanam 2009 (część pacjentów w grupie ATO+ATRA stosowało również antracykliny), remisję 
molekularną stwierdzono u wszystkich pacjentów, który uzyskali remisję w grupie ATO + ATRA oraz u 86% 
spośród pacjentów z remisją w grupie ATO.



• Nawroty

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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Badanie Czas obs GB GK RR [CI95%] NNT [CI95%]

Raffoux 2003 21 31% bd bd

Au 2003 36 38% 22% 1,71 [0,55; 6,53] ns

Hu 1999 30 37% bd bd

Hu 2000 bd 31% bd bd bd

Thomas 2005 30 14% bd bd bd

W większości prac w grupie ATO ryzyko nawrotu mieściło się w granicach od 14% do 38%.
Odsetek nawrotów w badaniu, w których w konsolidacji stosowano CT wynosił 38%, zaś w pozostałych 
pracach (populacja mieszana) 23%. W większości prac z grupą kontrolną nie podano danych 
wystarczających do przeprowadzenia porównania ATO z innymi schematami (wyjątek: Au 2003, w którym nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy schematem ATO vs ATRA+CT)



• Przeżycie wolne od nawrotu choroby

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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Badanie Okres obs GB GK p

Raffoux 2003 24 59% 59% ns

Hu 2000a GBI: 20, GBII: 10, GK: 8 66%, 46% 25% bd

Thomas 2005 24 90% 47% bd

Hu 2000: wyniki osobno dla podgrup różniących się terapią konsolidującą. RFS wynosił 66% w podgrupie 
ATO oraz 46% w podgrupie ATO+CT. IS nie podano. Wysoki 90% RFS odnotowano w pracy Thomas 
2005. Przeżycie bez nawrotu choroby w grupie pacjentów leczonych kombinacją ATRA i CT wynosiło od 
25% - 47%. W grupie ATO RFS wahało się od 46% do 90%. Nie podano informacji o IS zaobserwowanych 
różnic pomiędzy grupami ATO i ATRA+CT. 
Raffoux 2003 (monoterapia ATO vs ATO+ATRA): RFS oszacowane łącznie dla obu grup wynosiło 59% w 
okresie 2 lat. Różnica pomiędzy grupami nie była IS.



• Badania rejestracyjne

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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Badanie Soignet 1998 (N=12) Soignet 2001 (N=40)

Dawka leku, mg/kg mc./doba (mediana, zakres) 0,16 (0,06 – 0,20) 0,15

CR 11 (92%) 34 (85%)

Czas do remisji szpiku kostnego (mediana) 32 dni 35 dni

Czas do CR remisji (mediana) 54 dni 59 dni

18-mies. okres przeżycia 67% 66%

Badanie jednoośrodkowe (Soignet 1998): nawroty występowały po 1-6 wcześniejszych terapiach, a u 2 
pacjentów wystąpił nawrót po transplantacji komórek macierzystych. 
Badanie wieloośrodkowe (Soignet 2001): nawroty występowały po 1-4 wcześniejszych terapiach, a u 5 
pacjentów wystąpił nawrót po transplantacji komórek macierzystych.
Średni czas całkowitej remisji (CR) wg. Kaplana-Meiera w badaniu jednoośrodkowym wyniósł 14 miesięcy i 
nie został osiągnięty w badaniu wieloośrodkowym. Podczas ostatniej kontroli 6 z 12 pacjentów w badaniu 
jednoośrodkowym pozostawało przy życiu, przy obserwacji wynoszącej średnio 28 miesięcy (zakres od 25 do 
29). W badaniu wieloośrodkowym 27 z 40 pacjentów pozostawało przy życiu przy obserwacji wynoszącej 
średnio 16 miesięcy (zakres od 9 do 25).



Najczęściej raportowane i jednocześnie najcięższe działania 
niepożądane ATO:

� hiperleukocytoza (71/131 osób w 5 badaniach),

� wydłużenie odstępu QT w EKG (51/129 pacjentów w 8 badaniach),

� zespół aktywacji leukocytów (40/156 pacjentów w 7 badaniach),

� neuropatia obwodowa (26/140 pacjentów w 8 badaniach).

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy 
Wnioskodawcy
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ChPL Trisenox®

� Podczas badań klinicznych związane z leczeniem reakcje niepożądane 3. i 4. stopnia 
wg skali CTC wystąpiły u 37 % pacjentów.

� Do najczęściej zgłaszanych działań należy hiperglikemia, hipokaliemia, neutropenia 
oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT).

� Leukocytoza wystąpiła u 50% pacjentów z APL i była odnotowana w ocenie 
hematologicznej. 

� Przypadki ciężkich reakcji niepożądanych były częste (1-10%) i spodziewano się ich 
w tej populacji. Takie przypadki ciężkich reakcji niepożądanych, związanych z 
produktem TRISENOX obejmowały zespół różnicowania APL (3), leukocytozę (3), 
wydłużenie odstępu QT (4, 1 przypadek z torsade de pointes), migotanie/trzepotanie 
przedsionków (1), hiperglikemię (2) oraz różne przypadki ciężkich reakcji 
niepożądanych związanych z krwotokiem, zakażeniami, bólem, biegunką i 
nudnościami. 

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z innych 
źródeł
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• Analiza ekonomiczna jest niezgodna z Wytycznymi AOTM
– nie przyjęto horyzontu czasowego obejmującego czas do zgonu (w przypadku

przedmiotowej technologii medycznej wyniki i koszty ujawniają się w ciągu całego życia
chorego a porównywane technologie mają różny wpływ na śmiertelność)

– nie wykonano zestawienia kosztów i konsekwencji
– nie wyróżniono odpowiednich kategorii kosztów zgodnie z pkt. 4.7.1 Wytycznych
– nie zidentyfikowano zużytych zasobów, odpowiednich dla badanego problemu
– nie przedstawiono wyników analizy ekonomicznej w postaci całkowitych wyników klinicznych

i odrębnie całkowitych kosztów porównywanych technologii
– nie wykonano analizy kosztów-efektywności lub kosztów-użyteczności (pomimo różnic w

efektywności klinicznej między porównywanymi technologiami medycznymi)

• Technika analityczna : analiza kosztów
Autorzy Analizy wskazują na „ograniczenia metodyczne związane z badaniami nierandomizowanymi, 

które nie pozwalają na przeprowadzenie klasycznej CEA (czy też CUA lub CMA) tymczasem… 
możliwe było wykonanie przynajmniej analizy kosztów-konsekwencji zamiast analizy kosztów

• Miara efektywno ści: koszty terapii
• Perspektywa: NFZ
• Horyzont czasowy: 6-mies. (konsultacja z „ekspertem”)

Analiza ekonomiczna – metodyka
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Analiza ekonomiczna – wyniki
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• Analiza wpływu na budżet jest niezgodna z Wytycznymi AOTM
• nie oszacowano pozycji rynkowej danej technologii w poszczególnych

wskazaniach

• Założenia
– horyzont czasowy: 3 lata
– wielkość populacji: 6 rocznie

• Scenariusze:

• aktualny, w którym ATO finansowane jest w ramach katalogu 
chemioterapii niestandardowej,

• prognozowany, w którym ATO finansowany będzie w ramach katalogu 
chemioterapii.

Brak scenariusza zgodnego z problemem decyzyjnym – usunięcie!

Analiza wpływu na bud żet – metodyka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 23



Scenariusz aktualny
         

               
           

         
        

Analiza wpływu na bud żet – wyniki (1)
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Scenariusz prognozowany
        

       
           

            
      

Analiza wpływu na bud żet – wyniki (2)
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Wydatki inkrementalne
         

      
             

       

Analiza wra żliwoś ci

Analiza wpływu na bud żet – wydatki 
inkrementalne i analiza wra żliwo ści
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• Analiza nie jest zgodna z problemem decyzyjnym, który przewiduje 
usunięcie przedmiotowego świadczenia

• Autorzy analizy BIA nie rozpatrują takiego scenariusza.

       
       
           

          
   

Analiza wpływu na bud żet – uwagi analityka
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• rAPL jest chorob ą rzadką, a ATO posiada status leku sierocego .

• Pozycja pacjentów z chorobami rzadkimi: wiedza i doś wiadczenia w terapii chorób 
rzadkich są na znacznie niższym poziomie w porównaniu z chorobami populacyjnymi, 

• Wysokie nakłady finansowe na terapi ę chorób rzadkich (znacznie przekraczają 
możliwości przeciętnego pacjenta) -> brak finansowania ze środków publicznych 
może skutkować brakiem dostępu do terapii.

• Dostęp do leków finansowanych w ramach katalogu chemioterapii 
niestandardowej -> konieczność uzyskania indywidualnej zgody na leczenia -> 
wydłużenie czasu do rozpoczęcia terapii, co może niekorzystnie wpłynąć na stan 
zdrowia pacjenta.

• Alternatywa: wprowadzenie TPZ dla pacjentów z rAPL , co pozwoliłoby na 
pozyskanie funduszy na nowoczesne terapie z innych, niezwiązanych z kontraktem 
danego szpitala, źródeł   

Zagadnienia etyczne i społeczne
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Aspekt kliniczny (badania o niskiej jako ści)
•ATO w indukcji remisji: ryzyko zgonu było IS niższe w porównaniu z ATRA. W jednym badaniu odsetek 
zgonów wśród p. leczonych ATRA+CT był większy niż w grupie pacjentów leczonych ATO (w pozostałych 
pracach analiza porównawcza nie była możliwa).
•Śmiertelność w grupach ATO wynosiła średnio 28%.
•pacjenci leczeni ATO wykazują lepsze OS w porównaniu z pacjentami leczonymi ATRA+CT.
•Odsetek pacjentów uzyskujących CR wynosił średnio 79% w przypadku stosowania ATO w mono.
•Schematy zawierające ATO IS zwiększają odsetek pacjentów z CR vs schematy ATRA, ATRA+CT
•W przypadku nawrotowej APL, ATO+ATRA nie wykazują przewagi nad monoterapią ATO, efekty 
ATO+ATRA muszą być potwierdzone poprzez duże badania RCT wysokiej jakości (Xu 2009)
•Profil bezpieczeństwa ATO jest zbliżony do schematów ATO+ATRA oraz ATRA+CT
Aspekt ekonomiczny

                    

Aspekt bud żetowy
             

                  
           

Aspekty etyczne i społeczne
Choroba rzadka, lek sierocy

Podsumowanie
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Dziękuję za uwagę
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Ofatumumab (Arzerra®) 
we wskazaniu: leczenie przewlekłej białaczki 
limfocytowej opornej na leczenie fludarabin ą 
i alemtuzumabem

 
 

 

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych
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� Zlecenie MZ na podstawie art. 31 e ust.1a, Ustawy o świadczeniach
finansowanych ze środków publicznych (pismo z dnia 03.03.2011 r.,
znak MZ-PLE-460-8365-393/GB/11)

usuni ęcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń
gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii
niestandardowej

� Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ: leczenie przewlekłej białaczki
limfocytowej (PBL) opornej na leczenie fludarabiną
i alemtuzumabem

� Wskazanie rejestracyjne: zgodnie z ChPL produkt leczniczy
Arzerra® wskazany jest w leczeniu pacjentów z przewlekłą
białaczką limfocytową (PBL) oporną na leczenie fludarabiną i
alemtuzumabem

� Termin wydania rekomendacji Prezesa AOTM: 31 stycznia 2012r.

Problem decyzyjny

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012  r. 2



� Wg KRN : C91 - Białaczka limfatyczna 
zachorowania w latach 2007-2009: 1381 - 1628 

� Wg NFZ*: w 2010r. i 2011r.: liczba pacjentów leczonych substancją
czynną ofatumumab w chemioterapii niestandardowej w
rozpoznaniu PBL wyniosła 1 pacjent rocznie (* stan na 28.09.2011 r.)

Epidemiologia – oszacowanie populacji

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 3

Liczba 
wniosków

Liczba 
zgód

Liczba 
pacjentów

Warto ść leku ze 
zgody

2010 1 1 1 141 490,00

2011 2 1 1 90 171,95



Stanowisko Rady 
Konsultacyjnej

nr 6/2011 z dnia
31 stycznia 2011r.

Fludara Oral® 
(fludarabini phosphas)

Pozytywna

Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie jako świadczenia
gwarantowanego leku Fludara Oral (fludarabini phosphas), wydawanego
bezpłatnie, we wskazaniach:
• leczenie początkowe chorych z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-
komórkowego (z wyłączeniem monoterapii)
• oraz u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego, u
których po zastosowaniu co najmniej jednego standardowego cyklu leczenia
zawierającego lek alkilujący, nie osiągnięto poprawy po leczeniu lub nastąpiła
progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu.

Stanowisko Rady 
Konsultacyjnej

nr 13/2011 z dnia
28 lutego 2011 r.
MabCampath® 
(alemtuzumab)

Pozytywna 

Rada Konsultacyjna uważa za zasadn ą zmian ę sposobu finansowania
świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład
programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie
przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej przy wykorzystaniu produktu
leczniczego MabCampath (alemtuzumab)”, poprzez utworzenie programu
zdrowotnego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej
opornej na leczenie.

Stanowisko Rady 
Konsultacyjnej

nr 30/2011 z dnia
11 kwietnia 2011 r.

Levact® 
(bendamustyna)

Pozytywna

Rada Konsultacyjna uważa za zasadn ą zmian ę sposobu finansowania
świadczenia gwarantowanego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej
przy wykorzystaniu produktu leczniczego Levact (bendamustyna)”, poprzez
umieszczenie go w katalogu substancji czynnych stosowanych w
chemioterapii.

Rekomendacja nr 
90/2011

Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych
z dnia 19 grudnia 2011r.

MabThera® 
(rytuksymab)

Pozytywna

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadcze ń
gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w katalogu
substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów „podanie
rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u
chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z
nawrotem choroby”. Nie jest również rekomendowana zmiana poziomu lub
sposobu finansowania wyżej wymienionego świadczenia.

Dotychczasowe stanowiska/rekomendacje w problemie zdr.

*Pozytywna w rozumieniu finansowania ze środków publicznych 4



Interwencja

Rada Konsultacyjna, arszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 5

Interwencja Arzerra ® (ofatumumab) 100 mg, 1000 mg

Grupa
farmakoterapeuty-

czna

(Kod ATC)

Przeciwciała monoklonalne, kod ATC: L01XC10

Mechanizm 
działania

Wiąże się specyficznie z określonym epitopem, obejmującym
zarówno małą jak i dużą pętlę zewnątrzkomórkową antygenu CD20.
Antygen CD20 jest przezbłonową fosfoproteiną występującą na
powierzchni komórek linii limfocytów B, od komórek pre-B do stadium
dojrzałych limfocytów B, oraz na powierzchni komórek guzów
wywodzących się z komórek B.

Dawkowanie

Produkt Arzerra należy podawać pod ścisłym nadzorem lekarza
mającego doświadczenie w zakresie stosowania leków
przeciwnowotworowych i w miejscu, w którym natychmiastowo
dostępne są pełne środki niezbędne do prowadzenia resuscytacji.
Zalecana dawka to 300 mg ofatumumabu w pierwszej infuzji i
2000 mg ofatumumabu we wszystkich kolejnych infuzjach. Schemat
leczenia obejmuje 8 infuzji podawanych co tydzień, następnie 4-5
tygodni przerwy i 4 kolejne infuzje co miesiąc (tj. co 4 tygodnie).

Rejestracja Data pierwszego dopuszczenia do obrotu na terenie UE: 19.04.2010
status leku sierocego w leczeniu CLL



       

Ekspert ARGUMENTY ZA/PRZECIW

 
 

ARGUMENTY ZA:
�znaczącą aktywność kliniczna u chorych opornych na lek standardowy – fludarabinę, a
także na lek alternatywny – alemtuzumab
�istotna opcja terapeutyczna dla tych chorych
ARGUMENTY PRZECIW:
�mało prawdopodobne, aby ofatumumab stosowany w monoterapii umożliwiał uzyskanie
remisji trwającej dłużej niż kilka miesięcy (mediana odpowiedzi w badaniu rejestracyjnym –
ok. 6 m-cy), podczas gdy czas leczenia ofatumumabem wynosi 6 m-cy;
�nie są dostępne badania dotyczące kombinacji ofatumumabu z innymi lekami w takiej
sytuacji klinicznej;
�są badania wskazujące na wysoką aktywność kombinacji rituximabu z bendamustyną u
chorych opornych na FCR (standardowe leczenie 1 linii)

 
 

�ARGUMENTY ZA: lek w monoterapii indukował odpowiedź, najczęściej częściową u ok.
50% chorych trwającą ok. 6 miesięcy u chorych opornych na fludarabinę i alemtuzumab
�ARGUMENTY PRZECIW: bardzo wysoki koszt leczenia, nieproporcjonalny do
uzyskanych efektów

 
 

�ARGUMENTY ZA: finansowanie jako lek z wyboru u chorych na PBL oporną na
fludarabinę z dużą organomegalią (bulky disease)
� ARGUMENTY PRZECIW: nie powinna być finansowana ze środków publicznych „u
chorych na PBL w stanie głębokiej immunosupresji ze znacznie obniżoną liczbą limfocytów
CD4+ po wielu liniach chemioterapii.

 
 

�ARGUMENTY ZA: 
�lek ostatniej szansy dla chorych z PBL, oporną na fludarabinę i MabCampath.
�brak powodzenia terapii Mabtherą
�przydatny w grupie chorych ze złymi czynnikami rokowniczymi, w tym genetycznymi 
[del(17p), del(11q)], gdy inne leczenie jest nieskuteczne
�ARGUMENTY PRZECIW: dość znaczny koszt leczenia

Stanowiska ekspertów 



       

Stanowiska ekspertów 

Ekspert STANOWISKO WŁASNE

 
 

„Sądzę, że istnieją wystarczające dowody kliniczne aktywności ofatumumabu
i jego akceptowalnej tolerancji, aby możliwość jego zastosowania w
wybranych sytuacjach klinicznych była zapewniona. Powinna to być 2-ga lub
najdalej, 3-linia leczenia, jednak nie leczenie w sytuacjach terminalnych,
wyłącznie objawowe.”

 
 

„Uważam, że koszt leczenia jest zbyt wysoki w stosunku do uzyskanych
efektów u chorych opornych na inne formy terapii.”

 
 

brak

 
 

„Popieram finansowanie ofatumumabu (Arzerra) ze środków publicznych,
ponieważ może być on lekiem ostatniej szansy dla chorych z PBL, oporną na
fludarabinę i MabCampath. Dotyczy to także pacjentów, którzy wcześniej
otrzymywali bez powodzenia Mabtherę, ponieważ oba leki różnią się
sposobem wiązania z epitopem ag. CD 20, a ponadto Arzerra jest aktywna
przy małej ekspresji tego antygenu co obserwowane jest w komórkach PBL.
Lek może być przydatny zwłaszcza w grupie chorych obarczonych złymi
czynnikami rokowniczymi, w tym genetycznymi [del(17p), del(11q)], gdy inne
leczenie jest nieskuteczne. Należy dodać, że NCCN (2011 r.) rekomenduje
stosowanie Arzerry w leczeniu nawrotowej lub opornej PBL.



Rekomendacje i wytyczne post ępowania 
klinicznego – Polska i świat

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 8

Polska
PUO 
2009

wytyczne wskazują zastosowanie przeciwciała monoklonalnych  
(alemtuzumab, rytuksymab) w leczeniu CLL

Wielka 
Brytania

BCSH 
2004

wytyczne nie wymieniają ofatumumabu jako leku stosowanego w 
leczeniu CLL

Włochy
ISH, 
ISEH
2006

wytyczne wskazują zastosowanie przeciwciała monoklonalnych w 
leczeniu CLL

USA

NCI
2008

wytyczne nie wymieniają ofatumumabu jako leku stosowanego w 
leczeniu CLL

NCCN
2010

ofatumumab – jedna z opcji w leczeniu drugiej linii CLL

Europa
ESMO
2011

�nawrót CLL lub oporność na leczenie pierwszej linii, u pacjentów 
nieaktywnych fizycznie bez del(17p) - bendamustyna lub alemtuzumab.
�w kolejnym nawrocie choroby - wysokie dawki ofatumumabu lub 
rytuksymabu z wysokimi dawkami steroidów



Kraj/ Nazwa 
organizacji/Rok

Rekomendacja Uwagi

Szkocja

SMC 2010
Negatywna

Uzasadnienie kosztu leczenia w stosunku do korzyści
zdrowotnych przedstawione przez producenta nie wystarcza do
uzyskania akceptacji przez SMC, a ponadto producent nie
przedstawił wystarczająco wyczerpującej analizy ekonomicznej.

Francja

HAS 2010
Pozytywna

Nie jest możliwa ocena wkładu terapeutycznego tego leku.
Jakość dostępnych danych nie jest wystarczająca dla dokonania
oceny wpływu na śmiertelność.
W opinii komisji Arzerra nie poprawi jakości leczenia, jednakże
może być stosowana tymczasowo , w oczekiwaniu na
dodatkowe dane.

Wielka Brytania

NICE 2010
Negatywna

Ofatumumab nie jest rekomendowany w leczeniu PBL opornej
na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem. Pacjenci otrzymujący
ofatumumab w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
opornej na leczenie fludarbiną i alemtuzumabem powinni mieć
możliwość kontynuowania terapii, do momentu aż lekarz uzna
za stosowne, aby ją przerwać.

Rekomendacje dotyczą ce finansowania ze 
środków publicznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 9

Finansowanie substancji czynnej ofatumumab w innych k rajach: 

Wielka Brytania Irlandia Niemcy Francja Dania
Austria

(warunkowa refundacja)



Analiza kliniczna jest niezgodna z Wytycznymi AOTM 
m.in. w poniższym zakresie:
� pomimo braku bada ń, które bezpo średnio porównuj ą technologi ę ocenian ą i

komparator nie przeprowadzono porównania po średniego ; wynika to z faktu, iż
dostępne jest jedynie badanie II fazy (Wierda 2010), jednoramienne; poza tym nie
zidentyfikowano komparatora, który byłby adekwatny do porównania z
ofatumumabem w leczeniu PBL opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem;

Ograniczenia:
� jako najczęściej wskazywane schematy leczenia w III linii na podstawie

przeprowadzonego badania ankietowego uznano zastosowanie Chl+P oraz
zastosowanie R+CHOP; jednakże z prezentacji podsumowującej badanie ankietowe,
na które powołują się autorzy analizy, wynika że obok Chl+P najczęściej stosowany
jest schemat CHOP (a więc bez zastosowania rytuksymabu); mimo powyższego w
analizie efektywności klinicznej nie wskazano interwencji, które mogłyby słu żyć
jako komparatory dla ocenianej technologii ;

� wiarygodność włączonego badania klinicznego (Wierda 2010) jest niska - badanie
obserwacyjne bez grupy kontrolnej.

Analiza efektywno ści klinicznej



Analiza efektywno ści klinicznej

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 11

Cechy badań Analiza podmiotu odpowiedzialnego – badanie Wierda 2010

Typ badania

� badanie II fazy
� RCT: brak
� Maskowanie: brak
� Typ badania: badanie wieloośrodkowe, otwarte, bez grupy kontrolnej. 
� Podtyp badania: badanie opisowe
� Liczba ośrodków: 41 ośrodków w 10 krajach

Interwencja

Pacjenci przyjmowali dożylne infuzje ofatumumabu w trakcie
8 tygodniowych, a następnie 4 miesięcznych cykli terapeutycznych.
� dawka ofatumumabu w pierwszej infuzji wyniosła 300 mg
� natomiast w kolejnych (2-12): 2000 mg

Liczba pacjentów 
w badaniach

154 

Okres obserwacji 48 miesięcy (leczenie trwało łącznie 24 tygodnie)



punkt ko ńcowy

Wyniki badania Wierda 2010 
przedstawione przez autorów 

analizy klinicznej

Ostateczne wyniki badania 
Wierda 2010 przedstawione w 

postaci abstraktu – wyszukiwanie 
własne AOTM

Oporno ść 
FLU, ALEM

N=59

Oporno ść FLU, 
przeciwsk. ALEM

N=79

Oporno ść 
FLU, ALEM

N=95

Oporno ść FLU, 
przeciwsk. ALEM

N=111

odsetek
odpowiedzi, % 58% 47% 51% 44%

mediana długo ści 
odpowiedzi na 

leczenie - miesiące 
(95% CI)

7,1 
(3,7; 7,6)

5,6
(3,6; 7,0)

5,7 
(3,7; 7,2)

6,0 
(4,2; 7,0)

mediana czasu 
wolnego od 

progresji choroby -
miesiące; 
(95% CI)

5,7 
(4,5; 8,0)

5,9
(4,9; 6,4)

5,5 
(3,9; 6,3)

5,5 
(4,9; 6,4)

mediana 
całkowitego czasu 

przeżycia - miesiące 
(95% CI)

13,7 
(9.4; nie określono 

górnego przedziału)

15,4 
(10,2; 20,2)

14,2
(9,8; 20,4)

17,4
(15,0; 23,4)

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 



       

Układ/narzą d
/działania niepo żądane

Kategoria czę stości wyst ępowania
Bardzo często

(>1/10)
Często

(≥ 1/100 < 1/10)
Niezbyt często

(≥ 1/1000 < 1/100)

Zakażenia i zarażenia 
pasoż ytnicze

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych, w tym  
zapalenie płuc;
Zakażenie górnych dróg 
oddechowych

Posocznica, w tym posocznica 
neutropeniczna i wstrząs 
septyczny; Zakażenie wirusem 
opryszczki; Zakażenie układu 
moczowego

-

Zaburzenia układu 
krwionośnego i układu 
limfatycznego

Neutropenia; 
Niedokrwistość

Gorączka neutropeniczna;
Małopłytkowość; Leukopenia

Agranulocytoza; 
Zaburzenia krzepnięcia; 
Aplazja 
czerwonokrwinkowa; 
Limfopenia

Zaburzenia immunologiczne -
Reakcje rzekomo-
anafilaktyczne; Nadwrażliwość

-

Zaburzenia metabolizmu i 
odżywiania

- - Zespół rozpadu guza

Zaburzenia pracy serca - Tachykardia -

Zaburzenia naczyniowe - Niedociśnienie; Nadciśnienie -

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej oraz śródpiersia

-

Skurcz oskrzeli ; Hipoksja ;
Duszność; Dyskomfort w klatce 
piersiowej; Ból gardła i krtani;
Kaszel; Zatkanie nosa

-

Zaburzenia żołądkowo-
jelitowe

-
Niedrożność jelita cienkiego;
Biegunka; Nudności

-

Zaburzenia skórne oraz tkanki 
podskórnej

Wysypka
Pokrzywka; Świąd;
Zaczerwienienie

-

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki łącznej

- Ból pleców -

Zaburzenia ogólnoustrojowe 
oraz związane z miejscem 
podania

-
Zespół uwolnienia cytokin ;
Gorączka; Dreszcze; Nadmierne 
pocenie się; Zmęczenie

-

Analiza bezpiecze ństwa - ChPL



� Prescrire 2010
Profil działań niepożądanych ofatumumabu wydaje się być podobny do
rytuksymabu i obejmuje:

�reakcje nadwrażliwości,
�infekcje,
�zaburzenia kardiologiczne, oraz
�neutropenię.

W praktyce, pomimo ograniczonej ilości danych, korzystanie z
ofatumumabu wydaje się być uzasadnione u chorych, którzy nie mają
innych zatwierdzonych opcji terapeutycznych, ale istnieje potrzeba
dalszych badań

Analiza bezpiecze ństwa - Prescrire 2010

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 14



� badanie Wierda 2010 , - wieloośrodkowe badanie II fazy bez 
randomizacji i grupy kontrolnej (włączone do analizy efektywności 
klinicznej)

� dodatkowa ocena bezpiecze ństwa : 
– badanie Coiffier 2008 - badanie I/II fazy, otwarte, wieloośrodkowe;
– publikacja Chowdhury 2011 - program leczenia indywidualnego 

na terenie Wielkiej Brytanii;
– publikacja Kluger 2009 - opis przypadku klinicznego (case report);

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy 
od podmiotu odpowiedzialnego

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 15



       

 
 
 

 
 

 
   

      
    

    
     

    
     

    
    
    
    
    
    

     
    

       
       
      

    
    

    
   

     
    

    
    

    

Analiza bezpiecze ństwa – Wierda 2010
Działania niepo żądane

Oporn. FLU, 
ALEM

(N=59) n (%)

Oporn. FLU, 
przeciwsk. ALEM

(N=79) n (%)

Inni (N=16)
n (%)

Ogółem
(N=154) n (%)

Działania niepo żądane ogółem 54 (92) 76 (96) 16 (100) 146 (95)
Gorączka 15 (25) 9 (11) 7 (44) 31 (20)
Zmęczenie 9 (15) 13 (16) 1 (6) 23 (15)
Obrzęk ciała 5 (8) 8 (10) 1 (6) 14 (9)
Dreszcze 6 (10) 5 (6) 2 (13) 13 (8)
Progresja choroby 1 (2) 5 (6) 3 (19) 9 (6)
Kaszel 11 (19) 14 (18) 5 (31) 30 (19)
Duszno ść 11 (19) 8 (10) 3 (19) 22 (14)
Biegunka 11 (19) 12 (15) 5 (31) 28 (18)
Mdłości 7 (12) 9 (11) 1 (6) 17 (11)
Neutropenia 9 (15) 10 (13) 6 (38) 25 (16)
Anemia 10 (17) 13 (16) 2 (13) 25 (16)
Zapalenie płuc 10 (17) 11 (14) 4 (25) 25 (16)
Zapalenie oskrzeli 11 (19) 6 (8) 0 17 (11)
Infekcje górnych dróg oddechowych 2 (3) 13 (16) 2 (13) 17 (11)
Infekcje dolnych dróg oddechowych 1 (2) 3 (4) 3 (19) 7 (5)
Infekcje dróg moczowych 2 (3) 2 (3) 2 (13) 6 (4)
Wysypka 8 (14) 6 (8) 5 (31) 19 (12)
Pokrzywka 3 (5) 8 (10) 1 (6) 12 (8)
Suchość skóry 0 1 (1) 2 (13) 3 (2)
Rumień 1 (2) 0 2 (13) 3 (2)
Ból pleców 7 (12) 3 (4) 2 (13) 12 (8)
Ból mięśniowo-szkieletowy 2 (3) 0 3 (19) 5 (3)
Bezsenność 6 (10) 4 (5) 1 (6) 11 (7)
Parestezja 3 (5) 2 (3) 2 (13) 7 (5)
Zawroty głowy 0 1 (1) 2 (13) 3 (2)



Analiza bezpiecze ństwa – Wierda 2010

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 17

Ciężkie działania niepo żądane
Oporn. FLU, 

ALEM
(N=59) n (%)

Oporn. FLU, 
przeciwsk. ALEM

(N=79) n (%)

Inni 
(N=16)
n (%)

Ogółem
(N=154) n (%)

Ogółem 32 (54) 38 (48) 12 (75) 82 (53)
Zapalenie płuc 8 (14) 9 (11) 2 (13) 19 (12)
Sepsa 3 (5) 4 (5) 0 7 (5)
Półpasiec 2 (3) 1 (1) 0 3 (2)
Odoskrzelowe zapalenie płuc 2 (3) 1 (1) 0 3 (2)
Sepsa neutropeniczna 1 (2) 1 (1) 1 (6) 3 (2)
Zapalenie zatok 1 (2) 2 (3) 0 3 (2)
Infekcje dróg moczowych 1 (2) 1 (1) 1 (6) 3 (2)
Zapalenie oskrzeli 2 (3) 0 0 2 (1)
Wstrząs septyczny 2 (3) 0 0 2 (1)
Neutropenia 3 (5) 2 (3) 4 (25) 9 (6)
Gorączka neutropeniczna 0 1 (1) 1 (6) 2 (1)
Anemia hemolityczna 0 2 (3) 0 2 (1)
Progresja choroby 1 (2) 5 (6) 3 (19) 9 (6)
Gorączka 4 (7) 3 (4) 0 7 (5)
Zawał serca 1 (2) 2 (3) 0 3 (2)
Niewydolność serca 1 (2) 0 1 (6) 2 (1)
Choroba niedokrwienna serca 0 2 (3) 0 2 (1)
Upadek 0 2 (3) 0 2 (1)
Niedrożność jelita 1 (2) 1 (1) 0 2 (1)
Zakrzepica żył głębokich 0 2 (3) 0 2 (1)
Diplopia 1 (2) 1 (1) 0 2 (1)
Stan splątania świadomości 2 (3) 0 0 2 (1)



Parametr Liczba pacjentów, n (%) Liczba działa ń niepo żądanych
Działania niepo żądane ogółem 10 (30) 18

Zaburzenia układu krwiono śnego i 
limfatycznego

Ogółem 4 (12) 7
Trombocytopenia 3 (9) 4
Neutropenia 2 (6) 2
Anemia 1 (3) 1

Infekcje i zaka żenia paso żytnicze

Ogółem 3 (9) 3
Półpasiec 1 (3) 1
Zapalenie nosogardzieli 1 (3) 1
Zapalenie płuc 1 (3) 1

Zaburzenia ogólnoustrojowe oraz 
związane z miejscem podania

Ogółem 2 (6) 3
Gorączka 2 (6) 2
Ból 1 (3) 1

Zaburzenia neurologiczne
Ogółem 2 (6) 2
Zwężenie tętnicy szyjnej 1 (3) 1
Zawroty głowy 1 (3) 1

Schorzenia kardiologiczne
Ogółem 1 (3) 1
Dusznica bolesna 1 (3) 1

Zaburzenia hepatologiczne
Ogółem 1 (3) 1
Cytolityczne zapalenie wątroby 1 (3) 1

Zaburzenia oddechowe oraz ze 
strony klatki piersiowej i 
śródpiersia

Ogółem 1 (3) 1

Hipoksja 1 (3) 1

Ciężkie działania niepo żądane
Ogółem 9 (27) 10
Półpasiec 1 (3) 1
Zapalenie płuc 1 (3) 1
Zapalenie zatok 1 (3) 1
Neutropenia 2 (6) 2
Anemia hemolityczna 1 (3) 1
Dusznica bolesna 1 (3) 1
Cytolityczne zapalenie w ątroby 1 (3) 1
Zwężenie tętnicy szyjnej 1 (3) 1
Choroba śródmi ąższowa płuc 1 (3) 1

DODATKOWA OCENA BEZPIECZEŃ STWA  - Badanie Coiffier 2008 (N=33)



� Publikacja Chowdhury 2011 ; mediana okresu obserwacji wynosiła 
8 miesięcy (zakres 1-23 miesięcy).

DODATKOWA OCENA BEZPIECZE ŃSTWA cd.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 19

znaczące działania niepo żądane Liczba pacjentów 
(N=27)

wystą pienie innego nowotworu (rak podstawno
komórkowy, czerniak)

2

zgon w wyniku ci ężkich infekcji dolnych dróg 
oddechowych

3

odwracalna neuropatia obwodowa 3

� Opis przypadku klinicznego ( case report ) 
60-letnia kobieta z PBL poddana leczeniu ofatumumabem: infekcja 
skórna wywołana bakteri ą Citrobacter koseri



Analiza jest niezgodna z wytycznymi AOTM w poniższym zakresie: 
� Wyników analizy ekonomicznej nie przedstawiono w postaci inkrementalnego 

współczynnika kosztów efektywności. Wynika to z faktu, iż nie porównano 
leczenia ofatumumabem z innymi schematami leczenia przewlekłej białaczki 
limfocytowej opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem. 

� Cel: Celem analizy była ocena opłacalności refundacji ofatumumabu (preparat
Arzerra®) w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) u dorosłych
pacjentów opornych na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem.

� Perspektywa: NFZ
� Horyzont czasowy: dożywotni
� Technika analityczna : zestawienie kosztów i wyników zdrowotnych oraz

obliczenie współczynnika efektywności kosztów dla terapii ofatumumabem
(wykorzystano Model Markowa)

Ze względu na sierocy charakter leku Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę (pismo
znak: MZ-PLA-460-12508-28/GB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.) na opracowanie
analizy ekonomicznej w ograniczonym zakresie.

Analiza ekonomiczna – metodyka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 20



� w analizie nie uwzględniono kosztów leczenia działań
niepożądanych związanych z leczeniem paliatywnym schematem
chemioterapii obejmującym podanie chlorambucylu z prednizonem;

� w analizie nie wyjaśniono z jakiego powodu wszystkie koszty
składające się na łączny koszt leczenia ofatumumabem
przypadające na jednego pacjenta w horyzoncie czasowym
dożywotnim są niższe od tych samych kosztów obliczonych dla
zastosowania ofatumumabu według przyjętego schematu (12 cykli).

Analiza ekonomiczna – ograniczenia

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 21



Cena produktu leczniczego Arzerra (ofatumumab)

Analiza ekonomiczna

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 22

Opakowanie Liczba 
mg w op.

Cena [PLN]
netto brutto 1 mg (brutto)

inj. 20mg/ml; 5ml x 3 fiol. 300  
inj. 20mg/ml; 5ml x 10 fiol. 1000

Ofatumumab Wyniki analizy
Łączny koszt [PLN]  
Łączny efekt [miesi ąc życia]

CER [PLN/miesi ąc życia]  

Wyniki analizy koszty- efektywno ść



Zestawienie kosztów chemioterapii ofatumumabem

Analiza ekonomiczna

Rada       

Elementy kosztu Koszt z perspektywy 
NFZ [PLN]

Koszt substancji czynnej/cykl
Pierwszy cykl (300mg)
Kolejne cykle (2000 mg)

Koszt podania chemioterapii/cykl

Koszt całkowity/cykl
Pierwszy cykl
Kolejne cykle

Łączna liczba cykli
Razem

Zestawienie kosztów i konsekwencji zdrowotnych zastos owania 
ofatumumabu w horyzoncie czasowym doż ywotnim

Kategoria Koszt [PLN]
Koszt ofatumumabu  
Koszt podania ofatumumabu  
Koszty związane z monitorowaniem pacjentów  
Koszty leczenia działań niepo żądanych  
Koszty chemioterapii kolejnego rzutu  
Łączny koszt wszystkich składowych leczenia  

Kategoria Efekt [miesiąc życia]
Łączny efekt



Analiza wpływu na budżet jest zgodna z Wytycznymi AOTM
� Cel: Celem analizy była ocena wpływu na system ochrony zdrowia

refundacji ofatumumabu (preparat Arzerra®) w leczeniu przewlekłej białaczki 
limfocytowej (PBL) w Polsce. Analizowana substancja czynna jest wskazana w 
leczeniu pacjentów dorosłych z PBL opornych na leczenie fludarabiną i 
alemtuzumabem.

�

�    

�  
�

�

�  

Analiza wpływu na bud żet – metodyka

�  
�      

       
           
�         

       
         
       



�

�

Analiza wpływu na bud żet – uwagi analityka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 25



� Zestawienie kosztów terapii ofatumumabem
Analiza wpływu na bud żet

Element kosztu Koszt z perspektywy NFZ [PLN]
Koszt substancji czynnej  
Koszt podania chemioterapii  
Razem  

� Zestawienie kosztów schematu 
Element kosztu Koszt z perspektywy NFZ [PLN]

Koszt substancji czynnych/ cykl

Koszt podania chemioterapii/cykl

Koszt całkowity/cykl

Liczba cykli

Razem

� Zestawienie kosztów schematu 
Element kosztu Koszt z perspektywy NFZ [PLN]

Koszt substancji czynnych/ cykl  
Koszt podania chemioterapii/cykl 

Koszt całkowity/cykl  
Liczba cykli 

Razem  



Analiza podstawowa
Rok 2012 

[mln, PLN]
Rok 2013 

[mln, PLN]

„Scenariusz istniej ący”

„Scenariusz nowy”
Wariant I / Wariant II

     

Koszty inkrementalne
Wariant I / Wariant II

    

Analiza wpływu na bud żet – wyniki

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 27

Analiza 
scenariuszy skrajnych

Rok 2012 [mln, PLN] Rok 2013 [mln, PLN]
Wariant I Wariant II Wariant I Wariant II

„ Scenariusz istniej ący” 
minimalny / maksymalny         

„Scenariusz nowy” 
minimalny / maksymalny       

Koszty inkrementalne
minimalny / maksymalny        



� Zestawienie kosztów schematu 

Analiza wpływu na bud żet – wyliczenia własne AOTM
schemat   

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 28

Element kosztu Koszt z perspektywy NFZ [PLN]
Koszt substancji czynnych/ cykl 

Koszt podania chemioterapii/cykl 

Koszt całkowity/cykl 

Liczba cykli 

Razem 

Analiza podstawowa
wyliczenia własne AOTM

Rok 2012 
[mln, PLN]

Rok 2013 
[mln, PLN]

„Scenariusz istniej ący”

„Scenariusz nowy”
Wariant I / Wariant II

    

Koszty inkrementalne
Wariant I / Wariant II

    



� Analiza kliniczna - Badanie Wierda 2010 

� mediana całkowitego czasu przeżycia (oporność Flu, Alem): 
13,7  miesięcy

� najczęstsze działania niepożądane gorączka (20%), kaszel (19%), 
biegunka (18%), zapalenie płuc (16%), neutropenia (16%), anemia 
(16%), zmęczenie (15%), oraz duszność (14%)

� Analiza koszty-efektywnoś ci

Podsumowanie

Schematy zamiast
ofatumumabu:  

Schematy zamiast ofatumumabu: 

  (wyliczenia AOTM )

Analiza podstawowa
Rok 2012 
[mln, PLN]

Rok 2013 
[mln, PLN]

Rok 2012 
[mln, PLN]

Rok 2013 
[mln, PLN]

„Scenariusz istniejący”
„Scenariusz nowy”
Wariant I / Wariant II

         

Koszty inkrementalne
Wariant I / Wariant II

        

Ofatumumab Wyniki analizy
Łączny koszt [PLN]  
Łączny efekt [miesi ąc życia]
CER [PLN/miesi ąc życia]  

�Analiza wpływu na budż et



Dziękuję za uwagę

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 30



































Firmagon ® (degareliks) 
Hormonozale żny rak gruczołu krokowego

 
   

     
   

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r.



• Wniosek złożony do MZ o umieszczenie produktu leczniczego Firmagon®

(degareliks) w wykazie leków refundowanych – odpłatność dla pacjenta ryczałt

• Zlecenie MZ na podstawie art. 31i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…)

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ: hormonozależny rak gruczołu krokowego

• Wskazanie rejestracyjne: w leczenie dorosłych pacjentów płci męskiej z
zaawansowanym hormonozależnym rakiem gruczołu krokowego

• Dotychczasowe postępowanie w Agencji: nie dotyczy

•

Problem decyzyjny

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 2



• Etiologia:
– Nie do końca poznana, czynniki ryzyka: wiek, predyspozycje 

genetyczne
– Rzadko przed 40 r.ż. przeważnie po 50 r.ż.

• Przebieg: 
– Początkowo bezobjawowy lub mało objawowy (częstomocz, nykturia, 

naglące parcie) ograniczony lokalnie. 
– W zaawansowanym stadium mogą wystąpić: ból kostny, utrata masy 

ciała, ucisk na rdzeń kręgowy; przerzuty do węzłów chłonnych, kości, 
płuc, wątroby.

• Rokowanie:
– Po leczeniu radykalnym 5 letnie przeżycie 70-85% chorych. 10-letnie 

50-75%. 
– U chorych niekwalifikujących się do leczenia radykalnego progresja 

choroby po ok 18- 36 miesięcy od leczenia hormonalnego. 
– Chorzy z nowotworem zaawansowanym miejscowo leczeni 

zachowawczo przeżywają średnio 4,5 roku, a z rozsiewem 1-3 lata.

Problem zdrowotny - opis

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 3



Literatura:
– wsp. zachorowalności 27/100 000 rok. (2006)
– wsp. umieralności 12,9/100 000 rok. (2006) 
– 7,6 tys. zachorowań w Polsce (2007)
– 3,9 tys.  zgonów w Polsce (2007)

Szacunki podmiotu odpowiedzialnego:
– 2 tys.

Szacunki Ekspertów AOTM
  ok. 500
   ok. 1200 (chorobowość)

Dane NFZ:
– (nie otrzymano)

Problem zdrowotny - epidemiologia

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 4



Opis interwencji:
– Firmagon (octan degareliksu) antagonista hormonu uwalniającego (GnRH) .

– Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań (proszek do wstrzykiwań i rozpuszczalnik).

– Dawkowanie: dawka początkowa: 240 mg podawane jako dwa wstrzyknięcia
podskórne po 120 mg każde; dawka podtrzymująca - podawana raz w miesiącu
jako 1 wstrzyknięcie podskórne. Pierwszą dawkę podtrzymująca należy podać
miesiąc po podaniu pierwszej.

– Hamuje wydzielanie lutropiny (LH) przez przysadkę i zmniejszenie stężenia
testosteronu.

– Po kilku dniach st. testosteronu spada do poziomu kastracyjnego.

– Nie powoduje zjawiska flare.

Rejestracja:
– FDA: 24 grudnia 2008 r.

– EMA: 17 lutego 2009 r.

Inne technologie o podobnym wskazaniu klinicznym:

- analogi LHRH: goserelina, leuprorelina, tryptorelina, (buserelina, histrelina)

- orchidektomia obustronna

Interwencja

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. r. 5



Poprzednie stanowiska RK - komparatory

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 6

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Treść stanowiska Rady Konsultacyjnej

Stanowisko nr 17/2011 z dnia 21 marca
2011 r.
„Leczenie pacjentów z rakiem gruczołu
krokowego przy wykorzystaniu
produktów leczniczych leuprorelinum
(Eligard®) oraz leuprorelinum (Lucrin
Depot®)”

uważa za zasadne utrzymanie dotychczasowego poziomu i sposobu
finansowania
Uzasadnienie stanowiska
• udokumentowane korzyści kliniczne; wykazana możliwość
opłacalnego stosowania przy aktualnych cenach i trybie
finansowania; przewidywane negatywne skutki decyzji o zmianie
poziomu lub trybu finansowania w postaci ograniczenia dostępu
pacjentów do skutecznej terapii lub dodatkowego obciążenia
organizacyjnego dla systemu ochrony zdrowia

Stanowisko nr 18/2011 z dnia 21 marca
2011 r.
„Leczenie pacjentów z rakiem
gruczołu krokowego przy wykorzystaniu
produktu leczniczego goserelinum
(Zoladex® oraz Zoladex® LA)”

uważa za zasadne utrzymanie dotychczasowego poziomu i sposobu
finansowania
Uzasadnienie stanowiska : jw.

Stanowisko nr 106/2011 z dnia 19
grudnia 2011 r.
„Vantas® (histrelinum) we wskazaniu:
rak prostaty - świadczenie
gwarantowane

nie uważa za zasadne zakwalifikowanie leku „Vantas®”(histrelinum)
we wskazaniu: rak prostaty jako świadczenia gwarantowanego.
Uzasadnienie: Brak jest zatem wiarygodnych dowodów naukowych
dotyczących skuteczności leku, jego bezpieczeństwa oraz
opłacalności ekonomicznej uzasadniających zakwalifikowanie leku
Vantas jako świadczenia gwarantowanego.



Polska Unia Onkologii, 2009
Leczenie chirurgiczne w przypadku lokalnej choroby. Zasadnicze
postepowanie w przypadku zaawansowanego raka to antyandrogenowe
leczenie hormonalne – spowalnia chorobę, ale nie prowadzi do
wyleczenia. Z czasem RGK nabiera hormonooporność wtedy stosuje
się chemio- i radioterapię objawową.

Polskie Towarzystwo Urologiczne 2011
W odróżnieniu od agonistów LHRH, antagoniści LHRH wiążą się
natychmiast z receptorami LHRH w przysadce. Efektem jest szybkie
obniżenie poziomów LH, FSH i testosteronu bez objawów flary.
Degareliks - główne kryterium oceny (poziom testosteronu <0,5 ng/ml
we wszystkich pomiarach miesięcznych) było podobne we wszystkich
trzech grupach po roku obserwacji. Głównym swoistym działaniem
niepożądanym degareliksu były bolesne wstrzyknięcia (o średnim lub
niewielkim nasileniu) zgłaszane przez 40% chorych, głównie podczas
pierwszego podania. Grupa interesująca ale ich przewaga na
agonistami LHRH nie ostała udowodniona.

Rekomendacje i wytyczne post ępowania 
klinicznego 1

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 7



EAU Guidelines on Prostate Cancer, 2011
Terapia androgenowa zapewnia spowolnienie progresji, ale nie wydłuża
przeżycia. Wszystkie metody kastracji (orchotektomia i chemiczna)
mają porównywaną skuteczność.

ESMO Prostate cancer, 2011
Grupa antagonistów LHRH wydaje się mieć porównywalną skuteczność 
z agonistami LHRA w kontekście redukcji stężenia testosteronu, 
jednocześnie bez konieczności kontroli stężenia testosteronu w 
początkowym okresie terapii pod kątem wystąpienia efektu „flary”.

NCCN 2011
Wszystkie metody kastracji (orchotektomia i chemiczna) maja
porównywaną skuteczność. Kastracja powinna być poprzedzona terapią
antyandrogenową w celu ograniczenia efektu flary.

Rekomendacje i wytyczne post ępowania 
klinicznego 2

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 8



SMC 2011
• Rekomenduje finansowanie degareliksu ze środków publicznych 

we wskazaniu: leczenie dorosłych mężczyzn z zaawansowanym 
hormonozależnym rakiem prostaty. Rekomendacja SMC jest 
uzależniona od ciągłej dostępności pacjenta - NHS Scotland 
(umowa podziału ryzyka)

SMC 2009 (pierwsza rekomendacja)
• SMC rekomenduje nie finansowanie degareliksu ze środków 

publicznych we wskazaniu: leczenie dorosłych mężczyzn z 
zaawansowanym hormonozależnym rakiem prostaty. 
Przedstawiona przez podmiot odpowiedzialny analiza ekonomiczna 
została uznana za mało wiarygodną.

Rekomendacje dotyczą ce finansowania ze 
środków publicznych 1

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 9



PBAC 2010 
• Rekomenduje finasowanie degareliksu w leczeniu miejscowo 

zaawansowanego lub przerzutowego raka gruczołu krokowego 
(stadium C i D wg skali Whitmore’a Jewetta). 

• Podstawa rekomendacji jest analiza minimalizacji kosztów w 
porównaniu do terapii leuproreliną 7,5 mg. PBAC przyjmuje, że 
poziom stężenia testosteronu jako zastępczy punkt końcowy jest 
dopuszczalny i możliwy do przyjęcia. 

HAS 2009
• HAS zaleca umieszczenie Firmagonu® we wskazaniu 

zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego, na liście 
leków refundowanych oraz w wykazie produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w szpitalach w finansowaniu przez 
płatnika publicznego. 

Rekomendacje dotyczą ce finansowania ze 
środków publicznych 2

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 10



       
          

     
        

       
      
      

           
        
 

       
          
        

   

Finansowanie ze środków publicznych w innych 
krajach 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 11



       

     
       

        
        

         

Finansowanie ze środków publicznych w 
innych krajach
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• Analiza kliniczna jest zgodna z Wytycznymi AOTM
• Pojawiają się nieścisłości w opisie
• Interwencja: degareliks podawany we wstrzyknięciu podskórnym
• Komparator: agoniści LHRH w ramach porównania bezpośredniego
• Miary efektywności: kastracja chemiczna, zmiany stężenia testosteronu,

LH, FSH, PSA w osoczu w trakcie badania, częstość występowania
oraz stopień ciężkości działań niepożądanych, klinicznie istotne zmiany
parametrów laboratoryjnych, zgony.

• Badania
– CS21 (publikacje: Klotz 2008, Smith 2010, Tombal 2010, Shore

2011)
– Badania II fazy porównujące schematy dawkowania (Gittelman

2008, Van Popel 2008)
– Badania wtórne (Sharifi 2010, Steinberg 2009) oparte na CS21

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 13



Analiza efektywno ści klinicznej
badanie (CS21)

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 23 stycznia 2012 r. 14

• Badanie RCT III fazy, bez zaślepienia
• Hipoteza badawcza: granica non-inferiority wynosiła 10% dla różnicy

w prawdopodobieństwie stężenia testosteronu ≤0,5 ng/ml
• Skala Jadad 3pkt
• Populacja: mężczyźni (mediana 72 lata) z RGK, mediana stężenia 

testosteronu 3,93 ng/ml, mediana stężenia PSA 19,0 ng/ml
• Liczebność populacji: 610
• Porównywane interwencje:

– Degareliks 240/80 mg (207 ITT)
– Degareliks 240/160 mg (202 ITT)
– Leuprorelina (201 ITT)

• Czas leczenia: 1 rok
• 10-rzędowy punkt końcowy: skumulowane prawdopodobieństwo

uzyskania stężenia testosteronu ≤0,5 ng/ml w okresie 28-364 dnia
badania (przy którymkolwiek z miesięcznych pomiarów)



Analiza efektywno ści klinicznej
badanie (CS21)
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Główny punkt końcowy
Degareliks 
(240/80mg) P (95%CI)

Leuprorelina
P (95%CI)

RB
(95%CI)

N n N n

Prawdopodobieństwo (P) 
uzyskania stężenia 

testoteronu ≤0,5 ng/ml w 
okresie od 28 do 364dnia

207 202 97,2 
(93,5;98,8)

201 194 96,4 
(92,5;98,2)

1,01 
(0,97;1,05)

ns

Założenia badania:
•Lek można uznać za skuteczny jeżeli dolny zakres 95% przedziału skumulowanego 
prawdopodobieństwa uzyskania stężenia testoteronu≤0,5 ng/ml będzie≥90%
•Wykazanie nie mniejszej skuteczności degareliksu od leuproreliny (granica non-
inferiority wynosiła -10% dla różnicy w prawdopodobieństwie stężenie testoteronu 
≤0,5 ng/ml)

ns - nieistotne statystycznie
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Punkt końcowy

Degareliks 

(24/80 mg)
Leuprorelina RR

(95% CI)* Is/ns
N n % N n %

Odsetek chorych uzyskujących 
stężenie testosteronu > 0,5 ng/ml 207 5 2,4% 201 7 3,5% 0,69(0,24; 2,04);

ns

Odsetek chorych nie 
odpowiadających na leczenie 207 4 1,9% 201 6 3,0% 0,65(0,20; 2,10);

ns

Odsetek chorych ze skokiem 
stężenia testosteronu w okresie 

pierwszych dwóch tygodni 
leczenia

(podgrupa otrzymuj ąca 
bikalutamid)

207 0 0,0% 23 17 74%
0,0032

(0,0003; 0,0307);
NNT = 2 (2; 2)

is

Odsetek chorych ze skokiem 
stężenia testosteronu w okresie 

pierwszych dwóch tygodni 
leczenia

(podgrupa bez terapii 
bikalutamidem)

207 0 0,0% 178 144 81%
0,0030

(0,0003; 0,0280);
NNT = 2 (2; 2)

is

Brak kontroli stężenia antygenu 
specyficznego dla prostaty (PSA) 207 18* 8,9% 201 28 14,1% 0,62(0,36; 1,08);

ns

Analiza efektywno ści klinicznej
badanie (CS21)



Analiza efektywno ści klinicznej
badanie (CS21)
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Punkt końcowy

Degareliks Leuprorelina Istotność różnic 
pomiędzy 

lekami 
(97,5%CI)

N % zmiana od 
wartości 

wyjściowej

N % zmiana od 
wartości wyjściowej

Zmiany stężenia PSA po 
14 dniach

207 -64% 201 -18% p<0,001

Zmiany stężenia PSA po 
28 dniach

207 -85% 201 -69% p<0,001

Punkt końcowy:
•Ryzyko zgonu do 364 dnia badania w grupie DEG 2,6%(95CI:1,1;6,2) – ryzyko skumulowane; 
ryzyko w grupie LEU 4,9%(95%CI:2,6;9,3)
•Ryzyko nawrotu PSA do 364 dnia badania w grupie DEG 8,9%(95%CI:5,5;14,1); ryzyko w 
grupie LEU 14,1(9,8;20,1)



• Crawford et al. 2011(faza przedłu żona CS21). 
• Spośród 385 którzy ukończyli, 250 kontynuacja leczenia – 125 pacjentów 

kontynuacja terapii degareliks,134  z grupy leuproreliny randomizacja i przydział 
do grup degareliks 240/80 mg lub 240/160 mg degareliks.

• Wyniki: HR dla PSA PFS  spadek z 0,20 w pierwszym roku do 0,08 po zmianie 
terapii na degareliks z leuproreliny (p=0,003). HR dla PSA-PFS  w przypadku 
kontynuacji degareliksu 0,11 po roku i 0,14 fazie wydłużonej (p=0,464)

• Częstotliwość zdarzeń niepożądanych podobna w obu grupach.

• De la Rosette et al. 2011 (faza przedłu żona CS21)
• Publikacja dotycząca grupy która została przełączona z terapii leuprereliną na 

degareliks. Wyniki: stężenia testoteronu, LH i PSA zostały utrzymane. 
Bezpieczeństwo: Całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych 
podczas pierwszych 3 miesięcy terapii (analizowany czas fazy przedłużonej) 
podobny do ostatnich 3 miesięcy badania podstawowego za wyjątkiem reakcji w 
miejscu wstrzyknięcia. Pięciu pacjentów (4%) przerwało leczenie z powodu 
zdarzeń niepożądanych tj. ból w miejscu wstrzyknięcia (n=3) i zmęczenie (n=2)

Inne informacje
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Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy 
podmiotu odpowiedzialnego
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Punkt 

końcowy
Dawka 

degareliksu

Degareliks Leuprorelina
RR (95% CI)*

N n % N n %

Reakcje w 

miejscu 

iniekcji

240/80 mg 207 73 35%

201 1 0,5%

70,88  (12,67; 403,79); NNH = 3 (3; 4)

240/160 mg 202 89 44% 88,56 (15,86; 503,57);NNH = 3 (2; 3)

Łącznie 409 162 40% 79,61 (14,29; 451,90); NNH = 3 (3; 3); p < 0,001

Bóle stawów 240/80 mg 207 11 5%

201 18 9%

0,59 (0,29; 1,20); ns

240/160 mg 202 6 3% 0,33 (0,14; 0,79); NNT = 17 (10; 69)

Łącznie 409 17 4% 0,46 (0,25; 0,87); NNT = 21 (11; 123); p <0,05

Zakażenie 

dróg 

moczowych

240/80 mg 207 10 5%

201 18 9%

0,54 (0,26; 1,12); ns

240/160 mg 202 3 1% 0,17 (0,05; 0,52);  NNT = 14 (9; 30)

Łącznie 409 13 3% 0,35 (0,18; 0,70); NNT = 18 (10; 52);p < 0,01

Dreszcze 240/80 mg 207 7 3%

201 0 0%

14,57 (1,46; 146,74); NNH = 30 (14; 52)

240/160 mg 202 11 5% 22,89 (2,34; 226,44); NNH = 19 (10; 30)

Łącznie 409 18 4% 18,21 (1,89; 178,00); NNH = 24 (15; 41); p < 0,01

Zgony 240/80 mg 207 5 2%

201 9 4%

0,54 (0,19; 1,51);  ns

240/160 mg 202 5 2% 0,55 (0,20; 1,54); ns

Łącznie 409 10 2% 0,55 (0,23; 1,29); ns



ChPL –najczęstsze  działania niepożądane to wynikające z skutków supresji 
testosteronu.

• b. często (≥1/10) uderzenia gorąca, reakcje w miejscu podania
• często (≥1/100 do 1/10) niedokrwistość, zwiększenie masy ciała, 

bezsenność, zawroty głowy, ból głowy, biegunka, nudności, pocenie, 
wysypka, ginekomastia, zanik jąder, zaburzenia wzwodu, dreszcze, 
gorączka, uczucie zmęczenia, objawy grypopochodne, zwiększenie 
aktywności amionotransferaz wątrobowych.

• zmiany EKG - stwierdzone podczas leczenia przez rok w badaniu DEG 
vs LEU były tego samego rzędu. U trzech (<1%) z 409 pacjentów w 
grupie DEG i czterech (2%) z 201 pacjentów LEU stwierdzono QTcF≥500 
milisekund. Mediana zmiany QTcF od poziomu początkowego do końca 
badania wynosiła 12,0milisekund dla DEG i 16,7 milisekund dla LEU.

Gittelman 2008 i Van Popel 2008 – jakiekolwiek AEs w obydwu badaniach 
wystąpiły łącznie u 75% chorych. Najczęstsze AEs zdarzenia związane z 
supresją androgenów; uderzenia gorąca u 38% 

Analiza bezpiecze ństwa
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• Prescrire International 2010
• Wyniki randomizowanego, nie zaślepionego badania porównującego degareliks 

podawany podskórnie z domięśniowym podaniem leuproreliny (bez dodatkowych 
antyandrogenów). Duża objętość roztworu do podania podskórnego w przypadku  
degareliksu (3 do 4 ml) nie jest także praktyczna do administrowania.  W praktyce 
degareliks nie przedstawia wymiernych  korzyści w porównaniu do agonisty 
LHRH tj. tryptorelina. 

• Iversen et al. 2011
• Porównanie częstości występowania i intensywności epizodów uderzeń gorąca 

podczas terapii leprorelina vs deagreliks); 610 pacjentów z rakiem prostaty 
degareliks 24/80mg n=207 lub 240/160 mg n=202) lub leprorelina (7,5mg n=201) 
przez 1 rok. Początek uderzeń gorąca był szybszy w grupie leczonej 
degareliksem niż w grupie leuproreliny, z związany był z wyższą medianą 
uderzeń gorącą w okresie pierwszych trzech miesięcy, różnice nieistotne 
statystycznie.

Inne informacje
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• Analiza ekonomiczna jest zgodna z Wytycznymi AOTM.
- w AE użyto jako komparatora gosereliny zamiast LEU pomimo, że tylko dla
LEU vs. DEG istniały RCT – uzasadniono to porównywalną skutecznością
LHRH i większym udziałem gosereliny w rynku.

• Technika analityczna : analiza kosztów użyteczności
- pomimo iż brak i.s. różnic między DEG i LEU w analizowanym RCT w
odniesieniu do pierwszorzędowych punktów końcowych – uzasadniono
istnieniem różnic w progresji PSA i na tej podstawie stworzono model i
ekstrapolowano poza horyzont czasowy badania.
- w takim przypadku zasadne byłoby przeprowadzenie analizy minimalizacji
kosztów.

• Efekty i miary efektywno ści: jako ść życia - QALY
• Perspektywa: NFZ
• Horyzont czasowy: dożywotni (20 lat) - dyskontowanie 5% koszty 3,5% efekty
• Stany: Hormonoterapia I -> hormonoterapia II -> chemioterapia -> BSC
• Koszty: leki, podanie, diagnostyka, BSC. Bez leczenia DN
• Przeprowadzono walidację i analizę wrażliwości

Analiza ekonomiczna – metodyka
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Analiza ekonomiczna – wyniki

        

         

           

             
      

Koszty [tys. PLN] / wyniki zdrowotne Degareliks Goserelina Różnica

Koszty

leków – hormonoterapia I linii 12,6

leków – hormonoterapia II linii 1,5

leków – chemioterapia 28,2

porad / diagnostyki – hormonoterapia I linii 0,8

porad / diagnostyki – hormonoterapia II linii 1,9

porad / diagnostyki – chemioterapia 9,2

leczenia objawowego 16,6

Koszty całkowite 70,8

Konsekwencje (wyniki zdrowotne)

LYG 6,87 6,87 0

QALY 4,85 4,48 0,37

Wyniki dla analizy kosztów konsekwencji



Analiza ekonomiczna – wyniki 2

        

           
           

          
           

        

          
 

               
         

Wyniki dla analizy kosztów użyteczności

Strategia 

leczenia

Koszty 

całkowite 

[tys. PLN]

Efekty 

[QALY]

Różnica kosztów DEG 

vs GOS [tys. PLN]

Różnica efektów DEG 

vs GOS [QALY]

ICUR [tys. 

PLN/QALY]

Goserelina 70,8 4,48
0,37

Degareliks 4,85



Analiza wpływu na bud żet – metodyka
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Analiza wpływu na bud żet – wyniki
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Analiza wpływu na bud żet – wyniki 2

    

    

   

 

  

   

    

 

  

   

    

         
  

           
         



    
           

          
         

         
         

          
         

  
          

        
         
  

       
          

     

Komentarz podmiotu odpowiedzialnego,
uwagi do komentarza 
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Ekspert Stanowisko

  Za 
finansowaniem

•Lek zapewnia możliwość szybkiego zmniejszenia 
stężenia testosteronu w surowicy do wartości 
kastracyjnych oraz stężenia PSA
• Nie wymaga stosowania anty-androgenów w celu 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów zespołu 
zaostrzenia dolegliwości w pierwszym okresie 
leczenia.
•Zastrzeżenie wobec wartości degareliksu jest 
związane z brakiem udowodnienia wpływu na czas 
przeżycia wolnego od progresji choroby oraz czas 
przeżycia ogólnego. 

  Za 
finansowaniem

•ADT z użyciem Firmagonu jest sposobem 
hormonoterapii najbardziej zbliżonym do kastracji 
chirurgicznej. 
•Podane wskazanie zbyt szerokie, powinno być 
ustalone jako: zaawansowana postać miejscowo 
zaawansowanego raka stercza hormonozależnego
rozsiany i przerzutowy rak stercza hormonozależny

Stanowiska polskich ekspertów 1 
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Ekspert Stanowisko

  Za 
finansowaniem

•Degareliks umożliwia szybką i głęboką redukcję 
stężenia testosteronu, znacznie poniżej poziomu 
kastracyjnego. 
•Nie powoduje początkowego wzrostu stężenia 
testosteronu i nie wymaga stosowania antyandrogenu.

  Za 
finansowaniem

•Wykazał podobny efekt leczniczy do agonistów w 
leczeniu hormonalnym zaawansowanego raka gruczołu 
krokowego, potwierdzony w badaniach klinicznych II  i  
III fazy i dobry profil bezpieczeństwa. 
•Najbardziej odpowiednią grupą pacjentów w moim 
przekonaniu są chorzy na raka gruczołu krokowego
hormonowrażliwego z wysokim stężeniem PSA, 
licznymi przerzutami w narządach i miejscowo 
zaawansowanym stadium rozwoju choroby

Stanowiska polskich ekspertów 2 
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Ekspert Stanowisko

Prof. W. Pypno
Przeciw 

finansowaniu

Wykazuje brak niekorzystnych działań 
związanych ze stosowaniem analogów 
LHRH. Lek nie powinien być finansowany ze 
środków publicznych. Przypadków w których 
bezpieczeństwo i skuteczność degareliksu 
nad analogami LHRH są wyższe jest bardzo 
niewiele i w tych sytuacjach z powodzeniem
może być zastosowania kastracja 
chirurgiczna.

Stowarzyszenie 
Mężczyzn z 
Chorobami 

Prostaty 
GLADIATOR*

Za 
finansowaniem

Degareliks ma istotne znaczenie w leczeniu 
raka gruczołu krokowego. Pozwala na 
uzyskanie w ciągu około 70 godzin poziomu 
kastracyjnego testosteronu oraz całkowitej 
blokady antyandrogenowej. Efekt ten jest 
sałaty w ciągu terapii lekiem.

Stanowiska polskich ekspertów – otrzymane po terminie 

*do dnia 20.01.2012 nie otrzymano DKI



• Degareliks  jest antagonistą LHRH rekomendowanym w leczeniu RGK 

• Skuteczny pod względem możliwości obniżenia testoteronu w surowicy 
do poziomu kastracyjnego (≤0,5 ng/ml) (non-inferiority)

• Najczęstsze działania niepożądane to wynikające z oczekiwanych 
skutków supresji testoteronu oraz reakcje w miejscu podania

         
          

   
         

       
     

         

Podsumowanie
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Dziękuję za uwagę
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