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Na jednym z posiedzeń w czerwcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji dokonała oceny wniosku o refundację leku Prolastin w ramach programu
lekowego „Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-
proteinazy oraz rozedmą płuc (ICD-10 E88.0)”. Niestety zarówno stanowisko Rady
Przejrzystości jak i rekomendacja Prezesa AOTMiT są negatywne.

Oznacza to brak nadziei na dobre i dostępne leczenie na europejskim poziomie dla
polskich pacjentów z płucną postacią niedoboru A1AT i postępującą rozedmą oraz POCHP.
Trudno mi to zrozumieć bo mam szczęście znać liczną grupę pacjentów leczonych (za granicą)
Prolastinem lub jego odpowiednikami i są to ludzie, którzy tylko dzięki tej terapii funkcjonują
i to po prostu doskonale (bez objawów choroby).

Z treści dokumentów na stronie AOTMiT można wyczytać, że jedynym argumentem
realnie istotnym był wysoki koszt terapii. Pozostałe podniesione wątpliwości to np. brak
udowodnionej skuteczności i wpływu na poprawę życia pacjentów (sam znam kilka osób
żyjących tylko dzięki tej terapii a na pewno w większym komforcie, bez tlenu etc. – żródłem
wiedzy dla AOTMiT mogą być powszechnie dostępne relacje chorych na Facebooku),
pogorszenie stanu zdrowia leczonych (sic!), substytucyjny jedynie charakter leczenia (a
przecież większość chorób genetycznych leczy się jedynie objawowo dopóki nie umiemy
modyfikować kodu genetycznego) oraz mała grupę badawczą (to jest choroba RZADKA więc
i grupa nieduża). W naszej ocenie argumenty te nie są w pełni trafne, co pozwolę sobie
rozwinąć poniżej.

W stanowisku Rady Przejrzystości czytamy m.in. o przewadze „terapii standardowej”
nad „terapią substytucyjną” ale jedynym chyba argumentem jest wskazanie, że koszt terapii
Prolastinem wielokrotnie przekracza przyjęty próg opłacalności „z punktu widzenia korzyści
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klinicznych”. Trudno jest wszakże dyskutować z takimi stwierdzeniami o charakterze stricte
ekonomicznym. Nie rozumiem jednak zupełnie roztrząsania w stanowisku Rady kwestii małej
liczebności grup chorych, bowiem per se jest to oczywiste. Nie wiem jak można pisać o braku
dowodów na wydłużenie czasu przeżycia chorych i śmiertelność i jednocześnie wskazywać,
że terapia substytucyjna spowalnia postęp zmian w płucach. W niemal każdym zdaniu
stanowiska Rady zawarte są przeczące sobie stwierdzenia – z jednej strony brak ma być
wpływu na dynamikę wartości FEV1 a z drugiej strony podnosi się modyfikację progresji
rozedmy płuc. Jakie zatem znaczenie ma taki czy inny parametr gdy skutki leczenia są po
prostu pozytywne („wykazano także znaczące spowolnienie w zakresie surogatowego punktu
końcowego, jakim jest utrata gęstości miąższu płuc”)? Jakie w tym zakresie ma znaczenie
brak profilaktycznego wpływu na rozwój rozedmy płuc u dorosłych? To jest walka
o przedłużenie życia i o znaczne podniesienie jego komfortu!

Niezrozumiała jest konkluzja stanowiska Rady jakoby ograniczeniem długotrwałego
stosowania terapii dożylnej substytucji a1at byłaby konieczność cotygodniowych wlewów
dożylnych. Nie dość, że zdanie to wydaje się być pozbawione sensu (taka jest droga podania
czynnika i już) to nadmienić należy, że znam osoby przyjmujące wlewy ponad 20 lat.
I doskonale żyjące. Oczywiście infuzje są w jakiś sposób kłopotliwe – jest to jednak uznana
i w zasadzie jedyna droga podania enzymu do krwioobiegu, nie licząc leku Glassia firmy
Kamada podawanego w formie wziewnej. Cóż zresztą znaczą dolegliwości infuzji wobec faktu
skutecznego przedłużenia życia w niezłym zdrowiu. Obecnie niestety nie jest znana inna
terapia niedoboru alfa-1 antytrypsyny a badania genetyczne aczkolwiek obiecujące nie
wyszły poza fazy badawcze.

Ponadto Prezes AOTMiT w swej rekomendacji przyznaje, że „Analiza skuteczności
wykazała istotną statystycznie mniejszą redukcję gęstości miąższu płuc w grupie interwencji,
co świadczy na jej korzyść.” Wydawało by się zatem, że jesteśmy w domu. A jednak nie,
bowiem „Różnice wyników oceny jakości życia wskazują na pogarszanie się stanu pacjentów
z AATD w badaniach, zarówno w zakresie oceny ogólnej (badanie EXACTLE), jak
i w domenach wpływu na życie i aktywności (RAPID), choć nie uzyskały istotności
statystycznej. Jedynie w domenie objawów zauważono różnicę w kierunku zmian między
grupami (badanie RAPID): pacjenci, którym podawano terapię suplementacyjną uzyskali
wynik wskazujący na poprawę ich jakości życia w tym zakresie, natomiast u pacjentów,
którym podawano placebo ocena tej domeny uległa pogorszeniu, jednak różnica nie była
istotna statystycznie.” Moim zdaniem to jest właśnie kluczowe – Prolastina to życie prawie
normalne, bez wytwornicy tlenu, bez umierania przy każdym wysiłku fizycznym. Jednak dla
Prezesa „Brak jest dowodów na to, że terapia istotnie wpływa na śmiertelność i oczekiwany
czas trwania życia pacjentów z AATD.” Ja takie dowody znam, rozmawiałem z takimi ludźmi,
mogę dostarczyć ich świadectwa.

W rekomendacji zawarto też następujący passus: „Należy mieć na uwadze, że lek nie
powoduje zatrzymania rozwoju choroby, ma na celu jedynie spowolnić jej przebieg.”
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Przecież to jest istota leczenia wszystkich chorób genetycznych – spowalnianie objawów
bowiem leczenie inne niż terapia genowa jest w zasadzie niemożliwe.

Kluczowe oczywiście jest stwierdzenie „Terapia produktem Prolastin w połączeniu
z BSC jest nieefektywna kosztowo a inkrementalny współczynnik kosztów użyteczności
znacznie przekracza próg opłacalności (ponad 7 krotnie). Stosowanie wnioskowanej terapii
jest bardziej efektywna, ale droższa w porównaniu z komparatorem. (…) W przypadku
podjęcia pozytywnej decyzji refundacyjnej dla leku Prolastin dojdzie do wzrostu wydatków
płatnika publicznego.”. Wygrał budżet, pacjenci przegrali.

Z analizą ekonomiczną oczywiście trudno jest dyskutować. W imieniu grupy chorych
na niedobór alfa-1 antytrypsyny chciałbym jednak zwrócić uwagę, że terapia ta (piszę
o znanych mi przypadkach z Europy Zachodniej i USA) oznacza możliwość powrotu do
aktywności zawodowej a zatem zmniejszenie kosztów społecznych choroby. Każdy pacjent
normalnie funkcjonujący to zysk dla społeczeństwa, odciążenie systemu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej. Nie redukujmy wszystkiego do powiększania wydatków NFZ! Spójrzmy
na człowieka przez pryzmat jego indywidualnych cech i właściwości. Ratujmy jego życie.

Mówimy o grupie kilkudziesięciu chorych. W związku z tym apeluję do Pana Ministra
O PODJĘCIE DECYZJI REFUNDACYJNEJ POMIMO NEGATYWNEJ OPINII AGENCJI.


