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TERAPIA CELOWANA 

 

 

 Przeciwciała monoklonalne 

 Małe cząsteczki hamujące transdukcję sygnału 

 Inhibitory neoangiogenezy 

 Induktory apoptozy 

 

 

 

 

(większość leków z tej grupy została zarejestrowana w latach 2000) 



Małe cząsteczki hamujące transdukcję sygnału 
- inhibitory kinaz tyrozynowych 

    Są to leki, które powstały „na zamówienie” – dzięki poznaniu zmian 
cytogenetycznych i biologii molekularnej białaczek  

 

BCR/ABL - imatynib  (Novartis)  

                       dezatynib    (BMS) 

                        nilotynib            (Novartis) 

FLT – 3 - mutacja w ok 30% AML (PKC 412) 

JAK - 2 - Ruxolitinib (Novartis)     MF, PV, TE   

 

 

W genomie człowieka zidentyfikowano około 90 kinaz tyrozynowych 

(roczny koszt leczenia ponad 100 tyś. PLN) 

     

 

CML,ALL(Ph+)CEL 



Goldman JM, Melo JV. N Engl J Med..  344:1084-1086 

Mechanizm działania Glivec® (imatinib) 





CML: perspektywa kliniczna przed rokiem 
2010 i obecnie 

Przed wprowadzeniem 

imatynibu (do r. 2000) 
od r. 2000-2010 Po roku 2010 

Przebieg choroby 
Choroba nieuchronnie 

śmiertelna 
Choroba przewlekła 

Choroba przewlekła 

(potencjalnie  

wyleczalna ?) 

Rokowanie  Złe  Dobre  Dobre  

 mediana 

przeżycia w latach 
3-6  ≥ 25* 

Odpowiadająca 

średniej dla populacji 

(?) 

 leczenie I rzutu 

Busulfan, 

hydroksykarbamid,  

Allo-SCT,  

interferon alfa 

Imatynib 
Imatynib, inhibitory II 

generacji 

Cel leczenia  

Remisja 

hematologiczna, 

poprawa jakości życia 

Remisja 

cytogenetyczna, 

wydłużenie życia 

Remisja molekularna, 

możliwość życia bez 

objawów choroby i 

odstawienia leczenia 

Faderl S, et al. N Engl J Med. 1999;131:207-219. Druker BJ, et al. N Engl J Med. 2001;344:1031-1037. 

*ekstrapolowane z krzywej Kaplana-Meyera dla imatynibu.  



Odstawienie leczenia imatynibem po uzyskaniu CMR 
trwającej ≥ 2 lata : badanie STIM 

Mahon et al. Lancet Onc 11:1029,2010  

Prawdopodobieństwo pozostawania w CMR po 12 miesiącach wyniosło 41%U 

większości pacjentów nawrót choroby nastapił w pierwszych 6 miesiącach po 

odstawieniu imatynibu.  

 

 

  



Euro  SKI 
Europe Stop tyrosine Kinase Inhibitors 

Niesponsorowane badanie kliniczne ELN 

Warunki włączenia 

●  co najmniej 3 lata leczenia TKIs (jeżeli TKI 2 

generacji, to z powodu nietolerancji imatynibu, a nie 

odpowiedzi suboptymalnej czy jej braku) 

●  CMol R trwające co najmniej 12 m-cy (4 log red.) 

●  monitorowanie BCR/ABL co miesiąc 

Konieczność wyłączenia 

●  wznowa > 0,1 (MMol R) 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.giercownia.pl/avatary/n/narciarz.gif&imgrefurl=http://www.giercownia.pl/gra/6427/arimasu/&h=90&w=97&sz=10&tbnid=MndY4_FbknIIvM:&tbnh=75&tbnw=81&prev=/images?q=narciarz&zoom=1&q=narciarz&hl=pl&usg=__jk3FC_6B_k33BK-ABQ7nOojBZjc=&sa=X&ei=YIlaTfX5PMigOpjM7coL&ved=0CBkQ9QEwAw




Włączenie polskich chorych do badania 
Euro SKI 

roczny koszt leczenia 1 pacj.  =  114 tyś. PLN 

jeżeli włączymy 200 chorych 

 

w I półroczu                             oszczędność  11.400 tyś. PLN 

w II półroczu 80 chorych bez leczenia –      oszczędność 4.560 tyś .PLN 

w II roku        oszczędność 9.120 tyś. PLN  

w III roku        oszczędność 9.120 tyś. PLN 
         
      Razem             22.800 tyś. PLN  



Konieczne koszty 

ubezpieczenie 200 x 2,5 tyś. E        2.062 tyś. PLN 

 

badania molekularne w ciągu 3 lat   -  2.772 tyś. PLN 

           

              Razem     4.834 tys. PLN  

 

przewidywana oszczędność 

 

w ciągu 3 lat - 18.000 tyś. PLN 



EMA 
rejestracja TKI 2-giej generacji w leczeniu  I liniowym 

p.b.sz 
 

 

06.12.2010 -  dazatynib (Sprycel – BMS) 

 

23.12.2010 -  nilotynib (Tasigna – Novartis) 

 



 Badanie CAMN 107 (Enest 1st) 

 Wieloośrodkowe nierandomizowane badanie III fazy z 
zastosowaniem Nilotinibu 2 x 300mg u nowozdiagnozowanych 
chorych z p.b.sz.  

 (Ph BCR/ABL) w fazie przewlekłej 

 (planowana rekrutacja 765 chorych,   PL – 60 chorych) 

● pierwszorzędowy punkt końcowy  - CMol R w 18 m-cu 

● drugorzędowe punkty końcowe    -  odsetek progresji choroby  

                         w 12 i 24 m-cu 

           MMol R w 12 i 24 m-cu 

           CCy R    w 12 i 24 m-cu  

           CMol R  w 12 i 24 m-cu  

 



ENEST1st Patients entered treatment by 
country (25/02/11)  
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country n HB  

(g/dl) 

n WBC (109/l) n Platelets (109/l) 

France 358 12 (6-17) 364 84 (7-650) 364 372 (105-2784) 

German group 561 13 (5-18) 563 68 (3-571) 563 370 (48-4970) 

Italy 559 12 (6-18) 559 53 (2-500) 563 353 (74-4920) 

Nordic gr. 92 12 (5-16) 95 91 (2-382) 95 413 (88-2468) 

Poland 85 11 (7-16) 86 126 (19-545) 86 371 (3-1732) 

Romania 10 12 (9-14) 10 133 (6-490) 10 336 (130-628) 

E-PETHEMA 197 13 (7-17) 197 97 (8-404) 197 396 (106-2000) 

E-RELMC 131 13 (6-17) 128 57 (7-415) 128 411 (61-2872) 

European CML-Registry: 
Baseline characteristics  
median (range) 



Problemy 

 programy terapeutyczne czy programy lekowe ? 

 kosztowne leczenie to również kosztowne monitorowanie 

 terapia niestandardowa – nadal potrzebna 

 - nowe leki 

 - choroby sieroce 

 potrzeba skrócenia czasu od rejestracji EMA do 
możliwości stosowania leku w kraju (badania kliniczne) 

 potrzeba odbiurokratyzowania systemu 

 większe zaufanie do lekarza specjalisty 

 większa elastyczność i szybkość działania decydentów 
(Ministerstwo Zdrowia, NFZ) 

 
 


