PRACE
ORYGINALNE

Analiza farmakoekonomiczna zastosowania
epoetyny u chorych z niewydolnoci¹ nerek
w okresie przeddializacyjnym

Boles³aw RUTKOWSKI1
W³adys³aw SU£OWICZ2
Stanis³aw CZEKALSKI3

Celem pracy by³a analiza kosztów oraz analiza efektywnoci kosztów stosowania epoetyny podskórnie u chorych z niewydolnoci¹ nerek w okresie przeddializacyjnym. W analizie efektywnoci kosztów za jednostkê efektywnoci przyjêto unikniêcie zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii. Badanie zosta³o przeprowadzone z wykorzystaniem informacji zgromadzonych z systematycznego przegl¹du pimiennictwa, które przystosowano do polskich realiów. redni koszt
leczenia jednego chorego w grupie wczesnego podawania epoetyny wyniós³
14 513 PLN, natomiast w przypadku pónego stosowania leku  8 729 PLN.
Wspó³czynnik koszty/efektywnoæ/, tzn. koszt unikniêcia zgonu lub rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego wyniós³ 20 410 PLN dla chorych w grupie wczesnego stosowania epoetyny oraz 17 873 PLN dla chorych w grupie pónego
stosowania epoetyny. 14% wzrost tego wspó³czynnika u pacjentów wczenie
poddawanych terapii epoetyn¹ pozwoli³ jednak na zmniejszenie o ponad 50%
ryzyka wyst¹pienia punktu koñcowego, czyli koniecznoci rozpoczêcia dializoterapii lub zgonu pacjenta. Jak wynika z powy¿szej analizy wczesne rozpoczêcie leczenia epoetyn¹ ma poza medycznym tak¿e uzasadnienie farmakoekonomiczne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 1-5)

Pharmacoeconomical analysis of erythropoietin
administration in patients with chronic renal failure
during predialysis period
The study objective was to perform the cost analysis and the cost effectiveness analysis of epoetin administered subcutaneously in patients with chronic
renal insufficiency during the predialysis period. The effectiveness was expressed as death or avoided dialysis. The analysis was based on clinical data
from systematic literature review adjusted to Polish settings. The mean individual treatment cost of early and late epoetin administration was calculated at
14 513 PLN and 8 729 PLN, respectively. The cost of death or avoided dialysis in
the early and late introduction of epoetin treatment amounted to 20 410 PLN
17 873 PLN, respectively. However 14% increment of this equation in patients
early treated with epoetin resulted in over 50% decrement of end point appearance (initiation of dialysis or death). For the majority of patients earlier treated
with epoetin translates into significant delay of renal replacement therapy. To
conclude, early introduction of epoetin treatment in chronic renal insufficiency
patients before dialysis is cost-effective.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 1-5)

Wstêp
Przewlek³a niewydolnoæ nerek to wieloobjawowy zespó³ chorobowy, który powstaje w wyniku zmniejszenia liczby czynnych nefronów, niszczonych przez ró¿norodne procesy chorobowe tocz¹ce siê w mi¹¿szu nerki. Najczêstsze przyczyny w Polsce
to przewlek³e k³êbuszkowe zapalenia nerek,
przewlek³e cewkowo-ródmi¹¿szowe zapalenia nerek oraz nefropatia cukrzycowa. W
ostatnich latach ronie na wiecie liczba
pacjentów chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek z powodu nefropatii cukrzycowej i nefropatii nadcinieniowej [4,5,7,10,
12,17].
Zastosowanie epoetyny u chorych ze

schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w okresie
leczenia nerkozastêpczego jest dobrze udokumentowane, tak¿e w zakresie badañ farmakoekonomicznych [18,21]. Mniejsza liczba badañ zosta³a natomiast powiêcona leczeniu niedokrwistoci przy pomocy epoetyny u pacjentów z przewlek¹ niewydolnoci¹
nerek w okresie przeddializacyjnym.
W dotychczasowych badaniach wykazano, ¿e podawanie epoetyny w okresie
przeddializacyjnym nie pogarsza funkcji
nerek [6,8,9,14] ani kontroli cinienia têtniczego, jest bezpieczne i dobrze tolerowane
[1,11]. Wyrównanie niedokrwistoci u chorych z niewydolnoci¹ nerek przy zastosowaniu epoetyny poprawia natomiast jakoæ
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Cel
Celem niniejszej pracy by³a analiza
kosztów oraz kosztowej efektywnoci zastosowania epoetyny podawanej podskórnie u
chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
w okresie przed rozpoczêciem dializoterapii w Polsce.
Materia³ i metoda

Na potrzeby analizy farmakoekonomicznej zidentyfikowano w systematycznym przegl¹dzie pimiennictwa (szczegó³y dotycz¹ce metod przegl¹du nie zosta³y przedstawione w pracy) siedem
opublikowanych badañ z zastosowaniem epoetyny podawanej podskórnie u chorych nie leczonych
dializami (tabela I).
Dane kliniczne wykorzystane w analizie farmakoekonomicznej zosta³y zaczerpniête z randomizowanego badania klinicznego, porównuj¹cego
wczesne oraz póne stosowanie epoetyny u chorych z niewydolnoci¹ nerek w okresie przed w³¹czeniem dializ. Praca Gouva i wsp. jest jedynym
do czasu przeprowadzania przegl¹du pimiennictwa opublikowanym badaniem dotycz¹cym epoetyny stosowanej podskórnie, uwzglêdniaj¹cym
twarde punkty koñcowe badania (zgon, leczenie
nerkozastêpcze), a nie jedynie parametry biochemiczne funkcji nerek [6].
W badaniu tym wziê³o udzia³ 88 chorych z niewydolnoci¹ nerek z przyczyn innych ni¿ nefropatia cukrzycowa i poziomem kreatyniny od 2,0 do
6,0 mg/dL oraz poziomem hemoglobiny od 9,0 do
11,6 g/dL. Czêæ chorych otrzymywa³a epoetynê
podskórnie od momentu w³¹czenia do badania
(wczesne stosowanie epetyny), druga grupa otrzymywa³a epoetynê podskórnie w sytuacji zmniejszenia poziomu hemoglobiny poni¿ej 9,0 g/dL (póne stosowanie epoetyny). Dawka leku wynosi³a 50
U/kg masy cia³a/tydzieñ.
Punkt koñcowy badania stanowi³y: pogorszenie funkcji nerek (definiowane jako podwojenie
poziomu kreatyniny w surowicy krwi lub wzrost
powy¿ej 8 mg/dL), rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego lub zgon.
W tabeli II przedstawiona zosta³a liczba pacjentów w poszczególnych grupach oraz wartoci
rednie dla wyjciowych parametrów klinicznych.
Punkt koñcowy badania (zgon lub w³¹czenie
leczenia nerkozastêpczego) wyst¹pi³ u 13 chorych
w grupie wczesnego podawania epoetyny oraz 22
pozosta³ych pacjentów (ró¿nica istotna statystycznie). Nie obserwowano powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych stosowania epoetyny.
Analiza farmakoekonomiczna
Dla populacji chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek w Polsce, przeprowadzono analizê
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Rycina 1
redni koszt leczenia epoetyn¹ chorego z niewydolnoci¹ nerek w okresie przeddializacyjnym (w PLN). ród³o: obliczenia w³asne.
Mean cost of erythropoietin treatment in renal insufficient patients in the pre-diaysis period. Source: own
results.
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¿ycia i mo¿e opóniaæ rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego. Podobnie jak u chorych w okresie dializ zwiêksza tolerancjê
wysi³ku, poprawia funkcje poznawcze,
zmniejsza przerost lewej komory, czêstoæ
przetoczeñ krwi, liczbê hospitalizacji oraz
miertelnoæ [1,8,19,20].
Niestety w Polsce jedynie 1-2% chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek jest leczonych epoetyn¹ w okresie przed rozpoczêciem dializ [9,12]. Wynika to m.in. z faktu, i¿ chorzy s¹ kierowani do orodka specjalistycznego póno, czêsto w okresie wymagaj¹cym ju¿ rozpoczêcia dializoterapii.
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Rycina 2
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia punktu koñcowego (zgon lub rozpoczêcie dializoterapii).
ród³o: Gouva i wsp., 2004
End point probability occurrence (death or initiation of dialysis therapy). Source: Gouva et al., 2004

kosztów oraz analizê farmakoekonomiczn¹ zastosowania epoetyny w okresie przeddializacyjnym.
W analizie efektywnoci kosztów za jednostkê efektywnoci przyjêto unikniêcie jednego zgonu lub rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego
(z³o¿ony punkt koñcowy badania) w okresie 20
miesiêcy (redni czas trwania obserwacji w badaniu klinicznym, bêd¹cym podstaw¹ niniejszej analizy).
Koszty zastosowane w analizie
Analiza zosta³a przeprowadzona z perspektywy p³atnika (wykorzystano kwoty refundacji odpowiednich wiadczeñ medycznych w naszym kraju), z u¿yciem powy¿ej zaprezentowanych danych
literaturowych. W analizie podstawowej uwzglêdniono jedynie stosowanie epoetyny podskórnie (55
PLN za 1000 U, cena brutto z 05 lipca 2005, wg
hurtowni HandProd). Z uwagi na brak danych dotycz¹cych dok³adnego momentu rozpoczêcia dializoterapii w czasie obserwacji w badaniu, koszty
dializ nie mog³y zostaæ uwzglêdnione w niniejszej
pracy.
Przyjêto, ¿e czas podawania epoetyny w poszczególnych ramionach badania jest rednio równy medianie tego czasu.

Wyniki
redni koszt leczenia epoetyn¹ jednego chorego w okresie obserwacji wyniós³:
 14 513 PLN przy wczesnym podaniu epoetyny;
 8 729 PLN przy pónym podaniu
epoetyny (rycina 1).
Koszt ten jest ponoszony w ci¹gu ca³ego czasu leczenia danego pacjenta z niedokrwistoci¹ w przebiegu schy³kowej niewydolnoci nerek (20 miesiêcy).
W roku 2003 w³¹czono do dializ w Polsce 3973 osoby [12]. Zak³adaj¹c, ¿e ca³a
populacja chorych bior¹cych udzia³ w badaniu jest ostatecznie leczona nerkozastêpczo (o ile nie nast¹pi wczeniej zgon) oraz
¿e na ka¿de cztery osoby przyjête do dializ
przypada rednio jeden zgon pacjenta, u
którego stosowano by epoetynê otrzymujemy, ¿e przeprowadzona analiza obejmuje
rednio 4966 pacjentów rocznie. redni
roczny koszt w przypadku zastosowania obu
schematów podawania epoetyny wynosi
zatem:
 72 074 000 PLN przy wczesnym
podaniu epoetyny;
 43 346 000 PLN przy pónym
podaniu epoetyny.
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Rycina 3
redni koszt (w PLN) unikniêcia jednego zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii u chorych z niewydolnoci¹
nerek w okresie przeddializacyjnym. ród³o: obliczenia w³asne.
Mean cost (in PLN) in avoidance of one death or initiation of dialysis therapy in patients with renal insufficiency in the pre-dialysis period. Source: own results.
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Rycina 4
Wartoæ inkrementalnego wspó³czynnika koszty/efektywnoæ (na osi poziomej znajduj¹ siê górne granice
przedzia³ów histogramu w PLN, na osi pionowej czêstoæ  na 10 000). ród³o: obliczenia w³asne.
Value of increment index of costs/effectiveness (on the horizontal axis found at the upper limit of the histogram in PLN, vertical exis frequency - for 10,000). Source: own results.

Nie mo¿na oszacowaæ i uwzglêdniæ w
analizie oszczêdnoci wynikaj¹cych z opónienia stosowania dializ w tej grupie chorych ze wzglêdu na brak dok³adnych danych
dotycz¹cych momentu w³¹czenia leczenia
nerkozastêpczego w badaniu klinicznym.
Analiza efektowynoci kosztów.
W analizie typu efektywnoci kosztów
jako jednostkê efektywnoci przyjêto unikniêcie jednego zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii u jednego chorego w czasie obserwacji (20 miesiêcy). Prawdopodobieñstwo braku wyst¹pienia punktu koñcowego
przyjête na podstawie wyników badania klinicznego (rycina 2) wynosi³o odpowiednio:
 71,1% przy wczesnym podaniu
epoetyny;
 48,8% przy pónym podaniu
epoetyny.
Obliczony wspó³czynnik koszty/efektyw-

noæ (redni koszt unikniêcia jednego zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii) wyniós³:
 20 410 PLN przy wczesnym
podaniu epoetyny;
 17 873 PLN przy pónym podaniu
epoetyny (rycina 3).
Oznacza to, ¿e stosuj¹c pierwszy schemat postêpowania i w³¹czaj¹c epoetynê na
wczesnym etapie, uzyskanie unikniêcie jednego zgonu/dializoterapii w czasie obserwacji kosztuje rednio 20 410 PLN, natomiast
w przypadku pónego stosowania epoetyny
jest to zwi¹zane ze rednim kosztem 17 873
PLN w przeliczeniu na jednego pacjenta.
Nale¿y tutaj podkreliæ, i¿ jest to niski
koszt w porównaniu z leczeniem dializami
w Polsce. redni roczny koszt dializoterapii
w Polsce wynosi 64 000 PLN. Ponadto w
przypadku leczenia nerkozastêpczego trzeba równie¿ uwzglêdniæ koszty hospitalizacji
(rednio 4 hospitalizacje rocznie), co daje

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2007  11  Numer 1

sumaryczny roczny koszt dializoterapii wynosz¹cy 75 000 PLN [6], czyli 120 000 PLN
w okresie 20 miesiêcy obserwacji w badaniu.
Inkrementalny wskanik efektywnoci
kosztów (tj. redni dodatkowy ponoszony
koszt przypadaj¹cy na jedno dodatkowe
unikniêcie zgonu lub dializoterapii w przypadku zamiany pónego stosowania epoetyny na wczesne) wyniós³ 25 971 PLN.
Oznacza to, ¿e rozpatruj¹c hipotetyczn¹
sytuacjê leczenia dwóch grup chorych: jednej grupy z wczesnym podaniem epoetyny
i drugiej grupy ze schematem pónego stosowania epoetyny, w grupie pierwszej poniesione zostan¹ wiêksze koszty i uzyskana zostanie wiêksza liczba pozytywnych
efektów klinicznych, przy czym ten dodatkowy koszt podzielony przez liczbê dodatkowych efektów klinicznych wyniesie (rednio) 25 971 PLN.
Analiza wra¿liwoci
Przeprowadzono analizê wra¿liwoci
maj¹c¹ na celu zbadanie zmiennoci przedstawionych powy¿ej wyników na modyfikacjê niektórych parametrów uwzglêdnionych
w analizie. Zbadano wp³yw niepewnoci
oszacowania prawdopodobieñstwa braku
wyst¹pienia zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii. Okrelono (korzystaj¹c z przybli¿enia rozk³adem normalnym) 95% przedzia³
ufnoci dla inkrementalnego wspó³czynnika
koszty/efektywnoæ, który wyniós³ 13 538
PLN  318 426 PLN). Na wykresie poni¿ej
przedstawiono rozk³ad tego wspó³czynnika
uzyskany metod¹ Monte Carlo (10 000 replikacji).
Ze wzglêdu na brak informacji dotycz¹cych klasycznych miar (np. rednia, odchylenie standardowe) czasu trwania podawania epoetyny w obu ramionach badania klinicznego pominiêto t¹ czêæ analizy wra¿liwoci.
Przedstawione powy¿ej analizy kosztów
i efektywnoci kosztowej przeprowadzono
równie¿ przy za³o¿eniu ceny epoetyny wynosz¹cej 40,5 PLN za 1000 U (rednia cena
epoetyny beta obliczona na podstawie cen
wg propozycji rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, projekt z dnia 21 sierpnia 2005). Wówczas uzyskane wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 redni koszt leczenia jednego
pacjenta:

10 667 PLN przy wczesnym
podaniu epoetyny;

6 415 PLN przy pónym
podaniu epoetyny
 wspó³czynnik koszty/efektywnoæ:

15 000 PLN przy wczesnym
podaniu epoetyny;

13 136 PLN przy pónym
podaniu epoetyny;
 inkrementalny wspó³czynnik koszty/
efektywnoæ  19 088 PLN.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wprowadzenie
nowych cen urzêdowych na zakupy epoetyny niew¹tpliwie zmniejsza bezwzglêdne
koszty leczenia, nie wp³ywa natomiast na
przeprowadzon¹ dalej wzglêdn¹ analizê farmakoekonomiczn¹.
Dyskusja
W przeprowadzonej z punktu widzenia
p³atnika analizie efektywnoci kosztów red-

3

Tabela I
Badania dotycz¹ce epoetyny stosowanej podskórnie w populacji chorych niedializowanych.
Research concerning subcutaneous erythropoietin treatment in the non-dialyzed patient population.

Badanie

Populacja chory ch

Gouv a i w sp.,
2004 [6]

pacjenci z niew y dolnoci¹
nerek w okresie
przeddializacy jny m
(poziom kreaty niny 2-6 m g/dL)
i niedokrw istoci¹
(Hb 9-11,6 g/dL)

Uw agi

pierw otny z³o¿ony punkt
koñcow y : podw ojenie
poziom u kreaty niny,

badanie random izow ane,
kontrolow ane

i zgon

90 chory ch ze schy ³kow ¹
niew y dolnoci¹ nerek w
okresie przeddializacy jny m
(klirens kreaty niny
10-40/m l/m in/1,73 m 2)

Silv erberg i w sp.,
2001
[19]

Silv erberg i w sp.,
2005
[20]

Punkty koñcow e

w artoæ hem atokry tu
i poziom hem oglobiny
po 6 ty godniach leczenia

frakcja w y rzutow a
chorzy z niew y dolnoci¹ serca
lew ej kom ory,
i niedokrw istoci¹
stopieñ niew y dolnoci serca
(Hb<12 g/dL)
w g N YH A,
liczba hospitalizacji

badanie doty cz¹ce
rów noczesnego stosow ania
ery tropety ny w niskich
daw kach oraz preparatów
¿elaza do¿y lnie
zastosow anie epoety ny
podskórnie u chory ch
z niew y dolnoci¹ serca

Portoles i w sp., 1997
[11]

11 chory ch ze schy ³kow ¹
niew y dolnoci¹ serca
w okresie predializ i anem i¹

poziom Hb, ocena lew ej
kom ory serca - param etry
echokardiograficzne

badanie prospekty w ne

Kleinm an i w sp.,
1989
[9]

14 chory ch z niew y dolnoci¹
nerek i anem i¹ w okresie
przeddializacy jny m

param etry m orfologii
krw i obw odow ej
i funkcji nerek

badanie z zastosow aniem
podw ójnie lepej próby,
kontrolow ane placebo

Roth i w sp.,
1994 [14]

83 chory ch z niew y dolnoci¹
nerek (poziom kreaty niny
poziom Ht, klirens kreaty niny
3-8 m g/dL) i niedokrw istoci¹

Albertazzi i w sp.,
1998
[1]

86 chory ch
z niew y dolnoci¹ nerek
i niedokrw istoci¹

poziom Ht,
ocena param etrów
biochem iczny ch funkcji nerek

w ieloorodkow e, otw arte
badanie random izow ane

badanie w ieloorodkow e

Tabela II
Charakterystyka pocz¹tkowa chorych (ró¿nice nieistotne statystycznie). ród³o: Gouva i wsp., 2004
Initial patient characteristics (non-significant differences). Source: Gouva et al., 2004.
Wczesne podaw anie epoety ny

Póne podaw anie epoety ny

Liczba chory ch

45

43

Wiek (lata)

66,7

64,2

Waga (kg)

72,3

70,4

Poziom Hb (g/dL)

10,1

10,1

Poziom Ht (%)

30,8

31

Poziom kreaty niny (m g/dL)

3,27

3,39

Klirens kreaty niny (m L/m in)

25,7

22,3

ni koszt leczenia jednego chorego w grupie
wczesnego podawania epoetyny wyniós³ 14
513 PLN, natomiast w przypadku pónego
stosowania leku  8 729 PLN.
Wspó³czynnik koszty/efektywnoæ, tzn.
koszt unikniêcia zgonu lub rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego wyniós³ 20 410 PLN
dla chorych w grupie wczesnego stosowania
epoetyny oraz 17 873 PLN dla chorych w grupie pónego stosowania epoetyny.
Jest to koszt kilkukrotnie ni¿szy w porównaniu do stosowania leczenia nerkozastêpczego w Polsce (do 75 000 PLN na jednego pacjenta w skali roku). Z bezporedniego zastosowania liczb wynika, i¿ ca³kowita wartoæ wspó³czynnika koszty/efektywnoæ jest wy¿sza w przypadku wczesnego
stosowania epoetyny, co mo¿e prowadziæ
do fa³szywych wniosków. Nale¿y bowiem te
kwoty rozpatrywaæ pod k¹tem osi¹gniêcia
efektu klinicznego, który widoczny jest na
rycinie 2. Sytuacja ulega bowiem odwróceniu, poniewa¿ prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia punktu koñcowego w tej grupie w
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porównaniu do pacjentów, u których póno
zaczêto stosowaæ epoetynê jest o ponad
50% mniejsze. Oznacza to, i¿ w przypadku
blisko dwuletniej obserwacji okres leczenia
zachowawczego wyd³u¿a siê dziêki wczesnemu leczeniu niedokrwistoci o rok. To ju¿
jest znacz¹ca oszczêdnoæ dla systemu
oraz dla p³atnika nawet bior¹c pod uwagê,
¿e rzeczywista ró¿nica pomiêdzy wspó³czynnikami koszt/efektywnoæ w obu grupach
pacjentów wynosi 14%. U¿ywaj¹c porównania znanego w polskim jêzyku potocznym
niew¹tpliwie skórka jest warta wyprawki.
Ta prosta prawda zdaje siê powoli docieraæ
do wiadomoci p³atnika, którym w Polsce
jest Narodowy Fundusz Zdrowia. wiadczy
o tym fakt coraz szerszej grupy pacjentów,
którzy otrzymuj¹ epoetynê w leczeniu niedokrwistoci w okresie przeddializacyjnym.
Inkrementalny wskanik koszty-efektywnoæ
(dodatkowy koszt unikniêcia jednego zgonu lub rozpoczêcia dializoterapii w przypadku wczesnego stosowania epoetyny w niewydolnoci nerek w okresie przeddializacyj-

nym) wyniós³ 25 971 PLN.
Na podstawie przedstawionej analizy
mo¿na stwierdziæ, ¿e wczesne stosowanie
epoetyny podskórnie u pacjentów z niedokrwistoci¹ w przebiegu przewlek³ej niewydolnoci nerek w okresie przeddializacyjnym jest korzystne zarówno w punktu widzenia klinicznego, jak te¿ farmakoekonomicznego.
Jest to szczególnie istotne, jeli wemiemy pod uwagê szybki wzrost liczby pacjentów dializowanych w Polsce w ostatnich latach (23-krotny wzrost liczby dializowanych
w latach 1981-2003) [7].
Poniewa¿ zapadalnoæ i chorobowoæ
na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek stale ronie, za klika lat mo¿emy spodziewaæ siê w
Polsce dwukrotnego wzrostu chorobowoci
[10,12,15]. Nie jest to zreszt¹ typowo polski
fenomen, poniewa¿ podobne zjawisko obserwuje siê na ca³ym wiecie.
Najnowsze obserwacje epidemiologiczne dowodz¹, ¿e u chorych rozpoczynaj¹cych dializoterapiê czêstoæ chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego jest bardzo du¿a, co
zwi¹zane jest z przerostem lewej komory
serca. Leczenie niedokrwistoci w tej grupie pacjentów, powoduje zmniejszenie
wskanika masy lewej komory oraz miertelnoci we wczesnym okresie dializoterapii [20].
Korzyci wynikaj¹ce z odpowiednio
wczenie wyrównanej niedokrwistoci to:
 spowolnienie progresji przewlek³ej
niewydolnoci nerek,
 zmniejszenie miertelnoci
i chorobowoci (g³ównie z przyczyn
sercowo-naczyniowych),
 zmniejszenie kosztów hospitalizacji,
 poznawczych oraz jakoci ¿ycia
chorych,
 zmniejszenie zapotrzebowania
na krew, a w konsekwencji
eliminacja powik³añ
poprzetoczeniowych oraz infekcji
wirusowych [2].
W ostatnim okresie ukaza³y siê wyniki
badañ, które mog¹ stawiaæ pod znakiem
zapytania podstawy niniejszej kalkulacji. W
badaniu CREATE bowiem nie wykazano
korzystnego wp³ywu wczesnego wyrównywania niedokrwistoci na funkcjê nerek a
prace A.K. Singh i wsp. wskazuj¹ wrêcz na
pogorszenie rokowania u chorych intensywnie leczonych erytropoetyn¹. Problem zatem jest w dalszym ci¹gu otwarty i konieczne wydaje siê przeprowadzenie bezporedniej analizy farmakoekonomicznej opartej o
jasne i przejrzyste kryteria. Najlepiej, ¿eby
zosta³a ona przeprowadzona w postaci randomizowanego, wieloorodkowego badania, co w znacz¹cy sposób zwiêkszy³oby
wiarygodnoæ uzyskanych wyników.
Uwzglêdniaj¹c wymienione czynniki i
zastrze¿enia mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e wczesne wdra¿anie leczenia epoetyn¹ pozwoli na uzyskanie optymalnych korzyci zarówno klinicznych, jak i farmakoekonomicznych w perspektywie d³ugoterminowej [2,3,13,16].
Mamy nadziejê, ¿e dane przedstawione w
niniejszym opracowaniu pozwol¹ przekonaæ
przedstawicieli p³atnika w tych regionach, w
których ci¹gle jeszcze istniej¹ problemy z
refundacj¹ terapii niedokrwistoci nefropochodnej u pacjentów w okresie leczenia za-
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chowawczego. Nale¿y jednoczenie dodaæ,
¿e wczesne stosowanie epoetyny winno byæ
tylko jednym z elementów kompleksowej
terapii nefroprotekcyjnej, której stosowanie
powinno pomóc w odnowie systemu ochrony zdrowia przed zalewem pacjentów ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wymagaj¹cymi terapii nerkozastêpczej [2,16].
Wnioski
Wczesne leczenie niedokrwistoci u
chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
jest korzystne z punktu widzenia klinicznego i farmakoekonomicznego.
Leczenie niedokrwistoci w okresie
przeddializacyjnym stanowi mniejsze roczne obci¹¿enie bud¿etu p³atnika w porównaniu do rocznego kosztu leczenia chorych
dializowanych.
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