STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41 Praha 1

Sp. zn. SUKLS165409/2015
Č. j. sukl5622/2019

Telefon:+420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

Vyřizuje/linka Mgr. Eva Forgáčová

E-mail:posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

Datum 8. 1. 2019

Vyvěšeno dne: 8. 1. 2019

ROZHODNUTÍ
Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, 100 41 (dále jen „Ústav“), jako správní
orgán příslušný na základě ustanovení § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
veřejném zdravotním pojištění“), rozhodl ve správním řízení provedeném v souladu s ustanoveními § 39i
odst. 1 písm. b) § 39g a § 39h zákona o veřejném zdravotním pojištění a s ustanoveními § 68 a § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jehož účastníci
jsou: SUKLS165409/2015
Pfizer Europe MA EEIG
IČ: 696658156
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles,
Belgické království
Zastoupena:
Pfizer, spol. s r.o.
IČ: 49244809
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
IČ: 47672234
Jeremenkova 11, 70300 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
IČ: 47114321
Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
IČ: 47673036
Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava
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Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
IČ: 47114975
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
IČ: 41197518
Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
IČ: 46354182
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
IČ: 47114304
Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
takto:
Ústav na základě žádosti o změnu výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků
Kód SÚKL
0026515
0027907

Název léčivého přípravku
ENBREL
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP
25MG INJ SOL 4X0,5ML

0027905

ENBREL

50MG INJ SOL 4X1ML

doručené dne 18. 9. 2015 společností:
Pfizer Ltd.
IČ: 00526209
Ramsgate Road, CT13 9NJ Sandwich, Kent,
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Zastoupena:
Pfizer, spol. s r.o.
IČ: 49244809
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
po provedeném správním řízení a v souladu s ustanovením § 15 odst. 9, § 39b a § 39c zákona o veřejném
zdravotním pojištění
1.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění zařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0026515

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP

do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“)
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nemění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku, která
nadále činí 9 026,08 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen
„vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému
přípravku tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
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3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené
CRP nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK
inhibitor).
2.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění zařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0027907

Název léčivého přípravku
ENBREL
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do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na ustanovení §
39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému
léčivému přípravku tak, že nově činí 8 779,05 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že je
nově stanovuje takto:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
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celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Toto platí i pro léčivý přípravek:
Kód SÚKL
0222378

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ SOL 4X0,5ML

3.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění zařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0027905

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
50MG INJ SOL 4X1ML

do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na ustanovení §
39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému
léčivému přípravku tak, že nově činí 17 558,11 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že je
nově stanovuje takto:
S
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P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
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jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Toto platí i pro léčivý přípravek:
Kód SÚKL
0149395

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
50MG INJ SOL 4X1ML

Odůvodnění:
Dne 18. 9. 2015 byla Ústavu doručena žádost společnosti
Pfizer Ltd.
IČ: 00526209
Ramsgate Road, CT13 9NJ Sandwich, Kent,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Zastoupena:
Pfizer, spol. s r.o.
IČ: 49244809
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
(dále též „žadatel“)
o změnu výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků:
Kód SÚKL
0026515
0027907
0027905
0149395

Název léčivého přípravku
ENBREL
ENBREL
ENBREL
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP
25MG INJ SOL 4X0,5ML
50MG INJ SOL 4X1ML
50MG INJ SOL 4X1ML

Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení pod sp. zn. SUKLS165409/2015.
Žadatel žádá o rozšíření podmínek úhrady o indikaci léčby pacientů s revmatoidní artritidou se střední
aktivitou onemocnění a ponechání podmínek úhrady v ostatních indikacích v aktuálně platném rozsahu.
Účastníci řízení byli v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v průběhu 15 dnů ode dne zahájení řízení.
Žádný z účastníků této možnosti nevyužil.
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Dne 25. 10. 2017 Ústav vydal první hodnotící zprávu, ve které na základě posouzených důkazů dospěl
k závěru, že nejsou splněny podmínky pro rozšíření úhrady ze zdravotního pojištění léčivým přípravkům
ENBREL o indikaci léčba dospělých pacientů s revmatoidní artritidou se střední aktivitou onemocnění
(DAS28 skóre větší nebo rovno 3,2) a navrhl předmětným léčivým přípravkům v uvedené indikaci úhradu
ze zdravotního pojištění nepřiznat, neboť z dostupných údajů nelze mít za prokázané, že splňují podmínku
účelné terapeutické intervence.
Dne 25. 10. 2017 Ústav ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval
všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl270642/2017 ze dne 25. 10. 2017. Současně byli
účastníci informováni, že v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného
sdělení. V této lhůtě Ústav obdržel níže uvedené podání účastníka řízení.
Dne 31. 10. 2017 Ústav obdržel odborné stanovisko České revmatologické společnosti České lékařské
společnosti J. E. Purkyně (ČRS). ČRS uvádí, že nesouhlasí se závěry první hodnotící zprávy Ústavu, který
nedoporučuje rozšíření indikace pro revmatoidní artritidu (RA) střední aktivity. ČRS dodává, že medicínské
zdůvodnění nutnosti léčit pacienty již doložila pro potřeby Ústavu opakovaně. Pacienti se střední aktivitou
RA nadále rentgenově progredují, zhoršují se funkčně a u části z nich nastává potřeba invalidního
důchodu. Řada studií v zahraničí (např. PRESERVE) nebo z českého registru ATTRA prokázala vysokou
účinnost léčby pacientů se střední aktivitou a vyšší šanci docílit remise či stavu nízké aktivity než u pacientů
s vysokou aktivitou RA. Pacienty pak lze léčit sníženými dávkami biologického preparátu. Střední a vysoká
aktivita RA je obsažena v SPC preparátu, v Doporučeních ACR, EULAR, NICE a ČRS.
ČRS dále uvádí, že rozšíření předmětné indikace by zcela určitě vedlo ke zvýšení penetrace těchto léků,
jak uvádí Ústav v hodnotící zprávě. Kalkulace nákladů a počtu pacientů provedené v analýze jsou pak slabě
doložitelné a mají ráz spekulativní. Na druhé straně je ovšem nutné konstatovat, že penetrace anti TNF v
současné době je na úrovni Rumunska a Bulharska a zaostává již za Slovenskem a Maďarskem, přičemž
penetrace v západní Evropě a v USA je několikrát vyšší. Řada studií prokázala farmakoekonomickou
výhodnost léčby RA biologickými preparáty, která se nyní při trendu zlevňování těchto léků, ještě zvyšuje.
Dle názoru ČRS je proto velmi obtížné akceptovat stanovisko Ústavu, které v podstatě potvrzuje indikační
kritéria z roku 2001 a vůbec nerespektuje další trendy ve vývoji léčby, jako je například léčba k cíli.
Ústav k tomu uvádí, že nerozporuje odborné podklady, ani klinický přínos pro pacienta. Nicméně, pro
rozšíření stávajících podmínek úhrady o léčbu pacientů se střední aktivitou onemocnění je dle zákona č.
48/1997 Sb. nezbytné prokázání nákladové efektivity. Ústav se k tomu podrobněji věnuje v části
„Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.“
Dne 2. 11. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující žádost o přerušení správního řízení o změně
výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ENBREL, a to na dobu nezbytně nutnou, maximálně však do
15. 1. 2018. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že potřebuje čas na projednání smluvních možností pro
snížení nákladů na léčbu léčivými přípravky ENBREL se zdravotními pojišťovnami.
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Dne 3. 11. 2017 Ústav výše uvedené žádosti vyhověl a usnesením č. j. sukl28537/2017 řízení přerušil do
doby předložení podkladů, nejdéle však do 15. 1. 2018 ode dne doručení usnesení.
Dne 15. 1. 2018 Ústav obdržel podání žadatele obsahující sdělení, že v současné době probíhají intenzivní
jednání mezi ním a plátci zdravotní péče ohledně limitace nákladů a dopadu na rozpočet. Žadatel dále
informoval Ústav o aktualizovaném výsledku analýzy nákladové efektivity (CEA), který vychází z předběžně
vykonatelné výši úhrad, která byla snížena v rámci zkrácené revize cen a úhrad referenční skupiny č. 70/2
(sp. zn. SUKLS256885/2017). Vlivem této zkrácené revize poklesla cena, resp. úhrada pro konečného
spotřebitele léčivého přípravku ENBREL i léčivého přípravku HUMIRA, a to konkrétně na hodnotu 19 443
Kč za 28denní balení. Zároveň oproti původní analýze nákladové efektivity poklesla i úhrada pro
konečného spotřebitele léčivého přípravku ORENCIA (8 988,04 Kč), která je Ústavem doporučovaná jako
lék třetí volby v základním scénáři CEA. Při zahrnutí aktuální výše úhrad LP ENBREL a HUMIRA a ORENCIA,
v Ústavem doporučované sekvenci zahrnující abatacept ve třetí linii léčby, je nový ICER roven 1 188 275
Kč. Celkový i inkrementální zisk QALY zůstal neměnný, vlivem snížení úhrad se snížily celkové i
inkrementální náklady.
Ústav se k tomu blíže vyjadřuje v části „Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet“.
Dne 17. 1. 2018 Ústav vyrozuměl účastníky řízení, že ode dne 16. 1. 2018 pokračuje v předmětném
správním řízení, neboť dne 15. 1. 2018 uplynula doba, na kterou bylo řízení přerušeno.
Dne 17. 1. 2018 Ústav opět obdržel podání žadatele obsahující žádost o přerušení správního řízení o
změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ENBREL, a to na dobu nezbytně nutnou (tj. do doby
uzavření smluvního ujednání se všemi zdravotními pojišťovnami), předběžně do 28. 2. 2018. Žadatel svou
žádost odůvodnil tím, že potřebuje víc času na projednání smluvních možností pro snížení nákladů na
léčbu léčivými přípravky ENBREL se zdravotními pojišťovnami.
Dne 19. 1. 2018 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl29328/2018 řízení
přerušil do doby předložení podkladů, nejdéle však do 28. 2. 2018 ode dne doručení usnesení.
Dne 1. 2. 2018 Ústav obdržel podání účastníků řízení Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ 47672234,
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví, IČ: 47114321, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, IČ: 47673036, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava, Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
IČ: 46354182, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České
republiky, IČ: 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, zastoupených společně Ing. Marcelou
Malinovou, bytem Polní 331, Hostouň („Svaz ZP“). Svaz ZP sděluje, že mezi jím a žadatelem neprobíhají
jednání s cílem uzavřít dohodu o limitaci nákladů vynaložených na předmětné léčivé přípravky.
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Dne 9. 2. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna, IČ: 41197518,
Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 („VZP“). VZP informuje Ústav, že byla oslovena žadatelem ve věci dalších
jednání ohledně léčivých přípravků ENBREL.
Ústav vzal výše uvedené vyjádření účastníků řízení Svaz ZP a VZP na vědomí.
Dne 22. 2. 2018 Ústav obdržel další podání žadatele obsahující žádost o přerušení správního řízení o
změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ENBREL, a to na dobu nezbytně nutnou (tj. do doby
ukončení jednání a uzavření smluvního ujednání se všemi zdravotními pojišťovnami), předběžně do 30. 3.
2018. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že nadále jedná se zdravotními pojišťovnami o smluvním
ujednání pro snížení nákladů na léčbu léčivými přípravky ENBREL.
Dne 23. 2. 2018 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl130578/2018 správní
řízení přerušil do doby předložení podkladů, nejdéle však do 15. 3. 2018 ode dne doručení usnesení o
přerušení správního řízení, a to s ohledem na procesní ekonomii řízení a rozhodovací praxi.
Dne 15. 3. 2018 Ústav obdržel podání žadatele obsahující aktualizované výsledky analýzy nákladové
efektivity, které jsou v souladu s požadavkem Ústavu uvedeným v hodnotící zprávě ze dne 25. 10. 2017,
který navrhuje použití léčivého přípravku z referenční skupiny č. 70/3 ve 3. linii biologické léčby, a dále
s aktuální výši úhrad léčivých přípravků použitých v léčebné sekvenci (etanercept, adalimumab,
abatacept), která se v průběhu správního řízení významně snížila. Současně žadatel předložil i
aktualizované výsledky analýzy sensitivity a analýzy scénářů.
Ústav se k předloženým výsledkům blíže vyjadřuje v části „Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na
rozpočet“.
Dne 19. 3. 2018 Ústav vyrozuměl účastníky řízení, že ode dne 15. 3. 2018 pokračuje v předmětném
správním řízení, neboť odpadl důvod, pro který bylo řízení přerušeno.
Dne 5. 6. 2018 Ústav vydal druhou hodnotící zprávu, ve které na základě posouzených důkazů opět dospěl
k závěru, že nejsou splněny podmínky pro rozšíření úhrady ze zdravotního pojištění léčivým přípravkům
ENBREL o indikaci léčba dospělých pacientů s revmatoidní artritidou se střední aktivitou onemocnění
(DAS28 skóre větší nebo rovno 3,2) a navrhl předmětným léčivým přípravkům v uvedené indikaci úhradu
ze zdravotního pojištění nepřiznat, neboť z dostupných údajů nelze mít za prokázané, že splňují podmínku
účelné terapeutické intervence.
Dne 5. 6. 2018 Ústav ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval
všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl227720/2018 ze dne 5. 6. 2018. Současně byli
účastníci informováni, že v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného
sdělení. V této lhůtě Ústav obdržel níže uvedené podání účastníka řízení.
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Dne 11. 6. 2018 Ústav obdržel odborné stanovisko ČRS, ve kterém odborná společnost nesouhlasí a má
výhrady k závěrům Ústavu. ČRS uvádí, že již opakovaně poukazuje na fakt, že nejsou akceptovány moderní
trendy v léčbě revmatoidní artritidy, vyjádřené v Doporučeních České revmatologické společnosti, EULAR
a ACR. Největším problémem je stále nemožnost léčit pacienty střední aktivity. ČRS uvádí, že zcela
nevhodné je i hodnocení účinnosti léčby, kde stačí pokles o 1,2 a nikoliv dosažení stavu nízké aktivity či
remise a opakovaně žádá Ústav o konzultaci na toto téma.
Ústav k tomu uvádí, že pro rozšíření podmínek úhrady o možnost zahájení biologické léčby revmatoidní
artritidy při střední aktivitě onemocnění je nezbytný průkaz nákladové efektivity a dosažení
akceptovatelného dopadu na rozpočet, jelikož se jedná o změnu, která povede k nárůstu počtu léčených
pacientů. Jak je uvedeno v druhé hodnotící zprávě, nákladová efektivita pro požadovanou indikaci, resp.
rozšíření podmínek úhrady nebyla prokázaná, proto nebylo možné k rozšíření přistoupit. Ústav nerozporuje
klinický přínos, ani soulad s doporučenými postupy, nicméně průkaz nákladové efektivity a
akceptovatelného dopadu na rozpočet je v tomto případě zákonným předpokladem pro rozšíření
podmínek úhrady. K aktualizovaným farmakoekonomickým podkladům se Ústav podrobně vyjadřuje níže,
v části „Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet“. Na tomto místě k tomu pouze uvádí, že
byly odstraněny metodické nedostatky předložených analýz, ale ve spisové dokumentaci dosud nejsou
vloženy vyjádření zdravotních pojišťoven o uzavření cenových ujednání snižující náklady na léčbu.
K druhému bodu Ústav uvádí, že v návaznosti na opakované požadavky ČRS v různých správních řízeních
(např. správní řízení OLUMIANT, XELJANZ, v minulosti revize anti-TNF přípravků) Ústav ve třetí hodnotící
zprávě navrhl úpravu podmínek úhrady v části hodnocení účinnosti léčby. Podrobněji níže, v části
„Podmínky úhrady“.
Dne 12. 6. 2018 Ústav opět obdržel podání žadatele obsahující žádost o přerušení správního řízení o
změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ENBREL, a to na dobu nezbytně nutnou (tj. do doby
uzavření smluvního ujednání se všemi zdravotními pojišťovnami a předložení aktualizovaných
farmakoekonomických analýz), předběžně do 31. 7. 2018. Žadatel svou žádost odůvodnil tím, že nadále
jedná se zdravotními pojišťovnami o smluvním ujednání pro snížení nákladů na léčbu léčivými přípravky
ENBREL.
Dne 13. 6. 2018 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl234338/2018 správní
řízení přerušil do doby předložení podkladů, nejdéle však do 10. 7. 2018 ode dne doručení usnesení o
přerušení správního řízení, a to s ohledem na procesní ekonomii řízení a rozhodovací praxi.
Dne 20. 6. 2018 Ústav obdržel podání žadatele obsahující aktualizovaný výsledek analýzy nákladové
efektivity, který reflektuje požadavek Ústavu uvedený v hodnotící zprávě ze dne 25. 10. 2017 (který
navrhuje použití léčivého přípravku z referenční skupiny č. 70/3 ve 3. linii biologické léčby), aktuální výši
úhrad léčivých přípravků použitých v léčebné sekvenci (adalimumab, abatacept) a nižší navrhovanou
úhradu léčivého přípravku ENBREL, která vychází z návrhu cenového ujednání mezi žadatelem a
zdravotními pojišťovnami. Žadatel označil podání jako předmět obchodního tajemství, Ústav jej tedy
nezveřejnil.
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Dne 20. 6. 2018 Ústav obdržel další podání žadatele obsahující výše uvedené aktualizace
farmakoekonomických analýz, veřejně přístupné.
Ústav se k výše uvedenému podání žadatele se blíže vyjadřuje v části „Hodnocení nákladové efektivity a
dopadu na rozpočet“.
Dne 23. 7. 2018 Ústav vyrozuměl účastníky řízení, že ode dne 11. 7. 2018 pokračuje v předmětném
správním řízení, neboť uplynula doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
Dne 27. 7. 2018 Ústav založil do spisu další podklady pro rozhodnutí pod č. j. sukl291123/2018.
Dne 31. 7. 2018 Ústav vydal třetí hodnotící zprávu, ve které na základě posouzených důkazů dospěl
k závěru, že nejsou splněny podmínky pro rozšíření úhrady ze zdravotního pojištění léčivým přípravkům
ENBREL o indikaci léčba dospělých pacientů s revmatoidní artritidou se střední aktivitou onemocnění
(DAS28 skóre větší nebo rovno 3,2) a navrhl předmětným léčivým přípravkům v uvedené indikaci úhradu
ze zdravotního pojištění nepřiznat, neboť z dostupných údajů nelze mít za prokázané, že splňují podmínku
účelné terapeutické intervence a dále vzhledem k vysokému dopadu na rozpočet nejsou splněny
podmínky pro stanovení úhrady.
Dne 31. 7. 2018 Ústav ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval
všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl292717/2018 ze dne 31. 7. 2018. Současně byli
účastníci informováni, že v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného
sdělení. V této lhůtě Ústav obdržel níže uvedená podání účastníků řízení a vyjádření odborné společnosti.
Dne 1. 8. 2018 došlo k převodu registrace léčivého přípravku ENBREL ze společnosti Pfizer Ltd., IČ:
00526209, Ramsgate Road, CT13 9NJ Sandwich, Kent, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
na společnost Pfizer Europe MA EEIG, IČ: 696658156, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgické
království.
Dne 3. 8. 2018 Ústav obdržel stanovisko ČRS, která nesouhlasí se závěry Ústavu o opětovném zamítnutí
úhrady léčivého přípravku ENBREL u revmatoidní artritidy střední aktivity. ČRS uvádí, že v minulosti
opakovaně předložila bohatý dokumentační materiál, který prokazuje medicínskou i
farmakoekonomickou výhodnost léčení těchto pacientů. ČRS je toho názoru, že rozšíření indikace na
střední aktivitu nemusí nutně znamenat zvýšení počtu pacientů, ale výběr vhodnějších pacientů ve
vhodnější dobu a v optimálním režimu.
Ústav k tomu uvádí, že se k obdobné námitce vyjádřil již dříve (mj. v reakci na vyjádření ČRS ze dne 31. 10.
2017, viz výše v popisu průběhu správního řízení).
Ústav k tomu opakovaně uvádí, pro rozšíření stávajících podmínek úhrady o léčbu pacientů se střední
aktivitou onemocnění je dle zákona o veřejném zdravotním pojištění nezbytné prokázání nákladové
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efektivity a akceptovatelného dopadu na rozpočet. Ústav se k tomu podrobněji věnuje v části „Hodnocení
nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.“
Ústav dále uvádí, že se neztotožňuje s názorem ČRS, že rozšířením podmínek úhrady LP ENBREL o možnost
léčby pacientů s revmatoidní artritidou se střední aktivitou onemocnění nemusí znamenat navýšení počtu
pacientů, ale výběr vhodnějších pacientů ve vhodnější dobu. Jestliže dojde k rozšíření podmínek úhrady o
možnost léčby populace, která aktuálně léčena být nemůže, jelikož nemá vysoce aktivní onemocnění,
k nárůstu pacientů musí nutně dojít. Nadto, ČRS je s tímto názorem v rozporu se svým vyjádřením
doručeným Ústavu dne 31. 10. 2017 v tomto správním řízení, ve kterém ČRS uvedla, že „rozšíření
předmětné indikace by zcela určitě vedlo ke zvýšení penetrace těchto léků, jak uvádí Ústav v hodnotící
zprávě“.
Jak je uvedeno dále, v části „Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet“, došlo k uzavření
cenových ujednání mezi žadatelem (držitel rozhodnutí o registraci) a zdravotními pojišťovnami, které
povedou ke snížení nákladů na léčbu v posuzované indikaci, proto Ústav přistupuje k rozšíření podmínek
úhrady o možnost léčby pacientů s revmatoidní artritidou se střední aktivitou choroby.
Dne 15. 8. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení Svaz ZP, ve kterém sděluji, že mezi jím a držitelem
rozhodnutí o registraci probíhají jednání s cílem uzavřít dohodu o limitaci nákladů vynaložených na léčivý
přípravek ENBREL. Svaz ZP zároveň uvádí, že dle výsledku jednání doplní své vyjádření do 30. 8. 2018.
Ústav vzal výše uvedené podání účastníka řízení Svaz ZP na vědomí.
Dne 15. 8. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém uvádí, že nesouhlasí se zněním navrhované
úpravy podmínek úhrady v bodu 1) ve třetí hodnotící zprávě. Dle názoru žadatele léčivé přípravky ENBREL
jsou zařazeny do referenční skupiny č. 70/2 – imunosupresiva – biologická léčiva k terapii revmatických,
kožních nebo střevních onemocnění, parenterální, a proto požadavek odborné společnosti na změnu
hodnocení účinnosti léčby revmatoidní artritidy dle současných doporučení by měl být zohledněn ve
společném, revizním řízení systému úhrad referenční skupiny č. 70/2. Žadatel uvádí, že faktickým
zpřísněním definice odpovědi na léčbu předmětných léčivých přípravků by došlo k jejich znevýhodnění
oproti ostatním léčivým přípravkům náležejících do referenční skupiny č. 70/2. Rovněž hrozí, že v důsledku
těchto striktně nastavených pravidel odpovědi na léčbu mohou pacienti přijít o intervenci, která by jinak
výrazným způsobem zvyšovala jejich kvalitu života (to potvrzuje i předložená farmakoekonomická
analýza). Žadatel dále uvádí, že doporučené postupy ČRS uvádějí, že pokud nedojde k žádnému zlepšení
po 3 měsících intenzivní léčby a přetrvává vysoká aktivita nemoci nebo není dosaženo léčebného cíle
(remise, případně nízká aktivita onemocnění) po 6 měsících, je nutné léčbu upravit. Součástí úpravy léčby
je dle EULAR optimalizace MTX nebo jiného csDMARD (dávka nebo cesta podání) či intraartikulární
aplikace glukokortikoidů. Změna léčby má být provedena pouze tehdy, pokud tato opatření nejsou
úspěšná nebo proveditelná. Nikoli tedy povinné ukončení léčby daným preparátem a následný switch na
jiný biologický preparát, jak je následně připomínkováno ve spisu. Dále doporučené postupy EULAR uvádí,
že pokud je aktivita onemocnění blízko cíle, je vhodné pokračovat se stávající terapií ještě několik týdnů
do finálního rozhodnutí. Značná část pacientů může dosáhnout cíle déle než za 6 měsíců. Zároveň je nutné
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brát v potaz změnu aktivity nemoci od zahájení terapie a její vývoj. Britská agentura NICE, jež má v
kritériích pro zahájení léčby etanerceptem rovněž hodnotu DAS28 nad 5,1, považuje léčbu za úspěšnou a
vhodnou k pokračování, pokud je dosaženo střední odpovědi dle EULAR, tedy pokles DAS28 ˃ 1,2.
Ústav k tomu uvádí, že úprava podmínek úhrady v části hodnocení účinnosti léčby byla Ústavem navržena
v návaznosti na opakované požadavky ČRS v různých správních řízeních (mimo předmětné správní řízení
ENBREL – vyjádření ČRS doručené dne 11. 6. 2018 25, dále např. správní řízení OLUMIANT, XELJANZ,
v minulosti revize anti-TNF přípravků). 26-28
Přehodnocení léčby dle upravených kritérií není v rozporu s doporučenými postupy tuzemskými, ani
evropskými. 12,18 Z nich jasně vyplývá, že jestliže není v průběhu 6ti měsíců biologické léčby (nebo léčby JAK
inhibitorem) dosaženo cíle, má být léčba změněna za jiný biologický přípravek (nebo JAK inhibitor).
Ústav považuje požadavek ČRS, která je tvůrcem tuzemských doporučených postupů a odborně zaštiťuje
léčbu pacientů s revmatoidní artritidou v ČR, za dostatečný důvod k úpravě podmínek úhrady. ČRS ve svém
vyjádření ve správním řízení s léčivými přípravky XELJANZ a OLUMIANT a ENBREL 25-27 uvedla, že žádá o
úpravu podmínek úhrady v tomto směru pro všechny léčivé přípravky biologické léčby (a tofacitinibu a
baricitinibu). Ústav k tomu uvádí, že s ohledem na principy procesní ekonomie nepovažuje za vhodné
vyčkávat s úpravou podmínek úhrady biologické léčby v části přehodnocení účinnosti léčby do budoucna,
např. na ukončení další hloubkové revize referenční skupiny č. 70/2 a 70/3.
Stejná změna byla rovněž, v návaznosti na vyjádření ČRS, provedena ve správních řízeních s léčivými
přípravky
OLUMIANT
(SUKLS153667/2017),
XELJANZ
(SUKLS136737/2017)
a
CIMZIA
(SUKLS288604/2016).
Aktuálně probíhají individuální správní řízení s dalšími léčivými přípravky zařazenými do RS č. 70/2
(HUMIRA, SIMPONI, BENEPALI), dále pak s léčivými přípravky ORENCIA, ROACTEMRA, pro různé indikace,
ve kterých bude požadovaná úprava dle návrhu ČRS rovněž posuzována.
K žadatelem uvedenému hodnocení agentury NICE Ústav uvádí, že hodnocení zahraničních agentur nelze
automaticky pro ČR přejímat v celém rozsahu; mohou se odlišovat nejen náklady (které hrají roli ve
farmakoekonomických analýzách), ale i zvyklosti v jednotlivých zemích v přístupu k léčbě. A jak Ústav uvedl
výše, vyjádření ČRS považuje za požadavek reflektující potřebu v klinické praxi v ČR.
Ústav závěrem uvádí, že i nadále považuje úpravu podmínek úhrady dle požadavku ČRS za odůvodněnou.
V závěru svého podání žadatel informuje Ústav, že předložil zdravotním pojišťovnám novou cenovou
nabídku a že mezi ním a zdravotními pojišťovnami probíhají jednání s cílem uzavřít dohodu o limitaci
nákladů vynaložených na předmětný léčivý přípravek.
Ústav vzal vyjádření žadatele na vědomí.
Dne 16. 8. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení VZP, ve kterém informuje Ústav, že s ohledem na
vysokou medicinskou potřebu biologické léčby v předmětné indikaci vede s držitelem rozhodnutí o
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registraci cenová jednání týkající se nákladů a tím zajištění dostupnosti léčby pro co nejširší počet
pacientů.
Ústav vzal výše uvedené vyjádření účastníka řízení VZP na vědomí.
Dne 20. 8. 2018 Ústav obdržel odborné stanovisko ČRS. ČRS nesouhlasí se závěry Ústavu a uvádí, že
opakovaně byly předloženy důkazy o tom, že léčba pacientů se střední aktivitou je nutná a výsledky
výborné jak klinicky, tak výhodné i farmakoekonomicky. ČRS dodává, že současná indikace znemožňuje
léčení části pacientů s rychlou progresí a neumožňuje moderní principy léčby, jako je např. léčba k cíli.
Ústav k tomu odkazuje na předcházející vyjádření.
Dne 31. 8. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém informuje o probíhajících cenových jednáních
se zdravotními pojišťovnami, která by neměla trvat déle než do 30. září 2018.
Dne 3. 9. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení Svaz ZP, ve kterém sděluje, že mezi ním a držitelem
rozhodnutí o registraci nadále probíhají jednání s cílem uzavřít dohodu o limitaci nákladů vynaložených
na předmětný léčivý přípravek.
Ústav vzal výše uvedená vyjádření účastníků řízení na vědomí.
Dne 26. 9. 2018 Ústav obdržel podání společnosti AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, IČ: HRA 9790,
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zastoupené společností AbbVie s.r.o., IČ:
24148725, Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen
„společnost AbbVie“) obsahující vyjádření ke třetí hodnotící zprávě, a to konkrétně k Ústavem
navrhovanému indikačnímu omezení. Společnost AbbVie zásadně nesouhlasí s vyčleněním pacientů se
středně těžkou aktivitou onemocnění z úhrady biologické léčby. Vyčlenění pacientů se středně těžkou RA
je problematické i vzhledem k tomu, že k až 75 % celkového strukturální poškození dochází v prvních 2-5
letech onemocnění. Zpoždění v nasazení adekvátní léčby může způsobit poškození organizmu, které už
nebude možné kompenzovat. Důsledkem toho bude mimo jiné vyšší finanční zátěž systému veřejného
zdravotního pojištění spojená s léčbou pokročilého onemocnění.
Společnost AbbVie dále nesouhlasí s automatickým ukončením léčby biologickým přípravkem v případě,
že není dosaženo remise nebo nízké aktivity onemocnění během 6 měsíců léčby, a to z následujících
důvodů:
Pravděpodobnost terapeutické odpovědi je nevyšší u pacientů, kteří odpovídali uspokojivě na léčbu již
v průběhu prvních tří měsíců. Remise či nízké aktivity onemocnění však část pacientů dosahuje i po šestém
měsíci od zahájení léčby (v EULAR doporučeních se dokonce uvádí, že značná část pacientů, kteří jsou
léčebnému cíli blízko, ho může dosáhnout v intervalu poněkud delším, než je 6 měsíců). Při rozhodování
o ukončení/změně léčby by v úvahu měla být také vzata změna aktivity onemocnění ve vztahu k výchozím
hodnotám a její vývoj.
V případě neuspokojivé odpovědi by měla být léčba nikoliv ukončena, ale upravena; v úvahu připadá
úprava dávky nebo způsobu podání MTX nebo jiného csDMARD nebo intraartikulární podání
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glukokortikoidů v případě přítomnosti jednoho nebo několika reziduálních kloubů s aktivním zánětem. Ke
změně léčivého přípravku by mělo dojít až v případě, že úprava léčby nebyla úspěšná. Navržená formulace
podmínek úhrady nutí lékaře k přechodu na jinou léčbu, u které není garantována vyšší účinnost a pacient
je vystaven další zátěži způsobené změnou přípravku.
Jedním z obecně platných principů léčby RA vytyčených EULAR guidelines je podřízení léčebných
rozhodnutí aktivitě onemocnění a dalším faktorům jako jsou progrese strukturálního poškození,
komorbidity a bezpečnost léčby. Česká doporučení k léčbě výslovně uvádějí, že při uplatnění léčby k cíli je
nutné také přihlížet k celkovému stavu pacienta, přidruženým komorbiditám, doprovodné terapii a
kontraindikacím, které mohou tento přístup modifikovat. Návrh indikačního omezení nerespektuje, že
léčba k cíli může být ovlivněna dalšími faktory, na které je v českých i mezinárodních doporučeních
odkazováno. Kromě optimalizace výsledků léčby musí být pozornost věnována zejména potenciální
morbiditě/mortalitě spojené s kardiovaskulárními příhodami, plicním onemocněním, osteoporózou,
diabetem a fibromyalgií, které často ovlivňují míry kvantifikující úspěšnost léčby např. HAQ. Typickou
podskupinou, které se výše uvedené může týkat, jsou starší pacienti, protože farmakokinetika a
farmakodynamika léčiv je u nich poněkud odlišná, je u nich častější výskyt komorbidit stejně jako vyšší
počet současně užívaných přípravků.
Někteří pacienti nejsou schopni dosáhnout remise nebo nízké aktivity onemocnění. Navzdory tomu u nich
zůstává bDMARD nevhodnější terapeutickou intervencí. S vyšším počtem prodělaných terapií se šance na
úspěch snižuje. U části pacientů by nemuselo dojít k dostatečnému zlepšení ani po vyčerpání celé palety
dostupných léčiv. Dle literatury by k tomu mohlo dojít až u 20 % pacientů. Dle doporučených postupů je
u pacientů s refrakterním průběhem nemoci, u kterých nastane selhání všech dostupných biologických
léků, vhodné vyzkoušet TNFα inhibitor, který dosud nebyl podáván, nebo přípravek, který měl nejlepší
dokumentovaný účinek, případně tsDMARD. Při aplikaci podmínek úhrady navržených Ústavem by u
refrakterních pacientů nemohl být přípravek, který měl v minulosti nejlepší dokumentovaný účinek,
podáván.
Společnost AbbVie dále uvádí, že Ústav v návrhu z podmínek úhrady vyřadil nezbytné ověření poklesu
účinku na dvou po sobě jdoucích kontrolách, aniž by svůj postup v tomto bodě náležitě odůvodnil.
Požadavek na kontrolu odpovědi na léčbu ve dvou následujících časových bodech byl do podmínek úhrady
včleněn za účelem eliminace případů, ve kterých mohlo dojít k dočasnému poklesu účinnosti léčby, a to i
z příčin, které nemusí být přímo spjaty s užívaným preparátem (např. non-adherence k léčbě, výskyt
komorbidit). EULAR doporučené postupy potřebu dvou kontrol pro změnu bDMARD kvůli ztrátě odpovědi
sice neuvádějí, s fluktuací odpovědi na léčbu nicméně počítají. Např. při redukci intenzity léčby je dle
doporučení třeba ověřit splnění kritérií remise na 2 následujících návštěvách v intervalu 6 měsíců. Dle
názoru společnosti AbbVie má být terapie upravena i při sekundární absenci odpovědi na léčbu, aniž by
musel pacient ihned přecházet na jiný biologický preparát.
Kromě výše uvedeného společnost AbbVie nesouhlasí zejména:
se striktním určením intervalu a striktním určením léčebného cíle bez ohledu na okolnosti léčby a na
individuální potřeby pacienta,
s požadavkem na ukončení léčby v případě nedosažení léčebného cíle bez možnosti úpravy
farmakoterapie, kterou uvádějí doporučené postupy,
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s absencí definice poklesu účinnosti zavedené terapie, která by určovala, v jakém momentě je třeba
přerušit léčbu, resp. převést pacienta na jiný přípravek,
s vynecháním definice frekvence návštěv pro potvrzení nedostatečné účinnosti,
s odnětím možnosti lékařům individuálně rozhodovat o léčebném postupu.
V závěru svého podání společnost AbbVie uvádí návrh indikačního omezení:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se střední a vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre větší nebo
rovno 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při dvou následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, je třeba zvážit úpravu terapie. Při rozhodování o změně terapie je třeba
vzít v potaz celkový stav pacienta, přidružené komorbidity, doprovodnou terapii a kontraindikace.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
Ústav uvádí, že společnost AbbVie není účastníkem řízení sp. zn. SUKLS165409/2015. Není proto povinností
Ústavu k jeho vyjádření přihlížet. Ústav si je vědom, že v souladu s ustanoveními § 2 odst. 1, § 3, § 50 odst.
1, 3 a 4 správního řádu může být podkladem pro rozhodnutí správního orgánu ve věci v zásadě jakákoli
skutečnost, která vyjde v řízení najevo. Podstatné ovšem je, že jde o skutečnost, která vyšla najevo
zpravidla na základě posouzení a provedení důkazů, které svědčí o faktickém stavu věci. Vyjádření třetí
osoby tak představuje podklad pro vydání rozhodnutí pouze v rozsahu, ve kterém takový faktický stav věci
popisuje, resp. dokazuje. Samo o sobě takové vyjádření třetí osoby podklad pro vydání rozhodnutí
nepředstavuje, ani nezakládá právní povinnost správního orgánu se s ním jakkoliv vypořádat. Ústav
zkoumal, zdali podání učiněné neúčastníkem řízení neobsahuje novou stěžejní skutečnost podstatnou pro
rozhodování Ústavu a došel k závěru, že neobsahuje.
Dne 2. 11. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení Svaz ZP, ve kterém uvádí, že přijali nabídku držitele
rozhodnutí o registraci související s limitací dopadu do rozpočtu a souhlasí s ní.
Dne 28. 11. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení VZP, ve kterém sděluje, že s držitelem rozhodnutí
o registraci uzavřel cenové ujednání pro splnění podmínky účelné terapeutické intervence a dále smlouvu
o limitaci nákladů vynaložených na léčbu léčivým přípravkem ENBREL v předmětné indikaci. Zároveň
účastník řízení VZP uvádí, že souhlasí s přiznáním úhrady.
Ústav vzal výše uvedená podání účastníků řízení Svaz ZP a VZP na vědomí a přistoupil k vydání další
hodnotící zprávy.
Dne 27. 12. 2018 Ústav vydal čtvrtou hodnotící zprávu, ve které navrhl stanovit úhradu předmětným
léčivým přípravkům v indikaci léčba středně aktivní revmatoidní artritidy.
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Dne 27. 12. 2018 Ústav ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval
všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl442695/2018 ze dne 27. 12. 2018. Současně byli
účastníci informováni, že v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného
sdělení. V této lhůtě Ústav obdržel níže uvedená podání účastníků řízení.
Dne 28. 12. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém uvádí, že v plném rozsahu souhlasí s obsahem
čtvrté hodnotící zprávy a zároveň se vzdává svého práva na vyjádření se k ní.
Dne 2. 1. 2019 Ústav obdržel podání účastníka řízení VZP, ve kterém se rovněž vzdává svého práva na
vyjádření ke čtvrté hodnotící zprávě.
Dne 2. 1. 2019 Ústav obdržel podání účastníka řízení Svaz ZP, ve kterém se rovněž vzdává svého práva na
vyjádření ke čtvrté hodnotící zprávě.
Ústav vzal výše uvedená podání účastníků řízení na vědomí a přistoupil k vydání rozhodnutí.
Dne 3. 1. 2019 Ústav obdržel odborné stanovisko ČRS, ve kterém žádá o doplnění podmínek úhrady v bodu
1) následovně:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 12 týdnů 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké
aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity
onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při
následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena a je zahájena léčba jiným biologickým
lékem nebo inhibitorem januskinázy.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
Ústav k tomu uvádí, že možnost podání následné léčby při primární nebo sekundární ztrátě účinnosti je
uvedena v závěru znění textu indikačního omezení, obecně pro všechny indikace. Doplnění požadovaného
textu ještě i k bodu 1), k indikaci revmatoidní artritidy je tedy dle názoru Ústavu nadbytečné; nadto, není
možné podmínkami úhrady určit léčbu následující. Znění podmínek úhrady LP ENBREL pouze stanovuje, za
jakých podmínek dochází k ukončení, ev. změně terapie. Následná léčba pak závisí na konkrétním stavu
pacienta, posouzení ošetřujícího lékaře. Při převádění pacienta na jinou léčbu je rovněž nutné respektovat
znění SPC a podmínky úhrady každého jednotlivého přípravku.
Ústav při rozhodování vycházel zejména z následujících podkladů:
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z:
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11. Pavelka K. et al.: Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii,
gastroenterologii a dermatologii, Grada Publishing a.s., 2014
12. Smolen JS, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with
synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update Ann Rheum Dis
2017;0:1–18. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210715
13. Smolen, JS et al.: Maintenance, reduction, or withdrawal of etanercept after treatment with
etanercept and methotrexate in patients with moderate rheumatoid arthritis (PRESERVE): a
randomised controlled trial. Lancet 381, 2013; založeno do spisu dne 18. 9. 2015
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14. Keystone, E. et al.: Patients with Moderate Rheumatoid Arthritis (RA) Achieve Better Disease
Activity States with Etanercpet Treatment Than Patients with Severe RA. The Journal of
Rheumatology,2009.; založeno do spisu dne 18. 9. 2015
15. Iannone, F. et. al.: High rate of disease remission in moderate rheumatoid arthritis on etanercept
therapy: data from GISEA, the Italian biologics register. Clinical Rheumatology, p. 31–37; 2013;
založeno do spisu dne 18. 9. 2015
16. Felson DT et al.: American college of Rheumatology/European League Against Rheumatism
Provisional Definition od Remission in Rheumatoid Arthritis for Clinical Trials, Ann Rheum Dis. 2011;
70:404-413
17. Pavelka K.: Nová Doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy, Postgraduální medicína, 01/2017,
dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/nova-doporuceni-pro-lecburevmatoidni-artritidy-484085
18. Šenolt L. et al.: Doporučení České revmatologické společnosti pro farmakoterapii revmatoidní
artritidy 2017, Česká revmatologie 2017, 25, č. 1
19. Souhrnné analytické výstupy z registru ATTRA RA ke dni 9. 5. 2013
20. Analytická zpráva registru k datu 1. 4. 2016: Léčba revmatoidní artritidy preparáty biologické léčby
v České republice; Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA
21. Tisková zpráva VZP - Artritida přijde VZP na 1,5 miliardy. Třetinu z toho stojí biologická léčba,
dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/artritida-prijde-vzp-na-1-5-miliardy-tretinu-ztoho-stoji-biologicka-lecba
22. Bečvář R., Venclovský J. et al.: Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní
artritidy. Účinnost a strategie léčby; Čes. Revmatol., 15, 2007, No. 2
23. Rozhodnutí ve zkráceném revizním správním řízení s léčivými přípravky zařazenými do referenční
skupiny č. 70/2, vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS256885/2017, ze dne 7. 12. 2017
24. Souhrnné analytické výstupy z registru ATTRA-RA, k 1. 4. 2017
25. Vyjádření ČRS ke správnímu řízení ENBREL (SUKLS165409/2015), ze dne 11. 6. 2018
26. Vyjádření ČRS ke správnímu řízení OLUMIANT (SUKLS153667/2017), ze dne 17. 7. 2018
27. Vyjádření ČRS ke správnímu řízení XELJANZ (SUKLS136737/2017), ze dne 17. 7. 2018
28. Vyjádření ČRS k reviznímu správnímu řízení s léčivými přípravky s obsahem inhibitorů TNF
alfa, zařazenými do referenční skupiny č. 70/2 (SUKLS157691/2013), ze dne 24. 2. 2015
29. Vyjádření České dermatovenerologické společnosti ke správnímu řízení s léčivými přípravky OTEZLA
(SUKLS64032/2016) ze dne 17. 3. 2017
Ústav vzal v úvahu všechny skutečnosti shromážděné v průběhu správního řízení, a to:
Indikace, pro které je navrhována úhrada
• Návrh žadatele:
Revmatoidní artritida: ENBREL v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké
aktivní revmatoidní artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků
včetně methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
ENBREL může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je
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pokračující léčba methotrexátem nevhodná. ENBREL je také indikován k léčbě závažné aktivní a
progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. ENBREL použitý
samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné snížení míry progrese
poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.
• Stanovisko Ústavu:
Text SPC1 v části 4.1 Terapeutické indikace částečně odpovídá navrženým indikacím léčivého přípravku
ENBREL.
Léčivý přípravek ENBREL je krom výše uvedené indikace, pro kterou je žádáno o změnu úhrady v tomto
správním řízení, registrovaný v následujících indikacích:
Juvenilní idiopatická artritida
Léčba polyartritidy (positivní či negativní revmatoidní faktor) a rozvinuté oligoartritidy u dětí a
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo
u nichž methotrexát nebyl tolerován.
Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi
na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.
Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.
Psoriatická artritida
Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání jiných
chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal fyzické
funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry progrese
poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.
Axiální spondylartritidy
Ankylozující spondylitida (AS)
Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi konvenční léčbou.
Radiograficky neprokazatelná axiální spondylartritida
Léčba dospělých se závažnou radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou s objektivními
známkami zánětu indikovanými zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo prokázanými při
zobrazení magnetickou rezonancí (MR), kteří měli nedostatečnou odpověď na nesteroidní antirevmatika
(NSAID-nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
Ložisková psoriáza
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Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou celkovou
terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA), nebo tato terapie
je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.
Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.
Posouzení terapeutické zaměnitelnosti
Léčivé přípravky ENBREL obsahují léčivou látku etanercept (ATC L04AB01).
Léčivá látka etanercept (ATC L04AB01) je zařazena do referenční skupiny č. 70/2 (imunosupresiva biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parent.) dle vyhlášky č.
384/2007 Sb.
Do referenční skupiny číslo 70/2 (imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální jsou dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. zařazeny následující léčivé látky:
Název léčivé látky
etanercept
infliximab
adalimumab
certolizumab - pegol
golimumab
*kódy ATC L04AA11, L04AA12, L04AA17 uvedené
L04AB01, L04AB02 a L04AB04 dle WHO2.

ATC
L04AB01
L04AB02
L04AB04
L04AB05
L04AB06
ve vyhlášce č.384/2007 Sb. odpovídají kódům ATC

Přípravky Enbrel byly do referenční skupiny č. 70/2 pravomocně zařazeny v hloubkové revizi vedené pod
sp. zn. SUKLS157691/2013. Rozhodnutí sp. zn. SUKLS157691/2013 v části týkající se referenční skupiny č.
70/2 nabylo právní moci dne 4. 9. 2016. Referenční indikací je léčba revmatoidní artritidy se střední a
vysokou aktivitou choroby u dospělých pacientů 3. Žadatel nežádá o změnu v zařazení do referenční
skupiny a Ústavu nejsou známy žádné nové skutečnosti, které by takovou změnu odůvodňovaly, a proto
posuzované přípravky zařazuje i nadále do referenční skupiny č. 70/2.
Etanercept je kompetitivním inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje
biologickou aktivitu TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným
povrchovým buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF
receptory se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané, nebo ve volné formě. Rozpustné TNF
receptory jsou považovány za regulátory biologické aktivity TNF. TNF a lymfotoxin existují převážně jako
homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory
vázané na povrchu buněk. Dimery volných receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než
monomerní receptory a jsou zjevně silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné
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receptory. Navíc použití Fc regionu imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického
receptoru mu dodává delší poločas v séru. 1
Blokádu TNFα je v současné době možné terapeuticky navodit dvěma způsoby: pomocí monoklonální
protilátky proti TNFα nebo pomocí solubilního receptoru pro TNFα (sTNFR). Monoklonální protilátka antiTNFα může být myší, chimérická (obsahuje myší variabilní oblasti imunoglobulinové molekuly, přičemž
zbytek je lidský), humanizovaná (obsahuje jen hypervariabilní myší oblasti, zbytek molekuly je rovněž
lidský) nebo plně humánní. 11
Bylo prokázáno, že mnoho parametrů charakterizujících zánět je po podání anti-TNF-α protilátek
potlačeno. Jedná se například o rekrutaci leukocytů, infiltraci tkáně, proliferaci buněk a produkci cytokinů.
Produkce C-reaktivního proteinu (CRP) a sérového amyloidového proteinu A, které jsou považovány za
markery systémové zánětlivé reakce, klesá po podání infliximabu či adalimumabu u pacientů s diagnózou
RA. Podobný efekt byl popsán i u pacientů s CD léčených infliximabem, adalimumabem či certolizumabem.
Anti-TNF-α protilátky prokazatelně snižují i koncentraci jiných cytokinů. 8
Blokádu TNFα způsobují léčivé látky zařazené do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická
léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální, do které jsou – kromě
předmětné léčivé látky etanercept – zařazeny tyto léčivé látky:
Adalimumab je rekombinantní humánní monoklonální protilátka IgG1 specifická proti TNFα. Váže se na
TNFα s vysokou afinitou a specifitou a tím neutralizuje biologickou funkci solubilního i membránově
vázaného TNFα blokádou interakce s oběma buněčnými receptory p55 a p75.
Infliximab je chimérická monoklonální protilátka proti TNFα. Molekula infliximabu je tvořena ze 75 %
humánní a z 25 % myší komponentou (variabilní část imunoglobulinové molekuly – Fab, antigen binding
fragment). Vytváří vazbu jak na solubilní, tak na transmembránovou formu TNFα v pikomolárních
koncentracích. Tento komplex váže komplement a vede k lýze buňky.
Golimumab je plně humánní monoklonální protilátka proti TNFα. Váže se jak na solubilní, tak na
transmembránovou formu TNFα, váže komplement a vede k lýze buňky.
Certolizumab je PEGylovaný Fab fragment monoklonální protilátky proti TNFα. Váže se na TNFα a
zabraňuje tak jeho vazbě na membránový receptor. Protože neobsahuje Fc oblast protilátky, neváže
komplement ani nenavozuje protilátkami zprostředkovanou cytotoxicitu in vitro. 1,10,11
Dysregulace tvorby a aktivity TNFα ve smyslu nadprodukce je spojována s řadou autoimunitních
onemocnění, mezi které patří například nespecifické střevní záněty, revmatoidní artritida či systémový
lupus erythematodes. Předpokládá se, že predispozice k těmto onemocněním má do značné míry
genetický základ, a jednou z oblastí genomu, která je v této souvislosti sledována, je oblast genu pro TNFα.8
Všechny látky blokující účinek TNF-α (etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol a
golimumab) jsou indikovány k léčbě aktivní revmatoidní artritidy, nereagující na předchozí podání jiných
chorobu modifikujících léků včetně methotrexátu (MTX).
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Protože nebyly provedeny přímé srovnávací studie anti TNF preparátů, je dle doporučení České
revmatologické společnosti (ČRS) nutné považovat je za stejně účinné a bezpečné. Stejný předpoklad je
vyjádřen rovněž v doporučených postupech Evropské ligy proti revmatismu (EULAR). 5,12
V některých studiích bylo prokázáno, že jednotlivé látky se vzájemně liší v potenci neutralizace, a že tato
schopnost je také závislá na koncentraci TNF-α. Při vysoké koncentraci sTNF-α je neutralizační schopnost
infliximabu, adalimumabu i etanerceptu srovnatelná. Pokud je ovšem koncentrace sTNF-α ve tkáni malá
je etanercept asi 20× účinnější než ostatní protilátky.8
Revmatoidní artritida (RA) je závažné, systémové, zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje
0,5–1 % populace. RA vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. RA
je příčinou snížené schopnosti pracovat, vyvolává pracovní disabilitu a až v polovině případů do deseti let
i trvalou invaliditu.
RA zkracuje i život svých nositelů o 5–10 let, když příčinou předčasného úmrtí může být např. cervikální
myelopatie, amyloidóza, častější výskyt závažných infekcí, malignit, kardiovaskulárních příhod a
komplikací léčby (glukokortikoidy, nesteroidními antirevmatiky, imunosupresivy i biologickými léky). V
posledních 20 letech došlo k výraznému pokroku v léčbě RA. Zásadním faktorem rozvoje bylo zavedení
nových léků, a to jednak syntetických chorobu modifikujících léků, ale především biologických léků
revmatoidní artritidy (anti TNF preparátů, abataceptu, rituximabu a tocilizumabu). Kromě toho však došlo
také ke zpřesnění diagnostiky revmatoidní artritidy v časnějších stádiích, což umožňuje dřívější nasazení
účinné léčby. 5
Dalším důležitým faktorem rozvoje bylo detailnější popsání časně se vyskytujících negativních
prognostických ukazatelů pro destruktivní vývoj RA. Mezi tyto faktory se řadí především přítomnost
některých autoprotilátek (revmatoidní faktory, protilátky proti citrulinovaným peptidům ACPA), počet
oteklých kloubů, trvale vysoké reaktanty akutní fáze (CRP, sedimentace), přítomnost některých
genetických faktorů (tzv. sdílený epitop) a časný vývoj erozí detekovatelných i pomocí moderních
zobrazovacích metod (sonografie, magnetická resonance). 5
Pro hodnocení aktivity onemocnění existuje několik kompozitních indexů, u kterých bylo prokázáno, že
spolehlivě hodnotí aktivitu RA a jsou dostatečně senzitivní ke změně v průběhu léčby. Pro hodnocení
aktivity takto byly navrženy indexy DAS 28 (Disease aktivity score – 28 kloubů), DAS 44, SDAI, CDAI.
V klinické praxi se nejčastěji používá DAS 28, je používán i v Národním registru ATTRA. Hodnocení indexu
DAS 28 zahrnuje počet oteklých kloubů, palpačně citlivých kloubů, globální hodnocení pacientem a
sedimentaci erytrocytů nebo hodnotu CRP. 11
DAS 28
< 2,6
2,6 - 3,2
3,2 – 5,1
> 5,1

remise
mírná aktivita
střední aktivita
vysoká aktivita

Hodnocení odpovědi na léčbu
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EULAR kritéria: hodnocení odpovědi na léčbu pomocí dosažené změny v DAS 28 a dosažené absolutní
hodnoty DAS 28.
Výsledné skóre
DAS 28 < 3,2
DAS 28 3,2 - 5,1
DAS 28 > 5,1

Pokles v DAS 28
> 1,2
dobrá odpověď
střední odpověď
střední odpověď

0,6 – 1,2
střední odpověď
střední odpověď
žádná odpověď

< 0,6
žádná odpověď
žádná odpověď
žádná odpověď

ACR kritéria: navržena americkou revmatologickou společností
ACR 20 (nejméně 20 % zlepšení počtu citlivých a oteklých kloubů a dále 20 % zlepšení tří z pěti dalších
ukazatelů)
ACR 50 (zlepšení stejných ukazatelů o 50 %)
ACR 70 (zlepšení stejných ukazatelů o 70 %) 11
Hodnocení strukturálního poškození pomocí zobrazovacích metod
Strukturální progrese je rovněž důležitým aspektem hodnocení úspěšnosti léčby. V klinických studiích a
vědeckých publikacích je za standardní metodu považováno tzv. Sharpovo skóre, které se nejvíce používá
v modifikaci dle van der Heijde. Hodnotí se v něm jednak počet erozí a zúžení kloubních štěrbin vybraných
kloubů, které se pak sčítají v tzv. celkovém Sharpově skóre. Optimálním stavem by bylo i v běžné klinické
praxi používat k hodnocení rentgenové progrese validizovaný, numerický ukazatel jakým je právě celkové
Sharpovo skóre, ale je nutné akceptovat, že hodnocení dle Sharpa je v běžné klinické praxi obtížně
dosažitelné. Minimálním požadavkem však musí být alespoň semikvantitativní posouzení, zdali nemocný
progreduje rychle, pomalu či vůbec ne. 11
Hodnocení funkčního poškození
Velmi důležité je hodnocení celkových funkčních schopností pacienta V klinických studiích i v běžné
klinické praxi se provádí nejčastěji pomocí Stanfordského dotazníku disability (Health Assessment
questionaire Disability Index – HAQ-DI). 11
Léčba revmatoidní artritidy
Při rozhodování o strategii léčby se kromě hodnocení aktivity onemocnění zvažují ještě další aspekty
každého individuálního pacienta: mimokloubní a systémové příznaky, funkční schopnosti, rentgenová
progrese, vliv na kvalitu života, vliv na práceschopnost pacienta, očekávání pacienta, přítomnost dalších
onemocnění, použití sDMARD a biologik v minulosti a jejich případné nežádoucí účinky.
Strategie léčby RA v České republice vychází zejména z doporučení Evropské ligy proti revmatizmu
(EULAR). Česká doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP (ČRS) byla v návaznosti na EULAR
doporučení vytvořena a publikována v roce 2010 5. EULAR doporučení byla následně revidovaná v roce
2013 7 a nejnověji pak v roce 2016 12. České doporučené postupy, byly aktuálně revidované v roce 2017.
18

F-CAU-003-02R/31.8.2018

Strana

26 (celkem 59)

Cílem farmakoterapie revmatoidní artritidy (dále jen "RA") je dosažení remise nebo alespoň stavu nízké
aktivity.
Základním lékem léčby RA jsou tzv. chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (Disease Modifying
Anti-Rheumatic Drugs) DMARD, které se dále dělí na syntetické (chemické) sDMARD a na biologické léky.
Syntetické DMARD se nově dělí na konvenční a cílené (např. tofacinib).
Glukokortikoidy používané systémově mají rychlý a výrazný protizánětlivý účinek, ale při dlouhodobé
aplikaci i významnou toxicitu, takže jejich podávání by mělo být časově omezené.
Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají u RA účinek zcela symptomatický, přičemž jejich toxicita (především
gastrointestinální a kardiovaskulární) není zanedbatelná. Proto by doba podávání a dávky NSA měly být
co nejnižší.
Základem léčby každé aktivní RA je aplikace syntetických konvenčních DMARD, přičemž lékem první volby
s nejlepším poměrem účinnost/toxicita je metotrexát. Léčba by měla být zahájena v dávce 10–15 mg
týdně a v případě nedostatečného efektu by měla být dávka zvyšována do 25–30 mg ev. zaměněna
perorální forma za subkutánní.
Při nedostatečné účinnosti nebo nesnášenlivosti metotrexátu mají důkazy účinnosti dále leflunomid,
sulfasalazin, ostatní konvenční syntetické DMARD jsou používána poměrně vzácně. Při nedostatečné
účinnosti metotrexátu je možné léčbu metotrexátem kombinovat s přidáním leflunomidu či cyklosporinu,
ale tento postup by měl být vyhrazen pro pacienty, kteří nemají negativní prognostické ukazatele. V
případě přetrvávající vysoké aktivity je možné použít krátkodobě střední i vyšší dávky glukokortikoidů. 5,11
U pacientů s přítomností negativních prognostických ukazatelů by při nedostatečné účinnosti měl k
methotrexátu být přidán biologický lék; dle aktuálních doporučení (2016,2017) 12,18 také tofacinib nebo
baricitinib, s upřednostněním biologik. Tofacinib a baricitinib patří mezi syntetické léky, nicméně
charakterem léčebného účinku je podobný biologickým léčivým přípravkům.
Mezi používané (a hrazené) léčivé přípravky biologické terapie patří inhibitory TNF-alfa (viz výše),
náležející do referenční skupiny č. 70/2, dále pak tocilizumab, abatacept a sarilumab, zařazené do
referenční skupiny č. 70/3 a rituximab. V první linii biologické léčby jsou aktuálně hrazeny pouze inhibitory
TNF-alfa. Tocilizumab, abatacept a sarilumab je dle stávajících podmínek úhrady možné indikovat až ve
druhé linii – po selhání iTNF-alfa. Rituximab je rovněž hrazen až pro druhou linii biologické léčby.
V doporučeních z roku 2010 5 byly v první linii biologické léčby doporučovány anti-TNF preparáty, ev.
tocilizumab, a to zejména s ohledem na delší zkušenosti s používáním anti-TNF přípravků. V současných
doporučeních jsou na stejnou úroveň postaveny všechny dostupné biologické přípravky s dodatkem, že
rituximab je v první linii doporučovaný pouze ve zvláštních situacích (např. lymfom v anamnéze, latentní
tuberkulóza, vaskulitida).
Tocilizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru pro IL-6, která blokuje účinky
tohoto cytokinu.

F-CAU-003-02R/31.8.2018

Strana

27 (celkem 59)

Abatacept je fůzní protein skládající se z extracelulární domény molekuly CTLA-4 a z modifikované Fc části
lidského imunoglobulinu Ig1. Blokuje důležitý kostimulační signál mezi antigen prezentující buňkou a Tlymfocytem, čímž zabraňuje aktivaci, proliferaci, diferenciaci a přežívání T-lymfocytů a rozvoji zánětlivé
reakce.
Rituximab je chimérická lidská-myší monoklonální protilátka specifická pro povrchový antigen CD20 Blymfocytů. Jeho podání navozuje depleci periferních B-buněk. Je používaný převážně v onkologických
indikacích.
Sarilumab je lidská monoklonální protilátka, která se specificky váže jak na rozpustný, tak na membránově
vázaný receptor pro IL-6 a inhibuje IL-6-zprostředkovanou signální dráhu. LP KEVZARA s obsahem
sarilumabu budou v indikaci RA hrazeny od 1. 1. 2019.
V dřívějších doporučených postupech (2007) 22 byla biologická léčba doporučena při vysoké aktivitě
onemocnění (DAS ≥ 5,1). Tato kritéria se promítla do znění indikačního omezení léčivých přípravků
určených pro první linii biologické léčby (inhibitory TNF). V publikaci Pavelka, 2014, 11 která do jisté míry
reflektovala na doporučené postupy EULAR 2013 7, bylo uvedeno jako kritérium pro zahájení biologické
léčby přítomnost aktivní RA definovaná hodnotou DAS 28 ≥ 3,9, a selhání léčby methotrexátem nebo jiným
konvenčním DMARD z důvodu toho, že dříve doporučovaná hranice DAS 28 ≥ 5,1 je vysoká, protože u
pacientů se středně a vysoce aktivní RA dochází ke strukturální progresi a zhoršení funkčního stavu.
S ohledem na aktuálně preferovaný princip léčby k cíli, aktualizované doporučené postupy ČRS (2017) 18
již neuvádí žádnou konkrétní hodnotu DAS skóre, definující aktivitu onemocnění, vhodnou pro zahájení
biologické léčby.
Biologické přípravky by měly být podávány v kombinaci se syntetickými konvenčními DMARD (nejčastěji
MTX), jejich účinek je tak vyšší. Jedním z možných mechanismů je snížení tvorby neutralizačních protilátek.
Pokud je nutné podat biologikum v monoterapii, je doporučeno podání tocilizumabu.
Cílem léčby by měla být remise, ev. dosažení stavu nízké aktivity (DAS 28 < 3,2). Po 3 měsících léčby by
mělo být dosaženo snížení aktivity onemocnění (EULAR 2016 uvádí 50% snížení aktivity) a po 6 měsících
dosažení cíle. Pokud není do 3 měsíců dosažena léčebná odpověď, ev. do 6 měsíců není dosaženo cíle,
léčba by měla být upravena. Princip léčby k cíli platí pro všechny DMARD, nejen pro biologickou léčbu.
Dle konceptu treat-to-target by tedy biologická léčba měla být indikovaná v případě, kdy není intenzivní
léčbou methotrexátem (nebo jinými konvenčními syntetickými DMARD) dosaženo cíle, tj. bez ohledu na
aktuální aktivitu onemocnění (hodnotu DAS skóre).
Ústav na tomto místě doplňuje, že existuje, a v klinických studiích i v praxi je používaných několik definic
remise. Není mezi nimi patrná žádná korelace. V ČR používaná je definice remise jako DAS 28 méně než
2,6. EULAR guidelines odkazují na Boolean-based definici remise (EULAR/ACR definice), nebo remisi
založenou na hodnotě indexu SDAI (SDAI ≤ 3,3). Kritéria remise dle indexu DAS jsou nejmírnější,
v porovnání s Booleanskou remisí dosahuje DAS remise větší počet pacientů.
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16,17

V případě primární či sekundární neúčinnosti první linie biologické léčby je třeba změna za jiný preparát.
V případě, kdy prvním podaným lékem byl inhibitor TNF, je možné podat druhý anti TNF lék (tzv. switch),
nebo biologický lék s jiným mechanismem účinku (abatacept, rituximab a tocilizumab).
Účinnost biologické léčby by měla být průkazná po 3 měsících, u abataceptu a rituximabu po 4 měsících.
Léčbu lze považovat za úspěšnou, pokud je pacient v remisi (DAS 28 méně než 2,6). U pacientů s
dlouhotrvající RA lze považovat za úspěch i pokles do úrovně nízké aktivity, tj. DAS 28 méně než 3,2. Tyto
cíle by měly být udržovány v průběhu celé léčby.
U pacientů, kteří splňují na dvou následujících návštěvách kritéria remise, je možné uvažovat o detrakci
léčby, přičemž první v pořadí jsou pomalu detrahovány kortikoidy a dále pak biologická léčba. 5,11,12
Algoritmus léčby RA (dle doporučení ČRS 2017) 18
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Inhibitory TNF-alfa mají tedy podle národních i evropských doporučení společné postavení v léčbě RA jako
biologické léky první linie (po selhání syntetického konvenčního DMARD). Dle nejnovějších doporučení
jsou ostatní biologika (tocilizumab, abatacept, za určitých okolností i rituximab) postaveny na stejnou
úroveň, tj. je možné je použít rovněž v první linii biologické léčby. V České republice jsou ale dle platných
podmínek úhrady určeny až pro následující linie biologické léčby, tj. při nedostatečné léčebné odpovědi
na léčbu některým z sDMARD a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF. Proto Ústav
považuje léčivé přípravky s obsahem abataceptu a tocilizumabu, zařazené do referenční skupiny č. 70/3
a léčivé přípravky s obsahem rituximabu za nezaměnitelné s léčivými přípravky obsahujícími inhibitory
TNF-alfa, zařazenými do referenční skupiny č. 70/2. A to zejména s ohledem na jiné klinické použití –
použití v jiné linii léčby RA, tj. pro jinou skupinu pacientů tak, jak je jejich použití definované platnými
podmínkami úhrady.
Revmatoidní artritida (RA) – požadavek na rozšíření indikačního omezení o léčbu revmatoidní artritidy
se střední aktivitou choroby, tj. posunutí hranice pro zahájení léčby z DAS skóre vyšší nebo rovno 5,1
na DAS skóre nad 3,2
Klinické studie a další předložené podklady hodnotící etanercept u pacientů se střední aktivitou RA:
Studie PRESERVE 13 poprvé sledovala účinnost biologické léčby u nemocných se střední aktivitou
onemocnění (DAS 28 skóre mezi 3,2 až 5,1), i přes probíhající léčbu methotrexátem. Cílem studie
PRESERVE bylo zjistit, jestli odpověď na léčbu methotrexátem v kombinaci s etanerceptem u pacientů se
středně těžkou RA, u nichž nebyl dostatečně účinný samotný methotrexát, bude přetrvávat, i pokud bude
dávkování etanerceptu sníženo či pokud bude etanercept vysazen. Studie měla 2 periody – otevřenou a
dvojitě zaslepenou. Do studie bylo zařazeno 834 pacientů se středně těžkou RA (skóre DAS 28 > 3,2 a ≤
5,1), u kterých selhala monoterapie methotrexátem. Všichni nemocní, kteří při screeningu vykázali střední
aktivitu RA, byli zařazeni do 36-týdenní otevřené fáze a dostávali 50 mg etanerceptu 1x týdně v kombinaci
s methotrexátem. Ve 36. týdnu sledování, pokud bylo dosaženo LDA – nízké aktivity onemocnění (tedy u
72 % pacientů), byli dále tito pacienti zařazeni do 2. fáze (zaslepené, trvající 52 týdnů) – randomizováni
1:1:1 k užívání 25 mg (202 pacientů) či 50 mg (202 pacientů) etanerceptu 1x týdně + methotrexát, anebo
methotrexát + placebo (200 pacientů). Podíl pacientů s LDA dle DAS 28 po 88 týdnech léčby byl
signifikantně vyšší ve skupinách etanerceptu 50 mg i 25 mg ve srovnání s placebovou skupinou (82,6 %,
resp. 79,1 %, vs. 42,6 %; p < 0,0001). Také podíly pacientů s remisí dle DAS 28 (DAS 28 < 2,6) (66,7 %, resp.
60,2 %, vs. 29,4 %; p < 0,0001) byly vyšší ve skupinách etanerceptu. Podobně také podíly pacientů
s léčebnou odpovědí dle kritérií ACR 20, ACR 50 i ACR 70 byly statisticky významně vyšší ve skupinách s
etanerceptem 50 mg i 25 mg v porovnání se skupinou s placebem, etanercept také prokázal lepší výsledky
v dalších sledovaných ukazatelích (včetně např. míry radiografické progrese).
Analýza dat z italského registru GISEA (Gruppo Italiano Studio Early Arthritides), the Italian biologics
register prezentuje výsledky léčby u 953 pacientů s aktivní revmatoidní artritidou léčených v letech 20012010. 320 pacientů mělo M-RA (střední aktivita RA - DAS 28 ≥ 3,2 až 5,1) a 633 pacientů H-RA (vysoká
aktivita - DAS 28 ≥ 5,1). Po 6 měsících léčby etanerceptem, DAS 28 bylo 3,80 ± 1,4 u skupiny H-RA a 2,88
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± 1,3 ve skupině M-RA a po 12 měsících bylo DAS 28 4,27 ± 1.5 u H-RA a 2,93 ± 1,3 ve skupině M-RA.
Methotrexát byl nejčastěji používaným sDMARD (68.5 % ve skupině H-RA a 75.3 % u M-RA pacientů). Data
z GISEA registru potvrdila, že remise onemocnění založená na DAS 28 skóre byla snadněji dosažena u
pacientů M-RA než u H-RA při terapii etanerceptem. 15
Analýza dat ze studie TEMPO a ERA s cílem porovnat klinickou a radiografickou odpověď na methotrexát,
etanercept a jejich kombinaci u pacientů se středně a vysoce aktivní RA: 14
Do studie Trial of Etanercept and Methotrexate With Radiographic Patient Outcomes (TEMPO) bylo
zařazeno 682 pacientů, kteří neměli dostatečnou odpověď na DMARD terapii jinou než MTX (43% mělo
předchozí podání MTX) s průměrným trváním RA 6,6 let. Pacienti byli randomizováni do 3 skupin:
methotrexát monoterapie (MTX), etanercept v monoterapii (ETA) 25 mg 2x týdně a kombinace
methotrexát + etanercept 25 mg 2x týdně (MTX+ETA). Léčba trvala 12 měsíců.
Ve studii ERA (Early Rheumatoid Arthritis) bylo zahrnuto 632 pacientů, kteří byli diagnostikování s RA
maximálně 3 roky před zahájením studie a nebyli dosud léčeni methotrexátem. Pacienti byli
randomizováni a následně léčeni MTX nebo ETA v dávce 10 mg nebo 25 mg 2x týdně po dobu 12 měsíců.
Rameno s 10 mg etanerceptu nebylo zahrnuto do vyhodnocení. Radiografická data byla k dispozici po 6 a
12 měsících léčby u obou studií.
Pacienti se středně těžkou a těžkou formou RA byli při zahájení porovnáni ve všech skupinách na základě
výchozích hodnot DAS 28. Středně těžká forma byla definována jako DAS 28 ˃ 3,2 a ≤ 5,1, těžká forma jako
DAS 28 ˃ 5,1. Pacienti s nízkou aktivitou onemocnění (DAS 28 ≤ 3,2) a s chybějícími vstupními hodnotami
DAS 28 byli vyloučeni z hodnocení. Remise byla definována jako DAS 28 < 2,6, LDA (Low disease activity nízká aktivita nemoci) byla definována jako skóre DAS 28 ≤ 3,2. Pacienti se středně těžkou RA dosáhli
lepších výsledných hodnot ve většině hodnocených parametrů než pacienti s těžkou RA jak po 6 měsících,
tak po 12 měsících léčby.
TEMPO
remise po 6 měsících
LDA po 6 měsících
LDA po 12 měsících

MTX+ETA
p < 0,0001
p = 0,0002
p = 0,0097

TEMPO (rameno MTX+ETA)
remise
LDA
ACR 70 odpověď

ERA
remise
LDA po 6 měsících
LDA po 12 měsících

středně aktivní RA
77 %
82 %
65 %

ETA 25 mg
p < 0,0001
p = 0 ,0006

vysoce aktivní RA
35 %
50 %
40 %

Pacienti s těžkou RA dosáhli remise s nižší pravděpodobností než pacienti se středně těžkou RA. Razantní
terapie prokázala signifikantní klinický efekt na funkci a radiografickou progresi.
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Tato data naznačují, že včasné nasazení biologických DMARDs může zabránit vývoji a následné progresi
RA a dalšímu zhoršení stavu pacienta.
Referenční indikací je léčba revmatoidní artritidy se střední a vysokou aktivitou choroby u dospělých
pacientů.
Tato referenční indikace je stanovena v souladu s registrovanými indikacemi posuzovaných léčivých
přípravků, zohledňuje jejich terapeutické vlastnosti a je indikací společnou všem posuzovaným léčivým
přípravkům.1
Zařazení do referenční skupiny
• Návrh žadatele:
Léčivý přípravek zařazený do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii
revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální.
• Stanovisko Ústavu:
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) odpovídá skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina") č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních
onemocnění, parenterální, tak jak je stanovena vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto přípravek ENBREL
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP, kód SUKL 0026515, ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML, kód
SUKL 0027907, ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML, kód SUKL 0027905 a ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML, kód
SUKL 0149395 do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických,
kožních nebo střevních onemocnění, parenterální zařazuje.
Posouzení inovativnosti
• Návrh žadatele:
Léčivý přípravek není vysoce inovativní.
• Stanovisko Ústavu:
Za vysoce inovativní přípravky jsou považovány dle ustanovení § 39a odst. 8 zákona o veřejném
zdravotním pojištění léčivé přípravky obsahující léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění, která
dosud nebyla ovlivnitelná jiným přípravkem, nebo představuje zásadní zlepšení léčby.
Za vysoce inovativní léčivé přípravky se dále dle ustanovení § 40 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. považují
léčivé přípravky vymezené následujícím způsobem:
Dle písm. a) se jedná o léčivé přípravky, u kterých je ve srovnání s jinou terapií k léčbě vysoce závažného
onemocnění při užití přípravku výskyt závažných nežádoucích účinků nižší alespoň o 40 % / které jako
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jediné snižují podíl pacientů, kteří museli z důvodů nežádoucích účinků ukončit terapii, nejméně o 40 % /
které jako jediné snižují závažné lékové interakce alespoň o 40 % / u kterých dochází k podstatnému
snížení úmrtnosti a k prodloužení střední doby přežití o více než 2 roky, nebo, jde-li o pacienty, u nichž je
předpokládané přežití kratší než 24 měsíců, k prodloužení předpokládané doby života alespoň o 50 %,
nejméně však o 6 měsíců, nebo které snižují rozvoj závažných komplikací o více než 40 %.
Dle písm. b) uvedeného odstavce se jedná o léčivé přípravky, které mají při terapii vysoce závažného
onemocnění, které dosud nebylo ovlivnitelné účinnou terapií, klinicky vyšší účinnost určenou podle § 27
odst. 2 obdobně.
A dle písm. c) uvedeného odstavce se jedná o léčivé přípravky určené k terapii vysoce závažných
onemocnění, u kterých dosud není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při
použití v klinické praxi, tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně jejich přínos pro léčbu,
jestliže: přípravky nemají alternativu / přípravky lze použít k terapii onemocnění, které dosud nebylo
možné dostatečně úspěšně léčit dosavadní terapií, a dosavadní údaje nasvědčují klinicky významně vyšší
účinnosti / přípravky představují zcela nový koncept léčby onemocnění ve srovnání se stávající terapií v
případech, kdy stávající terapie není pro významnou skupinu pacientů dostatečně vhodná a existuje
odůvodněný předpoklad klinicky významně vyšší účinnosti a bezpečnosti, nebo / přípravky jsou klinicky
významně účinné i v případě rezistence choroby na jinou terapii a jsou známy údaje prokazující jejich
účinek u definované skupiny pacientů neodpovídajících na dostupnou terapii.
S ohledem na skutečnost, že držitel rozhodnutí o registraci nepožaduje posouzení předmětného přípravku
jakožto vysoce inovativního, se Ústav posouzením kritérií inovativnosti a stanovením dočasné úhrady v
tomto správním řízení nezabýval.
Maximální cena
Přípravek podléhá regulaci maximální cenou výrobce.
Maximální cena předmětných přípravků byla stanovena ve společném řízení o změně maximální ceny
léčivých přípravků náležejících do shodné chemicko-farmakologicko-terapeutické skupiny s označením
L04AB, jež Ústav vedl pod sp. zn. SUKLS159581/2015, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2016. 4
Kód SÚKL
0026515
0027907
0027905
0149395

Název léčivého
přípravku
ENBREL
ENBREL
ENBREL
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP
25MG INJ SOL 4X0,5ML
50MG INJ SOL 4X1ML
50MG INJ SOL 4X1ML

Stanovení obvyklé denní terapeutické dávky (dále jen „ODTD“)
• Návrh žadatele:
7,1400 mg.
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Výše MC
balení (Kč)
10 649,18
10 507,71
21 106,42
21 106,42

za

• Stanovisko Ústavu:
ODTD v referenční skupině č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních
nebo střevních onemocnění, parent., byly pravomocně stanoveny v revizi vedené pod sp. zn.
SUKLS157691/2013.3 Stejnou výši ODTD Ústav zachoval také ve zkrácené revizi referenční skupiny č. 70/2,
sp. zn. SUKLS26885/2017 23, která je v současné době v odvolacím řízení.
ODTD jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2011 Sb.

Referenční
skupina

Léčivá látka

ATC

Obvyklá
denní
terapeutická
dávka
(mg/den)

Frekvence
dávkování

DDD dle

etanercept

L04AB01
7,1429 mg
(L04AA11)

intervalově

7 mg

infliximab

L04AB02
7,3661 mg
(L04AA12)

intervalově

3,75 mg

adalimumab

L04AB04
2,8571 mg
(L04AA17)

intervalově

2,9 mg

certolizumab
pegol

L04AB05

14,2857 mg

intervalově

14 mg

golimumab

L04AB06

1,6438 mg

intervalově

1,66 mg

70/2

*kódy ATC L04AA11, L04AA12, L04AA17 uvedené ve vyhlášce č.384/2007 Sb.
L04AB01, L04AB02 A L04AB04 dle WHO.

WHO2

Doporučené
dávkování
dle SPC1

25 mg 2 x
týdně nebo
50 mg 1 x
týdně
Úvodní dávka
3 mg/kg v 0.,
2. a 6. týdnu,
udržovací
dávka 3 – 7,5
mg/kg
každých
8
týdnů
40 mg 1 x za 2
týdny
Úvodní dávka
400 mg v 0.,
2. a 4. týdnu,
udržovací
dávka
200
mg každé 2
týdny
50 mg 1 x
měsíc
odpovídají kódům ATC

Definovaná denní dávka etanerceptu dle WHO2 je 7 mg.
Dle platného SPC1 je doporučená dávka etanerceptu u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou 25 mg
přípravku Enbrel podaných 2x týdně. Alternativně 50 mg podaných jednou týdně bylo stanoveno jako
bezpečné a účinné.
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V klinické praxi – u pacientů s revmatoidní artritidou v registru CORRONA – byl etanercept podáván v
dávce 25 mg 2 x týdně nebo 50 mg 1 x týdně, tedy stejně jako dle SPC.9
ODTD etanerceptu na základě uvedeného dávkování je tedy 7,1429 mg. ODTD vychází z dávky 25 mg
etanerceptu podaných 2 x týdně (resp. 50mg podaných 1x týdně): 25 mg * 2/7 dnů = 7,1429 mg (resp.
50/7 = 7,1429 mg).
Toto dávkování je v souladu s dávkováním etanerceptu dle doporučení ČRS pro léčbu RA, která uvádějí
dávkování 1 x týdně 50 mg.5
Ústav stanovil ODTD etanerceptu ve výši 7,1429 mg, s frekvencí dávkování intervalově.
Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v rozhodnutí v revizním správním řízení sp. zn. SUKLS157691/20133
o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 70/2, které bylo
vydáno dne 19. 10. 2015 a nabylo právní moci v části o stanovení základní úhrady referenční skupiny č.
70/2 dnem 4. 9. 2016.
ODTD byla stanovena v referenční léčba revmatoidní artritidy se střední a vysokou aktivitou choroby u
dospělých pacientů.
Zařazení léčivé látky do skupin dle přílohy č. 2
Léčivé látky etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol a golimumab jsou zařazeny do
skupiny č. 127 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění (Imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF
alfa). Všechny uvedené léčivé látky odpovídají svojí charakteristikou a mechanismem účinku skupině č.
127 - imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a
proto je Ústav do této skupiny zařazuje.
Skupina přílohy č. 2
127

Název skupiny
ATC kód
imunosupresivní léčiva, etanercept
inhibitory TNF alfa
infliximab
adalimumab
certolizumab - pegol
golimumab

Název léčivé látky
L04AB01
L04AB02
L04AB04
L04AB05
L04AB06

Základní úhrada
•

Návrh žadatele:

Kód SÚKL
0026515
0027907
0027905
0149395

Název léčivého
přípravku
ENBREL
ENBREL
ENBREL
ENBREL
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Výše JUHR
balení (Kč)
10 176,95
8 779,05
17 558,11
17 558,11

za

• Stanovisko Ústavu:
Ústav stanovil základní úhradu v souladu s ustanovením § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním
pojištění podle základní úhrady fixované v rámci zkrácené revize systému úhrad. Pro stanovení úhrady
použil Ústav výši základní úhrady stanovenou v rámci hloubkové revize systému úhrad.
Základní úhrada byla pro předmětnou skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků stanovena
(zafixována) v revizním správním řízení vedeném Ústavem pod sp. zn. SUKLS157691/2013. 3 Rozhodnutí v
tomto správním řízení nabylo právní moci v části o stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 70/2
dne 4. 9. 2016 a základní úhrada byla pro předmětnou skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných
přípravků stanovena takto:
Základní úhrada: 644,7242 Kč za ODTD
Základní úhrada za jednotku lékové formy – etanercept (ODTD 7,1429 mg)
Dávka výchozí pro ODTD je 50 mg resp. 25 mg
Interval: od 25 (resp. 12,5) mg do 100 (resp. 50) mg
7,1429 mg (ODTD)
644,7242 Kč
25 mg
2 256,5212 Kč (644,7242 Kč/7,1429*25)
50 mg
4 513,0423 Kč (644,7242 Kč/7,1429*50)
Úhrada byla stanovena aritmeticky pro síly v intervalu podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Podrobný postup stanovení základní úhrady je blíže popsán ve výše uvedeném rozhodnutí, které je
součástí spisové dokumentace. 3
Úhrada za balení posuzovaných přípravků byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a
počet jednotek lékové formy v balení.
Ústavem stanovená výše úhrady léčivého přípravku ENBREL 25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP,
kód SUKL 0026515, je nižší (9026,08 Kč) než návrh žadatele (10 176,95 Kč) a pro výši úhrady tohoto
přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústavem stanovená výše úhrady léčivého přípravku ENBREL 25MG INJ SOL ISP 4X0,5ML, kód SUKL
0027907, je vyšší (9026,08 Kč) než návrh žadatele (8779,05 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je dle
ustanovení § 39g odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhodný návrh žadatele.
Ústavem stanovená výše úhrady léčivého přípravku ENBREL 50MG INJ SOL ISP 4X1ML, kód SUKL 0027905,
je vyšší (18 052,17 Kč) než návrh žadatele (17 558,11 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je dle
ustanovení § 39g odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhodný návrh žadatele.
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Ústavem stanovená výše úhrady léčivého přípravku ENBREL 50MG INJ SOL PEP 4X1ML, kód SUKL 0149395,
je vyšší (18 052,17 Kč) než návrh žadatele (17 558,11 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je dle
ustanovení § 39g odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhodný návrh žadatele.
Informativní přepočet na maximální úhradu pro konečného spotřebitele publikovanou v Seznamu cen a
úhrad léčiv:
Kód SÚKL

0026515
0027907
0027905
0149395

Název léčivého Doplněk názvu
přípravku

ENBREL
ENBREL
ENBREL
ENBREL

25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP
25MG INJ SOL 4X0,5ML
50MG INJ SOL 4X1ML
50MG INJ SOL 4X1ML

Výše úhrady
konečného
spotřebitele
balení (Kč)
10 599,16
10 321,99
20 644,00
20 644,00

pro
za

Informativní přepočet úhrady na hodnotu publikovanou v Seznamu cen a úhrad je proveden dle vzorce
„UHR LP = [JUHR LP x sazba + NÁPOČET / (počet ODTD v balení ref. LP / počet ODTD v balení LP)] x DPH“
ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR73123/2011 vydaného dne 9. 11. 2011.
Úprava úhrady oproti základní úhradě vč. stanovení další zvýšené úhrady
• Návrh žadatele:
Žadatel nepožaduje.
• Stanovisko Ústavu:
Úprava úhrady oproti základní úhradě v souladu s vyhláškou č. 376/2011 Sb., nebyla provedena, jelikož o
úpravu úhrady nebylo žádáno.
Na základě hodnocení posuzovaného přípravku nebyla nalezena specifická indikace ani určitá skupina
pacientů, pro které by bylo možné stanovit jednu další zvýšenou úhradu. O stanovení další zvýšené úhrady
nebylo žádáno.
Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet
Dne 18. 9. 2015 byla pro účely rozšíření podmínek úhrady léčivého přípravku ENBREL žadatelem
předložena analýza nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.
Dne 15. 3. 2018 předložil žadatel aktualizované výsledky analýzy nákladové efektivity, kde uvažoval, dle
požadavku Ústavu v hodnotící zprávě ze dne 25. 10. 2017, v modelu ve třetí linii biologické léčby abatacept
(namísto rituximabu, který byl použit v základním scénáři v původně předložené analýze). Žadatel
aktualizoval náklady na etanercept a adalimumab (které vlivem proběhlé zkrácené revize referenční
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skupiny č. 70/2 poklesly), a náklady na abatacept (které se rovněž snížily, a to v návaznosti na ukončenou
hloubkovou revizi referenční skupiny č. 70/3).
Dne 20. 6. 2018 předložil žadatel v rámci vyjádření ke 2. Hodnotící zprávě aktualizované výsledky analýzy
nákladové efektivity. Detaily analýzy byly Ústavu předloženy ve formě obchodního tajemství, proto je
Ústav nezveřejňuje.
Kompletní dokumenty, jež byly Ústavu k hodnocení předloženy, jsou součástí spisu správního řízení.
1. Nákladová efektivita
Níže Ústav shrnuje základní parametry předložené aktualizace analýzy nákladové efektivity ze dne 20. 6.
2018. Podrobné informace včetně výsledků hodnocení, případně označení relevantních scénářů pro
rozhodnutí, jsou uvedeny v textu v části „Stanovisko Ústavu“.
•

Shrnutí základních parametrů předložené analýzy

Parametr

Cíl analýzy
Hodnocená intervence
Komparátor
Farmakoekonomický
model
Perspektiva
Cílová populace
Časový horizont
Typ
hodnocení
(parametr přínosu)
Údaje o účinnosti a
bezpečnosti
Údaje o kvalitě života
Náklady
Diskontní sazba
Výsledek
(základní
scénář)
Jednocestná
analýza
senzitivity
Probabilistická analýza
senzitivity
F-CAU-003-02R/31.8.2018

Splnění
požadavků
na
hodnocení

Popis parametru

prokázání nákladové efektivity LP ENBREL v indikaci středně
ANO
těžké revmatoidní artritidy RA (3,2<DAS 28≤5,1)
etanercept+methotrexát
ANO
methotrexát
ANO
sekvenční mikrosimulační

ANO

plátce - zdravotních pojišťoven ČR
pacienti se střední aktivitou RA (DAS 28 3,2-5,1)
30 let
cost-utility analysis (QALY)

ANO
ANO
ANO

studie PRESERVE

ANO

Malottki et al., 2011
přímé náklady
3%

ANO
ANO
ANO

1 094 283 Kč/QALY*

ANO

902 347 – 1 823 854 Kč/QALY

ANO

53 %*

ANO
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ANO

Pozn.: Předložená analýza nákladové efektivity vyhovuje minimálním požadavkům na úplnost a kvalitu
dle metodiky SP-CAU-028 pouze v případě, kdy vyhovují všechny uvedené dílčí parametry hodnocení.
*prezentovaný výsledek zohledňuje navrženou limitaci nákladů na hodnocený léčivý přípravek
předloženou v režimu obchodního tajemství
•

Stanovisko Ústavu:

a. Farmakoekonomický model a základní nastavení analýzy
Žadatel pro potřeby analýzy nákladové efektivity adaptoval zdravotně-ekonomický model na podmínky
ČR, jehož struktura je typická pro revmatoidní artritidu. Model umožňuje projekci výsledků klinických
studií v léčbě revmatoidní artritidy a zároveň je s jeho pomocí možné kombinovat klinické výsledky s
údaji o kvalitě života pacientů a náklady na jejich léčbu, přičemž uvažuje stavy, které mohou být
považovány za klíčové v průběhu daného onemocnění. Model je založený primárně na klinickém
parametru HAQ.
Pacienti se středně aktivní RA (DAS 28 3,2–5,1) začínají v modelu buď na ETN+MTX anebo na současném
standardu léčby pro středně těžkou RA reprezentovaném MTX. Průměrná vstupní hodnota DAS 28 ve
studii PRESERVE, ze které model vychází, byla 4,4. Průměrná hodnota DAS 28 v týdnu 36 (tedy na konci
otevřené části studie) byla 2,5. Průměrná hodnota DAS 28 na konci studie, tedy v týdnu 88 byla 2,4
v rameni 50 mg ETN+MTX a 3,5 v rameni MTX.
V aktualizované analýze nákladové efektivity uvažuje žadatel, že při neúspěchu léčby pacienti pokračují
na biologickou léčbu, tedy sekvenci ADA-ABA-sulfasalazin-paliace v rameni ETN+MTX, resp. ETN-ADAABA-sulfasalazin-paliace v rameni komparátora MTX. Tato sekvence byla Ústavem doporučena v 1.
hodnotící zprávě. Relevanci scénáře se zahrnutím přípravků z referenční skupiny 70/3 potvrzují i data
z registru ATTRA k 1. 4. 2017, podle kterých je aktuální počet pacientů nasazených na ADA 765, 639 na
ETN, 568 na přípravky z referenční skupiny 70/3 a 239 na RTX. Žadatel ale nasazení přípravků ze skupiny
70/3 u této skupiny pacientů v původně předloženém sekvenčním modelu nezohlednil. Dle údajů
z registru ATTRA, při poklesu účinku prvního biologika dochází u více jak 50 % pacientů ke switchi na
druhý preparát ze skupiny anti-TNF (prvním anti TNF přípravkem je většinou adalimumab a switchuje
se převážně na etanercept). Z ostatních léčivých přípravků je ve 2. linii biologické léčby větší část
pacientů nasazených na některý z přípravků z referenční skupiny 70/3 (celkem 227, z toho 126 na
tocilizumab), na RTX bylo nasazených ve 2. linii celkem 88 pacientů. Přípravky z referenční skupiny 70/3
jsou, v porovnání s rituximabem častější volbou i ve 3. linii (celkem 172 pacientů, z toho na tocilizumabu
116 pacientů), na RTX bylo nasazených 42 pacientů. 20,24

Žadatel pro simulaci vývoje onemocnění, progrese a dalších charakteristik použil korelační matice,
pocházející z dat u pacientů se střední aktivitou onemocnění užívajících biologickou léčbu z britského
registru BSRBR. K tomuto registru autor uvádí, že pacienti v registru měli výrazně vyšší HAQ ve srovnání
s pacienty ze studie PRESERVE (1,75 vs. 1,10) a do registru byli zařazeni pouze pacienti se špatnou
prognózou a rizikem velmi rychlé progrese, což bylo důvodem, proč tito pacienti obdrželi ETN nad rámec
tehdejšího indikačního omezení. Žadatel tento předpoklad považuje za vysoce konzervativní, který
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podhodnocuje skutečný přínos terapie ETN u pacientů se středně aktivní RA. Ústav tento postup
akceptuje.

Analýza typu cost-utility s parametrem přínosu QALY byla realizována z perspektivy plátce zdravotní
péče s uplatněním 3% diskontní sazby. Diskontní sazba byla jedním ze vstupů jednocestné analýzy
senzitivity.

b. Komparátor
Žadatelem zvolený komparátor – methotrexát je v terapii RA v daném stádiu a linii léčby u cílové populace
pacientů přijímán jako obvyklý a současně je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Volba
komparátoru je rovněž v souladu s českými i zahraničními doporučenými postupy (viz část „Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti“). Ústav proto považuje zvolený komparátor za relevantní pro účely analýzy
nákladové efektivity.
c. Cílová populace
Cílovou populaci tvořili pacienti se střední aktivitou RA (DAS 28 3,2–5,1). Definovaná cílová populace, resp.
její charakteristiky se shodují s populací vstupující do farmakoekonomického modelu, populací v
podkladové studii PRESERVE i s populací v navrhovaném indikačním omezení.
d. Časový horizont
Zvolený celoživotní časový horizont 30 let je s ohledem na charakter a průběh daného onemocnění
akceptovatelný. V analýze senzitivity byla použita délka modelace 10 a 20 let.
e. Zdrojová data analýzy
Údaje o účinnosti a bezpečnosti
Údaje o účinnosti a bezpečnosti etanerceptu v porovnání s methotrexatem u cílové populace pacientů
v léčbě středně těžké RA pocházely z klinické studie PRESERVE. Tato studie je detailně popsána v části
Posouzení terapeutické zaměnitelnosti a Ústav ji považuje za vhodnou pro vypracování
farmakoekonomického modelu.
Údaje o kvalitě života
Údaje o kvalitě života pacientů pocházely z mapping algoritmu, který odhaduje EQ-5D utility na základě
funkčního parametru HAQ. Dataset publikace Hurst et al. 1997 byl identifikován jako nejvíce vhodný pro
použitý ekonomický model. Tento dataset byl použit v předchozích HTA pro bDMARDs autory Malottki et
al. (2011) a Barton et al. (2004).
Ústav údaje o kvalitě života pacientů s revmatoidní artritidou pocházející ze studie Malottki et al., 2011,
akceptuje.
f. Náklady (costing)
V souladu se zvolenou perspektivou plátce žadatel v analýze nákladové efektivity uvažoval pouze přímé
náklady. Jednalo se o náklady na farmakoterapii (včetně terapie následných linií) a administraci (u
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přípravků abatacept, infliximab a rituximab). Údaje o čerpání péče (resource use) pocházely z české costof-illness studie BRACE (Klimeš et al., 2014), které Ústav akceptuje.
Jednotkové náklady v aktualizované analýze nákladové efektivity předložené dne 15. 3. 2018 odpovídají
úhradám stanoveným v ukončených revizních správních řízeních. Dávkování bylo založeno na SPC
jednotlivých přípravků.

Kalkulované náklady považuje Ústav za správné. Kalkulované náklady na etanercept v aktualizované
analýze nákladové efektivity ze dne 20. 6. 2018 vychází z návrhu cenového ujednání mezi žadatelem a
zdravotními pojišťovnami.
Dne 2. 11. 2018 a 28. 11. 2018 Ústav obdržel souhlasné vyjádření zdravotních pojišťoven s navrženým
cenovým ujednáním, resp. s limitací dopadu do rozpočtu, kalkulované náklady na etanercept tedy již
lze považovat za relevantní.
g. Výsledek
Aktualizovaná analýza nákladové efektivity předložená dne 20. 6. 2018 ukazuje výsledek základního
scénáře ve výši 1 094 283 Kč/QALY. Ústav tento výsledek z výše uvedených důvodů považuje za
relevantní.
Tabulka: Výsledek aktualizované analýzy nákladové efektivity, předložené dne 20. 6. 2018
Etanercept
SOC
Rozdíl
Náklady (Kč)
obchodní tajemství
obchodní tajemství
obchodní tajemství
QALY
9,044
8,777
0,267
ICER (Kč/QALY)
1 094 283
h. Nejistota a analýza senzitivity
Pro kvantifikaci nejistoty spjaté s hodnocením nákladové efektivity etanerceptu žadatel přeložil
jednocestnou a probabilistickou analýzu senzitivity a analýzu scénářů.
V rámci analýzy scénářů, předložené dne 15. 3. 2018, zohlednil žadatel změny hodnot klíčových
proměnných (diskontní míra 0% a 5%, časový horizont 10 a 20 let, rebound efekt, neuvažování snížené
účinnosti 2. a 3. linie biologické léčby, změny metody mappingu ACR na HAQ a HAG na EQ-5D, ukončení
léčby DMARDs dle Weibullovy distribuce). V rámci všech provedených změn se ICER pohyboval v rozsahu
902 – 1 824 tisíc Kč/QALY (při neuvažování snížené účinnosti 2. a 3. linie Bx léčby).
Žadatel dále představil scénáře se stejným počtem linií v daných sekvencí v obou ramenech analýzy, (v
základním scénáři je v rameni hodnocené intervence o 1 linii méně). V těchto scénářích se ICER pohyboval
mezi 761 až 857 tisíci Kč/QALY. V aktualizaci ze dne 20. 6. 2018 žadatel novou jednocestnou analýzu
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senzitivity ani analýzu scénářů nepředložil. Ústav má nicméně za to, že při poklesu ICER dochází
k paralelnímu posunu v OWSA i v analýze scénářů a jejich výsledky nepřekročí uvedené maximální limity.
V aktualizaci ze dne 20. 6. 2018 předložil žadatel přepočtený výsledek pravděpodobnostní analýzu
senzitivity obsahující cost-effectiveness scatter plot (graf je označen jako obchodní tajemství) a křivku costeffectiveness acceptability curve (CEAC). Z předložené CEAC vyplynulo, že při nastavení hranice ochoty
platit na hodnotu 1,2 mil. Kč/QALY lze etanercept považovat za nákladově efektivní s pravděpodobností
53 %. Výsledky přepočtené PSA Ústav považuje za relevantní.

i. Limitace analýzy
V aktualizaci ze dne 20. 6. 2018 Ústav nenalezl zásadní metodické limitace, jež by znemožňovaly
relevantně posoudit nákladovou efektivitu hodnocené intervence.
j. Závěr
V aktualizované analýze nákladové efektivity předložené dne 20. 6. 2018 žadatel srovnával náklady a
přínosy etanerceptu v porovnání s methotrexátem v léčbě středně těžké revmatoidní artritidy u cílové
populace pacientů s DAS 28 3,2-5,1 v podmínkách České republiky.
Při zohlednění cenového ujednání navrženého plátcům zdravotní péče, které žadatel kalkuloval
v aktualizaci předložené Ústavu dne 20. 6. 2018, již etanercept ve srovnání s methotrexátem ve 30letém
časovém horizontu nepřekračuje hranici 1,2 milionu Kč/QALY.
S ohledem na výše uvedené vyjádření zdravotních pojišťoven ze dne 2. 11. 2018 a 28. 11. 2018 je možné
LP ENBREL považovat za nákladově efektivní intervenci.
K použité akceptovatelné hranici poměru nákladů a přínosů Ústav uvádí, že v souladu s požadavkem § 15
odst. 8 věty druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění byla analyzována správní řízení s
terapeutickými postupy, které při vyšších nákladech přinášely vyšší terapeutický účinek. Z analýzy
proběhlých správních řízení vyplynulo, že 97 % terapeutických postupů má tento poměr nižší než 1,2
milionu Kč/QALY. Terapeutické postupy s poměrem nákladů a přínosů pod hranicí 1,2 milionu Kč/QALY
tak lze považovat za nákladově efektivní, neboť splňují podmínku danou ustanovením § 15 odst. 8 věty
druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění. Detailní popis provedené analýzy je součástí metodiky
Ústavu SP-CAU-028.
2. Analýza dopadu na rozpočet
Níže Ústav shrnuje základní parametry předložené původní analýzy dopadu na rozpočet. Aktualizaci
analýzy dopadu na rozpočet žadatel nepředložil. Podrobné informace včetně výsledků hodnocení,
případně označení relevantních scénářů pro rozhodnutí, jsou uvedeny v textu v části „Stanovisko Ústavu“.
•

Shrnutí základních parametrů předložené analýzy
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Parametr

Vyhovuje
metodice
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
5

Popis parametru

Hodnocená intervence
etanercept
Komparátor
methotrexat
Zdroj údajů o počtu pacientů Leeb et al., 2005, registr ATTRA
Náklady
přímé (pouze farmaceutické)
Výsledek
96,4-205,0 mil. Kč v prvním až pátém roce
Rok
1
2
3
4
Počet pacientů léčených
345
471
530
730
734
etanerceptem
Penetrace na trh*
5,1 %
10,5 %
18,2 %
24,5 %
25,0 %
Dopad na rozpočet (mil. Kč)
96,4
131,5
148,0
203,9
205,0
Dopad na rozpočet (mil.Kč) –
192,8
263,0
296,0
407,8
410,0
přepočet Ústavu
Minimum (mil. Kč)
86,7
118,4
133,2
183,5
184,5
Maximum (mil. Kč)
106,1
144,7
164,4
244,4
244,7
Pozn.: Předložená analýza nákladové efektivity vyhovuje minimálním požadavkům na úplnost a kvalitu
dle metodiky SP-CAU-027 pouze v případě, kdy vyhovují všechny uvedené dílčí parametry hodnocení.
* Penetrace na trh je již zohledněna v počtech pacientů léčených danou terapií.
•

Stanovisko Ústavu:

a. Počty pacientů
Ústav akceptuje postup a odhad velikosti cílové populace na základě údajů z publikace Leeb et al., 2005,
kde je uvedeno rozložení pacientů dle tíže onemocnění u pacientů s RA a adjustováno na podmínky ČR za
využití dat z klinického registru ATTRA. Penetraci léčivého přípravku ENBREL na trh žadatel odhadl na 5,1–
25,0 % v prvním až pátém roce na základě prvních pěti let po zavedení biologických léčivých přípravků do
systému cen a úhrad (tj. roky 2003-2007).
Ústav se domnívá, že penetrace uvažovaná žadatelem je značně podhodnocená, neboť potenciál
hodnocené intervence je dle názoru Ústav násobně vyšší, než žadatel uvažuje v základním scénáři, tj. že
v pátém roce bude biologickou léčbou léčen pouze každý čtvrtý pacient pro tuto intervenci vhodný.
Žadatel odvodil penetraci hodnoceného přípravku od penetrace biologických léčiv v minulých letech.
Ústav konstatuje, že biologická léčba je už na rozdíl od období jejího prvního vstupu na trh, kde ještě nebyl
dostatek zkušeností s jejich používáním v klinické praxi a nebyla zavedená centra specializované péče,
běžně používaná a systémové důvody pro nižší penetraci již pominuly. Autor dále uvažuje postupné
snižování podílu na trhu, protože ETN není jediný přípravek, kterým bude patrně možno léčit pacienty ve
středně závažné RA. K tomu Ústav uvádí, že tato argumentace žadatele není relevantní, neboť nelze
předjímat vývoj situace a odhadovat, které léčivé přípravky budou v budoucnu hrazeny v indikaci
revmatoidní artritidy se střední aktivitou. Ústav k tomu pouze doplňuje, že bylo zahájeno správní řízení o
rozšíření podmínek úhrady mj. o léčbu RA u pacientů se střední aktivitou onemocnění pro léčivé přípravky
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HUMIRA (SUKLS252686/2017), které zatím nebylo ukončeno a léčivé přípravky ENBREL by tak vstoupily
na trh jako první.
Ústav uvádí, že žadatelem predikované počty pacientů 345–734 resp. 5–25 % vhodných pacientů
nepovažuje za relevantní pro odhad dopadu na rozpočet. Ústav konstatuje, že v situaci, kdy by v pátém
roce analýzy bylo léčeno pouze 50 % vhodných pacientů, by dopad na rozpočet představoval cca 410
milionů Kč.
b. Komparátor
Ústav považuje zvolený komparátor MTX za relevantní komparátor pro analýzu dopadu do rozpočtu.
c. Náklady a jejich kalkulace
V souladu se zvolenou perspektivou plátce žadatel v analýze dopadu na rozpočet uvažoval pouze přímé
náklady. Jednalo se o náklady na farmakoterapii ETN, přičemž náklady vycházely z číselníku SÚKL k 1. 7.
2015 ve výši 21 485 Kč/ čtyřtýdenní terapii. K tomu Ústav uvádí, že aktuální úhrada u etanerceptu je nižší,
než uvažoval žadatel (19 443,33 Kč/balení), celkové náklady budou tedy mírně nižší. K tomu žadatel
uvažoval u ETN roční míru drop-out v jednotlivých letech ve výši 18,0 %, 15,1 %, 16,1 % a 8,9 %. Tato míra
vychází z analytické zprávy registru ATTRA. V alternativním scénáři použil žadatel míru drop-outu ze studie
PRESERVE (10,4% v 1. roce, v dalších letech 4,7%). Náklady na MTX uvažoval žadatel v nulové výši, jelikož
ETN je podáván jako add-on terapie u MTX pacientů.
Ústav uvádí, že akceptuje žadatelem uvažované náklady.
d. Výsledek
Předložená analýza dopadu na rozpočet ukazovala výsledek základního scénáře ve výši 96–205 mil. Kč
v prvním až pátém roce. Ústav tento výsledek z důvodu podhodnocené míry penetrace nepovažuje za
relevantní. Žadatel aktualizovanou analýzu dopadu do rozpočet zohledňující návrh cenového ujednání
ze dne 20. 6. 2018 nepředložil.
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Ústav přistoupil k vlastnímu přepočtu výsledku analýzy dopadu na rozpočet, ve kterém uvažuje
dvojnásobnou penetraci (ostatní parametry zůstaly zachovány).
Tabulka: Výsledek analýzy dopadu na rozpočet přepočtený Ústavem
Rok
Počet
pacientů
vhodných k léčbě
Penetrace
Celkový čistý dopad do
rozpočtu (mil. Kč)

1.

2.

3.

4.

5.

6 795

6 795

6 795

6 795

6 795

10,2%

21%

36,4%

49%

50%

192,8

263,0

296,0

407,8

410,0

Ústav uvádí, že výsledek nezohledňuje návrh cenového ujednání předloženého dne 20. 6. 2018 v režimu
obchodního tajemství. S ohledem na uzavřená cenová ujednání, jak žadatel navrhl a předložil v režimu
obchodního tajemství, je možné očekávat nepatrně nižší dopad na rozpočet.
e. Analýza senzitivity
Pro kvantifikaci nejistoty spjaté s hodnocením dopadu na rozpočet hodnocené intervence žadatel přeložil
jednocestnou analýzu senzitivity.
V jednocestné analýze senzitivity žadatel testoval vliv všech parametrů, které mohou mít významný vliv
na výsledek přeloženého hodnocení dopadu na rozpočet. Při navýšení počtu léčených pacientů o 10 %
dochází k dalšímu navyšování dopadu na 106 – 225 milionů Kč.
Ústav uvádí, že na základě výsledků předložené analýzy senzitivity nelze konstatovat, že nejistota spojená
s hodnocením dopadu na rozpočet etanerceptu byla v dostatečné míře diskutována.
f. Závěr
V předložené analýze žadatel odhadoval dopad do rozpočtu při rozšíření podmínek úhrady etanerceptu
při penetraci 5,1–25,0 % dle penetrace při zavádění biologik do systému úhrad v letech 2003 – 2007,
kterou Ústav považoval za nepřiměřeně nízkou a ve svém přepočtu dospěl k vyššímu dopadu, jak
podrobněji uvádí výše. Žadatelem předložený ani Ústavem přepočtený dopad do rozpočtu nezohledňuje
návrh cenového ujednání předložený dne 20. 6. 2018.
Ústav je povinen postupovat v souladu s veřejným zájmem, představovaným na jedné straně zajištěním
stabilního a ekonomicky hospodárného systému veřejného zdravotního pojištění a dostupností zdravotní
péče na straně druhé.
Požadavek na posouzení veřejného zájmu, který je součástí každého řízení vedeného před Ústavem a jenž
je jedním ze základních zásad správního řízení podle ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, v řízení o
změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků klade vysoké nároky na správní uvážení rozhodujícího
orgánu, který musí rozhodnout, resp. zohlednit veřejný zájem tak, aby dostál rovnováhy mezi požadavkem
na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v
rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění v souladu s § 17 odst. 2 zákona o
veřejném zdravotním pojištění.
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Z veřejně dostupných zdrojů Ústav dohledal aktuální náklady na léčbu revmatoidní artritidy. 21 Výdaje VZP
na revmatoidní artritidu představovaly v roce 2016 konkrétně 710,5 milionu Kč, z čehož 518 milionů Kč
představovaly náklady na biologickou léčbu. Na základě předpokladu, že VZP má 60 % podíl na celkových
nákladech z veřejného zdravotního pojištění, odhaduje Ústav, že celkové náklady na revmatoidní artritidu
v roce 2016 představovaly 995 milionu Kč, z čehož 725 milionu Kč tvořily náklady na biologickou léčbu.
Vzhledem k celkovým nákladům vynaloženým na biologickou léčbu revmatoidní artritidy v roce 2016,
Ústav zvýšení nákladů na léčbu revmatoidní artritidy hodnoceným léčivým přípravkem, které představuje
96,4–205,0 milionu Kč (reálný dopad by byl s ohledem na vyšší míru penetrace pravděpodobně vyšší, dle
Ústavu 193-410 mil. Kč) v prvním až pátém roce nepovažoval za akceptovatelné.
Na základě výše uvedeného Ústav považoval předložený dopad na rozpočet za příliš vysoký a navrhoval
ve 3. hodnotící zprávě nestanovit úhradu ze zdravotního pojištění přípravku ENBREL v požadované
indikaci.
Nicméně, jak je uvedeno výše, dne 2. 11. 2018 a 28. 11. 2018 bylo Ústavu doručeno vyjádření
zdravotních pojišťoven, ve kterém je uvedeno, že přijaly držitele rozhodnutí o registraci související
s limitací dopadu do rozpočtu a souhlasí s ní.
S ohledem na výše uvedené lze dopad na rozpočet považovat za akceptovatelný.
Podmínky úhrady
Posuzované léčivé přípravky ENBREL mají aktuálně stanoveny tyto podmínky úhrady:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou s velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre větší nebo
rovno 5,1), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
(tj. k poklesu skóre DAS28 nejméně o 1,2 bodu) během 12 týdnů léčby a zlepšení musí být udržováno
během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů a pokud pacient nesplní kritérium zlepšení ve
2 po sobě následujících návštěvách, léčba je ukončena. Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem,
ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v
léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin nebo
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fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se středně
těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde nelze použít
methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, Ukončení léčby daným
biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI
50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené biologické
léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů. U všech indikací je možné při
nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z
referenční skupiny č. 70/2.
•

Návrh žadatele:

Žadatel v žádosti navrhuje zachování stávajících podmínek úhrady v bodech 2-9 a rozšíření indikačního
omezení v bodu 1 v následujícím znění:
S
P: Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
(cílová hodnota DAS28 3,2 nebo alespoň o minimálně 1,2 bodu) během 12 týdnů léčby nebo pokud
zlepšení není udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů a pokud pacient
nesplní kritérium zlepšení ve 2 po sobě následujících návštěvách. Přípravek se podává v kombinaci s
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methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech,
kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
• Stanovisko Ústavu:
Ústav posoudil možnost stanovení podmínek úhrady léčivých přípravků ENBREL v souladu s ustanovením
§ 39b zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Farmakologické vlastnosti léčivých přípravků vyžadují aplikaci ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 2 a § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb., a proto jim Ústav stanovuje tyto podmínky úhrady (změny v nově navržených podmínkách
úhrady - v bodu 1 a v závěru textu - jsou vyznačeny podtržením, ostatní body zůstávají nezměněny):
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 12 týdnů 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké
aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity
onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při
následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, zlepšení musí být udržováno během následující terapie s
kontrolami v intervalu 12 týdnů a pokud pacient nesplní kritérium zlepšení ve 2 po sobě následujících
návštěvách, léčba je.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
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6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Odůvodnění:
Ústav konstatuje, že byly dostatečně prokázány odborné důvody pro podávání etanerceptu v kombinaci s
methotrexátem u pacientů se středně aktivní revmatoidní artritidou, a byla prokázána také nákladová
efektivita a akceptovatelný dopad na rozpočet v této indikaci (s ohledem na výše uvedená vyjádření
zdravotních pojišťoven o uzavřených cenových ujednání). Ústav proto rozšiřuje indikační omezení léčivých
přípravku ENBREL o tuto indikaci.
Navržená změna hodnocení účinnosti léčby je v souladu s vyjádřením ČRS 25, i s doporučenými postupy
18,12 a nepovede k navýšení počtu léčených pacientů.
Stejnou změnu Ústav udělal i u jiných léčivých přípravků, které se používají v terapii revmatoidní artritidy
(např. OLUMIANT, XELJANZ, CIMZIA) a bude rovněž posuzovaná v dalších probíhajících správních řízeních,
která jsou vedena s léčivými přípravky biologické léčby, používané v léčbě revmatoidní artritidy (např.
HUMIRA, BENEPALI, SIMPONI).
K požadovanému poklesu aktivity onemocnění po 3 měsících je v doporučeních ČRS 2017 18 uvedeno, že
existují doklady, že pokud nedojde k významnému zlepšení (pokles aktivity přibližně o 30-50 %) po 3
měsících léčby, není velká šance na dosažení cíle léčby po 6 měsících a později.
Za situace, kdy po 3 měsících léčby není dosaženo snížení aktivity onemocnění, je dle nově navržených
podmínek úhrady možné, stejně jako dle stávajících podmínek úhrady, převést pacienta na jiný přípravek
ze skupiny anti-TNF, ev. na lék s jiným mechanismem účinku.
Při nedosažení cíle léčby po 6 měsících léčby (remise nebo nízká aktivita onemocnění) nebo při poklesu
účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců (tj. po 9, 12, 15 atd. měsících
léčby), je dle nově navržených podmínek úhrady, stejně jako dle stávajících podmínek úhrady léčba
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ukončena. Pacient může být převeden na jiný přípravek ze skupiny anti-TNF, ev. na jinou (biologickou)
léčbu.
Ústav k tomu dodává, že v případě primární či sekundární neúčinnosti první linie biologické léčby je třeba
změna za jiný preparát. V případě, kdy prvním podaným lékem byl inhibitor TNF, je možné podat druhý
anti TNF lék (tzv. switch), nebo biologický lék s jiným mechanismem účinku (abatacept, tocilizumab,
sarilumab, rituximab), nebo cílené syntetické DMARD – JAK inhibitory (tofacitinib, baricitinib), které jsou
v algoritmu léčby revmatoidní artritidy řazeny k biologickým přípravkům. 12,18
Ústav proto doplňuje do znění indikačního omezení v závěrečné části „U všech indikací je možné při
nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z
referenční skupiny č. 70/2“ dovětek: „nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor)“. Tato drobná
změna, reflektující na vstup nových terapeutických možností do systému úhrad.
Při převádění pacienta na jinou léčbu je nutné respektovat znění SPC a podmínky úhrady daného
přípravku.
Ústav doplnil do výčtu léčivých látek systémové konvenční léčby psoriázy apremilast. K možnosti podání
biologické léčby po apremilastu se Ústav vyjádřil již ve správním řízení s léčivými přípravky OTEZLA, s
obsahem apremilastu (SUKLS64032/2016). Ústav uvedl, že konkrétní výčet léčiv, po jejichž vyčerpání lze
biologickou léčbu v ČR podat, je u biologické léčby uváděn historicky již z dob kategorizační komise (rok
2007), tedy dlouho předtím, než byly prováděny klinické studie s apremilastem.
Ústav se proto ve výše uvedeném správním řízení s léčivými přípravky OTEZLA dotazoval odborné
společnosti, zda bude v klinické praxi podávána biologické léčba i pacientům předléčeným apremilastem.
Česká dermatovenerologická společnost (ČDS) k tomu ve svém podání 40 uvedla, že apremilast jako
zástupce standardní perorální systémové léčby je především bezpečnější alternativou cílené perorální
terapie a bude do léčby zařazován v rámci nebiologické léčby první linie. Biologická léčba tak bude
podávána i u pacientů předléčených apremilastem. ČDS nemá důvod se domnívat, že pacienti převedení
na biologickou léčbu z apremilastu budou z biologické léčby profitovat méně, než pacienti převedení ze
současných možností standardní systémové léčby.
Ústav uvádí, že pokud by nebylo umožněno přejít z apremilastu na biologickou léčbu, byla by v klinické
praxi odpírána možnost použít tento nový bezpečnější léčivý přípravek.
Ústav k tomu ještě dodává, že ostatní biologické přípravky, které jsou hrazené v léčbě psoriázy
(adalimumab, infliximab, ustekinumab, ixekizumab, secukinumab) ve výčtu přípravků konvenční léčby
apremilast nemají, nicméně, s ohledem na výše uvedené Ústav uvádí, že tato skutečnost nezakládá důvod
k tomu, aby po podání apremilastu nebyla umožněna biologické léčba těmito přípravky. Přípravek
KYNTHEUM (brodalumab) a CIMZIA (certolizumab-pegol) již apremilast ve výčtu možností konvenční léčby
mají uvedený.
K výroku 1.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění zařadil léčivý přípravek
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Kód SÚKL
0026515

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4ADAP

do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) odpovídá skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina") č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních
onemocnění, parenterální, tak jak je stanovena vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do
referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální zařazuje.
Ústav nezměnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního pojištění,
která nadále činí 9 026,08 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla zjišťována výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (9 026,08 Kč) je nižší než návrh žadatele
(10 176,95 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovil takto:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
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Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené
CRP nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK
inhibitor).
Odůvodnění:
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Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K výroku 2.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění zařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0027907

Název léčivého přípravku
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ SOL 4X0,5ML

do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) odpovídá skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina") č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních
onemocnění, parenterální, tak jak je stanovena vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do
referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální zařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním
pojištění úhradu ze zdravotního pojištění tak, že nově činí 8 779,05 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla zjišťována výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (9 026,08 Kč) je vyšší než návrh žadatele
(8 779,05 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodný návrh žadatele.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
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1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
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jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K totožnosti léčivých přípravků
Kód SÚKL
0027907
0222378

Název léčivého přípravku
ENBREL
ENBREL

Doplněk názvu
25MG INJ SOL 4X0,5ML
25MG INJ SOL 4X0,5ML

Ústav uvádí následující:
Jestliže změny v registraci výše uvedených léčivých přípravků nastaly do 1. 12. 2011, považuje Ústav
uvedené léčivé přípravky v souladu s rozhodovací činností Ministerstva zdravotnictví pro rozhodování dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění za totožné, neboť jde o přípravky se stejnou silou, velikostí balení,
cestou podání a lékovou formou.
U uvedených kódů tak zůstává z hlediska zásad pro stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivého přípravku zachována totožnost léčivého přípravku. Tento princip je vyjádřen ve výsledcích
rozhodovací činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR jako odvolacího orgánu (např. v rozhodnutí č. j.
MZDR39955/2008, sp. zn. SUKLS40298/2008).
V případě, že změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nabyly právní moci
po 1. 12. 2011, nemá dle ustanovení § 39b odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění taková změna
nebo převod vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého
přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít
přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.
U uvedených kódů tak zůstává z hlediska zásad pro stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivého přípravku zachována totožnost léčivého přípravku.
K výroku 3.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění zařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0027905

Název léčivého přípravku
ENBREL
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do referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) odpovídá skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina") č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních
onemocnění, parenterální, tak jak je stanovena vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do
referenční skupiny č. 70/2 - imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo
střevních onemocnění, parenterální zařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním
pojištění úhradu ze zdravotního pojištění tak, že nově činí 17 558,11 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla zjišťována výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (18 052,17 Kč) je vyšší než návrh žadatele
(17 558,11 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodný návrh žadatele.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Přípravek je hrazen v těchto indikacích:
1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se středně a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre
větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při
podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity
onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění
není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných
kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena.
Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti
methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.
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2) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání
chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.
3) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy,
zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické
odpovědi konvenční léčbou.
4) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít
dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast
nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se
středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde
nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby
daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení
hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené
biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo
rovno 5.
5) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí ve věku od 2 let, u nichž nebylo
dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát
tolerován.
6) Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, postihující více než 10 % tělesného
povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou
celkovou terapii nebo fototerapii. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 3 měsících od zahájení
terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.
7) Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní
odpovědi po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků, nebo u nichž chorobu
modifikující antirevmatické léky nebyly tolerovány.
8) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.
9) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující
spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě
následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP
nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba:
nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s
periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované
jako 50% redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být
udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů.
U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na
léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K totožnosti léčivých přípravků
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Kód SÚKL
0027905
0149395

Název léčivého přípravku
ENBREL
ENBREL

Doplněk názvu
50MG INJ SOL 4X1ML
50MG INJ SOL 4X1ML

Ústav uvádí následující:
Jestliže změny v registraci výše uvedených léčivých přípravků nastaly do 1. 12. 2011, považuje Ústav
uvedené léčivé přípravky v souladu s rozhodovací činností Ministerstva zdravotnictví pro rozhodování dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění za totožné, neboť jde o přípravky se stejnou silou, velikostí balení,
cestou podání a lékovou formou.
U uvedených kódů tak zůstává z hlediska zásad pro stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivého přípravku zachována totožnost léčivého přípravku. Tento princip je vyjádřen ve výsledcích
rozhodovací činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR jako odvolacího orgánu (např. v rozhodnutí č. j.
MZDR39955/2008, sp. zn. SUKLS40298/2008).
V případě, že změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nabyly právní moci
po 1. 12. 2011, nemá dle ustanovení § 39b odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění taková změna
nebo převod vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého
přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít
přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.
U uvedených kódů tak zůstává z hlediska zásad pro stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivého přípravku zachována totožnost léčivého přípravku.
Vzhledem k těmto skutečnostem Ústav rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Dle ustanovení § 39h odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že odvolání proti rozhodnutí v
hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše
a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení
nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně
vykonatelné podle odstavce 3 téhož ustanovení obdobně.
V případě, že rozhodnutí resp. jeho část bylo napadeno odvoláním, rozhodnutí ačkoli nenabývá právní
moci, je tzv. předběžně vykonatelné. Okamžikem předběžné vykonatelnosti rozhodnutí nastávají právní
účinky rozhodnutí, tj. od tohoto okamžiku je stanovena nebo změněna maximální cena nebo výše a
podmínky úhrady léčivých přípravků bez ohledu na skutečnost, že rozhodnutí bylo napadeno odvoláním.
Pro předběžnou vykonatelnost rozhodnutí je rozhodným okamžikem den, v němž mělo předmětné
rozhodnutí nabýt právní moci. Jestliže tento den spadá na 1-15. den v měsíci (včetně), nabývá rozhodnutí
předběžné vykonatelnosti vydáním prvního následujícího seznamu. Jestliže tento den připadne na 16. a
následující den v měsíci, je rozhodnutí předběžně vykonatelné vydáním druhého následujícího seznamu
dle ustanovení § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V důsledku této skutečnosti jsou
maximální cena nebo výše a podmínky úhrady stanoveny nebo změněny buď k prvnímu dni následujícího
F-CAU-003-02R/31.8.2018

Strana

58 (celkem 59)

měsíce (pokud rozhodnutí mělo nabýt právní moci do 15. dne v měsíci včetně) nebo k prvnímu dni dalšího
následujícího měsíce (pokud rozhodnutí mělo nabýt právní moci po 15. dni v měsíci) bez toho aniž by
rozhodnutí nabylo právní moci z důvodu jeho napadení odvoláním.
V případě, že v odvolacím řízení Ministerstvo zdravotnictví zruší rozhodnutí Ústavu, nastupují v souladu s
ustanovením § 39h odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění účinky takového zrušujícího
rozhodnutí podle odstavce 3 obdobně. Rozhodnou skutečností tedy opět je, zda zrušující rozhodnutí
nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, to je pak vykonatelné vydáním nejbližšího
následujícího seznamu podle § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud nabylo právní
moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle téhož
ustanovení. Rozhodnutí Ústavu je tak zrušeno k 1. dni následujícího nebo druhého následujícího měsíce.
Z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře a ochrany veřejného zájmu, stanovil zákonodárce účinky
zrušujícího rozhodnutí ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí ex nunc. Smyslem tohoto ustanovení je
šetřit subjektivní práva jak účastníků řízení, tak pacientů. V případě rušení rozhodnutí, jímž byly stanoveny
nebo změněny maximální cena resp. výše a podmínky úhrady, je tedy preferována ochrana nabytých práv.
Účinky druhoinstančního rozhodnutí nastávají až ode dne jeho vykonatelnosti. Maximální ceny resp. výše
a podmínky úhrady předběžně vykonatelné podle následně zrušeného rozhodnutí jsou proto platné od
okamžiku předběžné vykonatelnosti rozhodnutí až do prvního dne prvního resp. druhého měsíce
následujícího po měsíci, v němž je zrušující rozhodnutí vydáno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, u Ústavu odvolání,
a to v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. O
odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Odvolání nemá odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Mgr. Dana Vosáhlová v. r.
vedoucí Oddělení koordinace správních řízení
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 14. 1. 2019.
Vyhotoveno dne 14. 1. 2019
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lenka Vtípilová
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