Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
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1. Lühikokkuvõte taotlusest
Eesti Onkoteraapia Ühing taotleb ramutsirumabi lisamist mao- ja söögitorukasvajate
kemoteraapiakuurile 323R järgmiselt:
1) Ramutsirumabi kombinatsioonravi paklitakseeliga kaugelearenenud maovähi või
gastroösofageaal-liidese adenokartsinoomi raviks täiskasvanud patsientidel, kui haigus
on progresseerunud pärast plaatinapreparaati ja fluoropürimidiini sisaldavat
keemiaravi s.t. II liini keemiaraviks;
2) Ramutsirumabi monoravi täiskasvanud patsientidele kaugelearenenud maovähi või
gastroösofageaal-liidese adenokartsinoomi II liini raviks, kui haigus on
progresseerunud pärast plaatinapreparaati või fluoropürimidiini sisaldavat keemiaravi
ja kombinatsioonravi paklitakseeliga ei ole näidustatud.
Selline on ka taotluse aluseks oleva orbravimi ramutsirumab ametlik näidustus.
Maovähk on haigus, mille puhul esinevad vähirakud mao koes, gastroösofageaal-liidese
adenokartsinoomi korral on haaratud mao-söögitoru ühenduskoht. Haigus metastaseerub
varakult ja ligi 50%-l esmasjuhtudest on tegemist primaarselt kaugelarenenud haigusega, mil
näidustatud ravivõimaluseks on palliatiivne (elupäevi pikendav, vaevusi leevendav) ravi.
Taotletav ravim
Ramutsirumabi (Cyramza) efektiivsust ja ohutust on kaugelearenenud maovähi või
gastroösofageaal-liidese adenokartsinoomiga patsientidel, kel haigus on progresseerunud
pärast plaatinapreparaati ja fluoropürimidiini sisaldavat keemiaravi, uuritud kahes
põhiuuringus. RAINBOW1 uuringus leiti, et ramutsirumab kombinatsioonis paklitakseeliga
parandab võrreldes platseebo+paklitakseeliga üldelulemust 2,2 kuud (9,6 vs 7,4 kuud) ja
progressioonivaba elulemust 1,5 kuud (4,4 vs 2,9 kuud). REGARD2 uuringus leiti, et
ramutsirumab koos parima toetusraviga võrreldes platseebo koos parima toetusraviga
parandab üldelulemust 1,4 kuud (5,2 vs 3,8 kuud) ja progressioonivaba elulemust 0,8 kuud
(2,1 vs 1,3 kuud).
Alternatiivid
Plaatinapreparaati ja fluoropürimidiini sisaldavad keemiaravikuurid on esimese ravirea
standardiks. Teises ravireas on ravivõimalused piiratud.
ESMO–ESSO–ESTRO3 ravijuhend annab järgmised soovitused:
 Patsientidel, kellel on adekvaatne üldseisund, on teises ravireas kemoteraapia
(irinotekaan, dotsetakseel ja paklitakseel) parandanud elulemust ja elukvaliteeti
võrreldes parima toetusraviga [tõendustase I, soovituse tugevus A].
 Patsientidel, kellel esineb haiguse progressioon >3 kuud peale esimese liini
keemiaravi, võib kaaluda sama ravikombinatsiooni uuesti kasutamist [IV, C].
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Patsientidel, kellel on sümptomaatiline lokaalselt kaugelearenenud või taastekkinud
haigus, on hüpofraktsioneeritud radioteraapia efektiivne ja hästi talutav ravimeetod,
mis võib aidata leevendada veritsust, obstruktiivseid sümptomeid või valu [III, B].
Ramutsirumab oli ravijuhendi avaldamise hetkel alles uuringuravim, mis oli REGARD
uuringus näidanud tagasihoidlikku 1,4-kuulist elulemuskasu võrreldes parima
toetusraviga [I, B].

NCCN4 soovitab metastaatilise või lokaalselt kaugele arenenud vähi korral teises ravireas
esimeses kategoorias järgmiseid raviviise: ramutsirumab+paklitakseel, monoravina
dotsetakseel, paklitakseel, irinotekaan või ramutsirumab. Tuleb siiski meeles pidada, et antud
ravijuhend lähtub soovituste andmisel meditsiinilisest tõenduspõhisusest ning ei arvesta
seejuures soovituste majanduslikku aspekti.
Mõlemad juhendid viitasid, et käimas on kliinilised uuringud lootustandvate preparaatidega,
mis on suunatud epidermaalse kasvufaktori retseptoritele, maksarakkude kasvufaktori
retseptoritele ja immuunsüsteemi kontrollpunkti valkudele.
2. Teenuse hinna põhjendatus
Teenuse maksumus koosneb ainult ravimi maksumusest, seega on taotletav hind adekvaatne.
Ravimitootja on teinud haigekassale konfidentsiaalse hinnapakkumise: hulgimüügi ostuhind
10mg/ml 10ml N1 xxx eurot ja 10mg/ml 50ml N1 xxx eurot.
3. Kulutõhususe analüüs
Haigekassale teadaolevalt ei ole veel avaldatud ühtegi ingliskeelset raportit rahvuslike tervisetehnoloogiate hindamise asutuste poolt. Inglismaal (NICE)5 ning Kanadas (CADTH)6 on
hinnangud koostamisel.
Võttes arvesse avaldatud elulemuse andmeid RAINBOW uuringust ning ravimitootja
konfidentsiaalset hinnapakkumist, leidis haigekassa, et ramutsirumab + paklitakseel
täiendkulu tõhususe määr (ICER) võidetud eluaastate kohta võrreldes paklitakseeliga,
ICERLYG= 190 885,79 - 209 277,85 eurot sõltuvalt sellest, kas ramutsirumabi keskmine
annus 640 mg (taotluse andmetel) on arvutatud 10mg/ml 50ml N1 milligrammi hinnaga või
eeldusel, et ravimit kulub 2 x 10mg/ml 10ml N1 ja 1x 10mg/ml 50ml N1. Ramutsirumab +
paklitakseel kombinatsioonravi ei ole Eesti oludes kulutõhus, sest lisakulu võidetud eluaasta
kohta ületab oluliselt kolmekordset sisemajanduse koduprodukti ühe elaniku kohta.
4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos
Teenuse mõju ravikindlustuse eelarvele ja võrdlus alternatiividega
Taotleja on prognoosinud metastaatilise maovähi diagnoosiga patsientide koguarvuks aastas
150 patsienti. Seejuures II raviliini jaoks sobilikud kriteeriumid täidavad ca 50% neist kes
said I liini ravi ehk 50 haiget, neist 30-40 puhul võiks sobida ravi kas ramutsirumab
monoteraapiana või kombinatsioonis paklitakseeliga. Esimesel ja teisel kasutusaastal
prognoosib taotleja 30-40 patsienti, kolmandal 30 patsienti ja neljandal 25 patsienti. Kuigi
Vähiregistri 2007-2011.a andmed näitavad teatavat patsientide arvu langust, siis
rahvusvaheline statistika3 Ida-Euroopa osas langustendentsi ei tähelda, samuti taotleja poolt
esitatud PERH-i maovähi esmasjuhtude dünaamika aastatel 2011-2013 ei toeta taotleja väidet.
40 patsiendi ravi ramutsirumab + paklitakseeliga tähendaks ravikindlustuse eelarvele
1 464 067 - 1 605 365 euro suurust lisakulu aastas.
Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud
Ei ole tõenäoline kui peetakse kinni kohaldamise tingimustest.
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Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste
Teenuse optimaalseks kasutamiseks tuleks seada järgmine piirang: ramutsirumab on
näidustatud kaugelearenenud maovähi või gastroösofageaal-liidese adenokartsinoomi raviks
täiskasvanud patsientidel, kui haigus on progresseerunud pärast plaatinapreparaati ja
fluoropürimidiini sisaldavat keemiaravi ning kelle üldseisund on hea (ECOG sooritusstaatus 0
või 1).
5. Kokkuvõte
Teenuse nimetus

Vastus
Mao-ja söögitorukasvajate
kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

Ettepaneku esitaja

Eesti Onkoteraapia Ühing

Selgitused
Taotletakse ramutsirumabi
lisamist mao- ja
söögitorukasvajate
kemoteraapiakuurile 323R

Teenuse alternatiivid paklitakseel, dotsetakseel, irinotekaan

Omaosalus

ICERLYG= 190 885,79 - 209 277,85 eurot Kulutõhusus on hinnatud
sõltuvalt sellest, kas ramutsirumabi
võrreldes kombinatsioonravi
keskmine annus 640 mg (taotluse andmetel) (ramutsirumab +
on arvutatud 10mg/ml 50ml N1
paklitakseel) paklitakseeliga.
milligrammi hinnaga või eeldusel, et ravimit
kulub 2 x 10mg/ml 10ml N1 ja 1x 10mg/ml
50ml N1.
Ei ole asjakohane

Vajadus

25-40 patsienti

Kulutõhusus

Taotleja hinnang
Haigekassa hinnangul on
taotleja poolt prognoositud
patsientide arvu langus
tõenäoliselt ülelävine.

Teenuse piirhind

Taotluse rahuldamisel tuleb vastava
kompleksteenuse hind ümber arvestada.

Kohaldamise
tingimused

kaugelearenenud maovähi või
gastroösofageaal-liidese adenokartsinoomi
raviks täiskasvanud patsientidel, kui haigus
on progresseerunud pärast
plaatinapreparaati ja fluoropürimidiini
sisaldavat keemiaravi ning kelle üldseisund
on hea (ECOG 0 või 1)

Muudatusest tulenev 1 464 067 - 1 605 365 eurot
lisakulu
ravikindlustuse
eelarvele aastas kokku
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Arvutatud 40 patsiendi
kombinatsioonravi
(ramutsirumab +
paklitakseel) maksumus vs.
paklitakseeli maksumus.

Lühikokkuvõte
hinnatava teenuse
kohta

Eesti Onkoteraapia Ühing taotleb
ramutsirumabi lisamist teenusele 323R
„Mao-ja söögitorukasvajate
kemoteraapiakuur“. Kahes põhiuuringus on
tõestatud, et ramutsirumab kaugelearenenud
maovähi või gastroösofageaal-liidese
adenokartsinoomiga patsientidel, kel haigus
on progresseerunud pärast
plaatinapreparaati ja fluoropürimidiini
sisaldavat keemiaravi parandab
üldelulemust 2,2 kuud kombinatsioonis
paklitakseeliga võrreldes
platseebo+paklitakseeliga ning et
ramutsirumab koos parima toetusraviga
võrreldes platseebo koos parima
toetusraviga parandab üldelulemust 1,4
kuud.
Võttes arvesse avaldatud elulemuse
andmeid RAINBOW uuringust ning
ravimitootja konfidentsiaalset
hinnapakkumist, leidis haigekassa, et
kombinatsioonravi ramutsirumab +
paklitakseel vs. paklitakseel ei ole
kulutõhus: ICERLYG= 190 885,79 209 277,85 eurot
Eeltoodust lähtuvalt ei ole põhjendatud
ramutsirumabi lisamine teenusele 323R.
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