▲ Horváth Judit

Milyen szempontok alapján válasszon gyógyszert a beteg?

Bővül a gyógyszerpaletta
Jelenleg a magyarországi 7-8 ezer SM-beteg negyede
(a visszaeső-javuló formában szenvedők) számára indokolt valamilyen immunmoduláns terápia
alkalmazása, évente mintegy 180 új kezelésre szoruló jelentkezik az SM-centrumokban.
Ám egyáltalán nem mindegy, hogy az orvos által ajánlott terápiás szerek
közül melyiket választja a beteg. A kényelmi szempontokon túl a gyógyszerek
mellékhatása is jelentősen befolyásolhatja a betegek döntését.
Komoly Sámuel professzor úrral, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Kinika
igazgatójával, a Magyar Ideg- és Elmeorvos Társaság elnökével beszélgettünk.

– Amikor egy sclerosis multiplexes beteg dönt,
választ a kezelőorvosa által ajánlott gyógyszerek
közül, milyen szempontok alapján mérlegel?
– Tapasztalataim szerint a betegek igénylik a
részletes felvilágosítást, ezután a megismert lehetséges mellékhatások, saját életmódjuk, élethelyzetük, az öninjekciózáshoz kötődő érzelmi reakcióik
alapján döntenek. Az immunmoduláns készítmények (Avonex; Betaferon; Copaxone; Rebif ) lényegében hatásukban teljesen egyformák, a legjelentősebb különbség az adagolás gyakoriságában van.
Naponta kell adni a Copaxont, másnaponta a Betaferont, harmadnaponta a Refibet és hetente egyszer az Avonexet. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által februártól befogadott új SM-terápiás
gyógyszer megjelenésével annyiban változott a
helyzet, hogy azoknak a betegeknek, akik a korábban említett gyógyszerekre nem reagálnak, azaz az
adagolásuk mellett újabb visszaeséseik vannak, illetve az MRI-felvételeken jelentős gyulladásos aktivitás mutatható ki, gyakori és súlyos visszaeséseik
vannak, azok számára ajánlható az újonnan befogadott gyógyszer, a natalizumab hatóanyag-tartalmú Tysabri. Ez havonta egyszer infúzióban alkal-
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mazandó gyógyszer. Ez utóbbi készítményt 30 SMcentrum közül kizárólag 16 helyen írhatják fel az
orvosok, mivel ez egy új készítmény, így a relatíve
rövid távú terápiás tapasztalatok miatt, az esetleg
súlyosabb mellékhatásokra tekintettel a betegeket
a szokásosnál is gondosabban ellenőrzés alatt kell
tartani.
– Ezek szerint a mellékhatások tekintetében van eltérés a terápiás szerek között?
– Az immunmoduláns készítmények mellékhatásprofilja különböző. A legkevesebb mellékhatása a
Copaxonnak van. Az interferonok az első három hónapban elég nagy gyakorisággal okoznak influenzaszerű állapotot, izomfájdalmat, hőemelkedést, esetleg lázat is, ami a beteg számára nagyon kellemetlen lehet, ugyanis a sclerosis multiplexes betegek
érzékenyek a hőmérséklet emelkedésére. Márpedig
ha lázasak, akkor sokkal rosszabb lesz a hétköznapi
teljesítményük. Ám ezeket a mellékhatásokat egy az
injekció beadása előtt rövid idővel bevett nem szteroid gyulladásgátlóval csökkenthetik, ha ez nem segít, akkor esetleg kis dózisú szteroid bevétele mérsékelheti a tüneteket. Az interferon okozta láz, illetve influenzaszerű mellékhatások a 3. hónap végére
az esetek döntő többségében megszűnnek, de vannak betegek, akik a „türelmi idő” eltelte után sem
tudják tolerálni az interferonkészítményeket. Ilyenkor célszerű őket Copaxonra átállítani, hisz e készítmény esetében csak ritkán, és akkor is „mindösszesen” igen ritka allergiaszerű tünetekkel, illetve lipodisztrófiával, vagyis a zsírszövetek „összeesésével”
kell esetleg számolni. Az interferonoknak még egy
mellékhatásuk van, nagyon ritkán lokálisan az injekció környékén kialakulhat bőrnekrózis, bőrpusztulás. Ám a korszerű beviteli eszközök használatával
ez is egyre ritkább. Vagyis ha mellékhatások szempontjából rangsoroljuk őket, akkor elsőnek választandó a Copaxon, kényelmi szempontok alapján az
Avonex, hiszen ezt csak hetente egyszer kel beinjektálni. Ha a betegség aktív fázisban van (évi egy-két
rosszabbodása van), akkor a Betaferon vagy a Rebif
az „ideális készítmény” a hagyományos immunmoduláló szerek közül.

– Léteznek egyéb más tényezők, melyek befolyásolhatják a betegeket döntéseikben?
– Vannak más szempontok is, melyeket mindenképpen érdemes mérlegelni. A hagyományos szerek közül
például azoknak – mint már említésre került –, akiknek
aktívabb a betegsége, célszerűbb a nagyobb dózisú interferonokat választani. Akik rosszul tolerálják a gyakori öninjekciózást, azoknak inkább az Avonexet ajánlják
az orvosok. Akik nap mint nap dolgoznak, és nem engedhetik meg maguknak, hogy kiessenek a munkából
– a minimális mellékhatások miatt – általában a Copaxone mellett döntenek. Ez utóbbi esetében érdemes
megjegyezni azt is, hogy vannak arra utaló adatok is,
hogy a Copaxone hatékony axonvédő, tehát az idegi
struktúrák károsodását is hatékonyan gátló (ún. neuroprotektív) szer. Ez azért fontos, mert akik már hoszszú idő óta küzdenek az SM-mel, azoknál valószínű a
tengelyfonalak (axonok) pusztulása. Ám fontos hangsúlyozni: az interferonkészítmények és a Copaxone
igazolt hatékonysága között nincs szignifikáns különbség. Minimális eltérések léteznek, de azt biztosan tudjuk, hogy mindegyik gyógyszer biztonságos.
– Mit mutatnak a magyarországi gyógyszerforgalmi
adatok, a betegek zöme melyik készítményt használja?
– Rangsorolni lehet ugyan, de a lista nem mutat reális
képet, ugyanis a mostani arányok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által korábban alkalmazott, úgynevezett külön keretes beszerzési rendszernek köszönhetőek. Korábban – 2001 és 2008 februárja között – tendertárgyalásokat írt ki az OEP, és akkor
még a gyártó által meghatározott ár jelentősen befolyásolta, hogy egy-egy készítmény milyen arányban
részesült a társadalombiztosítási támogatásra elkülönített fix összegű kasszából. A reális képre egy kicsit
még várnunk kell, hisz csak 2008. február óta rendelhetnek megkötés nélkül az orvosok a különféle gyógyszerek közül. Ám egy biztos, ha egy beteg életminőségét egy adott gyógyszerrel jól, hatékonyan, kielégítő
szinten lehet tartani, akkor az orvosok nem hajlandóak
kizárólag egy új szer piacra lépése miatt új készítményt
felírni. Csak akkor egyezünk bele a gyógyszerváltásba,
hogy ha ezt mellékhatások vagy az addig alkalmazott
terápia hatástalansága indokolják.
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– A hatékony terápia alapja, hogy a beteg együttműködjön az orvosával. Az SM-betegek mennyire együttműködőek?
– A magyar betegek sokkal jobban hallgatnak orvosukra, mint nyugat-európai sorstársaik. Ez részben a
gyógyszerforgalmazóknak is köszönhető, hisz a piac
szereplői kitüntetett figyelmet fordítottak a nővéreknek a továbbképzésére, hisz ők azok, akik rendszeresen tartják a kapcsolatot a betegekkel. Még egy fontos tény húzódik meg e jelenség mögött: az SM-centrumok szakorvosai speciális tudással rendelkeznek, és
folyamatosan képzik magukat, figyelik a tudományos
közleményeket.
– Hamarosan két új készítménnyel bővülhet az SM-terápiás gyógyszerlista.
– Valóban, a Merck cladribine, és a Novartis fingolimod hatóanyag-tartalmú készítményeivel tovább bővülhet a gyógyszerpaletta, azonban törzskönyvezésük még nem történt meg, még sehol a világon nincsenek forgalmazásban.
– A már említett natalizumab (Tysabri) kiknek hozhat
pozitív változást?
– Olyan fiatal betegek számára jelenthet segítséget, akiknek gyakori és súlyos rosszabbodásai (shubjai, fellángolásai) vannak, vagy olyan betegek számára, akiknek a hagyományos gyógyszerek mellett is
shubjaik támadnak, de hozzá kell tenni azt is, hogy
ahhoz, hogy ezt felírják a kezelőorvosok, a gyulladás
aktivitását MRI-vel is célszerű igazolni. Ez a szer alapvetően a gyulladást mérsékli. Jóval nagyobb százalékban gátolja a shubokat, de van egy olyan súlyos
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mellékhatása, ami ritkán fordul elő, de komoly következményekkel járhat. A jelenlegi statisztikák azt mutatják, hogy 1000 kezelt betegenként 1 alkalommal
fordul elő ez a mellékhatás, ami egy olyan vírusnak
az aktiválódása a betegek agyában, ami egyébként az
egészséges lakosság 70-80 százalékában is jelen van.
Sok vírus, baktérium, gomba létezik szervezetünkben, amivel együtt élünk, de ha az immunrendszert
gátoljuk valamivel, akkor a velünk szimbiózisban élő,
sokszor hasznot hajtó (Bifidus-reklám…!) rejtőzködő
kórokozók aktiválódnak. Az említett vírus, ha az agyban aktiválódik, akkor nagyon súlyos mellékhatásokat, akár halált is okozhat. Ezért fontos az, hogy azok
a betegek, akiknek ezt az új gyógyszert ajánljuk, egy
nagyon szigorú szakmai protokoll szerinti vizsgálatsorozaton essenek át.
– A Neurológiai Szakmai Kollégium már megalkotta
és közzétette ezt a protokollt?
– A szakmai irányelv már elkészült, hamarosan
a Neurológiai Szakmai Kollégium elé kerül, és rövid időn belül közzétesszük, az SMs Üzenet megjelenésekor már a www.magyarsmsinfo.hu honlapon
már olvashatják a szakmai kollégium a natalizumab
(Tysabri) alkalmazására vonatkozó irányelveit. De
visszatérve a törzskönyvezésre váró újabb gyógyszerekre: mérlegelni kell, hogy ezekkel a (leendő) új,
reménykeltő szerekkel azonban csupán rövid távú
tapasztalataink vannak. Hosszú távú eredményekről, biztonságosságról csak a jelenleg is kapható terápiás szerekkel kapcsolatban tudunk felelősségteljesen nyilatkozni.

