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Малко история...Малко история...Малко история...Малко история...



18451845 Единбург...Единбург...

Патологът Джон Бенет публикува “Случай на
хипертрофия на слезка и черен дроб, при който
смъртта настъпва от супурация (нагнояване) на кръвта”



В Берлин няколкоВ Берлин няколко
седмици поседмици по--късно...късно...

Немският лекар и общественик Рудолф Вирхов,
известен като “бащата на съвременната патология”
описва подобен случай.



 Джон БенетДжон Бенет:: касаекасае
се засе за инфекцияинфекция

 Рудолф ВирховРудолф Вирхов::
неопластичен процес,неопластичен процес,
който покойто по--късно наричакъсно нарича
левкемиялевкемия
(белокръвие)(белокръвие)

Двамата описват едни от първите случаиДвамата описват едни от първите случаи
на заболяването, наречено пона заболяването, наречено по--къснокъсно
хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)

 Рудолф ВирховРудолф Вирхов::
неопластичен процес,неопластичен процес,
който покойто по--късно наричакъсно нарича
левкемиялевкемия
(белокръвие)(белокръвие)



В следващитеВ следващите
десетилетиядесетилетия......

... се установява, че
левкемичните
клетки произхождат
от костния мозък...

... се установява, че
левкемичните
клетки произхождат
от костния мозък...



19601960 откриваоткрива
се атипична късасе атипична къса
хромозома вхромозома в
злокачественитезлокачествените
клетки при пациентиклетки при пациенти
с ХМЛ = “Philadelphiaс ХМЛ = “Philadelphia
chromosome”chromosome”

19601960 откриваоткрива
се атипична късасе атипична къса
хромозома вхромозома в
злокачественитезлокачествените
клетки при пациентиклетки при пациенти
с ХМЛ = “Philadelphiaс ХМЛ = “Philadelphia
chromosome”chromosome”

Питър Ноуел    Дейвид ХангърфордПитър Ноуел    Дейвид Хангърфорд





Ph (Филаделфийската) хромозома.....



19819866 БенБен--НерияНерия:: идентифициране наидентифициране на
протеинпротеин 210210 kDkD тирозинкиназатирозинкиназа BCRBCR--ABLABL11

 ≥ 90%≥ 90% от пациентите с ХМЛ са носителиот пациентите с ХМЛ са носители
на Филаделфийска хромозомана Филаделфийска хромозома (Ph+)(Ph+)22

 Откриването на ФиладелфийскатаОткриването на Филаделфийската
хромозома откривахромозома открива “молекулярната“молекулярната
ера”ера” в лечението на ракав лечението на рака33

 ≥ 90%≥ 90% от пациентите с ХМЛ са носителиот пациентите с ХМЛ са носители
на Филаделфийска хромозомана Филаделфийска хромозома (Ph+)(Ph+)22

 Откриването на ФиладелфийскатаОткриването на Филаделфийската
хромозома откривахромозома открива “молекулярната“молекулярната
ера”ера” в лечението на ракав лечението на рака33

Филаделфийска
хромозомаABL

BCR Bcr-Abl

Нарушена
тирозин-
киназна

активност

Масивна клетъчна
пролиферация

1. Ben-Neriah Y, et al. Science. 1986;233:212-214; 2. Faderl S, et al. Ann Intern Med. 1999;131:207-219; 3. Deininger M, et al. Blood. 2005;105(7):2640-2653.



19921992,, Александър ЛевицкиАлександър Левицки предлага използването напредлага използването на
ABLABL инхибитори за лечение на левкемии синхибитори за лечение на левкемии с ABLABL онкогенионкогени..
По същото време се синтезира и първия инхибитор наПо същото време се синтезира и първия инхибитор на ABLABL

Ras Raf

MEK1/2

Adapted from Weisberg E, et al. Nature Reviews Cancer. 2007;7:345-356.

MAPK
път

Пролиферация
Преживяемост

Преживяемос
т

Пролиферация

Ядро

Увеличена подвижност / Намалена адхезия

Актин

Bcl2 family Bcl2 family

AKT

FAK
CRKL

CAS
Paxillin

Bcr-Abl JAK/STAT

JAK/STAT

P



TKI

1994 - 1996 Дрюкер: ”един селективен
инхибитор на ABL тирозин-киназата потиска
пролиферацията на BCR-ABL позитивните клетки
in vitro/vivo”



20012001 Лекарството сиракЛекарството сирак заза
ХМЛХМЛ излиза от лабораториитеизлиза от лабораториите

TIME, May 2001



Криви на преживяемост при пациенти с ХМЛ и диабет

ХМЛХМЛ -- хроничнохронично
контролируемо заболяванеконтролируемо заболяване

Пациенти с ХМЛ, лекувани с
първата таргетна терапия

Преживяемост с диабет (смърт
поради сърдечно-съдови причини)



НБА Карим Абдул  ДжабарНБА Карим Абдул  Джабар ––
неудържимият...неудържимият...



Завидно качество на живот ....Завидно качество на живот ....
пациент с ХМЛ, лекуващ се съспациент с ХМЛ, лекуващ се със

севременно лечение,севременно лечение, носи факлата сноси факлата с
олимпийския огън в Пекин 2008олимпийския огън в Пекин 2008





22.3%

2002-2008 56.4%

1975-1977

2008 60.5%



2010
Все повече пациенти с левкемия живеят по-дълго...
Може ли да говорим за излекуване?
В търсене на отговора се ангажира програмата EUTOS for CML
(European treatment and outcome study) – програма, резултат от
публично-частното партньорство между ELN и Novartis.

Почти 10 пъти, от 3-4 години през 1982 г. до
повече от 25 години през 2011 г. се
увеличи общата преживяемост при пациентите с
хронична миелоидна левкемия (ХМЛ).

10



ПКК

Цитогенетично изследване

ЦЕЛ: Постигане на възможно
най-ниски нива на Bcr-Abl !

Цитогенетично изследване

Количествен RT-PCR

Неустановима остатъчна болест ИЗЛЕКУВАНЕ ?



Стойност на едноСтойност на едно
иновативно лекарствоиновативно лекарство
в лечението на ХМЛ...в лечението на ХМЛ...

Стойност на едноСтойност на едно
иновативно лекарствоиновативно лекарство
в лечението на ХМЛ...в лечението на ХМЛ...



““СТОЙНОСТСТОЙНОСТ -- количество стоки,количество стоки,
услуги или пари, считани зауслуги или пари, считани за
справедлив еквивалент в замянасправедлив еквивалент в замяна
на нещо друго...”на нещо друго...”

The American HeritageThe American Heritage®® Dictionary of the English Language, Fourth EditionDictionary of the English Language, Fourth Edition..
Published by Houghton Mifflin CompanyPublished by Houghton Mifflin Company..

““СТОЙНОСТСТОЙНОСТ -- количество стоки,количество стоки,
услуги или пари, считани зауслуги или пари, считани за
справедлив еквивалент в замянасправедлив еквивалент в замяна
на нещо друго...”на нещо друго...”

The American HeritageThe American Heritage®® Dictionary of the English Language, Fourth EditionDictionary of the English Language, Fourth Edition..
Published by Houghton Mifflin CompanyPublished by Houghton Mifflin Company..



Какво се включва в стойносттаКакво се включва в стойността
на едно иновативно лечението?на едно иновативно лечението?

Иновативните лекарства трябва да
осигуряват състояние на физическо,
психическо и социално благополучие
на пациентите, което се отразява
неминуемо и на техните близки.

Иновативните лекарства трябва да
осигуряват състояние на физическо,
психическо и социално благополучие
на пациентите, което се отразява
неминуемо и на техните близки.



 За пациентитеЗа пациентите
 УвеличУвеличенаена продължителност напродължителност на

животживот
 ПодобреноПодобрено качеството на животкачеството на живот

 За властите / работодателитеЗа властите / работодателите
 Потенциал заПотенциал за директнодиректно илиили

индиректноиндиректно компенсиране накомпенсиране на
другидруги разходиразходи за здравеопазванеза здравеопазване

 Увеличаване наУвеличаване на продуктивносттапродуктивността нана
работното мястоработното място

Стойността на едноСтойността на едно
иновативно лекарствоиновативно лекарство
може да има различно измерениеможе да има различно измерение

 За пациентитеЗа пациентите
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индиректноиндиректно компенсиране накомпенсиране на
другидруги разходиразходи за здравеопазванеза здравеопазване

 Увеличаване наУвеличаване на продуктивносттапродуктивността нана
работното мястоработното място



Стойност на лечението наСтойност на лечението на Ph+Ph+ ХМЛХМЛ

≠≠Стойност на
лечението

Цена на
лекарството

Цена за постигане на определен отговор

Справяне с нежеланите лекарствени реакции

Прогресия на заболяването / обща преживяемост

Цена за постигане на определен отговор

Справяне с нежеланите лекарствени реакции

Прогресия на заболяването / обща преживяемост



Краткосрочен план
Нива на отговор (CCyR, MMR)
Нежелани лекарствени реакции

Оценка на резултатите отОценка на резултатите от
лечението на ХМЛлечението на ХМЛ

Средносрочен план
По-дълбок и стабилен отговор
Нива на прогресия към АФ/БК

Дългосрочен план
Обща преживяемост (OS), качество на живот (QoL)
Очаквана продължителност на живота, съобразенa с
качество на живот (Quality-Adjusted Life Years, QALYs)



1. Превъзходство над настоящия стандарт:
• Значимо по-ниски нива на прогресията към

акцелерираща фаза или бластна криза (АФ/БК)
• По-малко смъртни случаи, свързани със

заболяването

2. Високоселективно инхибиране на Bcr-Abl, което
води до по-бърз и по-дълбок молекулярен отговор

3. Благоприятен профил на поносимост в
сравнение с настоящия стандарт, който да води до
по-малко прекъсвания на лечението

Едно иновативно лекарствоЕдно иновативно лекарство
трябва да притежава...трябва да притежава...

1. Превъзходство над настоящия стандарт:
• Значимо по-ниски нива на прогресията към

акцелерираща фаза или бластна криза (АФ/БК)
• По-малко смъртни случаи, свързани със

заболяването

2. Високоселективно инхибиране на Bcr-Abl, което
води до по-бърз и по-дълбок молекулярен отговор

3. Благоприятен профил на поносимост в
сравнение с настоящия стандарт, който да води до
по-малко прекъсвания на лечението



I.I. СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕРАПИЯ ССРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕРАПИЯ С
ОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ,,
регистриранирегистрирани за лечение на пациенти с ХМЛза лечение на пациенти с ХМЛ

II.II. СТОЙНОСТСТОЙНОСТ НА ЕФЕКТИВНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТТАТА на разглежданитена разглежданите
лекарства (напр.: цена на постигнат голям молекуларенлекарства (напр.: цена на постигнат голям молекуларен
отговор)отговор)
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реакции; разходи за трансплантация на костномозъчниреакции; разходи за трансплантация на костномозъчни
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Краткосрочен план
По-дълбоки нива на отговор 
По-малко изследвания; по-малка несигурност
По-малко НЛР  По-ниски разходи

Средносрочен план
По-ниски нива на прогресия към АФ/БК
По-висока продуктивност; по-ниски разходи за ХФ
спрямо АФ/БК

Фармакоикономическа оценка наФармакоикономическа оценка на
резултатитерезултатите отот лечението на ХМЛлечението на ХМЛ

Средносрочен план
По-ниски нива на прогресия към АФ/БК
По-висока продуктивност; по-ниски разходи за ХФ
спрямо АФ/БК

Дългосрочен план
Обща преживяемост  По-висока очаквана
продължителност на живота, съобразенa с
качество на живот (Quality-Adjusted Life Years,
QALYs)



Значение заЗначение за
пациентите ...пациентите ...
Значение заЗначение за
пациентите ...пациентите ...



Какво е важно за единКакво е важно за един
пациент с ХМЛ ?пациент с ХМЛ ?

 Независим от заболяването НОРМАЛЕН живот !Независим от заболяването НОРМАЛЕН живот !
 Съобщаване на диагнозата !Съобщаване на диагнозата !
 Разясняване на заболяването !Разясняване на заболяването !
 Толерантност от околните, не съчувствие !Толерантност от околните, не съчувствие !
 Контакт с други пациенти с ХМЛКонтакт с други пациенти с ХМЛ
 Сигурност в осигуряване на лечениетоСигурност в осигуряване на лечението
 Достъп до квалифицирана медицинска помощДостъп до квалифицирана медицинска помощ
 Възможност за здравен съвет при нуждаВъзможност за здравен съвет при нужда
 Лесно и безболезнено проследяване на заболяванетоЛесно и безболезнено проследяване на заболяването

 Независим от заболяването НОРМАЛЕН живот !Независим от заболяването НОРМАЛЕН живот !
 Съобщаване на диагнозата !Съобщаване на диагнозата !
 Разясняване на заболяването !Разясняване на заболяването !
 Толерантност от околните, не съчувствие !Толерантност от околните, не съчувствие !
 Контакт с други пациенти с ХМЛКонтакт с други пациенти с ХМЛ
 Сигурност в осигуряване на лечениетоСигурност в осигуряване на лечението
 Достъп до квалифицирана медицинска помощДостъп до квалифицирана медицинска помощ
 Възможност за здравен съвет при нуждаВъзможност за здравен съвет при нужда
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 Днес ХМЛДнес ХМЛ -- хронично котролируемо заболяванехронично котролируемо заболяване

 Поставя се въпроса заПоставя се въпроса за излекуване . . .излекуване . . .
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