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Náklady na centrovou péči

Uvedeno v tisících Kč.

Trend souvisí s epidemiologickým vývojem nemocí, 
zejména nárůstem prevalence, a současně nástupem 
nových léků, ale i rozšířením indikací těch stávajících. 



Incidence a prevalence hem. TU 



Vývoj incidence a úmrtnosti u MM



Nejnovější data výskytu MM v ČR

• v roce 2017 bylo nově diagnostikováno 597 nemocných

• v roce 2017 zemřelo 368 osob v souvislosti s MM

• K 31. 12. 2017 žilo v ČR celkem 2.666 osob s MM nebo  
s minulostí tohoto onemocnění. 



Epidemiologická data: MM

• 1% všech malignit, 10% hematologických

• 2. nejčastější hematologická malignita

• závislost na pohlaví: Muži/Ženy = 3/2

• medián věku: 63 let

• incidence kolísá ( mírně stoupá):

• 4/100.000 v kavkazské populaci 

• 8/100.000 u Afro-Američanů 



Mezníky léčby MM: shrnutí

1. rok 1962  „éra konvenční chemoterapie“

- 1993: medián OS 2 roky, 10-leté přežití  5%

2. rok 1984  „počátek transplantační éry“

- 2000: medián OS 4 roky, 10-leté přežití  10%

3. rok 1999  „začíná éra nových léků MM“

- 2013: medián OS 7 let, 10-leté přežití  30% 



mnohočetný myelom = chron. onemocnění !



Současné pokroky v léčbě MM



Shrnutí léčebných pokroků u MM

• k zásadnímu posunu v léčbě MM došlo díky 
příchodu „nových“ léků 

• dnes máme pro léčbu MM již 5 lékových 
skupin s různým mechanismem účinku 

• při senzitivitě dosahujeme 2-3x delší PFS

• od dvojkombinací k trojkombinacím léků 

• jsme schopni efektivně léčit 3-4 relapsy

• současně ale roste ekonomická náročnost !



VAD cena = 10.000,- Kč 65% (MRD- 5%)

Dex 42-46%

Thal/Dex 58-68%

Velcade/Dex 90%

Revlimid/Dex 91%

Revlimid/Velcade/Dex („PAD”) 95%

Dara/Kyprolis/Revlimid/Dex („DKRD“) 100%

cena = 1 mil. Kč (MRD- 80%)

Použitý režim
Léčebná odpověď (%) 
(ORR = CR + VGPR + PR)

Nové léky v primoterapii MM



Cíl současné léčebné strategie
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 již ne pouze CR, ale nově iCR = imunofenotypová CR !
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Budoucí průběh onemocnění (?)

MGUS nebo 
„smoldering

“ myelom
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Dostupnost nových léků MM v ČR

• možnost podání bez schválení pojišťovnou při 
splnění indikačních kritérií

– 3x IMIDs (THAL, REV a POM), bortezomib (VELC), 
carfilzomib (KYP), ixazomib (NIN), dara- a elo-mab

–  ekonomické náročnosti (generika + biosimilars)

• nutné schválení pojišťovnou na paragraf 16

– výklad se mění v čase, v poslední době dost obtížné  

• v rámci klinických studií díky aktivitám CMG 

– ČR je 1. na světě v počtu klinických studií/pacienta

 aktuálně je takto kryto až 15% spotřeby nových léků !



Důvody pro volbu typu léčby MM

1. Vstupní charakteristiky onemocnění

- rizikovost relapsu (nově R-ISS), extramedulární

postižení, trvání a typ předchozí odpovědi

2. Komorbidity a celkový zdravotní stav 

- DM, kardiální nebo plicní choroby, neuropathie po 

předchozí léčbě, orgán. funkce, PS (WHO ECOG)

3. Dostupnost vhodné klinické studie

4. Rozhodnutí nemocného 

- vzdálenost, nutnost častých kontrol, režim per os 



Přehled aktuálních studií u MM

1. Celkový počet studií: 20 (4 jsou akademické)

- 3x aktivní nábor, 17x UL nebo již jen sledování

2. Testování nových léčebných indikací 

- lenalidomid, karfilzomib a daratumumab u nových  

nemocných, UL revlimidem, UL ixazomibem atd.

3. Testování nových léčebných přípravků

- selinexor, melflufen, isatuximab a další MoAb atd.

4. Celkový počet pacientů: aktuálně je 70 v KS 

5. Celková úspora nákladů: cca 50 mil. Kč/rok
(všechny dg. 70-100)   



Význam odborných skupin 

• jde o obecný jev nejen v onkohematologii

• např. CMG, KLS, CELL, Česká CLL skupina aj.

Česká myelomová skupina - zal. 2001

• spolupráce v rámci vědy, výzkumu, ale i při 

vzdělávání nemocných (KPMM zal. 2007)

• společné granty a guidelines MM (posl. 2019)

• hlavní projekty: RMG, CRAB a Amyloidóza  



Historie CMG

1996 - založena „brněnská“ CMG (→ studie 4W)

2001 - založena CMG skupina (→ studie CMG2002) a 

CMG nadace

2003 - zahájena mezinárodní spolupráce s IMF 

2005 - uskutečněn první pacientský seminář v Lednici

2006 - založení Klubu pacientů Mnohočetný Myelom



Edukační program CRAB

„ Zaměřen na zlepšení kvality života pacientů s 

MM a to cestou časnějšího stanovení diagnózy.“

= program byl cílen na praktické lékaře a lékaře těch

odborností, které první zachytí symptomy MM

Trvání: 2007 – 2013, znovu od letošního roku

Dosažené výsledky:

➢ Zlepšení časné diagnostiky pacientů s novým MM, 
která byla definována 3 měsíci od prvních příznaků     
z původních 53,5 na 68,8 %.



Vzdělávání nemocných s MM

= informovaný nemocný lépe spolupracuje !

• těsná spolupráce s pacientskou organizací 

při přípravě vhodných materiálů 

➢ vlastní příručky 

➢ vzdělávací CD

➢ webové stránky

➢ čtvrtletní bulletin



Celkově asi 2.700 pacientů s MM

7 transplantačních center
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Klub pacientů Mnohočetný myelom

Předseda: Petr Hylena

Koordinátorka: Alice Onderková

Počet členů: asi 250 (tj. 10%)

Založen: 2006

Důvody existence?

➢ Nabízí pacientům informace z různých oblastí

➢ Organizování akcí s experty různých odborností

➢ Hledání životních příběhů a zkušeností



Spolupráce CMG, IMF a Klubu pacientů MM



Společné charitativní akce



Historie RMG = letos to bude již 13 let !

➢ zahájení příprav registru MG: Velké Bílovice 2006 + grant 

✓ dnešní stav = plně funkční mezinárodní on-line databáze 

• cíl: evidence „všech“ nově dg. nemocných s monoklonálními 

gamapatiemi  MGUS a MM, nověji WM a AL amyloidóza

= nemocní, kteří jsou léčeni mimo centra přichází z důvodu 

centralizace péče + klinických studií o řadu možností !

• plánovaný „up-date“ registru: 1x ročně na workshopu MM

+ současné 2x ročně sledování léčby centrovými léky 

• provoz registru MG zahájen 1. května 2007



Nový vzhled a obsah webu RMG





RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies
Aktuální stav k 1. únoru 2020

ČR: 6.196 MM, 3.543 MGUS,

233 WM a 48 ALA

SR: 921 MM, 193 MGUS,

12 WM a 1 ALA

Aktuální stav k 1. 2. 2020 :

11.148 pacientů s MG !



± 900 nových případů/rok

17. 10. 2018 byl zadán do RMG 10 000. pacient !

→ 10%



06/12/2016

N = 9.650 linií léčby

Léčebné linie zahájené v letech

Rok zahájení 

léčby
1. linie 2. linie 3. linie 4. linie ≥ 5. linie %

do 2007 845 347 176 63 54

2008 306 175 95 63 37

2009 337 213 136 86 84

2010 366 199 121 73 125

2011 359 233 146 79 102

2012 421 243 141 81 97

2013 449 220 168 94 124

2014 404 256 160 109 126

2015 427 270 169 107 150

2016 245 136 92 55 86

2. linie 4. linie3. linie ≥ 5. linie1. linie















Výhody RMG při sledování léčby VILP

• RMG je jediným akceptovaným zdrojovým 

registrem pro sledování léčby VILP 

• Jde o výraznou výhodu oproti jiným skupinám, kde vznikají 

registry pro každý nový lék

• Dnes je resp. bylo u MM sledováno 7 léků !!!

• Ještě mimo VILP byla dříve sledována účinnost (+ toxicita) 

bortezomibu a výhoda léčby lenalidomidem do progrese

• Prvním VILP byl pomalidomid (Imnovid) v rámci režimu Pd

• Dále elotuzumab, ixazomib a karfilzomib v kombinaci s Rd

• Nejnovější projekt VILP = daratumumab v kombinaci s Rd













MM-003 studie:
PFS = 4 měsíce



06/12/2016

Připravena nová vizualizace dat RMG



06/12/2016

Možnosti výběru dat k analýze



06/12/2016

Příklad on-line vizualizace dat



Význam RMG pro CMG: závěry

• dnešní stav = plně funkční mezinárodní databáze !

 jeden z největších registrů MG v EU (na světě) 

 zatím asi jediný monitorovaný registr MG

 stále se vyvíjí formuláře i analytické nástroje 

• výhody z funkční databáze České myelomové skupiny 

 umožňuje dlouhodobé sledování v čase

 zejména sledování efektivity léčby „novými léky“ 
s možnou identifikací (ne)účinných přípravků

 přináší výstupy pro jednání s regulačními úřady

 využívány i při přípravě nových „Guidelines MM“



… a kam směřujeme dál ?

• Další rozvíjení spolupráce v rámci CMG

– nejlépe fungující odborná skupina („spolek“)   
v rámci hematologické společnosti

– spolupráce s IMF, Myeloma Euronet, SMS aj.

• Nová databáze RMG = „vlajková loď“

– naše i firemní analýzy, příprava GL, účast na  
schvalovacím procesu včetně lékové politiky

• Snaha o max. zaléčení MM hned v úvodu a 
zavedení účinných metod pro dg. MRD

– v rámci klinických studií již KRD+D „up-front“



Nastupující genová terapie

Rok

INTEGROVANÝ PREDIKTIVNÍ 
MODEL

Konzervativn

í model 

Progresivní 

model

2019 72 72

2020 335 423

2021 694 839

2022 1452 1910

2023 2791 3920

2024 4477 6558

2025 6255 9561

2026 8392 13746

2027 10723 18383

2028 13068 24781

2029 14608 29026

2030 16237 37388

LP Kymriah – léčba akutní lymfoblastické leukemie (B-lymfocytární). LP 
Yescarta – léčba relabujícího / refrakterního difuzního velkobuněčného B-
lymfomu. LP Luxturna – genová terapie založená na adeno-asociovaném 
virovém vektoru, léčba retinální dystrofie asociované s bialelickou RPE 65 
mutací. LP Zynteglo – genová terapie pro léčbu dětí a dospělých s β-
thalasemií závislou na transfuzi. LP  Zolgensma – FDA nově schválený LP 
na diagnózu spinální svalová atrofie vázané na dlouhé raménko 5. 
chromozomu.



Jaké je řešení do budoucna ?

• zvýšení nákladů státu na zdravotní péči

= nutné k udržení kvality péče a to jak v oblasti  
léčebné péče, tak jejího personálního zajištění

– navýšení plateb za 6mil. státních pojištěnců, kde 
je platba 2x nižší než při min. mzdě a 4x nižší než 
průměrná platba u zaměstnance nebo SVOČ

• nástup generik po ukončení patent. ochrany

• podpora studiové léčby v České Republice 

• možnost zdravotního připojištění a navýšení 
podílu „plateb pojištěnců ze svého“



Děkuji za pozornost !


