Pranešimas dėl pakaitinių baigčių
2020 m. pavasarį buvo pradėta diskusija dėl nemetastazavusio vėžio klinikinių tyrimų
vertinimo, kadangi industrijos atstovai, pacientų bei gydytojų organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl
nemetastazavusio vėžio gydymo prieinamumo Lietuvoje. Diskusijų objektas buvo šiuose tyrimuose
naudojamos vertinamosios baigtys (angl. endpoints). Iki šiol pacientų populiacijoje su
nemetastazavusiu vėžiu norint įrodyti, jog klinikinis veiksmingumas yra didesnis (t. y. pagrindžiantis
papildomos naudos sukūrimą), reikėjo įrodyti pranašumą, remiantis bendrojo išgyvenamumo
duomenimis ir/arba parodyta papildoma nauda gyvenimo kokybei. Vertinamosios baigtys, kurios iš
esmės susijusios su atidėtu ligos progresu (pvz. išgyvenamumas be metastazių, angl. metastasis free
survival) buvo vertinamos kaip nepakankamos pagrįsti didesnį klinikinį veiksmingumą, nes dažnu
atveju nebūdavo duomenų apie koreliaciją tarp surogatinių ir tiesioginių baigčių. Tarnyba šiemet
suorganizavo tris diskusijas dėl nemetastazavusiam vėžiui skirtų vaistų vertinimo – su užsienio
sveikatos technologijų vertinimo agentūrų, gydytojų organizacijų bei pacientų organizacijų atstovais,
bei atliko EuNetHTA (angl. European Network for Health Technology Assessment) gairių analizę.
Pirmiausia, ši situacija buvo aptarta su kitomis Višegrado šalių grupės veikloje, susijusioje su
sveikatos apsauga, dalyvaujančiomis sveikatos technologijų vertinimo agentūromis. Buvo susisiekta su
Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos specialistais ir telekonferencijos metu buvo apsikeista
patirtimi, vertinant nemetastazavusiam vėžiui gydyti skirtus vaistus.
Antra, š. m. liepos mėnesį buvo suorganizuotas susitikimas su pacientų organizacijų atstovais.
Susitikimo metu pacientų atstovai išsakė nuomonę, jog surogatinės baigtys nemetastazavusių
onkologinių ligų vertinime tampa labai svarbios esant šioms trims situacijoms:
1) kai klinikinio tyrimo metu buvo taikytas kryžminis tyrimo metodas (angl. crossover);
2) kai bendrojo išgyvenamumo duomenys yra nebrandūs; bei,
3) atskirais atvejais, kuomet klinikiniuose tyrimuose naudojami gyvenimo kokybės
klausimynai yra traktuojami kaip nejautrūs, atsižvelgiant į real world evidence.
Pacientų atstovai sutiko, jog, jei vaistas įrodo pranašumą pagal surogatines vertinamąsias
baigtis, tačiau nepagerina gyvenimo kokybės arba nepailgina bendrojo išgyvenamumo, bei neatitinka
nei vienos iš trijų paminėtų situacijų, tokie duomenys yra traktuojami kaip nepagrindžiantys papildomos
naudos pacientų sveikatai.
Trečia, š. m. liepos mėnesį įvyko susitikimas su gydytojų organizacijų atstovais. Gydytojai
telekonferencijos metu atkreipė dėmesį, kad nemetastazavusių onkologinių ligų kontekste gali būti
svarbūs 5 metų išgyvenamumo duomenys, taip pat 3 metų išgyvenamumo be ligos progreso duomenys
(angl. disease-free survival), išgyvenamumas be metastazių (angl. metastasis-free survival). Taip pat
atkreiptas dėmesys, jog, ar vertinamoji baigtis yra svarbi, ar ne, turi būti vertinama konkrečios ligos
kontekste. Gydytojai telekonferencijos metu atkreipė dėmesį į Europos onkologų draugijos (angl.
European Society for Medical Oncology, toliau ESMO) sukurtą instrumentą vaistų skirtų onkologinėms
ligoms gydyti klinikinei naudai vertinti – ESMO klinikinės naudos skalę (angl. ESMO-Magnitude of
Clinical Benefit Scale, toliau ESMO-MCBS). ESMO-MCBS yra standartizuotas onkologinio vaisto
klausimynas, kuris yra užpildomas remiantis turimais klinikinių tyrimų duomenimis (įtraukiant
efektyvumo, saugumo duomenis), taip pat atsižvelgiant ir į ligos kontekstą (pvz., ar tikimasi pacientų
išgijimo). Užpildžius klausimyną apskaičiuojama vaisto klinikinė nauda. Atsižvelgdama į gydytojų
organizacijų atstovų nuomonę, Tarnyba siūlo Pareiškėjams su teikiama paraiška įrašyti vaistinį
preparatą į kompensuojamųjų vaistų sąrašą pridėti konkretaus vaisto įvertinimą pagal ESMO-MCBS
skalę kaip priedą, o trumpa vertinimo išvada galėtų būti pateikta Paraiškos 15 punkte: “Informacija, ar
vaistinis preparatas buvo vertintas kitų ES šalių agentūrų”.
Taip pat Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus specialistai atliko EuNetHTA gairių
analizę, aprašančių surogatinių vertinamųjų baigčių vertinimą, atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba aktyviai
įsitraukė į šios organizacijos veiklą. EuNetHTA gairėse, aprašančiose klinikinio veiksmingumo
vertinimą, (Endpoints used in Relative Effectiveness Assessment: Surrogate Endpoints, 2015) yra
teigiama, kad klinikiniuose tyrimuose, kuriuose yra tiriami adjuvantiniam gydymui skirti vaistai, ligos
progresavimą apimančios vertinančios baigtys (EuNetHTA tekste naudojamas bendras terminas

išgyvenamumas be ligos progresavimo, angl. progression-free survival) gali būti tinkamos. Taip pat
atkreiptas dėmesys, kad turi būti remiamasi geriausiais prieinamais duomenimis (angl. best available
evidence), t. y., jei bendrojo išgyvenamumo duomenys yra prieinami, į juos privalo būti atsižvelgta.
Atsižvelgdami į gydytojų bei pacientų išsakytą nuomonę, susipažinus su užsienio kolegų
praktika bei išanalizavus EuNetHTA gaires, Tarnybos STV skyriaus specialistai nuo šiol vertindami
vaistinius preparatus nemetastazavusiam vėžiui gydyti, nebereikalaus bendrojo išgyvenamumo (angl.
overall survival) duomenų, jeigu jų neįmanoma pateikti. Įsigaliojus šiems pakeitimams didesnis
klinikinis veiksmingumas galės būti įrodytas remiantis vertinamosiomis baigtimis, kurios atspindi
atidėtą ligos progresavimą, pvz., išgyvenamumas be metastazių (angl. metastasis-free survival) ir kt.
Tačiau Tarnyba atkreipia dėmesį, kad galutinis vertinamosios baigties tinkamumo klinikiniam
veiksmingumui pagrįsti vertinimas yra atliekamas ligos, klinikinio tyrimo ir prieinamų palyginamųjų
gydymų kontekste ir visais atvejais bus vertinami geriausi prieinami duomenys bei efekto dydis. Nors
šios diskusijos objektas buvo sveikatos technologijų vertinimas, skirtas nemetastazavusiam vėžiui,
tačiau panašūs principai galėtų būti pritaikomi ir kitų ligų atveju.
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