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Nákladová studie a regresní modelování cystické
fibrózy: retrospektivní prevalenční studie

Publikaci p?edstavuje prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., p?ednosta Ústavu biologie a léka?ské genetiky
2. LF UK a FN Motol, spole?n? s Ing. Tomášem Ml?ochem z Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA.
Ekonomická data o cystické fibróze (CF) jsou v Evrop? omezená a nejsou v?bec dostupná ve St?ední a
Východní Evrop?. Z tohoto d?vodu jsme provedli analýzu všech p?ímých náklad? spojených s lé?bou CF,
v?etn? náklad? na lé?ivé p?ípravky, laboratorní a další vyšet?ení nebo hospitalizace.
Byla provedena retrospektivní prevalen?ní cost-of-illness (COI) studie na reprezentativní kohort? 242
pacient? s CF z ?eské republiky, což p?edstavuje p?ibližn? 65 % všech v ?esku známých CF pacient?.
Byla zkoumána veškerá vykázaná pé?e, která byla vyú?tována zdravotním pojiš?ovnám pro referen?ní rok
2010. Celkem byla u 233 pacient? zkoumána data z roku 2010, u 6 pacient? z roku 2009 a 3 pacient? z
roku 2011 pro zajišt?ní co nejv?tšího souboru pacient?. Náklady z odlišných let byly o?išt?ny o inflaci. Je
nutné zmínit, že celkový soubor ?ítal 330 pacient?, avšak vzhledem k nízkému v?ku n?kterých pacient?
(<4 roky) od nich nebylo možné získat hlavní a klí?ový klinický parametr studie, FEV1 (jednovte?inová
vitální kapacita plic).

Pr?m?rný v?k pacient? ve studii byl 16,5 roku, FEV1 bylo rovno 86,9 %, kdy v?tšina (76,8 %) pacient?
m?lo mírnou CF (FEV1 ? 70 %), 51,6 % pacient? bylo ženského pohlaví. 17,3 % pacient? m?lo s CF
spojený diabetes, 84,3 % pankreatickou insuficienci, 17,7 % podváhu, 15,3 % jednu závažnou CFTR
mutaci a 84,7 % dv? závažné CFTR mutace. Nadto, 23,6 % pacient? m?lo chronickou infekci
Pseudomonas Aeruginosa a 17,4 % chronickou Burkholderia Cepacia Complex. Pr?m?rné celkové náklady
na pacienta byly rovny 14 486 € (366 351 K?) za rok, kdy nejv?tší položkou byly náklady na léky a
zdravotní prost?edky: 10 321 € (261 018 K?). Menší ?ást ?ítaly náklady na vyšet?ení (2676 €; 67 676 K?)
a hospitalizace (1829 €; 46 255 K?).
Pro odhad hlavních prediktor? náklad? a jejich jednotlivých podsložek byl použit generalizovaný lineární
regresní model s log-link funkcí. Tento model ukázal, že nejv?tším hybatelem celkových i díl?ích náklad? je
závažnost onemocn?ní (m??ena FEV1 v %), a zda m?l pacient chronickou infekci P. Aeruginosa, a v?k.
P?esn?ji, zvýšení plicního parametru FEV1 o jeden procentní bod znamenalo snížení náklad? o 0,9 % (u
lék? a zdravotních prost?edk?), o 1,7 % (celkové náklady), o 2,8 % (vyšet?ení) a 7,0 % (hospitalizace).
Chronická infekce P. Aeruginosa nejvíce ovliv?ovala celkové náklady a náklady na léky vlivem nasazení
nákladné antibiotické lé?by; p?ítomnost této chronické infekce znamenala zvýšení celkových náklad? o
129 % (tj. 2,29krát) a zvýšení náklad? na léky poté o 137 % (tedy 2,37krát). Ostatní parametry (infekce
BCC, CFTR mutace, podváha a pohlaví) nem?ly statisticky významný vliv na celkové náklady, a ani na
jejich jednotlivé podskupiny.
Záv?r: COI studie a regresní modelování ukázalo hlavní faktory ovliv?ující celkové náklady a jejich
jednotlivé podsložky, a rovn?ž celkovou ekonomickou náro?nost lé?by a pé?e o pacienty s CF. Nadto je
z?ejmé, že a?koli jsou odlišné celkové pr?m?rné náklady na jednoho pacienta v absolutním pen?žním
vyjád?ení mezi ?eskou republikou a Austrálií, FEV1 je dobrý ukazatel p?edevším relativní ekonomické
náro?nosti cystické fibrózy a m?že být používaný p?i nedostupnosti dat a je transferabilní i mezi odlišnými
zdravotními systémy. Výsledky této studie mohou být použity jako základní zdroj pro analýzy nákladové
efektivity, které jsou nezbytnou sou?ástí ?ízení o úhradu nov? vstupujících technologií na trh.
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